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bioodpady – to ulegające biodegradacji odpady z terenów zieleni, odpady
spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, zakładów gastronomii,
zakładów żywienia zbiorowego i jednostek handlu detalicznego, a także podobne ze
względu na swój charakter lub skład odpady z zakładów produkujących lub
wprowadzających do obrotu żywność.
biodegradacja - biochemiczny rozkład związków organicznych przez organizmy
żywe (pierwotniaki, bakterie, promieniowce, grzyby, glony, robaki) na prostsze
składniki chemiczne.
elektrośmieci - to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Są nimi zużyte,
przestarzałe lub zepsute pralki, lodówki, komputery, telefony, świetlówki i żarówki
energooszczędne, telewizory, sprzęt audio, żelazka, telefony, wiertarki i inne
podobne sprzęty zasilane na prąd lub na baterie.
kompost - naturalny nawóz wytworzony podczas mikrobiologicznego rozkładu
substancji organicznych, pochodzących z odpadków gospodarstwa (roślin, śmieci,
popiołu, trocin, fekalii i in.), na stosach (pryzmach) kompostowych lub z odpadów
miejskich w zmechanizowanych kompostowniach odpadów.
kompostowanie - to poddawanie resztek organicznych kontrolowanemu procesowi
rozkładu. Nawożenie gleby kompostem.
kontener - opakowanie trwałe, pojemnik o znormalizowanych wymiarach służący
do przewozu i składowania materiałów sypkich lub drobnych przedmiotów.
Kontenery umożliwiają przewóz ładunków różnymi środkami transportu bez ich
przepakowywania.
makulatura - technologicznie zużyte materiały papiernicze oraz odpady
papiernicze z zakładów wytwarzających lub wykorzystujących wyroby z papieru,
stosowane jako surowiec wtórny dla przemysłu papierniczego.
mieszkaniec - osoba fizyczna mająca na terenie gminy miejsce zamieszkania, w
którym zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od
czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u
przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami
religijnymi.
odpad - według Ustawy o odpadach z 2001 r. jest to każda substancja lub
przedmiot, których posiadacz zamierza się pozbyć, pozbywa się lub jest
zobowiązany do ich pozbycia się. Innymi słowy odpady to wszystkie uboczne
produkty działalności człowieka (przemysłowej, gospodarczej, usługowej)
nieprzydatne w miejscu i czasie, w którym powstały, szkodliwe lub uciążliwe dla
środowiska, mogące prowadzić do jego degradacji. Następne pojęcia związane są z
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działaniami jakie można przeprowadzić na już istniejących odpadach to: selektywna
zbiórka odpadów, utylizacja, odzysk i recykling.
odpady komunalne – to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z
wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające
odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze
względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w
gospodarstwach domowych.
odpady medyczne – to odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie
medycyny.
odpady niebezpieczne – są to odpady wysegregowane przez mieszkańców ze
strumienia odpadów komunalnych, a w szczególności: baterie i akumulatory, zużyte
świetlówki, lampy fluorescencyjne i inne zawierające rtęć, pozostałości farb, tuszy,
lakierów, żywic, lepiszczy, aerozoli, rozpuszczalników, w tym opakowań po tych
środkach, pozostałości środków chemii gospodarczej zawierającej substancje
niebezpieczne, przeterminowane lekarstwa.
odpady ulegające biodegradacji – to odpady, które ulegają rozkładowi
tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów.
odpady zielone – to stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące z
pielęgnacji terenów zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących z
czyszczenia ulic i placów.
opakowanie wielomateriałowe - opakowanie wykonane z co najmniej dwóch
różnych materiałów, tak że nie można ich rozdzielić w sposób ręczny lub przy
zastosowaniu prostych metod mechanicznych.
punkt selektywnej zbiórki odpadów - gminy tworzą punkty selektywnego
zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla
wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazują miejsca, w których mogą być
prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego
z gospodarstw domowych.
recykling – to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub
materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania
substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w
tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii.
selektywne zbieranie – to zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów,
w celu ułatwienia określonego sposobu przetwarzania, obejmuje jedynie rodzaje
odpadów charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takim samym
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charakterem.
składowisko odpadów – to obiekt budowlany przeznaczony do składowania
odpadów.
wytwórcy odpadów – to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje
powstawanie odpadów oraz każdego, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie,
mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych
odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie
budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz
sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że
umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.
zbieranie odpadów – to każde działanie, w szczególności umieszczanie w
pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu
przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.
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