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6. ODPADY

6.1. �RÓD£A I STRUKTURA WYTWARZANIA ODPADÓW

6.1.1. Odpady komunalne

W Polsce obowi¹zuj¹ dwie ustawy reguluj¹ce
gospodarowanie odpadami. S¹ to ustawa z 27 czerwca
1997 r. o odpadach oraz ustawa o utrzymaniu czysto-
�ci i porz¹dku w gminach z 13 wrze�nia 1996 r.
W lutym 2001 r. Rada Ministrów przyjê³a projekt
ustawy o odpadach. Rz¹d uzna³ konieczno�æ opraco-
wania nowej ustawy, której celem jest dostosowanie
do prawa Unii Europejskiej. Okre�lono podstawowe
zasady gospodarowania odpadami. Przyjêto, i¿ istnie-
je obowi¹zek zapobiegania powstawaniu odpadów
przez stosowanie odpowiednich form, us³ug lub
surowców i minera³ów, zarówno na etapie projekto-
wania jak i przy wytwarzaniu produktów, podczas i po
zakoñczeniu ich u¿ytkowania. Projekt omawia
termiczne przekszta³cenie i sk³adowanie odpadów.
Uwzglêdnia siê w nim obowi¹zki wytwórców produ-
kuj¹cych odpady, a tak¿e administracji publicznej.
W projekcie znalaz³y siê tak¿e regulacje dotycz¹ce
takich odpadów jak oleje odpadowe, odpady dwutlen-

ku tytanu, baterie, akumulatory, odpady medyczne
i weterynaryjne. 

W celu uporz¹dkowania zagadnieñ zwi¹zanych
z obecno�ci¹ odpadów w �rodowisku WIO� we Wro-
c³awiu, w ramach monitoringu �rodowiska gromadzi
dane o odpadach przemys³owych wytworzonych na
terenie województwa w programie komputerowym
SIGOP-D. 

W zwi¹zku z wej�ciem w ¿ycie ustawy o odpa-
dach oraz nowej klasyfikacji odpadów, w G³ównym
Inspektoracie Ochrony �rodowiska zmodernizowano
dotychczasowy system informatyczny monitoringu
gospodarki odpadami (SIGOP). W 2000 r. zbierano
informacje o wszystkich rodzajach odpadów przemy-
s³owych wytworzonych na terenie województwa.
Zbieranie informacji odbywa siê systemem ankieto-
wym - pracownicy Wojewódzkich Inspektoratów
Ochrony �rodowiska (WIO�) w miarê mo¿liwo�ci
dokonuj¹ ich weryfikacji. 

Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa
problem odpadów komunalnych stanowi zadanie
w³asne samorz¹dów terytorialnych. Stan gospodarki
odpadami w województwie nie jest zadawalaj¹cy.
�ród³em odpadów komunalnych wytworzonych na te-
renach miejskich s¹ przede wszystkim gospodarstwa
domowe, obiekty u¿yteczno�ci publicznej i obs³ugi
ludno�ci. Powszechnie stosowan¹ w województwie
metod¹ unieszkodliwiania odpadów jest deponowanie
na sk³adowiskach. 

W województwie dolno�l¹skim na 169 gmin
(30 powiatów) przypadaj¹ 142 sk³adowiska odpadów
komunalnych o ³¹cznej pojemno�ci ok. 48 mln m3

i powierzchni ok. 416 ha. Sk³adowanych jest na nich
obecnie ok. 36 mln m3 odpadów, co jest równe 74%
ich ogólnej pojemno�ci. Szacuje siê, ¿e co roku
powstaje w województwie dolno�l¹skim ok.
3,6 mln m3 odpadów, co przyczynia siê do szybkiego
wype³niania sk³adowisk. 

Wiêkszo�æ sk³adowisk w województwie, zw³asz-
cza tych starych, eksploatowana jest bez wymaganych
przepisami decyzji administracyjnych, legalizuj¹cych
ich stan prawny, a tym samym okre�laj¹cych niezbêd-
ne rozwi¹zania techniczne, sposób sk³adowania odpa-
dów oraz eksploatacji obiektów. Prowadzone przez
WIO� kontrole wykazuj¹ wiele tego typu nieprawi-
d³owo�ci. Najczê�ciej jest to nieuporz¹dkowane sk³a-
dowanie odpadów, brak systematycznego przykrywa-
nia odpadów ziemi¹ oraz brak badañ monitoringo-
wych sk³adowisk. 

