
 
1.WSTĘP 
 
1.1 Informacje ogólne 

 
        Zadaniem Państwowego Monitoringu Środowiska, zgodnie z ustawą Prawo ochrony  środowiska 
(Dz. U. z  2001 r. Nr 62  poz. 627 z  późn. zm.),  jest    tworzenie  zasobów  informacyjnych    
o rodzajach i ilościach substancji wprowadzanych do środowiska. 
       Dane  gromadzone  są  w  systemie PMŚ w ramach bloku PRESJE,  którego jednym z zadań jest 
opracowanie informacji  o  gospodarce odpadami w tym o odpadach niebezpiecznych. 

Pozyskiwanie danych niezbędnych do oceny gospodarki odpadami odbywa się na podstawie 
ustawy Prawo ochrony środowiska oraz na podstawie ustawy o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, 
poz.628 z późn.zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, dotyczącymi ewidencji 
odpadów. 

Informacje  gromadzone były  w wojewódzkiej  bazie  danych  SIGOP – W  z  terenu  
województwa a informacje z terenu delegatur w SIGOP-D. Aktualizacja bazy danych o odpadach, tj. 
uzyskanie stanu na dzień 31.grudnia każdego roku, była wykonywana w I kwartale roku następnego. 
Informację o odpadach niebezpiecznych, wytwórcach, firmach wykorzystujących oraz 
unieszkodliwiających tego rodzaju odpady, a także o miejscach ich składowania uzyskano na 
podstawie ankietyzacji. Weryfikację bazy wojewódzkiej przeprowadzano na poziomie bazy krajowej  
(połączenia baz wojewódzkich w bazę krajową). Krajowa baza danych SIGOP – K zawiera informacje 
dotyczące gospodarki odpadami niebezpiecznymi w Polsce. 

Tabela 1. Zawartość bazy SIGOP-W (dane za rok 2006) 
 
Rodzaj informacji 

 
SIGOP-D 
Wrocław 

 
SIGOP-D 
Jelenia Góra 

 
SIGOP-D 
Wałbrzych 

 
SIGOP-D  
Legnica 

 
SIGOP-W 

 
Liczba producentów odpadów 
przemysłowych 
 

 
169 

 
233 

 
156 

 
282 

 

 
840 

 
Liczba producentów odpadów 
niebezpiecznych 
 

 
118 

 
197 

 
135 

 

 
223 

 
673 

 
Liczba składowisk odpadów 
 

 
18 

 
47 

 
113 

 
74 
 

 
252 

 
 
2. Gospodarka odpadami niebezpiecznymi 
 

Głównym źródłem odpadów niebezpiecznych powstających w największych ilościach na terenie 
województwa jest: przemysł chemiczny, hutniczy, rolno-spożywczy, a także bazy samochodowe,  
paliwowe, placówki służby zdrowia i weterynarii, galwanizernie, oczyszczalnie ścieków. Analizę 
źródeł powstawania odpadów na terenie województwa w roku 2006 przedstawiono w  postaci 
wydruków jako  załączniki, których edycję umożliwia powyższa baza (Załączniki 1- 6 ). 

      
W bazie SIGOP-W  w latach 1998-2006 zarejestrowano ok. 827 producentów odpadów 

niebezpiecznych (Załącznik 1). Dane o odpadach niebezpiecznych w 2006 roku otrzymano od 653 
producentów.  

W 2006 r. na terenie województwa. dolnośląskiego wg. bazy wojewódzkiej SIGOP-W 
zweryfikowanej w GIOŚ wytworzono około 453 892,0 Mg odpadów niebezpiecznych z czego   ok.: 

•  magazynowano 18 061,5 Mg,    
•  odzyskano            123 487,1 Mg,   
•  unieszkodliwiono    35 629,1 Mg,  
•  składowano           316 149,7 Mg.   
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Większe ilości odpadów wykorzystanych i unieszkodliwionych ogółem wskazują na 
podejmowanie działań w zakresie zagospodarowania odpadów tymczasowo nagromadzonych na 
terenie zakładu. 

