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Odpady to wszystkie przedmioty oraz substancje
sta³e, jak równie¿ nie bêd¹ce œciekami substancje cie-
k³e, powsta³e w wyniku dzia³alnoœci przemys³owej, go-
spodarczej lub bytowania cz³owieka, i nieprzydatne
w miejscu lub czasie, w którym powsta³y. Rozporz¹dze-
nie Ministra Œrodowiska z dnia 27 wrzeœnia 2001 roku
w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2001.112.1206)
wyró¿nia ze wzglêdu na miejsce powstawania dwie ka-
tegorie odpadów: 

� odpady z sektora gospodarczego, czyli odpady
przemys³owe (z uwzglêdnieniem odpadów niebez-
piecznych), 
� odpady komunalne ³¹cznie z odpadami groma-
dzonymi selektywnie. 
Monitoring gospodarki odpadami na terenie Dolne-

go Œl¹ska realizowany jest przez WIOŒ we Wroc³awiu
na podstawie danych pozyskiwanych w ramach: 

� prowadzenia i aktualizacji bazy danych Karty Sk³a-
dowisk i Karty Spalarni, które zast¹pi³y prowadzon¹
do 2007 roku bazê SIGOP, 
� dzia³alnoœci kontrolnej WIOŒ, 
� wojewódzkiej bazy o wytwarzaniu i gospodarowa-
niu odpadami prowadzonej przez Urz¹d Marsza³-
kowski Województwa Dolnoœl¹skiego,
� statystyki publicznej. 

Odpady przemys³owe

Odpady przemys³owe to uboczne produkty pocho-
dz¹ce z procesów technologicznych, powstaj¹ce na te-
renie zak³adu przemys³owego. S¹ szkodliwe lub uci¹¿li-
we dla œrodowiska. 

W latach 2000–2008 wahania masy odpadów prze-
mys³owych wytwarzanych na terenie województwa dol-
noœl¹skiego wynosi³y w granicach 30 mln ton rocznie. 

Do najbardziej znacz¹cych wytwórców odpadów
przemys³owych w województwie dolnoœl¹skim nale¿¹: 

� PCC „Rokita” w Brzegu Dolnym, 
� KGHM „Polska MiedŸ” S.A., 
� SigmaKalon Deco Polska Sp. z o.o. we Wroc³awiu, 
� Ekologistyka Sp. z o.o. w Brzegu Dolnym, 
� Zespó³ Elektrociep³owni Wroc³awskich KOGENE-
RACJA S.A. we Wroc³awiu. 
Na terenie województwa dolnoœl¹skiego funkcjonu-

je tak¿e najwiêkszy w Europie zbiornik odpadów poflo-
tacyjnych „¯elazny Most” nale¿¹cy do KGHM „Polska
MiedŸ” S.A. o powierzchni ca³kowitej 1394 ha. Jest on
obecnie jedynym miejscem deponowania odpadu z flo-
tacji dla wszystkich kopalñ. Roczna masa deponowa-
nych odpadów z flotacji waha siê od 20 do 26 mln Mg. 

W 2008 r. na obszarze Dolnego Œl¹ska wytworzono
33,7 mln Mg odpadów pochodzenia przemys³owego.
Z masy wytworzonych odpadów 23,8 mln Mg poddano
odzyskowi, a 9 mln Mg unieszkodliwiono, g³ównie de-
ponuj¹c na sk³adowiskach. 

W okresie 2000–2008 procentowy udzia³ odzyski-
wanych odpadów przemys³owych utrzymuje siê w gra-
nicach 70–80% wytwarzanej masy z nieznaczn¹ ten-
dencj¹ spadkow¹ w ostatnich latach. 

