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Zasady GOZ

• ograniczenie rosnącej ilości odpadów,

• zmniejszenie zależności od surowców 
pierwotnych,

• regeneracja gleby i odzyskiwanie 
substancji,

• osiągnięcie sekwestracji dwutlenku 
węgla, 

• realizacja celów klimatycznych. 
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• możliwości odzyskiwania
i ponownego wykorzystania osadów
w ramach gospodarki o obiegu
zamkniętym,

• odzysk wszelkich zasobów ze ścieków
– z uwzględnieniem lokalnych rynków
i interesów,

• ocena potencjału ponownego
wykorzystania oczyszczonych ścieków, 
z pełnym poszanowaniem norm 
zdrowotnych i środowiskowych.

Konieczne warunki:



➢ Zachęcanie do tworzenia nowych
rynków dla odzyskanego N i P jako
inwestycji w technologie
odzyskiwania zasobów,

➢ elastyczne ramy prawne, które
pozwalają na innowacje i rozwój
nowych technik

➢ nowe partnerstwa i modele
biznesowe w celu zapewnienia, że
składniki odżywcze mogą być częścią
gospodarki o obiegu zamkniętym,

➢ koszt odzysku nieobjęty rachunkiem
za ścieki, ale oparty na zasadzie
„zanieczyszczający płaci”

Konieczne warunki:



Konieczne warunki

➢Uczynienie kontroli u źródła kluczowej
zasady zarządzania całym obiegiem
wody, w tym gospodarką ściekową.

➢Wdrażanie ROP dla środków “na końcu
rury” tam gdzie niezbędne.

➢Zapewnienie zrównoważonego
finansowania i zapewnienie pełnego
zwrotu kosztów.

➢Promowanie środków na rzecz
przystosowania się do zmian klimatu i
łagodzenia ich skutków.

➢Badanie potencjału gospodarki o obiegu
zamkniętym.

➢Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań
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Europejski Zielony Ład

➢zmiany klimatu (łagodzenie i adaptacja)

➢zużycie energii (konwencjonalnej),

➢zero zanieczyszczeń,

➢bioróżnorodność,

➢ochrona ekosystemów wodnych,

➢ochrona zasobów wodnych,

➢zanieczyszczenia budzące szczególny
niepokój
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Europejska woda w liczbach, 
EurEau 2017 r.

• 49% - rolniczo
• 12,4% - przyrodniczo

(rekultywacja)
• 24,9% spalanie
• 8,7% - składowanie
• 4,9% - inne



KOMPOST 17,3 mln Mg, (+18 mln Mg):

• 14 mln Mg - z odpady zielone, bioodpady

• 800 tys. Mg z osady

POFERMENT 180 mln Mg

• rolniczy,

• 46 mln Mg - MBT,

• 7 mln Mg - bioodpady, 

• 1,7 mln Mg - osady

• 1,7 mln Mg - rolno-spożywcze
produkty uboczne



Argumenty przeciw

- cynk, miedź : 0,3-1 g/kg s.m. (od 0,03 
do 0,1% s.m.), 

- kadm, rtęć 1 mg/kg s.m,

- Farmaceutyki ?

- mikroplastik ?

- dysonans

Zarządzanie
ryzykiem

mikrozanieczyszczenia



Agrumenty za 

• 45% gleb w Europie ma niską lub bardzo 
niską zawartość materii organicznej. 

• Węgiel jest potrzebny, aby umożliwić glebom 
odporność na częstsze i intensywniejsze 
susze lub opady. 

• Źródło wartościowych substancji 
odżywczych, energii, biomasy, 

• Najłatwiejszy odzysk fosforu

Zarządzanie
ryzykiem





Zielono-niebieska infrastruktura – naturalna technologia

rozwiązania:
•opłacalne,
•dostarczające równocześnie korzyści     

natury ekologicznej, 
ekonomicznej  i społecznej,
•wspierające adaptację do zmian 
klimatu,
•zaadaptowane do warunków 
lokalnych,
•efektywne pod względem 
korzystania z zasobów.



Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie minimalnych wymogów dotyczących 

ponownego wykorzystania wody 



Dobry przykład: Cypr – Limassol 

Źródło: EurEau
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• Na poczatku tylko hotele, ogrody, 
zieleńce

• Aktualnie większość dla rolnictwa

• 130 dni buforu magazynowego na lato

• 30 km sieci finansowanej przez Rząd
Cypru

• 160 podłączeń odbiorców

 -

 0,5

 1,0

 1,5

 2,0

 2,5

 3,0

M
m

3

Odzysk wody w Larnace

Obecnie oprócz pól: 
10 ha boisk, 
40 ha ogrodów

Dobry przykład: Cypr – Limassol 

Źródło: EurEau



Mediolan Nosedo:

• 150 mln m3 rocznie (od 5 do 15 m3/s) 
- Oczyszczanie mechaniczne,
- Oczyszczanie biologiczne,  
- Filtry piaskowe, 
- Dezynfekcja kwasem pero octowym. 

• Ścieki zgodne z dyrektywą ściekową, 
ponadto bada się w nich występowanie drobnoustrojów, 
salmonelli i Escherichia coli

• Woda ze ścieków jest wykorzystywana do uprawy ryżu, 
kukurydzy, traw

• Funkcjonujące od średniowiecza kanały irygacyjne

• Mniej nawozów sztucznych. 



Barcelona

• Ochrona zasobów rzek Llobregat i Ter -
deficyt ekologiczny wód powierzchniowych, 

• Zasolenie warstw wodonośnych
• Oczyszczanie ścieków + odwracalna 

elektrodializa (EDR) 

• System odzysku 0,75 m3/s wody do nawadniania w 
rolnictwie

• Utrzymanie terenów podmokłych 0,4 m3/s 
• Utrzymanie przepływu rzecznego 1,5 m3/s 
• Tereny zielone 0,025 m3/s 
• Przemysł 0,08 m3/s 
• Bariera hydrauliczna – sukcesywne zasilanie wód 

podziemnych (dodatkowo UF, RO, UV), 
nawet 15 000 m3/d



Belgia

• Torreele na wybrzeżu Morza Północnego. 
• Sztuczne zasilanie wydmowej warstwy wodonośnej. 
• 6850 m3/d 
• Ultrafiltracja i odwrócona osmoza
• Problem zagospodarowania odpadu po tych procesach. 



Problem mentalny

Źródło: Komisja Europejska
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GOZ i innowacje
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