W latach 1998-2006 zgromadzono dane o ilościach odpadów  wytworzonych niebezpiecznych  
oraz sposobie postępowania z nimi (ilości odpadów wykorzystanych, unieszkodliwionych, w tym 
składowanych). Zastosowana klasyfikacja odpadów jest zgodna z rozporządzeniem MŚ z dnia 27 
września 2001 r. (Dz. U. Nr 112 . poz. 1206). 
 
Tabela 2. Gospodarka odpadami niebezpiecznymi w latach 1998-2006 na terenie 
                województwa dolnośląskiego 
  

Odpady niebezpieczne 
unieszkodliwione ogółem wykorzystane razem w tym składowane 

 
tymczasowo -
składowane Rok 

w tonach 
1998   80 486 6 075 74 096 45 224 - 
1999   88 247 5 372 81 207 38 895 3 356 
2000 113 572 21 326 91 862 37 828 1 761 
2001 133 353 22 255 110 551 19 734 33 639 
2002 261 098 72 344 169 837 109 906 48 501 
2003 375 780 126 598 280 766 218 259 30 815 
2004 377 489 193 490 259 321 198 794 11 830 
2005 450 080 111 355 338 917 283 014 16 043 
2006 453 892 123 487 351778 316 149 18 061 

 
Wykres 1. Gospodarka odpadami niebezpiecznymi w województwie dolnośląskim w 2006 r.  
 

4%
25%

7%64%

magazynowano odzyskano
unieszkodliwiono poza składowaniem składowano

 
       Ogólna ilość odpadów niebezpiecznych wytworzonych, zarejestrowana w bazie SIGOP-W w 2006 r. 
jest większa od powstałych w 2005 r. o ok. 3811 Mg tj. o ok. 1%. Zagospodarowanie odpadów 
niebezpiecznych, poprzez wykorzystanie i unieszkodliwienie (bez składowania) w 2006 r. kształtuje się na  
poziomie 36% i znacznie odbiega od lat ubiegłych, ponieważ uległo ono znacznemu  obniżeniu.W 2004 
roku kształtowało się na  poziomie 67%. 
 

 
Odpady niebezpieczne składowane są głównie na składowiskach zakładów przemysłowych 

wytwarzających te odpady. Do największych składowisk odpadów przemysłowych na terenie 
województwa dolnośląskiego, na których w 2006. składowano odpady niebezpieczne  wg danych WIOŚ 
(baza Karta Składowiska) należą: 
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• stawy osadowe Nr III i IV, KGHM „Polska Miedź” S.A. Oddział Huta Miedzi „Głogów” w 
Głogowie, 

• osadnik na szlamy ołowionośne, KGHM „Polska Miedź” S.A. Oddział Huta Miedzi „Legnica”, 
• składowiska odpadów przemysłowych – osadniki oczyszczalni ścieków Nr 4, 5c, 3 i 2, 

„Energetyka” Sp. z o.o. w Lubinie, 
• składowisko koncentratu ołowionośnego TSKO, KGHM „Polska Miedź” S.A. Oddział Huta 

Miedzi „Legnica” w Legnicy, 
• składowisko odpadów stałych „Polowice” – kwatera B3, KGHM „Polska Miedź” S.A. Oddział 

Huta Miedzi „Legnica” w Legnicy, 
• składowisko przemysłowe na pyły z pieca elektrycznego oraz pyły konwektorowe, KGHM 

„Polska Miedź” S.A. Oddział Huta Miedzi „Głogów” w Głogowie, 
• składowisko trzykomorowe „Polowice”, KGHM „Polska Miedź” S.A. Oddział Huta Miedzi 

„Legnica” w Legnicy, 
• składowisko odpadów PCC „Rokita” S.A. kwatera odpadów wapiennych W-III, 
• składowisko odpadów PCC „Rokita” S.A. kwatera osadów wstępnych T, 
• składowisko odpadów przemysłowych – Zakładu Tworzyw i Farb w Złotym Stoku. 