W celu zmiejszenia ilo�ci odpadów kierowanych
na sk³adowiska komunalne, a tym samym przed³u¿e-

nia okresu ich eksploatacji, w poszczególnych gmi-
nach sukcesywnie wdra¿any jest system recyklingu
odpadów. 

Z nades³anych do Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony �rodowiska informacji bie¿¹cych oraz
kontaktów z samorz¹dami wynika, ¿e na terenie woje-
wództwa dolno�l¹skiego próbê poprawy gospodarki
odpadami poprzez segregacjê podjê³y gminy np.:
Wroc³aw, O³awa, K¹ty Wroc³awskie, Milicz, Miêdzy-
bórz, Twardogóra, Brzeg Dolny, Jelcz Laskowice,
Kondratowice, Legnica, Wa³brzych, L¹dek Zdrój,
Kudowa Zdrój, Szczawno Zdrój, Miêdzylesie,
�widnica, Bielawa, Dzier¿oniów, ¯arów, Radków,
G³uszyca, Jelenia Góra, Mys³akowice, Kowary,
Podgórzyn, Lubañ, Mirsk, Marciszów, Lwówek �l¹-
ski, Zgorzelec i inne. 

Podejmowane przez samorz¹dy gmin incjatywy
w zakresie segregacji odpadów, odzysku surowca
wtórnego, a w konsekwencji minimalizowania ilo�ci
kierowanych na wysypiska odpadów, winny byæ suk-
cesywnie rozszerzane i prowadzone równolegle
z zadaniami w zakresie budowy, rozbudowy i moder-
nizacji sk³adowisk odpadów komunalnych. Pozwoli to
na wyd³u¿enie okresu ich eksploatacji. Dla szerszego
wdra¿ania tego kierunku brak jest nadal w³a�ciwych
relacji ekonomicznych i sprzyjaj¹cych uwarunkowañ
gospodarczych. 

G³ównymi �ród³ami powstawania odpadów na
terenach wiejskich s¹: gospodarstwa domowe, obiek-
ty obs³ugi wsi (ludno�ci i rolnictwa), zak³ady przemy-
s³owe i us³ugowe oraz gospodarstwa rolne indywidu-
alne i zbiorowe. 
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Dotychczas prowadzone badania wykaza³y, ¿e
sk³ad odpadów komunalnych jest uzale¿niony od wie-
lu czynników, takich jak: 
§ sposobu ogrzewania budynków, 
§ pory roku, 
§ rodzaju zabudowy mieszkalnej, 
§ infrastruktury technicznej, 
§ zamo¿no�ci spo³eczeñstwa, 
§ poziomu edukacji itp. 
Sk³ad i struktura odpadów komunalnych wytwo-

rzonych na terenach miejskich i wiejskich ró¿ni¹ siê
zasadniczo. Odpady powsta³e na terenach miejskich
charakteryzuj¹ siê wy¿sz¹ warto�ci¹ opa³ow¹. 

Nale¿y oczekiwaæ, ¿e w miarê rozwoju gospodar-
czego kraju i poprawy sytuacji finansowej mieszkañ-
ców, sk³ad morfologiczny odpadów bêdzie siê zmie-
nia³, upodabniaj¹c siê stopniowo do sk³adu odpadów
w krajach Europy Zachodniej. Wraz z up³ywem czasu
nast¹pi w nich spadek zawarto�ci substancji organicz-
nej przy jednoczesnym wzro�cie ilo�ci odpadów opa-
kowaniowych (papier, tworzywa sztuczne, szk³o). 

Jednocze�nie zmniejsza³a siê bêdzie stopniowo za-
warto�æ frakcji <10mm jako efekt zastêpowania wêgla
w ciep³ownictwie innymi �ród³ami energii (gaz, olej
opa³owy).

