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Bioodpady - rozumie się przez to ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady
spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego
żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów
produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność.
Fermentacja metanowa – proces mikrobiologiczny rozkładu substancji organicznych
przeprowadzany w warunkach beztlenowych przez mikroorganizmy anaerobowe
z wydzieleniem metanu.
Gospodarowanie odpadami - rozumie się przez to zbieranie, transport, przetwarzanie
odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze
postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane
w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami.
Gospodarka o obiegu zamkniętym (Circular Economy) - oznacza minimalizację odpadów na
poziomie projektowania i standardowo obejmuje innowacje w całym łańcuchu wartości,
a nie tylko rozwiązania na koniec cyklu życia produktu.
Kompostowanie - proces rozkładu substancji organicznej w kontrolowanych warunkach w
obecności tlenu (powietrza), w odpowiedniej temperaturze i wilgotności.
Life cycle assesment (ocena cyklu życia) - LCA jest procesem oceny efektów, jaki dany wyrób
wywiera na środowisko podczas całego życia, poprzez wzrost efektywnego zużycia zasobów i
zmniejszenie obciążeń środowiska (liabilities). Ocena wpływu na środowisko może być
prowadzona zarówno dla wyrobu jak i dla funkcji. LCA jest traktowane jako „analiza od kołyski
do grobu” (ang. from cradle to grave).
Odpady - rozumie się przez to każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa
się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany. Odpady klasyfikuje się
przez zaliczenie ich do odpowiedniej grupy, podgrupy i rodzaju odpadów, biorąc pod uwagę:

źródło powstania oraz składniki odpadów, dla których przekroczenie wartości granicznych
stężeń substancji niebezpiecznych może powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi.
Odpady komunalne – rozumie się przez 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; zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi
odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która
nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości.
Odzysk – rozumie się przez to jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem jest to, aby
odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów, które
w przeciwnym przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku którego
odpady są przygotowywane do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub ogólnie
w gospodarce.
Recykling – rozumie się przez to odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane
na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach;
obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego (recykling organiczny), ale nie
obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały, które mają być
wykorzystane jako paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk.
Selektywne zbieranie – rozumie się przez to zbieranie, w ramach którego dany strumień
odpadów, w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje jedynie odpady
charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami.
Zero waste - w dosłownym tłumaczeniu „brak śmieci” lub „brak marnowania”, to styl życia,
zgodnie z którym człowiek stara się generować jak najmniej odpadów, a tym samym nie
zanieczyszczać środowiska.
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