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Raport o stanie �rodowiska województwa dolno�l¹skiego w 2002 r.

6. ODPADY

Wraz ze wzrostem produkcji i konsumpcji dóbr
materialnych wzrasta obciążenie środowiska odpada-
mi. Na ilość wytwarzanych odpadów, oprócz czynni-
ka demograficznego, bezpośredni wpływ ma również
poziom życia i świadomości ekologicznej społeczeń-
stwa. 

Dynamicznie zmieniające się uwarunkowania go-
spodarcze, postęp technologiczny w zagospodarowa-
niu i unieszkodliwianiu odpadów, konieczność przy-
spieszenia procesu dostosowania polskiego prawa do
prawa Unii Europejskiej, pociągały za sobą potrzebę
zmiany obowiązujących przepisów. Polska w ramach
dostosowania regulacji prawnych do dyrektyw Unii
Europejskiej stworzyła nowe prawo ekologiczne. Po-
wstały nowe ustawy: 

! Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia
2001 r. (Dz.U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.), 
! ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.
(Dz.U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.), 
! ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakre-
sie gospodarowania niektórymi odpadami oraz
o opłacie produktowej i depozytowej z dnia 11
maja 2001 r. (Dz.U. Nr 63 poz. 639 z późn. zm.), 
! ustawa o opakowaniach i odpadach opakowanio-
wych z dnia 11 maja 2001 r. (Dz.U. Nr 63, poz.
638 z późn. zm.). 

Pierwsze dwie ustawy obowiązują od 1 październi-
ka 2001 r., pozostałe od 1 stycznia 2002 r. Ustawa
o odpadach wraz z pakietem rozporządzeń wykonaw-
czych reguluje zasady postępowania z odpadami,
a także wprowadza od 2002 r. nowy system ilościowej
i jakościowej ewidencji odpadów, zgodnej z katalo-
giem odpadów, z listą odpadów niebezpiecznych oraz
sposobem klasyfikowania odpadów ustalonym rozpo-
rządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września
2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112,
poz. 1206). 

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (KPGO) zo-
stał sporządzony jako realizacja przepisów ustawy
o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r., która w roz-
dziale 3, art. 14-16 wprowadza obowiązek opracowa-
nia planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, po-
wiatowym i gminnym. Plany gospodarki odpadami,
opracowywane na podstawie nowej ustawy o odpa-
dach, mają znacznie szerszy zakres niż programy go-
spodarki odpadami komunalnymi, wynikające z po-
przedniej ustawy. W szczególności powinny one obej-
mować wszystkie wytwarzane i przywożone na dany
teren odpady. 

Przedstawiona w niniejszym rozdziale analiza go-
spodarki odpadami odnosi się do systemu klasyfiko-
wania odpadów, obowiązującego w 2002 r.

6.1. INFORMACJE OGÓLNE

6.2. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o odpadach,
odpadami komunalnymi są odpady powstające w go-
spodarstwach domowych, w obiektach użyteczności
publicznej i obsługi ludności, a także odpady nie za-
wierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od
innych wytwórców odpadów, które ze względu na
swój charakter lub skład są podobne do odpadów po-
wstających w gospodarstwach domowych. Do tej gru-
py zaliczamy również odpady uliczne. 

Podstawowe regulacje prawne dotyczące racjonal-
nej gospodarki odpadami komunalnymi wprowadza
ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. Nr 132 poz. 622
z późn. zm.). Podkreślić jednak należy, że postępowa-
nie z odpadami musi się odbywać zgodnie z nową
ustawą o odpadach. 

Ilość powstających odpadów zależy od poziomu
konsumpcji indywidualnej oraz modelu konsumpcji
i świadomości ekologicznej społeczeństwa. Istotnie
zmienia się także skład odpadów. Coraz większy udział
mają tworzywa sztuczne (opakowania). Wiąże się to
z rosnącym zastosowaniem opakowań jednorazowego
użytku, często nie podlegających biodegradacji. 

