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Odpady to wszystkie nieprzydatne substancje
i przedmioty, których posiadacz pozbywa siê, zamierza
pozbyæ siê lub jest obowi¹zany do ich pozbycia siê. Ina-
czej mówi¹c s¹ to wszystkie niespo¿ytkowane produkty
bytowej i gospodarczej dzia³alnoœci cz³owieka. Charakter
i wielkoœæ wytwarzanych odpadów zale¿¹ od jakoœci
i dostêpnoœci surowców, technologii produkcji i postê-
pu technicznego, poziomu ¿ycia ludnoœci i konsumpcji
dóbr materialnych oraz od poziomu etyki ekologicznej. 

Odpady s¹ jednym z najwa¿niejszych problemów
œrodowiskowych w Polsce i na œwiecie. Jest to problem
narastaj¹cy, ze wzglêdu na rosn¹c¹ liczbê ludnoœci,
zwiêkszaj¹c¹ siê produkcjê dóbr konsumpcyjnych oraz
coraz szybszy postêp technologiczny, powoduj¹cy co-
raz krótsz¹ „d³ugoœæ ¿ycia” niektórych grup produktów,
szczególnie tych powszechnego u¿ytku. W Polsce
obecnie wytwarza siê 135 milionów ton odpadów.
W tym 124 milionów ton to odpady przemys³owe, a 11
milionów ton odpadów to odpady komunalne. 

Do podstawowych zasad gospodarki odpadami nale¿y: 
1. zapobieganie powstawaniu odpadów oraz ograni-
czanie ich iloœci oraz negatywnego oddzia³ywania
odpadów na œrodowisko przy wytwarzaniu i u¿ytko-
waniu produktów i po zakoñczeniu ich u¿ytkowania; 

2. zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony œro-
dowiska odzysku; 
3. zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony œro-
dowiska unieszkodliwiania odpadów. 
Ze wzglêdu na miejsce powstawania odpady dzieli-

my na odpady przemys³owe i komunalne.
Niezwykle istotnym problemem w Polsce jest za-

pewnienie wynikaj¹cych ze zobowi¹zañ unijnych odpo-
wiednich poziomów odzysku i recyklingu odpadów
opakowaniowych, pojazdów wycofanych z eksploatacji
oraz zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego,
poprzez tworzenie sieci instalacji i urz¹dzeñ do odzysku
i unieszkodliwiania odpadów. 

Monitoring gospodarki odpadami na terenie woje-
wództwa dolnoœl¹skiego 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. 

Odpady komunalne wytwarzane na terenie woje-
wództwa dolnoœl¹skiego w najwiêkszej czêœci to odpa-
dy pochodz¹ce z gospodarstw domowych. Wa¿nym
Ÿród³em strumienia tego rodzaju odpadów s¹ tak¿e
obiekty infrastruktury, tj. handel, us³ugi, zak³ady rze-
mieœlnicze, zak³ady produkcyjne w czêœci socjalnej, tar-
gowiska, szkolnictwo i inne. Nale¿y wliczyæ w to tak¿e
odpady uliczne i nieczystoœci gromadzone w zbiorni-
kach bezodp³ywowych. 

Na terenie województwa dolnoœl¹skiego w 2010 ro-
ku zebrano ³¹cznie 923,6 tys. Mg odpadów komunal-
nych, w tym: 

� 639,7 tys. Mg z gospodarstw domowych, 
� 239,1 tys. Mg z handlu, ma³ego biznesu, biur i in-
stytucji, 
� 44,8 tys. Mg z us³ug komunalnych. 
W latach 2000–2010 masa odpadów w przeliczeniu

na 1 mieszkañca oscylowa³a w pobli¿u wartoœci 300 kg,
w 2010 r. wynosi³a 321 kg. Jest to wiêcej ni¿ œrednia
krajowa, która pod koniec 2009 r. wynosi³a 264 kg od-
padów komunalnych na osobê.

Na Dolnym Œl¹sku dominuj¹ systemy zbierania zmie-
szanych odpadów komunalnych. W postaci zmieszanej
zbiera siê oko³o 95% masy wszystkich zbieranych odpa-
dów komunalnych. G³ównym sposobem unieszkodliwia-

nia odpadów komunalnych jest tutaj w dalszym ci¹gu de-
ponowanie ich na sk³adowiskach. W 2010 r. procesowi
sk³adowania poddano 766,8 tys. Mg odpadów. 

Najwiêksze iloœci odpadów komunalnych zosta³y ze-
brane na terenie miast Wroc³awia i Legnicy, powiatów
wa³brzyskiego, œwidnickiego i k³odzkiego. Najmniejsz¹
iloœæ zgromadzono na terenie powiatów górowskiego,
wo³owskiego, milickiego i strzeliñskiego. 

