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Nazwa modułu (bloku przedmiotów):  

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Kod modułu: C.24.5 

Nazwa przedmiotu:  

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Kod przedmiotu: 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

INSTYTUT POLITECHNICZNY 

Nazwa kierunku: 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

Forma studiów: 

STACJONARNE 

Profil kształcenia: 

PRAKTYCZNY 

Specjalność: 

INŻYNIERIA 

EKOLOGICZNA 

Rok / semestr:  

3/6 

Status przedmiotu /modułu: 

WYBIERALNY 

Język przedmiotu / modułu: 

POLSKI 

Forma zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium 

inne  

(wpisać 

jakie) 

Wymiar 

zajęć 

 
15 - - 30 - - 

 

Koordynator przedmiotu / 

modułu 

 
dr hab. inż. Bernard Quant, prof. nadzw. 

Prowadzący zajęcia 

 
dr hab. inż. Bernard Quant, prof. nadzw. 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie ze stosowanymi metodami zbiórki, transportu oraz 

zagospodarowania bądź unieszkodliwiania odpadów komunalnych, ze 

szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć związanych z selektywną 

zbiórką oraz selekcja odpadów w zakładach unieszkodliwiania odpadów 

(ZUO). Istotnym zagadnieniem jest zrozumienie znaczenia i roli polskich i 

unijnych przepisów prawnych w zakresie gospodarki odpadami. 

Wymagania wstępne 

 
Zasady ochrony przyrody; podstawy ekotoksykologii;. 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Nr Opis efektu kształcenia 

Odniesienie 

do efektów 

dla 

kierunku 

01 

Wymienia i opisuje procesy i zjawiska fizyczne, chemiczne i biologiczne stosowane w 

gospodarce odpadami komunalnymi 

K_W03 

K_W04 

K_W05 

02 
Charakteryzuje i ilustruje podstawowe urządzenia i materiały stosowane w gospodarce 

odpadami komunalnymi 
K_W07 

03 Zna i rozumie rolę aktów prawnych w gospodarce odpadami K_W11 

04 Rozumie i identyfikuje znaczenie energetycznego wykorzystania odpadów  K_W14 

05 
Wyjaśnia zasady projektowania i eksploatacji systemów zbiórki, transportu, 

wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów 
K_W15 

06 Opisuje potencjalny wpływ unieszkodliwiania odpadów na środowisko K_W18 

07 
Rozróżnia i opisuje pozatechniczne uwarunkowania gospodarki odpadami ściekowymi 

z uwzględnieniem zasad BiHP 
K_W19 

08 
Potrafi korzystać z literatury w przypadku niekonwencjonalnych metod gospodarki 

odpadami komunalnymi 
K_U01 

09 
Potrafi pracować indywidualnie i zespołowo nad projektem technologicznym 

wykorzystania bądź unieszkodliwiania odpadów komunalnych 

K_U02 

K_U03 

10 
Analizuje możliwości zastosowania określonych rozwiązań w oparciu o przepisy 

prawne (środowiskowe, budowlane) 
K_U15 
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11 
Uwzględnia w pracach projektowych aspekty pozatechniczne (prawne, ekonomiczne i 

społeczne)  
K_U20 

12 
Ocenia przydatność i dokonuje wyboru metod i narzędzi rozwiązywania prostych 

problemów inżynierskich dot. gospodarki odpadami komunalnymi 
K_U21 

13 

W działaniach ukierunkowanych na ostateczne zagospodarowanie i unieszkodliwienie 

odpadów kieruje się również aspektami społecznymi i ekonomicznymi, zdając sobie 

sprawę z osobistej odpowiedzialności w tym zakresie 

K_K05 

 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykład 

 

Definicja odpadów komunalnych. Podstawowe pojęcia w zakresie właściwości fizyko-chemicznych. Podział 

odpadów wg ustawodawstwa; analiza morfologiczna. Odpady komunalne w gospodarce państwowej. 

Charakterystyka i gospodarka odpadami komunalnymi. Odpady niebezpieczne i problemowe w strumieniach 

odpadów komunalnych. Specyfika zbiórki i transportu odpadów komunalnych – selekcja u źródła, system 

dualny, pojemniki w sąsiedztwie, segregacja w ZUO. Rola ZUO w systemie gospodarki odpadami 

komunalnymi. Sposoby, techniki i technologie służące pozyskiwaniu i przekształcaniu odpadów w celu ich 

wykorzystania. Unieszkodliwianie odpadów – metody termiczne, składowanie. Odzysk surowców i energii  - 

kompostowanie, pryzmy energetyczne, piroliza i zgazowanie.  

 

Projekt 

 

Grupowe przygotowanie projektu technologicznego wybranego zadania związanego z gospodarką odpadami i 

publiczne przedstawienie projektu wraz z obroną założeń, tez i przyjętych rozwiązań. 

 

 

Literatura podstawowa 

Bilitewski B., Härdtle G., Marek K., Podręcznik Gospodarki Odpadami – teoria i 

praktyka. Wyd. Seidel i Przywecki. 2003. 

Rosik-Dulewska Cz. Podstawy gospodarki odpadami. Wyd. Naukowe PWN 

Warszawa 2007 

Żygadło M. (red.) Strategia godpodarki odpadami komunalnymi. Wyd. PZITS, 

Poznań 2001 

 

Literatura uzupełniająca 

 

Oleszkiewicz J.: Eksploatacja składowiska odpadów : poradnik decydenta. 

LemProjekt. 1999 

Skalmowski K.,Wolska K., Pieniak U., Roszczyńska I. – Badania właściwości 

technologicznych odpadów komunalnych. Wyd. PROEKO, Warszawa 1995 

 

 

 

Metody kształcenia 

 

Wykład z prezentacją multimedialną 

Projekt technologiczny (grupowy) wybranego zagadnienia z gospodarki odpadami 

komunalnymi w wybranej miejscowości 

Metody weryfikacji efektów kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 

 

2 kolokwia z treści wykładu 01, 02, 03, 04, 

05, 06, 07 

Przygotowanie (pisemne) projektu technologicznego wybranego zagadnienia gospodarki 

odpadami dla wytypowanej miejscowości, publiczna jego prezentacja i obrona 

09, 10, 11, 12 

  

Forma i warunki 

zaliczenia 

 

 

Wykład: 2 kolokwia zaliczające z treści wykładu 

Seminarium: przygotowanie i publiczna obrona projektu 

Ocena końcowa: średnia arytmetyczna z ocen zaliczających kolokwia i projekt 
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NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

 Liczba godzin   

Udział w wykładach 15 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 10 

Udział w ćwiczeniach audytoryjnych, 

laboratoryjnych, projektowych i seminariach
 

30 

Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń
*
  

Przygotowanie projektu / eseju / itp.
 *
 30 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10 

Udział w konsultacjach 5 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100 

Liczba punktów ECTS za przedmiot 4 

Liczba p. ECTS związana z zajęciami 

praktycznymi
* 

 

2,4 

Liczba p. ECTS  za zajęciach wymagające 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 

2 

 

 

 

 

 

 

 