Według ewidencji WIOŚ w 2002 r. w wojewódz-
twie dolnośląskim eksploatowano 139 składowisk od-
padów komunalnych, zajmujących powierzchnię ok.
336 ha. W roku 2002 na składowiska komunalne przy-
jęto ok. 3,91 mln m3 niesegregowanych odpadów ko-
munalnych stałych, co dało na koniec 2002 r. łączne
nagromadzenie ok. 38 mln m3 odpadów. W porówna-
niu do roku 2001 nagromadzenie odpadów komunal-
nych zwiększyło się o 11%. 

Według informacji przekazanych przez gminy
w pewnym zakresie prowadzona jest segregacja odpa-
dów. Obejmuje ona zwykle podział na: stłuczkę szkla-
ną, złom, tworzywa sztuczne, makulaturę. Sporadycz-
ne są przypadki zorganizowanej przez gminę zbiórki
odpadów niebezpiecznych, występujących w strumie-
niu odpadów komunalnych, takich jak: lampy fluoro-
scencyjne, baterie i akumulatory. Odpady te, z uwagi
na zagrożenie, jakie stwarzają dla środowiska, powin-
ny zostać zagospodarowane zgodnie z wymogami
przyjętymi dla odpadów niebezpiecznych. 

W województwie dolnośląskim wg danych GUS
w 2002 r. wywieziono ok. 1 031,9 tys. Mg stałych od-
padów komunalnych, z czego z terenu Wrocławia ok.
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223,7 tys. Mg (21,7% ogółu wywiezionych); z Legni-
cy ok. 65,6 tys. Mg (6,4%); z Jeleniej Góry
60,8 tys. Mg (5,9%); z Wałbrzycha 45,2 tys. Mg
(4,3%). 

Z odpadów komunalnych w 2002 r. wyselekcjono-
wano w województwie dolnośląskim ok. 4 839,3 Mg
surowców wtórnych, tj. 0,5% ogółu wywiezionych
odpadów. W porównaniu z rokiem 2001 masa wyse-
lekcjonowanych odpadów zmniejszyła się o ok.
78,1 Mg, tj. 3,6%. 

Unieszkodliwianie odpadów komunalnych (poza
niebezpiecznymi) dotyczy głównie wysegregowanych
pozostałości organicznych. Około 20,3 tys. Mg, tj.
1,96% odpadów komunalnych w województwie
unieszkodliwiono w kompostowniach. 

Według GUS, największa ilość wyselekcjonowa-
nych odpadów została zebrana z Wrocławia �
1620,2 Mg, tj. 33,5% ogółu wyselekcjonowanych,
w Legnicy wyselekcjonowano 62,2 Mg (1,3%),

w Wałbrzychu 34,5 Mg (0,7%), w Jeleniej Górze ok.
42,1 Mg (0,9%). 

Istnieją jeszcze w województwie gminy, które nie
rozwiązały do tej pory problemu odpadów komunal-
nych na swym terenie i posiadają składowiska o nie-
uregulowanym stanie formalno-prawnym. Nadal po-
jawiają się składowiska �dzikie�, sukcesywnie likwi-
dowane przez gminy. 

Pozytywnym przykładem jest Gmina Wrocław,
która w 2002 r. zlikwidowała 53 miejsca nielegalnego
składowania odpadów. Prace porządkowe wykonał
Zarząd Gospodarki Odpadami, wydając na ten cel po-
nad 140 tys. zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym na
ten cel przeznaczono o 30% więcej środków finanso-
wych. Również niektóre mniejsze miejscowości pod-
jęły zdecydowane działania mające na celu rozwiąza-
nie problemu �dzikich� wysypisk, np. na terenie mia-
sta i gminy Bystrzyca Kłodzka w 2002 r. zlikwidowa-
no ich aż 14. 

Rysunek I.6.1. Rozmieszczenie sk³adowisk odpadów na terenie województwa dolno�l¹skiego



Tabela I.6.1. Charakterystyka sk³adowisk komunalnych eksploatowanych w województwie dolno�l¹skim
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6.3. GOSPODARKA ODPADAMI PRZEMYSŁOWYMI

W Polsce wytworzono w 2002 r. ok. 117,8 mln Mg
odpadów pochodzenia przemysłowego. Zagospodaro-
wano ok. 113,9 mln Mg, w tym ok. 79% (93,1 mln Mg)
poddano odzyskowi, a 17,6% (20,7 mln Mg) uniesz-
kodliwiono łącznie ze składowaniem. Unieszkodli-
wianie odpadów w 82% polega na zdeponowaniu na
składowiskach. 