Tabela I.6.1. Sk³ad morfologiczny
odpadów komunalnych [%]

Tabela I.6.2. Prognoza nagromadzenia odpadów komunalnych
we Wroc³awiu w latach 1995-201 

Tabela I.6.3. Prognoza zmian wska�nika wzrostu
masy odpadów 

Tabela I.6.4. Prognozowane zmiany sk³adu
odpadów miejskich w Polsce do 2030
w % masowych



Tabela I.6.5. Charakterystyka sk³adowisk komunalnych w województwie dolno�l¹skim















�  stan formalno-prawny nieuregulowany
+ stan formalno-prawny uregulowany



Rysunek I.6.1. Lokalizacja sk³adowisk odpadów na terenie województwa dolno�l¹skiego
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Tabela I.6.6. Obiekty gospodarki odpadami komunalnymi na terenie województwa dolno�l¹skiego

Wykres I.6.1. Gospodarka odpadami
przemys³owymi w województwie
dolno�l¹skim w 2000 r. (baza
SIGOP-W)

Odpady komunalne oprócz deponowania na sk³a-
dowiskach zagospodarowywane s¹ w zak³adach
gospodarki odpadami. Na terenie województwa
dolno�l¹skiego wystêpuje jeden taki zak³ad, inne s¹
w budowie. 

Grup¹ odpadów bardzo wa¿n¹ z punktu widzenia
ochrony �rodowiska naturalnego s¹ wytwarzane przez
mieszkañców odpady maj¹ce w³a�ciwo�ci odpadów
niebezpiecznych. Nale¿¹ do nich m. in.: 
§ zu¿yte baterie, akumulatory itp., 
§ odpady zawieraj¹ce rtêæ (lampy rtêciowe, termo-
metry), 
§ pozosta³o�ci oraz opakowania po farbach i lakie-
rach, 
§ rozpuszczalniki organiczne, 
§ inne substancje chemiczne np. s³u¿¹ce do wywa-
biania plam, �rodki czyszcz¹ce, 
§ �rodki ochrony ro�lin oraz opakowania po nich, 
§ zbiorniki po aerozolach, pozosta³o�ci po domo-
wych �rodkach do dezynfekcji i dezynsekcji, 
§ zu¿yte oleje smarowe i silnikowe, 
§ odczynniki chemiczne np. fotograficzne. 

6.1.2. Odpady przemys³owe

G³ównym miejscem powstawania odpadów prze-
mys³owych w województwie s¹ najwiêksze aglomera-
cje miejsko-przemys³owe i du¿e zak³ady przemys³o-
we. Podstawowymi �ród³ami odpadów przemys³o-
wych s¹: górnictwo wêgla, wydobycie surowców
mineralnych, przemys³ energetyczny i hutnictwo.
Szczególnie du¿¹ grupê odpadów stanowi¹ ska³y

p³onne i odpady powêglowe z kopalñ i zak³adów prze-
róbczych. 

Ponadto du¿e ilo�ci odpadów powstaj¹ z procesów
flotacyjnych z przemys³u metali nie¿elaznych,
osadów z mechanicznego oczyszczania wód kopalnia-
nych oraz popio³ów lotnych i ¿u¿li z elektrowni, elek-
trociep³owni i kot³owni. 

Zak³ady wytwarzaj¹ce odpady maj¹ prawny obo-
wi¹zek chroniæ �rodowisko przed ujemnym oddzia³y-
waniem tych odpadów, uwzglêdniaj¹c w pierwszej
kolejno�ci ich gospodarcze wykorzystanie. 

Wed³ug danych GUS w województwie dolno�l¹-
skim w 2000 r. wytworzono 32 363,5 tys. Mg odpa-
dów (z wy³¹czeniem odpadów komunalnych) i w po-
równaniu z rokiem 1999 jest to nieznaczny spadek ilo-
�ci wytworzonych odpadów (0,6%). 

Natomiast z danych WIO� (baza SIGOP-W)
uzyskanych od 716 producentów wynika, i¿ w 2000 r.
w województwie dolno�l¹skim wytworzono ok.
27 464 886,98 Mg odpadów przemys³owych, z czego: 
§ wykorzystano: 20 871 312,0 Mg, 
§ unieszkodliwiono: 56 515,6 Mg, 
§ sk³adowano: 6 951 518,9 Mg, 
§ tymczasowo gromadzono: 16 846,9 Mg. 