 
Tabela 3. Bilans odpadów niebezpiecznych w poszczególnych powiatach województwa 
                dolnośląskiego 2006 r. (wg SIGOP-W) 

Zagospodarowane łącznie z odpadami z lat ubiegłych 
Powiat Wytworzone 

Magazynowane 
łącznie z odpadami 

z lat ubiegłych Odzysk Unieszkodliwione 
poza składowaniem Składowane 

lubiński 188 174,731 12,272 2 140,165 156,541 185 923,365
głogowski 143 325,491 15 578,883 74 652,950 17 356,313 55 871,348
wołowski 76 037,067 0,000 15,350 1 805,260 74 216,457
m. Legnica 29 699,198 103,211 39 413,659 7 821,004 3,770
polkowicki 4 446,880 15,621 2 152,940 2 338,609 0,000
wałbrzyski 2 653,576 1 620,489 306,834 745,840 0,300
m. Wrocław 2 467,937 172,801 912,890 1 541,391 65,411
dzierżoniowski 1760,819 10,992 1544,484 188,641 22,923
świdnicki 1274,587 23,022 891,275 377,507 0,158
oławski 849,398 39,938 385,484 1401,524 7,595
zgorzelecki 525,531 227,615 216,542 99,519 0,000
kłodzki 462,102 45,165 108,535 376,568 3,690
wrocławski 395,446 0,254 110,568 284,625 0,000
oleśnicki 355,798 14,887 20,380 330,507 0,000
m. Jelenia Góra 329,712 25,734 11,165 208,968 7,000
bolesławiecki 317,239 23,404 179,752 149,355 9,970
jaworski 288,845 13,230 63,504 225,411 0,000
legnicki 212,471 0,941 129,054 82,792 0,000
jeleniogórski 92,854 76,368 53,066 27,327 13,000
kamiennogórski 57,356 6,164 7,930 45,508 0,000
lubański 46,021 13,945 22,830 23,494 0,050
złotoryjski 35,837 3,317 24,341 15,237 0,000
trzebnicki 24,931 22,386 2,545 0,000 0,000
milicki 24,666 3,862 0,000 20,860 0,000,

ząbkowicki 24,456 1,055 11,310 5,541 4,674
strzeliński 3,710 0,220 3,700 0,000 0,000
Suma 453 892,043 18 061,548 123 487,106 35 629,115 316 149,711

 
* w bilansie ogólnym uwzględnia się ilości odpadów z lat ubiegłych 
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Głównymi źródłami powstawania odpadów niebezpiecznych na terenie województwa dolnośląskiego 
są: 

 instalacje i urządzenia służące zagospodarowaniu odpadów, oczyszczalnie ścieków, stacje 
uzdatniania wody, 

 procesy termiczne, 
 produkcja, przygotowanie, obrót i stosowanie produktów przemysłu chemii nieorganicznej, 
 chemiczna obróbka i powlekanie powierzchni metali oraz innych materiałów, a także procesy 

hydrometalurgii metali nieżelaznych, 
 procesy kształtowania  oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw 

sztucznych, 
 procesy powodujące powstawanie olejów odpadowych, 
 działalność służb medycznych i weterynaryjnych, 
 produkcja, przygotowanie, obrót i stosowanie produktów przemysłu chemii organicznej, 
 procesy powstawania rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów, 
 produkcja, przygotowanie, obrót i stosowanie powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii 

ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich. 
              
Tabela 4. Gospodarka odpadami niebezpiecznymi według grup  wytworzonych 
                 w największej ilości w 2006 (SIGOP-W) 

Zagospodarowane łącznie z odpadami z lat 
ubiegłych 

Kod grupy Wytworzone
Magazynowane 

łącznie 
z odpadami z 
lat ubiegłych Odzysk 

Unieszkodliwianie 
poza 

składowaniem 
Składowane 

Odpady z instalacji i urzadzeńsłuzacych 
zagospodarowaniu odpadów, z 
oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania 
wody pitnej i wody do celów 
przemysłowych (19) 

309 924,538 29,581 218,226 680,239 309 040,213

Odpady z procesów termicznych (10) 93 004,563 15 658,772 115 073,556 32,760 0,000
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu 
i stosowania produktów przemysłu chemii 
nieorganicznej (06) 

31 303,461 1,037 0,000 25 145,867 6 175,990

Odpady z kształtowania oraz fizycznej i 
mechanicznej obróbki powierzchni metali i 
tworzyw sztucznych (12) 