Odpady pochodzące z województwa dolnośląskie-
go (tj. 31 974,4 tys. Mg) stanowią ok. 27,1%, odpa-
dów wytworzonych w kraju. Daje to drugie miejsce
po województwie śląskim pod względem ilości odpa-
dów wytworzonych. 

Województwo dolnośląskie zajmuje także drugie
miejsce pod względem ilości odpadów poddanych od-
zyskowi. Odpady unieszkodliwione na Dolnym Ślą-

sku (6 571,4 tys. Mg) stanowią ok. 31,6% wszystkich
unieszkodliwionych odpadów w Polsce. Pod tym
względem województwo dolnośląskie zajmuje pierw-
sze miejsce w kraju. Z łącznej ilości odpadów uniesz-
kodliwionych ok. 6,4 mln Mg (98,8%) zostało zdepo-
nowanych na składowiskach, a 7 tys. Mg unieszkodli-
wiono innymi metodami. 

Składowanie stanowi nadal dominujący sposób
unieszkodliwiania odpadów w województwie. Pod
względem ilości deponowanych odpadów wojewódz-
two dolnośląskie znajduje się na pierwszym miejscu
w kraju. 

Do końca roku 2002 na składowiskach w woj. dol-
nośląskim nagromadzono ok. 562,9 mln Mg odpadów,
tj. ok. 31% wszystkich odpadów nagromadzonych.

Tabela I.6.2. Zagospodarowanie odpadów pochodzenia przemys³owego w województwie dolno�l¹skim w 2002 r.
na tle Polski (wg GUS)

Tabela I.6.3. Bilans odpadów pochodzenia przemys³owego w województwie dolno�l¹skim na tle Polski w 2002 r. 

6.3.1. Bilans odpadów pochodzenia przemys³owego wg GUS

Wykres I.6.1. Bilans odpadów pochodzenia przemys³owego wg GUS
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6.3.2. Pochodzenie, produkcja i zagospodarowanie odpadów przemys³owych wed³ug 
wojewódzkiej bazy SIGOP-W

W województwie dolnośląskim w 2002 r. wytworzo-
no 33 567,5 tys. Mg odpadów pochodzenia przemysło-
wego. Zagospodarowano poprzez wykorzystanie
26 981,3 tys. Mg odpadów, poprzez unieszkodliwianie
121,0 tys. Mg, a zdeponowano na składowiskach
6 397,8 tys. Mg. Na terenach zakładów wytwarzających
odpady zmagazynowano 158,9 tys. Mg odpadów. 

Informacje o ilości odpadów wytworzonych przez
zakłady ewidencjonowane w 2002 r. w bazie SIGOP-W
są porównywalne z danymi GUS dla Dolnego Śląska,
uzyskanymi od 118 podmiotów (tj. ponad 31 974,4 tys.
Mg odpadów). Świadczy to o zasadniczym wpływie na
sumę odpadów wytworzonych ilości odpadów powstają-
cych w dużych zakładach przemysłowych. 

Niewielka ilość odpadów przemysłowych w woj.
dolnośląskim jest unieszkodliwiona w inny sposób niż
składowanie. Unieszkodliwienie obejmuje ok. 0,4% od-
padów wytworzonych w województwie (w Polsce ok.
18%). Procesy unieszkodliwiania polegają na przekształ-
ceniu fizycznym, chemicznym, biologicznym odpadów,
rzadko w instalacjach własnych, najczęściej u profesjo-
nalnych odbiorców z terenu kraju.

Odpady przemysłowe na terenie województwa dol-
nośląskiego składowane są na 53 składowiskach prze-
mysłowych o powierzchni 1 679,4 ha i sumarycznej po-

jemności ok. 374,5 mln m3 odpadów. Składowanych jest
na nich ok. 412 mln Mg odpadów. Rocznie powstaje ok.
6,3 mln Mg odpadów przemysłowych. 