G³ównym �ród³em odpadów przemys³owych
województwa dolno�l¹skiego s¹ zak³ady zlokalizowa-
ne w powiatach: polkowickim, lubiñskim, g³ogow-
skim, z¹bkowickim, wo³owskim, wa³brzyskim, wro-
c³awskim, legnickim, k³odzkim, dzier¿oniowskim
oraz na terenie powiatów grodzkich: Wroc³aw, Jelenia
Góra, Legnica i Wa³brzych.
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Mg /1

1\ w bilansie ogólnym uwzglêdnia siê iloœci odpadów z lat poprzednich

Do najwiêkszych wytwórców najbardziej znacz¹-
cych odpadów przemys³owych mo¿na na terenie
województwa zaliczyæ: 
§ KGHM �Polska Mied�� S.A. Oddzia³ Zak³ady
Wzbogacania Rud w Polkowicach � 92,6% ogól-
nej ilo�ci wytworzonych odpadów, 
§ KGHM �Polska Mied�� S.A. Oddzia³ Huta Mie-
dzi �G³ogów� w G³ogowie, 
§ KGHM �Polska Mied�� S.A. Oddzia³ Huta Mie-
dzi �Legnica� w Legnicy, 
§ Kopalnie Melafiru w Czarnym Borze, 
§ Cukrownia ��widnica� S.A. w Pszennie, 
§ KGHM �Polska Mied�� Oddzia³ Zak³ad Hydro-
techniczny w Rudnej, 
§ Kopalnie Surowców Skalnych Sp. z o.o. w Bart-
nicy, 
§ Zak³ady Chemiczne �Rokita� S.A. w Brzegu
Dolnym, 
§Miejskie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej
�Wroc³aw� S.A. we Wroc³awiu, 
§ Cukrownia �Ziêbice� S.A. w Ziêbicach, 
§ Przedsiêbiorstwo Energetyczne �Energetyka-Ro-
kita�, 
§ �Pol-Mied�� TRANS Sp. z o.o. w Lubinie. 

Ilo�æ odpadów przemys³owych wytworzonych
w wymienionych zak³adach wynosi³a 98,26% ogó³u
wytworzonych na terenie województwa odpadów tj.
26 974 447,4 Mg odpadów. 

Najwiêksze ilo�ci wytworzonych odpadów
w województwie wed³ug grup to: 
§ odpady powstaj¹ce przy poszukiwaniu, wydoby-
ciu i wzbogacaniu rud oraz innych surowców mi-
neralnych (93,6%), 
§ odpady nieorganiczne z procesów termicznych, 
§ odpady z rolnictwa, sadownictwa, hodowli, ry-
bo³ówstwa, le�nictwa oraz przetwórstwa ¿ywno-
�ci, 
§ odpady z przetwórstwa drewna oraz produkcji
papieru, tektury, masy celulozowej, p³yt i mebli, 
§ odpady z przemys³u skórzanego i tekstylnego, 
§ odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i sto-
sowania zwi¹zków nieorganicznych, 
§ odpady z przemys³u syntezy organicznej, 
§ odpady z opakowañ, sorbentów, tkanin, materia-
³ów filtracyjnych i ochronnych nie ujête w innych
grupach, 
§ odpady z budowy, remontów i demonta¿u obiek-
tów budowlanych oraz drogowych, 
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Tabela I.6.8. Gospodarka odpadami przemys³owymi wed³ug grup i podgrup (SIGOP-W)

§ odpady z urz¹dzeñ do likwidacji i neutralizacji
odpadów oraz oczyszczania �cieków i gospodarki
wodnej. 
Odpady z przemys³u cukrowniczego zagospodaro-

wane by³y na pasze (wys³odki) oraz wykorzystane zo-
sta³y przez plantatorów do wapnowania gleby (b³oto
defekacyjne). Odpady surowców mineralnych znajdu-
j¹ zastosowanie do budowy dróg i do niwelacji tere-
nów. Du¿e zastosowanie, g³ównie w budownictwie
drogowym i produkcji materia³ów budowlanych, maj¹

odpady z elektrowni i innych zak³adów energetyczne-
go spalania paliw, w tym tak¿e powstaj¹ce w du¿ych
ilo�ciach mieszanki popio³owo-¿u¿lowe z mokrego
odprowadzania odpadów paleniskowych. 

Odpady przemys³owe na terenie województwa
dolno�l¹skiego sk³adowane s¹ na 56 sk³adowiskach
przemys³owych o powierzchni 1 722,0 ha i sumarycz-
nej pojemno�ci ok. 373 mln m3 odpadów. Sk³adowa-
nych jest na nich ok. 406,3 mln Mg odpadów. Rocznie
powstaje ok. 6,4 mln Mg odpadów przemys³owych. 