6. ODPADY

Wykres 6.1. Masa odpadów przemys³owych wytworzo-
nych na terenie województwa dolnoœl¹skiego w la-
tach 2000–2008 (Ÿród³o: GUS)

Wykres 6.2. Bilans odpadów przemys³owych na terenie
województwa dolnoœl¹skiego w 2008 r. 
(Ÿród³o: GUS)

Wykres 6.3. Gospodarka odpadami przemys³owymi
w województwie dolnoœl¹skim w latach
2000–2008 (Ÿród³o: GUS)
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Sk³adowisk na koniec roku 2008 w województwie dol-
noœl¹skim funkcjonowa³o 38 sk³adowisk przyjmuj¹cych
odpady przemys³owe. Z tej liczby 6 sk³adowisk nale¿y
zmodernizowaæ, 3 sk³adowiska kwalifikuj¹ siê do za-
mkniêcia, 29 sk³adowisk spe³nia wymagania prawne
Unii Europejskiej. 

Odpady niebezpieczne

Wœród opadów przemys³owych na szczególn¹ uwa-
gê zas³uguj¹ odpady niebezpieczne. S¹ to odpady, któ-
re ze wzglêdu na swoje pochodzenie, sk³ad chemiczny,
biologiczny, inne w³aœciwoœci lub okolicznoœci stanowi¹
zagro¿enie dla ¿ycia lub zdrowia ludzkiego oraz œrodo-
wiska naturalnego. 

Odpady niebezpieczne sk³adowane s¹ g³ównie na
sk³adowiskach zak³adów przemys³owych, bêd¹cych ich
wytwórcami. W ostatnich latach, wraz ze wzrostem go-
spodarczym wyra¿onym za pomoc¹ PKB, przy utrzy-
muj¹cej siê na podobnym poziomie masie odpadów
wytworzonych ogó³em (z wy³¹czeniem odpadów komu-
nalnych), obserwuje siê znaczny wzrost udzia³u odpa-
dów niebezpiecznych.

Na terenie województwa dolnoœl¹skiego odpady
niebezpieczne powstaj¹ przede wszystkim w wyniku
dzia³ania przemys³u wydobywczego oraz chemicznego. 

Wed³ug danych WIOŒ na Dolnym Œl¹sku znajduje
siê 13 eksploatowanych sk³adowisk, gdzie sk³aduje siê
odpady niebezpieczne, oraz 10 sk³adowisk nieczyn-
nych. Do najwiêkszych sk³adowisk, na których w 2008
r. sk³adowano odpady niebezpieczne, nale¿¹: 

� osadnik na szlamy o³owionoœne, KGHM „Polska
MiedŸ” S.A. Oddzia³ Huta Miedzi „Legnica”, 
� sk³adowisko koncentratu o³owionoœnego, KGHM
„Polska MiedŸ” S.A. Oddzia³ Huta Miedzi „Legnica”
w Legnicy, 
� sk³adowisko odpadów sta³ych „Polowice”, KGHM
„Polska MiedŸ” S.A. Oddzia³ Huta Miedzi „Legnica”
w Legnicy, 

Wykres 6.4. Ocena sk³adowisk przyjmuj¹cych odpady
przemys³owe w województwie dolnoœl¹skim
w 2008 roku (Ÿród³o: WIOŒ) 

Rysunek 6.1. Lokalizacja sk³adowisk przyjmuj¹cych od-
pady przemys³owe w województwie dolnoœl¹skim
(stan na 31.12.2008 r.) 
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„Polska MiedŸ” S.A. Oddzia³ Huta Miedzi „Legnica”
w Legnicy, 
� sk³adowisko przemys³owe na py³y z pieca elektrycz-
nego oraz py³y konwektorowe, KGHM „Polska MiedŸ”
S.A. Oddzia³ Huta Miedzi „G³ogów” w G³ogowie, 
� stawy osadowe, KGHM „Polska MiedŸ” S.A. Od-
dzia³ Huta Miedzi „G³ogów” w G³ogowie, 

� sk³adowisko odpadów PCC „Rokita” S.A. kwatera
odpadów wapiennych, 
� sk³adowisko MoBRUK w Korzennej, 
� sk³adowisko odpadów przemys³owych Zak³adu
Tworzyw i Farb w Z³otym Stoku, 
� sk³adowiska odpadów przemys³owych – osadniki
oczyszczalni œcieków, „Energetyka” Sp. z o.o. w Lu-
binie.