Głównym źródłem odpadów przemysłowych na tere-
nie województwa dolnośląskiego są zakłady zlokalizo-
wane w powiatach: polkowickim, m. Wrocław, zgorze-
leckim, m. Legnica, lubańskim, górowskim, lubińskim
i wałbrzyskim. Do największych wytwórców najbardziej
znaczących odpadów przemysłowych można zaliczyć: 

! KGHM �Polska Miedź� S.A. Oddział Zakłady
Wzbogacania Rud w Polkowicach � 79% ogólnej ilo-
ści wytworzonych odpadów, 
! KGHM �Polska Miedź� S.A. Oddział Huta Miedzi
�Legnica� w Legnicy, 
! Łużycka Kopalna Bazaltu �Księginki� S.A. w Lu-
baniu, 
! KGHM �Polska Miedź� Oddział Zakład Hydro-
techniczny w Rudnej,
! Kopalnie Melafiru w Czarnym Borze, 
! Cukrownia �Góra Śląska� S.A. w Górze, 
! Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich �Kogene-
racja� S.A., 
! KGHM �Polska Miedź� S.A. Oddział Huta Miedzi
�Głogów� w Głogowie,
! Zakłady Chemiczne �Wizów� S.A. w Bolesławcu, 

Tabela I.6.4. Gospodarka odpadami przemys³owymi w powiatach woj. dolno�l¹skiego (baza SIGOP-W) 
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! Zakłady Chemiczne �Rokita� S.A. w Brzegu Dol-
nym, 
! Cukrownia �Świdnica� S.A. w Pszennie, 
! Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
�Wrocław� S.A. we Wrocławiu, 
! KGHM �Polska Miedź� S.A. Oddział Zakłady
Górnicze �Rudna� w Polkowicach, 
! Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego
w Legnicy, 
! Cukrownia �Łagiewniki� S.A. w Łagiewnikach, 
! Strońskie Zakłady Kamienia Budowlanego �Kam-
bud� Sp. z o.o., 
! Cukrownia �Ziębice� w Ziębicach, 
! Cukrownia �Wrocław� we Wrocławiu. 
Ilość odpadów przemysłowych wytworzonych

w wymienionych zakładach wynosiła 90,1% ogółu wy-
tworzonych na terenie województwa odpadów, tj. 
30 165,7 tys. Mg odpadów.

Największe ilości odpadów wytworzonych w woje-
wództwie dolnośląskim według grup to: 

! odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobyciu
i wzbogacaniu rud oraz innych surowców mineral-
nych � 80%, 
! odpady z kształtowania oraz fizycznej i mecha-
nicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw
sztucznych, 
! odpady z procesów termicznych, 
! odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydropo-
nicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz
przetwórstwa żywności, 
! odpady z instalacji i urządzeń służących zagospo-
darowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz
z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemy-
słowych, 
! odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stoso-
wania produktów przemysłu chemii nieorganicznej, 
! odpady z budowy, remontów i demontażu obiek-
tów budowlanych oraz infrastruktury drogowej
(włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczo-
nych). 

Tabela I.6.5. Gospodarka odpadami niebezpiecznymi wed³ug grup wytworzonych w najwiêkszej ilo�ci (baza SIGOP-W) 



Tabela I.6.6. Charakterystyka sk³adowisk przemys³owych eksploatowanych w województwie dolno�l¹skim
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6.3.3. Pochodzenie, produkcja i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych wed³ug 
wojewódzkiej bazy SIGOP-W

Odpady niebezpieczne według bazy SIGOP-W,
wytworzone przez 680 producentów, stanowiły 0,8%
wszystkich odpadów przemysłowych wytworzonych
w województwie (stan na dzień 20.05.2002 r.). 