Tabela I.6.9. Charakterystyk sk³adowisk przemys³owych w województwie dolno�l¹skim









�    stan formalno-prawny nieuregulowany
+   stan formalno-prawny uregulowany

n.w. nie wymaga uregulowañ
b.d.  brak danych
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Do grupy odpadów niebezpiecznych zaliczane s¹
odpady zawieraj¹ce substancje, które po przedostaniu
siê do �rodowiska mog¹ powodowaæ zagro¿enia dla
funkcjonowania ekosystemów, skutki zdrowotne dla
ludzi, zwierz¹t lub ro�lin, a tak¿e, w wiêkszo�ci przy-
padków, trudno odwracalne lub praktycznie nieodwra-
calne zanieczyszczenia �rodowiska i jego zasobów. 

�ród³em odpadów niebezpiecznych jest przede
wszystkim dzia³alno�æ przemys³owa � hutnictwo ¿ela-
za i metali nie¿elaznych, przemys³ chemiczny, prze-
mys³ chloralkaliczny, rafinerie, a tak¿e przemys³
rolno-spo¿ywczy, przemys³ maszynowy czy procesy
oczyszczania �cieków. Odpady tego typu powstaj¹
równie¿ w zwi¹zku z u¿ytkowaniem substancji
niebezpiecznych, takich jak chemiczne �rodki ochro-
ny ro�lin, farby, lakiery, �rodki odka¿aj¹ce, oleje
mineralne i rozpuszczalniki, akumulatory, itp.
W ostatnich latach znacz¹cym �ród³em odpadów
niebezpiecznych sta³y siê gospodarstwa domowe oraz
punkty us³ugowe (np. baterie, przeterminowane lekar-
stwa, lampy rtêciowe, opakowania po chemikaliach,
zu¿yte oleje i emulsje). 

Odpady niebezpieczne wg bazy SIGOP-W wytwo-
rzone przez 563 producentów stanowi³y 0,4% wszyst-
kich odpadów przemys³owych wytworzonych
w województwie (stan na koniec 30.06.2001 r.).
W 2000 r. na terenie województwa dolno�l¹skiego
wytworzono ok. 122 773,6 Mg odpadów niebezpiecz-
nych, z czego: 
§ tymczasowo sk³adowano: ok. 1 755,5 Mg, 
§ wykorzystano: ok. 28 848,8 Mg, 
§ unieszkodliwiono: ok. 54 029,6 Mg, 
§ sk³adowano: ok. 37 828,9 Mg. 
Wiêksza czê�æ odpadów niebezpiecznych poddana

zosta³a sk³adowaniu i unieszkodliwieniu. Proces
unieszkodliwienia odbywa siê poprzez stosowanie
metod chemicznych oraz spalenie (np. zwi¹zki chlo-
rowcopochodne i odpady medyczne). Pozosta³e odpa-
dy niebezpieczne odbierane by³y przez po�redników
i przekazywane firmom zlokalizowanym na terenie
ca³ego kraju. 

Wykorzystanie odpadów niebezpiecznych to prze-
twórstwo prowadzone na niewielk¹ skalê w nastêpuj¹-
cym zakresie: 
§ baterii kwasowych i alkalicznych � Huta Cynku
�Miasteczko �l¹skie�, 
§ �wietlówki � �Philips Lighting� w Pile, �Abba-
-Ekomed� w Toruniu, �Ekochem� w Bydgoszczy,
�MAYA� w Warszawie, �Hydrobudowa �l¹sk�
w Miko³owie, 
§ odczynniki fotograficzne � �Metilex� Micha³o-
wice, �Agro-Film� Warszawa, �Ekochem�
Bydgoszcz. 
§ akumulatory o³owiowe � ZGH �Orze³ Bia³y�
w Bytomiu i �Baterpol� w �wiêtoch³owicach, 
§ oleje przepracowane � Rafineria Nafty �Jedli-
cze� S.A. 

Pozosta³e odpady niebezpieczne, w tym odczynni-
ki chemiczne, odpady lakiernicze, zaolejone czy�ci-
wo, odbierane by³y przez firmy po�rednicz¹ce
i w wiêkszo�ci poddawane termicznej destrukcji
w spalarni Lobbe w D¹browie Górniczej. 