Odpady komunalne

Odpady komunalne to odpady powstaj¹ce w gospo-
darstwach domowych i obiektach u¿ytecznoœci publicz-
nej. Zaliczaj¹ siê do nich tak¿e odpady uliczne i nieczy-
stoœci gromadzone w zbiornikach bezodp³ywowych,
a tak¿e odpady pochodz¹ce od innych wytwórców, które
ze wzglêdu na swój charakter lub sk³ad s¹ podobne do
odpadów powstaj¹cych w gospodarstwach domowych. 

Na terenie województwa dolnoœl¹skiego w 2008 ro-
ku zebrano ³¹cznie 0,9 mln Mg odpadów komunalnych,
w tym 0,6 mln Mg z gospodarstw domowych. W latach
2000–2008 masa odpadów w przeliczeniu na jednego
mieszkañca oscylowa³a w pobli¿u wartoœci 0,3 Mg. 

W 2008 roku ze strumienia odpadów komunalnych
0,8 mln Mg zdeponowano na sk³adowiskach. Wed³ug

Wykres 6.5. Emisja odpadów komunalnych na terenie
województwa dolnoœl¹skiego w latach 2000–2008
(Ÿród³o: GUS) 

Rysunek 6.2. Lokalizacja sk³adowisk przyjmuj¹cych odpady niebezpieczne w województwie dolnoœl¹skim (stan na
31.12.2008 r.) 



danych WIOŒ w województwie dolnoœl¹skim na koniec
2008 r. funkcjonowa³o 81 sk³adowisk przyjmuj¹cych
odpady komunalne. Sk³adowiska te charakteryzuj¹ siê
du¿ym zró¿nicowaniem m.in. pod wzglêdem spe³niania
wymagañ formalno-prawnych, stopnia wyeksploatowa-
nia, wyposa¿enia technicznego, a tak¿e masy przyjmo-
wanych odpadów. Spoœród sk³adowisk komunalnych: 

� 17 sk³adowisk nale¿y zmodernizowaæ, 
� 25 sk³adowisk kwalifikuje siê do zamkniêcia, 
� 39 sk³adowisk spe³nia wymagania prawne Unii
Europejskiej. 
Odpady komunalne stanowi¹ potencjalne Ÿród³o su-

rowców wtórnych, selektywna zbiórka pozwala zmniej-
szyæ masê odpadów deponowanych na sk³adowiskach.
Odpady s¹ skupowane, gromadzone w specjalnie do te-
go celu przygotowanych pojemnikach, a tak¿e selekcjo-
nowane na terenie sk³adowisk. Masa odpadów komu-
nalnych zebranych selektywnie wzros³a od 24 tys. Mg
w roku 2004 do niemal 61 tys. Mg w roku 2008, co sta-
nowi 2,6% zebranych odpadów komunalnych. 

W 2008 roku zbierano selektywnie g³ównie papier
i tekturê, szk³o, tworzywa sztuczne oraz tekstylia. 

Na terenie Wroc³awia od grudnia 2007 r. dzia³a naj-
wiêksza w Polsce sortownia odpadów komunalnych,
w której procesowi odzysku na drodze po³¹czonych
procesów sortowania mechanicznego i manualnego
poddawane s¹ zmieszane odpady komunalne oraz se-
lektywnie pozyskiwane surowce wtórne. W³aœcicielem
sortowni jest firma Wroc³awskie Przedsiêbiorstwo
Oczyszczania Alba Sp. z o.o. 

Unieszkodliwianie odpadów komunalnych, poza nie-
bezpiecznymi, dotyczy g³ównie wysegregowanych po-
zosta³oœci organicznych. W 2008 r. oko³o 20,3 tys. Mg
odpadów komunalnych w województwie unieszkodli-
wiono w kompostowniach. 