W 2002 r. na terenie województwa dolnośląskiego
wytworzono ok. 261 098,5 Mg odpadów niebezpiecz-
nych. Szacuje się, że: 

! magazynowano: 48 500,8 Mg, 
! odzyskano: 72 343,7 Mg, 
! unieszkodliwiono (bez składowania): 59 930,9 Mg, 
! składowano: 109 906,0 Mg. 
W określonych przez prawo warunkach i czasie

wytwórcy lub odbiorcy odpadów mogą tymczasowo
magazynować na swoim terenie odpady przeznaczone
do wykorzystania lub unieszkodliwienia. 

Liczba producentów odpadów niebezpiecznych
zarejestrowanych w bazie wzrosła z 620 w 2001 r. do
680 w 2002 r. Bilans odpadów niebezpiecznych, po
weryfikacji Krajowej Bazy Danych o Odpadach SI-
GOP-K w roku 2002, przedstawiono w tabeli. 

Zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych
łącznie poprzez wykorzystanie i unieszkodliwianie
(bez składowania) w latach 1998-2001 kształtuje się
od 40% do 50% ogółu wytworzonych. W 2002 r. na-
stąpiła zmiana klasyfikacji odpadów, więc dane nie są
porównywalne z danymi z lat ubiegłych. 

Głównymi źródłami powstawania odpadów nie-
bezpiecznych są: 

! instalacje i urządzenia służące zagospodarowa-
niu odpadów, oczyszczalnie ścieków, stacje uzdat-
niania wody, 
! procesy termiczne, 
! produkcja, przygotowanie, obrót i stosowanie
produktów przemysłu chemii nieorganicznej, 

! chemiczna obróbka i powlekanie powierzchni
metali oraz innych materiałów, a także z procesów
hydrometalurgii metali nieżelaznych, 
! procesy kształtowania oraz fizycznej i mecha-
nicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw
sztucznych, 
! procesy powodujące powstawanie olejów odpa-
dowych, 
! działalność służb medycznych i weterynaryj-
nych, 
! produkcja, przygotowanie, obrót i stosowanie
produktów przemysłu chemii organicznej, 
! procesy powstawania rozpuszczalników orga-
nicznych, chłodziw i propelentów, 
! produkcja, przygotowanie, obrót i stosowanie
powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii cera-
micznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukar-
skich, 
! przemysł fotograficzny i usługi fotograficzne. 
Wśród odpadów niebezpiecznych wytworzonych

na terenie województwa dolnośląskiego w 2002 r. do-
minowały: 

! odpady z instalacji i urządzeń służących zago-
spodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków
oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów
przemysłowych (19), 
! odpady z procesów termicznych (10), 
! odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i sto-
sowania produktów przemysłu chemii nieorga-
nicznej (06), 
! odpady z chemicznej obróbki i powlekania po-
wierzchni metali oraz innych materiałów i z proce-
sów hydrometalurgii metali nieżelaznych (11), 
! odpady nie ujęte w innych grupach (16).

Tabela I.6.7. Odpady niebezpieczne wytworzone w województwie dolno�l¹skim na tle Polski w 2001 r. [Mg]

Tabela I.6.8. Gospodarka odpadami niebezpiecznymi w województwie dolno�l¹skim w latach 1998-2002 [Mg]
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Tabela I.6.9. Gospodarka odpadami niebezpiecznymi w powiatach woj. dolno�l¹skiego w 2002 r. (wg SIGOP-W) 

Tabela I.6.10. Gospodarka odpadami niebezpiecznymi wed³ug grup wytworzonych w najwiêkszej ilo�ci w 2002 r.
(SIGOP-W) 



Wojewódzki Inspektorat Ochrony �rodowiska we Wroc³awiu

Raport o stanie �rodowiska województwa dolno�l¹skiego w 2002 r.