Nale¿y zaznaczyæ, i¿ ilo�ci odpadów niebezpiecz-
nych uwzglêdnione wy¿ej (baza SIGOP) nie obejmu-
j¹ odpadów pochodz¹cych z ma³ych zak³adów prze-
mys³owych i us³ugowych oraz z gospodarstw domo-
wych. 

Odpady niebezpieczne magazynowano na terenie
zak³adów w boksach i pojemnikach celem przekaza-
nia do utylizacji lub sk³adowano na sk³adowiskach od-
padów przemys³owych. 

W�ród odpadów niebezpiecznych wytworzonych
na terenie województwa dolno�l¹skiego w 2000 r. do-
minowa³y: 
§ odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i sto-
sowania zwi¹zków nieorganicznych (kod 0601), 
§ odpady z fizykochemicznej przeróbki odpadów
przemys³owych (kod 1902), 
§ odpadowe roztwory alkaliczne (kod 0602), 
§ odpadowe oleje smarowe (kod 1302), 
§ odcieki ze sk³adowisk (kod 1907).

6.1.3. Odpady niebezpieczne

Wykres I.6.2. Gospodarka odpadami
niebezpiecznymi w województwie
dolno�l¹skim w 2000 r. 
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Tabela I.6.10. Gospodarka odpadami niebezpiecznymi wed³ug grup i podgrup w 2000 r. wg SIGOP-W
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Tabela I.6.11. Gospodarka odpadami niebezpiecznymi w powiatach województwa dolno�l¹skiego (baza SIGOP-W)

Odpady niebezpieczne [Mg]

6.2. NIELEGALNE MIEJSCA SK£ADOWANIA ODPADÓW

Miejsca nielegalnego sk³adowania odpadów tzw.
�dzikie� wysypiska s¹ �ród³em zanieczyszczenia wód
gruntowych i powierzchniowych. Mog¹ stanowiæ one
zagro¿enie epidemiologiczne i byæ przyczyn¹ degrada-
cji terenu (zmniejszaj¹ walory estetyczne krajobrazu). 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 wrze�nia
1996 r. o utrzymaniu czysto�ci i porz¹dku w gminach
(Dz.U. Nr 132, poz. 622) do zadañ samorz¹du teryto-
rialnego nale¿y miêdzy innymi zapobieganie zanie-
czyszczeniu ulic, placów i terenów otwartych przez
likwidacjê sk³adowania odpadów w miejscach do tego
nie przeznaczonych i przeciwdzia³anie takiemu sk³a-
dowaniu oraz organizowanie odbioru odpadów komu-
nalnych z terenu prywatnych posesji. 

�Dzikie� wysypiska odpadów powstaj¹ g³ównie
z nastêpuj¹cych powodów: 
§ prywatni w³a�ciciele nie maj¹ podpisanej umowy
na odbiór odpadów bytowych, 
§ prywatni w³a�ciciele chc¹ zaoszczêdziæ pieni¹-
dze zwi¹zane z kosztem przyjêcia odpadów na
sk³adowisko i jego transportem, 

§ je¿eli s¹ to odpady inne ni¿ komunalne, to trud-
no jest pozbyæ siê ich w sposób legalny, gdy¿ spe-
cjalnych sk³adowisk przygotowanych na przyjmo-
wanie tego typu odpadów jest wci¹¿ za ma³o, 
§ nieuczciwe firmy odbieraj¹ce odpady zamiast
wywoziæ je na wysypiska pozbywaj¹ siê ich
w sposób nielegalny. 

Ustawa o odpadach czê�ciowo zmieni³a ten stan rzeczy: 
§ wprowadzi³a obowi¹zek zawierania umów przez
w³a�cicieli posesji w sprawie wywozu odpadów, 
§ firmy zajmuj¹ce siê transportem odpadów musz¹
mieæ wydawane przez gminy zezwolenia na tego
typu dzia³alno�æ. 
Zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.