Istotn¹ rolê w gospodarowaniu odpadami pe³ni¹
gminy, które zapewniaj¹ czystoœæ i porz¹dek na swoim
terenie oraz tworz¹ warunki niezbêdne do ich utrzyma-
nia, miêdzy innymi poprzez selektywn¹ zbiórkê, segre-
gacjê oraz magazynowanie odpadów komunalnych.
Wynika to z obowi¹zku na³o¿onego na gminy przez
Ustawê o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminie
z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. 
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na 1 mieszkañca w latach 2000–2008 w woje-
wództwie dolnoœl¹skim (Ÿród³o: GUS) 

Wykres 6.7. Ocena sk³adowisk przyjmuj¹cych odpady
komunalne w województwie dolnoœl¹skim w roku
2008 (Ÿród³o: WIOŒ) 

Wykres 6.8. Odpady komunalne unieszkodliwione
w 2008 r. na terenie województwa dolnoœl¹skiego
(Ÿród³o: GUS)

Wykres 6.9. Odpady zebrane w sposób selektywny
w ogólnej masie odpadów komunalnych sta³ych
zebranych w województwie dolnoœl¹skim w latach
2004–2008 (Ÿród³o: GUS) 

Wykres 6.10. Bilans odpadów komunalnych zebranych
selektywnie na terenie województwa dolnoœl¹skie-
go w 2008 r. (Ÿród³o: GUS)



O
D
P
A
D
YRysunek 6.3. Lokalizacja sk³adowisk przyjmuj¹cych odpady komunalne w województwie dolnoœl¹skim 

(stan na 31.12.2008 r.) 

Infrastruktura gospodarki odpadami

Na terenie województwa dolnoœl¹skiego na koniec
2008 roku funkcjonowa³y nastêpuj¹ce instalacje wspie-
raj¹ce gospodarowanie odpadami: 

� stacje demonta¿u pojazdów, 
� stacje przyjmowania pojazdów wycofanych z eks-
ploatacji, 
� instalacje do zbierania, odzysku i przetwarzania
zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego, 
� spalarnia odpadów przemys³owych na terenie
PCC „Rokita”, 

� kompostownie w Lubaniu, Wroc³awiu (przetwarza-
nie na ma³¹ skalê odpadów zielonych i biofrakcji),
Zgorzelcu (fermentacja metanowa biofrakcji odpadów
komunalnych ³¹cznie z osadami œciekowymi), Sulêci-
nie (gm. Œw. Katarzyna) oraz L¹dku Zdroju (biostabi-
lizacja zmieszanych odpadów komunalnych), 
� linie sortownicze we Wroc³awiu, L¹dku Zdroju, Lu-
baniu, Zgorzelcu, Œciêgnach-Kostrzycy (gm. Mys³a-
kowice), Gaci (gm. O³awa) i Trzebieniu (gm. Boles³a-
wiec), 
� 119 czynnych sk³adowisk odpadów. 

Tabela 6.1. Wykaz przedsiêbiorców prowadz¹cych punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji 
(Ÿród³o: Dolnoœl¹ski Urz¹d Wojewódzki)
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YTabela 6.2. Wykaz przedsiêbiorców prowadz¹cych stacje demonta¿u pojazdów (Ÿród³o: Dolnoœl¹ski Urz¹d Wojewódzki)

Fot. 6.1. Stacja demonta¿u pojazdów 
(fot. z Archiwum WIOŒ)
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Tabela 6.3. Lista podmiotów zajmuj¹cych siê zbieraniem, odzyskiem i przetwarzaniem zu¿ytego sprzêtu elektrycznego
i elektronicznego (Ÿród³o: GIOŒ)

Rysunek 6.4. Punkty zbierania i stacje demonta¿u pojazdów wycofanych z eksploatacji w województwie dolnoœl¹skim
(stan na 31.12.2008 r.)
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YRysunek 6.5. Instalacje przetwarzaj¹ce zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny w województwie dolnoœl¹skim 

(stan na 31.12.2008 r.)
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