Rysunek I.6.2. Sk³adowiska odpadów przemys³owych, na których w 2002 r. sk³adowano odpady niebezpieczne

6.4. STRATEGIA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI WOJEWÓDZTWA
DOLNOŚLĄSKIEGO*

Strategia gospodarki odpadami komunalnymi Dol-
nego Śląska jest elementem planu gospodarki odpada-
mi województwa dolnośląskiego. Głównymi częścia-
mi strategii są: 

! charakterystyka województwa dolnośląskiego, 
! ocena aktualnego stanu gospodarki odpadami ko-
munalnymi, 
! prognozowane zmiany w zakresie gospodarki
odpadami komunalnymi, wynikające w szczegól-
ności ze zmian demograficznych i gospodarczych, 
! działania zmierzające do poprawy sytuacji w za-
kresie gospodarki odpadami, w tym w szczególno-
ści dotyczące: zapobiegania wytwarzaniu odpa-
dów, redukcji ilości odpadów wytwarzanych oraz
ograniczania ich uciążliwości, selektywnej zbiórki,
transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
ograniczenia ilości odpadów biologicznie rozkła-
dalnych usuwanych na składowiska, 
! projektowany system gospodarki odpadami ko-
munalnymi, oparty na Obszarach wspólnej gospo-
darki odpadami, 

! harmonogram realizacji zadań i osiągania zało-
żonych celów, 
! sposoby finansowania realizacji zadań, 
! system monitorowania i oceny realizacji zamie-
rzonych celów, 
! prognoza oddziaływania strategii na środowisko
oraz na otoczenie systemu. 
Ogólnymi celami strategii są: 
! przedstawienie nadrzędnych, z punktu widzenia
regionu, zadań z zakresu gospodarowania odpada-
mi, stanowiących punkt odniesienia dla konstru-
owania bardziej szczegółowych powiatowych
i gminnych planów gospodarki odpadami, w któ-
rych przedstawione będą dalsze ustalenia dotyczą-
ce poszczególnych rozwiązań zbierania, transpor-
tu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 
! wskazanie obiektów regionalnych zalecanych do
wprowadzenia do planów gminnych i powiato-
wych dla zapewnienia lokalizacji tych obiektów
w miejscowych planach zagospodarowania prze-
strzennego, 

* Materiały udostępnił Ryszard Szpadt, WAMECO SC
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! dostarczenie informacji o planowanych rozwią-
zaniach gospodarki odpadami, opartych na zasa-
dach ochrony środowiska oraz zrównoważonego
rozwoju, do innych strategicznych opracowań roz-
woju gospodarczego i przestrzennego wojewódz-
twa, 
! wskazanie zasad udzielania wsparcia finansowe-
go ze środków publicznych inwestycji z zakresu
gospodarki odpadami. 

Porównanie danych dotyczących wytwarzania od-
padów komunalnych na Dolnym Śląsku z danymi kra-
jowymi wykazuje, że gospodarka odpadami w woje-
wództwie dolnośląskim znacznie odbiega na nieko-
rzyść od średniej krajowej. Wg danych statystycz-
nych, województwo dolnośląskie, zamieszkiwane
przez ok. 7,7% mieszkańców kraju, wytwarza ok.
12% całkowitej ilości wytwarzanych w kraju odpa-
dów komunalnych. Oznacza to z jednej strony, że sto-
pa życiowa mieszkańców Dolnego Śląska jest wyższa
od przeciętnej w kraju, ale także, że nie są realizowa-
ne skuteczne przedsięwzięcia w zakresie unikania
oraz minimalizacji wytwarzania odpadów komunal-
nych. Także w zakresie selektywnej zbiórki, recyklin-
gu i odzysku odpadów oraz biologicznego przekształ-
cania województwo dolnośląskie wykazuje znaczne
zapóźnienie w stosunku do przodujących regionów
kraju. 

Analizując przesłania idące z Krajowego Planu
Gospodarki Odpadami, a także biorąc pod uwagę
wnioski z oceny aktualnego stanu gospodarki odpada-
mi komunalnymi i stawiane jej wymagania, przyjęto
w niniejszej strategii dziesięć zasadniczych założeń
dla rozwoju gospodarki odpadami w województwie
dolnośląskim: 