o odpadach ten, kto sk³aduje odpady w miejscu na ten
cel nie wyznaczonym (np. na �dzikim� wysypisku) po-
pe³nia wykroczenie i podlega karze aresztu albo grzyw-
ny. Do�æ ograniczone s¹ natomiast mo¿liwo�ci identyfi-
kowania i karania osób wyrzucaj¹cych odpady na �dzi-
kie� wysypiska, pomimo ¿e prawnie takie mo¿liwo�ci
istniej¹. Problem stanowi ich skuteczna egzekucja. 
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W przypadku otrzymania interwencji dotycz¹cej
�dzikiego� wysypiska Wojewódzki Inspektorat ka¿do-
razowo przeprowadza w terenie wizjê lokaln¹. Jak
wynika z wieloletniej praktyki na �dzikich� wysypi-
skach sk³adowane s¹ g³ównie odpady komunalne,
których wytwórca, ani odbiorca nie jest znany.
W zwi¹zku z powy¿szym WIO� nie ma mo¿liwo�ci
naliczania kar pieniê¿nych za sk³adowanie odpadów
w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych. Sprawa
zostaje przekazana wg w³a�ciwo�ci do organu gminy,
który, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 13.09.1996 r.
o utrzymaniu czysto�ci i porz¹dku w gminach (Dz.U.
Nr 132, poz. 622 z 1996 r.), ustala szczegó³owe zasa-
dy utrzymania czysto�ci i porz¹dku na terenie gminy
i zobowi¹zany jest do uporz¹dkowania terenu. 

Na koniec 2000 r. na terenie województwa dolno-
�l¹skiego zinwentaryzowano oko³o 720 �dzikich�
wysypisk. Na 20 miejscach nielegalnego sk³adowania
z 200 zlokalizowanych na terenie Wroc³awia Zarz¹d
Gospodarki Odpadami wykona³ prace porz¹dkowe. 

Przeciwdzia³anie powstawaniu �dzikich� miejsc
sk³adowania odpadów jest problemem trudnym,
zw³aszcza wobec wzrastaj¹cej w szybkim tempie
ilo�ci odpadów komunalnych. 

Ponadto w ostatnich latach szybko zmienia siê
struktura tych odpadów, co jest zwi¹zane miêdzy
innymi ze wzrostem ilo�ci opakowañ, zw³aszcza
z tworzyw sztucznych. Niejednokrotnie w sk³adzie
odpadów komunalnych wystêpuj¹ tak¿e odpady
niebezpieczne. W kompetencji gminy le¿y prawny
obowi¹zek stworzenia warunków do prowadzenia ich
selektywnej zbiórki oraz wspólnie z organami admini-
stracji rz¹dowej organizowanie gospodarki odpadami
niebezpiecznymi wydzielonymi z odpadów komunal-
nych. Nielegalne miejsca �dzikiego� sk³adowania od-
padów s¹ sukcesywnie porz¹dkowane w miarê posia-
danych przez gminy �rodków finansowych. Uporz¹d-
kowanie tych miejsc czêsto nie rozwi¹zuje problemu
nielegalnego sk³adowania odpadów, gdy¿ odpady s¹
ponownie sk³adowane w tych samych miejscach. 

W województwie dolno�l¹skim prowadzone s¹
dzia³ania maj¹ce na celu uporz¹dkowanie gospodarki
odpadami komunalnymi. W roku 2000 oddano miê-
dzy innymi do eksploatacji nastêpuj¹ce obiekty: 
§ sk³adowisko odpadów komunalnych przy
ha³dzie 9/2 w Wa³brzychu, 
§ gminne sk³adowisko odpadów komunalnych
w Skotnikach (gmina Zawonia), 
§ stacjê prze³adunkow¹ odpadów komunalnych
przy ul. Szczeciñskiej we Wroc³awiu. 

Aktualnie na terenie województwa dolno�l¹skiego
prowadzone s¹ prace zwi¹zane z budow¹ szeregu no-
woczesnych sk³adowisk oraz obiektów gospodarki od-
padami, spe³niaj¹cych wszelkie standardy w zakresie
ochrony �rodowiska. S¹ to m.in.: 
§ zak³ad utylizacji odpadów komunalnych i stabili-
zacji osadów �ciekowych dla miasta Zgorzelec
w Jêdrzychowicach zak³ad nr 2 (sk³adowisko od-
padów i zak³ad segregacji odpadów), 

§ centrum Utylizacji Odpadów Gmin £u¿yckich
w Lubaniu, 
§ sk³adowisko odpadów komunalnych dla miasta
i gminy �widnica, 
§ adaptacja obiektu przy ul. Michalczyka przez Za-
rz¹d Gospodarki Odpadami we Wroc³awiu dla po-
trzeb recyklingu odpadów, w celu rozbudowy sys-
temu selektywnej zbiórki odpadów. 