4 937,230 881,643 1 191,102 2 933,353 0,000

Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw 
(13) 4 542,116 815,508 3 260,182 531,778 0,000

Odpady rózne nie ujęte w innych grupach 
(16) 3 606,388 319,540 2 256,948 345,512 840,428

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu 
i stosowania produktów przemysłu chemii 
organicznej (07) 

1 924,255 0,327 23,947 1 900,304 0,000

Odpady z chemicznej obróbki i powlekania 
powierzchni metali oraz innych materiałów 
(11) 

1 414,042 122,364 460,479 1 908,199 0,000

Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny 
do wycierania, materiały filtracyjne i 
ubrania ochronne nie ujęte w innych 
grupach (15) 

1 190,366 51,980 534,417 599,166 34,237

Odpady medyczne i weterynaryjne (18) 1 092,561 67,130 0,000 1 025,438 0,000

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu 
i stosowania powłok ochronnych (farb, 
lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, 
szczeliw i farb drukarskich (08) 

495,633 34,510 184,290 311,246 3,640
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Odpady z budowy, remontów i demontażu 
obiektów budowlanych oraz infrastruktury 
drogowej (włączając glebę i ziemię z 
terenów zanieczyszczonych (17) 

286,834 20,077 165,083 86,038 55,203

Odpady z rozpuszczalników organicznych, 
chłodziw i propelentów (14) 131,598 55,659 106,439 106,442 0,000

Odpady z przemysłu fotograficznego i 
usług fotograficznych (09) 29,975 3,420 12,438 14,292 0,000

Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw 
hydroponicznych rybołóstwa, leśnictwa 
łowiectwa oraz żywności (02) 

6,960 0,000 0,000 6,960 0,000

Odpady z przetwórstwa drewna oraz 
produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, 
papieru i tektury (3) 

0,460 0,000 0,000 0,460 0,000

Suma 453 892,043 18 061,548 123 487,106 35 629,115 316 149,711

 
 
 
 
 
3. Podsumowanie 
 
 

Dane o odpadach niebezpiecznych za 2006 r. opracowano w oparciu o Katalog odpadów, 
wprowadzony w życie dnia 1 stycznia 2002 r. rozporządzeniem Ministra Środowiska (Dz.U.Nr 112, 
poz. 1206 z 2001 r.). 

Analizując strukturę gospodarki odpadami niebezpiecznymi w roku 2006 na terenie 
województwa dolnośląskiego stwierdzić należy, że ok. 70% odpadów podlega procesom 
unieszkodliwienia, z czego ok. 90% w formie składowania, 10% odpadów poddano procesom 
przekształcenia chemicznego. Wykorzystaniu poddanych zostało ok. 27% z ilosci wytworzonych 
odpadów niebezpiecznych. Z ogólnej ilości wytworzonych odpadów niebezpiecznych 3% tymczasowo  
gromadzono na terenie zakładów w których powstały.  

Unieszkodliwianie odpadów w województwie z wyłączeniem składowania prowadzone jest 
obecnie na stosunkowo małą  skalę i odbywa się przede wszystkim  w instalacjach przemysłowych 
pracujących na potrzeby zakładów. Nadal najbardziej rozpowszechnioną metodą  unieszkodliwiania 
odpadów przemysłowych jest ich składowanie. Deponowane na składowiskach odpady ulegają 
niekontrolowanym procesom fizycznym, chemicznym i biologicznym, które mogą być źródłem 
uciążliwości dla otoczenia oraz przyczyną pogarszania jakości środowiska. 
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WYKAZ  ZAŁĄCZNIKÓW 
 
 
1. Producenci odpadów niebezpiecznych 
 
2. Bilans dla wszystkich zakładów  za rok 2006 SIGOP- D Wrocław 
 
3. Bilans dla wszystkich zakładów za rok 2006 SIGOP-D Wałbrzych 
 
4. Bilans dla wszystkich zakładów za rok 2006 SIGOP-D Legnica, 
 
5. Bilans dla wszystkich zakładów za rok 2006 SIGOP-D Jelenia Góra  
 
6. Bilans dla wszystkich zakładów za rok 2006 SIGOP-W  województwo dolnośląskie 
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