! zintegrowane podejście do gospodarki odpada-
mi, 
! zapewnienie zorganizowanej zbiórki całej ilości
wytwarzanych odpadów, 
! minimalizacja ilości odpadów oraz zmniejszenie
ich potencjału szkodliwości, 
! wyższy poziom ponownego użycia (przedmioty
wielokrotnego użytku), 
! wzrost recyklingu, w tym recyklingu organiczne-
go, 
! wzrost odzysku energii oraz termicznego prze-
kształcania, 
! możliwość przyszłego rozwoju alternatywnych
technologii przetwarzania odpadów (np. zgazowa-
nie i odgazowanie), 
! składowanie odpadów wcześniej przekształco-
nych, 
! zwiększony udział społeczny w procesie podej-
mowania decyzji, 
! efektywna ochrona zdrowia i życia ludności oraz
środowiska przed odpadami. 
Realizacja tych założeń jest zgodna z głównymi

zasadami gospodarowania odpadami wynikającymi

z prawa unijnego i krajowego, a w szczególności z: 
! hierarchią postępowania z odpadami, 
! zasadą bliskości, 
! zasadą samowystarczalności w skali kraju (i re-
gionu) � stworzenie zintegrowanej sieci instalacji
i urządzeń, co pozwoli na osiągnięcie zasadnicze-
go celu � wdrożenia najlepszej praktycznej (wyko-
nalnej) opcji gospodarowania odpadami, spełniają-
cej wymogi ochrony środowiska. 

Proponuje się, aby gospodarka odpadami komu-
nalnymi w województwie była realizowana w 22 Ob-
szarach. Zasadniczym działaniem na etapie podziału
województwa na Obszary wspólnej gospodarki odpa-
dami było określenie centrów tych Obszarów, a przy-
porządkowanie gmin do Obszarów było dopiero dru-
gim krokiem. Strategia podaje główne kierunki roz-
woju regionalnego systemu gospodarki odpadami, nie
ograniczając władz lokalnych, które w planie gmin-
nym mogą wybrać proces technologiczny i instalacje.
Regionalna strategia zawiera studia i sugeruje scena-
riusze dla rozwoju gospodarki odpadami, sposobów
przeróbki odpadów, szacuje ilości wytwarzanych od-
padów, ocenia wielkości i koszty niezbędnych instala-
cji przetwarzania odpadów. Sugerowany podział na
Obszary powinien być postrzegany jako próba zachę-
ty do współpracy dla osiągnięcia technicznego i eko-
nomicznego optimum. Faktyczny podział na Obszary
dokona się jednak na drodze ewolucji i wzajemnego
ciążenia gmin ku sobie.

Przedstawiono zasadnicze trzy grupy działań dla
racjonalizacji gospodarki odpadami: 

! selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych,
wybranych nieopakowaniowych, biofrakcji, odpa-
dów zielonych, wielkogabarytowych, gruzu, odpa-
dów niebezpiecznych, 
! stopniowe ograniczanie zawartości biofrakcji
w odpadach składowanych poprzez: kompostowa-
nie przydomowe, selektywną zbiórkę biofrakcji
i recykling organiczny, biostabilizację mieszanych
odpadów komunalnych, termiczne przekształcanie
pozostałych mieszanych odpadów komunalnych, 
! ostateczne usuwanie odpadów surowych, a doce-
lowo przekształconych biologicznie lub termicznie
na składowiska. 
Głównymi elementami systemu gospodarki odpa-

dami w każdym Obszarze są: 
! działania zmierzające do zapobiegania i minima-
lizacji wytwarzania odpadów, 
! selektywne zbieranie i transport wybranych frak-
cji odpadów, 
! odbieranie odpadów zmieszanych, 
! punkty dobrowolnego gromadzenia odpadów
(PDGO), 
! centra sortowania, odzysku i unieszkodliwiania
odpadów (CSOiUO). 
W skład Centrum Sortowania, Odzysku i Uniesz-

kodliwiania Odpadów, obsługującego każdy Obszar
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wspólnej gospodarki odpadami, wchodzić będą: 
! sortownia odpadów z selektywnej zbiórki, 
! kompostownia odpadów zielonych i kuchennych
z selektywnej zbiórki, 
! stanowisko rozbiórki i sortowania odpadów
wielkogabarytowych, 
! stanowisko sortowania i magazynowania gruzu, 
! instalacja mechaniczno-biologicznej obróbki od-
padów, 
! miejsce magazynowania komunalnych odpadów
niebezpiecznych, 
! składowisko odpadów innych niż niebezpieczne. 
Ponadto Centrum wyposażone będzie we wspólną

dla wszystkich instalacji strefę ważenia i kontroli od-
padów. Lokalizacje Centrów odpowiadają w większo-

ści Obszarów lokalizacjom składowisk przewidzia-
nych do eksploatacji w okresie perspektywicznym.
Już obecnie niektóre z tych składowisk przekształcane
są w Centra, zwane ZUOK (Zakład Utylizacji Odpa-
dów Komunalnych), jednak konieczna będzie dalsza
ich rozbudowa dla potrzeb obsługi Obszarów. 