Przeprowadzono równie¿ prace modernizacyjne
w celu zwiêkszenia pojemno�ci na nastêpuj¹cych
obiektach: 
§ sk³adowisku komunalnym w Miêdzylesiu, 
§ sk³adowisku komunalnym w �cinawie, 
§ sk³adowisku komunalnym w Wierzchos³awicach. 
Pomoc finansow¹ otrzymali równie¿ realizatorzy

inwestycji maj¹cych na celu rekultywacjê nastêpuj¹-
cych sk³adowisk: we Wroc³awiu, Wa³brzychu, L¹dku
Zdroju, Legnicy, Trzebczu, Rudnej-Orsku, Ma³uszo-
wie oraz Mojeszu. 

Województwo dolno�l¹skie zajmuje pod wzglê-
dem wytwarzanych ilo�ci odpadów powstaj¹cych
w wyniku prowadzonej dzia³alno�ci gospodarczej �
tak niebezpiecznych, jak i innych ni¿ niebezpieczne �
jedno z pierwszych miejsc w skali kraju. 

G³ówny strumieñ odpadów wytwarzany jest przez
nieliczn¹ grupê podmiotów, z których w ka¿dym
powstaje rocznie powy¿ej 100 tys. Mg odpadów
(powy¿ej 0,5 tys. Mg w przypadku odpadów niebez-
piecznych). 

G³ównymi �ród³ami odpadów s¹: przemys³ wydo-
bywczy, energetyka, hutnictwo, przemys³ chemiczny,
sektor komunalny, przemys³ spo¿ywczy, przemys³
metalurgiczny. 

Zasadniczy wp³yw na obraz postêpowania z odpa-
dami w województwie ma sposób postêpowania
w jednostkach wytwarzaj¹cych odpady w najwiêk-
szych ilo�ciach. 

W zakresie postêpowania z odpadami powstaj¹cymi
w wyniku dzia³alno�ci gospodarczej w ostatnim okresie

6.3. INWESTYCJE W GOSPODARCE ODPADAMI

6.4. PODSUMOWANIE 
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na uwagê zas³uguj¹ dwie tendencje: 
§ poprawne postêpowanie z odpadami niebez-
piecznymi: unieszkodliwianie i gospodarcze wy-
korzystanie (³¹cznie ok. 70% odpadów) prowadzo-
ne w g³ównej mierze w miejscu ich powstawania, 
§ znaczne ilo�ci odpadów innych ni¿ niebezpiecz-
ne, powstaj¹cych w najwiêkszych ilo�ciach,
(tj. mieszanek popio³owo-¿u¿lowych z mokrego
odprowadzania odpadów paleniskowych, ¿u¿li
z hutnictwa oraz osadów �ciekowych), sk³adowa-
ne s¹ na sk³adowiskach. Jednak lokowanie tych
odpadów na sk³adowiskach przemys³owych i ko-
munalnych, powoduje wyczerpywanie pojemno-
�ci sk³adowisk, a w konsekwencji zajmowanie no-
wych terenów pod budowê. 
Sk³adowanie odpadów, zarówno przemys³owych

jak komunalnych, zaledwie w kilkunastu przypadkach

odbywa siê na sk³adowiskach spe³niaj¹cych w pe³ni
wymogi ochrony �rodowiska. Dlatego te¿, w zwi¹zku
z wymogami zawartymi w ustawie o odpadach,
w³a�ciciele ponad 100 sk³adowisk stan¹ w nied³ugim
czasie przed konieczno�ci¹ podjêcia decyzji o likwi-
dacji b¹d� modernizacji sk³adowisk. 

W gospodarce odpadami komunalnymi widoczna
jest konieczno�æ intensyfikacji dzia³añ, celem u�wiado-
mienia spo³eczno�ciom lokalnym potrzeby ochrony
�rodowiska przed odpadami, celowo�ci selektywnej
zbiórki odpadów i d¹¿enia do minimalizacji ilo�ci
odpadów komunalnych sk³adowanych na sk³adowi-
skach. Konieczna jest pomoc dla samorz¹dów, zarówno
finansowa jak i organizacyjna, w rozwi¹zywaniu
ponadlokalnych problemów w gospodarce odpadami
i rozwi¹zywaniu pojawiaj¹cych siê coraz czê�ciej kon-
fliktów ekologicznych. 
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