Wybór rozwiązań do dalszych analiz i realizacji
wymaga porozumień gmin i powiatów, dotyczących
współpracy w realizacji wspólnych planów, dyskusji
i dalszych analiz techniczno-finansowych. 

Koordynacja planów powiatowych i gminnych
z planem wojewódzkim pozwoli na wypracowanie
wspólnego stanowiska na poziomie regionalnym
i umożliwi podejmowanie decyzji przez lokalne sa-
morządy.

6.5. PODSUMOWANIE

Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysło-
wymi na terenie województwa dolnośląskiego
w dalszym ciągu jest niezadowalająca. Nadal podsta-
wową metodą unieszkodliwiania odpadów jest ich
składowanie. W 2002 r. eksploatowane były 192 skła-
dowiska (139 komunalnych i 53 przemysłowe), na
których zdeponowano w ciągu roku łącznie ok.
10,2 mln Mg odpadów. 

Na składowiskach odpadów komunalnych zdepo-
nowano w 2002 r. ok. 3,9 mln m3 odpadów, o ponad
0,5 mln m3 więcej niż w roku 2001. Składowanie od-
padów komunalnych zaledwie w kilkunastu przypad-
kach odbywa się na składowiskach spełniających
w pełni warunki ochrony środowiska. Dlatego też,
w związku z wymaganiami zawartymi w nowej usta-
wie o odpadach, większość właścicieli składowisk ko-
munalnych stanie w niedługim czasie przed koniecz-
nością podjęcia decyzji o likwidacji lub modernizacji
składowisk. 

Specyficznym rodzajem składowisk są tzw. mogil-
niki, które użytkowane były w latach 60. i 70. z prze-
znaczeniem do gromadzenia przeterminowanych
środków ochrony roślin. Do końca 2002 r. z 10 mogil-
ników zlokalizowanych na terenie województwa roz-
poznano i zlikwidowano jeden � w Gęsińcu. Środki na
ten cel zostały pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Działania

na rzecz likwidacji pozostałych 9 mogilników będą
kontynuowane. 

Z analizy zgromadzonych danych na temat gospo-
darki odpadami przemysłowymi na Dolnym Śląsku
wynika, że w 2002 r. 848 ankietowanych przez WIOŚ
producentów wytworzyło ok. 33,6 mln Mg różnego
rodzaju odpadów, z których ok. 80% odzyskano, 0,4%
unieszkodliwiono, 0,5% magazynowano, a 19% skła-
dowano. 

Odpady niebezpieczne, wykazane przez 680 jed-
nostek, stanowiły 0,8% (261,1 tys. Mg) wszystkich
powstałych odpadów poprodukcyjnych zewidencjo-
nowanych w bazie SIGOP-W. Szacuje się, że w roku
2002 odzyskano ok. 72,3 tys. Mg odpadów niebez-
piecznych, unieszkodliwiono (poza składowaniem)
ok. 59,9 tys Mg, zmagazynowano ok. 48,5 tys. Mg
i ok. 109,9 tys. Mg ulokowano na składowiskach. 

Priorytetowym zadaniem na najbliższe lata jest
uporządkowanie systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi i przemysłowymi na terenie Dolnego
Śląska.

W celu zmniejszenia ilości odpadów kierowanych
na składowiska, należy podejmować szersze działania
zmierzające do wprowadzenia innych metod uniesz-
kodliwiania lub zagospodarowywania odpadów, a tak-
że usprawnić system selektywnej zbiórki odpadów
w miejscu ich powstawania i recyklingu.
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