Odpady komunalne stanowi¹ wa¿ne Ÿród³o surow-
ców wtórnych. Selektywna zbiórka pozwala zmniejszyæ
masê odpadów deponowanych na sk³adowiskach. Od-

6. ODPADY

Odpady komunalne

Wykres 6.1. Bilans odpadów komunalnych w roku 2010
w województwie dolnoœl¹skim (Ÿród³o: GUS)
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celu przygotowanych pojemnikach, a tak¿e selekcjono-
wane na terenie sk³adowisk. Iloœæ selektywnie zebra-
nych odpadów komunalnych na terenie województwa
dolnoœl¹skiego sukcesywnie wzrasta. W 2010 r. wynio-
s³a 70 757,1 Mg. Mimo, ¿e procent wyselekcjonowa-
nych odpadów jest coraz wiêkszy, w dalszym ci¹gu wy-
nosi on mniej ni¿ 10% ogólnej masy zagospodarowa-
nych odpadów komunalnych. 

Wed³ug danych WIOŒ w województwie dolnoœl¹-
skim na 31 grudnia 2010 r. funkcjonowa³o 50 sk³ado-
wisk przyjmuj¹cych odpady komunalne. Sk³adowiska te
charakteryzuj¹ siê du¿ym zró¿nicowaniem pod wzglê-
dem spe³niania wymagañ formalno-prawnych, stopnia
wyeksploatowania, wyposa¿enia technicznego, czy te¿
iloœci przyjmowanych odpadów. 

Fot. 6.1. Sk³adowisko odpadów w m. Smolna-Grêboszy-
ce (gm. Oleœnica) (fot. Beata Meinhardt)

Wykres 6.2. Iloœci odpadów komunalnych zebranych
w powiatach woj. dolnoœl¹skiego w 2010 r. 
(Ÿród³o: GUS)

Wykres 6.3. Odpady zebrane w sposób selektywny
w ogólnej masie odpadów komunalnych sta³ych
zebranych w województwie dolnoœl¹skim w latach
2004-2010 (Ÿród³o: GUS)

Wykres 6.4. Bilans odpadów zebranych selektywnie na
terenie województwa dolnoœl¹skiego w 2010 r.
(Ÿród³o: GUS)

Fot. 6.2. Sk³adowisko odpadów w Rudnej Wielkiej (gm.
W¹sosz) (fot. Beata Meinhardt)

Fot. 6.3. Zrekultywowane sk³adowisko w m. Wichrów
(gm. Kostom³oty) (fot. Beata Meinhardt)



Tabela 6.1. Lista sk³adowisk odpadów komunalnych na terenie województwa dolnoœl¹skiego w 2010 r. (z uwzglêdnieniem roku 2009) 
(Ÿród³o: Urz¹d Marsza³kowski Województwa Dolnoœl¹skiego „Zbiorcze zestawienie danych o odpadach za rok 2010 – Raport wojewódzki za 2010 r.”)
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Odpady przemys³owe i niebezpieczne

Odpady przemys³owe to uboczne produkty pocho-
dz¹ce z procesów technologicznych, powstaj¹ce na te-
renie zak³adów przemys³owych. S¹ szkodliwe lub uci¹¿-
liwe dla œrodowiska. Wœród odpadów przemys³owych
na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ odpady niebezpieczne.
S¹ to odpady, które ze wzglêdu na swoje pochodzenie,
sk³ad chemiczny, biologiczny, inne w³aœciwoœci lub
okolicznoœci stanowi¹ zagro¿enie dla ¿ycia lub zdrowia
ludzkiego oraz œrodowiska naturalnego. Na terenie wo-
jewództwa dolnoœl¹skiego odpady niebezpieczne po-
wstaj¹ przede wszystkim w wyniku dzia³ania przemys³u
wydobywczego oraz chemicznego. 

Na przestrzeni ostatnich lat masa wytwarzanych od-
padów przemys³owych sukcesywnie spada. W roku
2010 na terenie województwa dolnoœl¹skiego wytwo-
rzono 33 550,4 tys. Mg odpadów przemys³owych. 

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 Wroc³a-
wiu, 
� Ekologistyka Sp. z o.o. w Brzegu Dolnym, 
� Zespó³ Elektrociep³owni Wroc³awskich KOGENE-
RACJA S.A. we Wroc³awiu. 

Z ogólnej masy wytworzonych odpadów przemys³o-
wych w 2010 r. 23 163,1 tys. Mg poddano odzyskowi.
Unieszkodliwieniu przez sk³adowanie zosta³o poddane
9 426,8 tys. Mg. 

Wed³ug danych WIOŒ na Dolnym Œl¹sku znajduje
siê 13 eksploatowanych sk³adowisk, gdzie sk³aduje siê
odpady niebezpieczne. Do najwiêkszych sk³adowisk, na
których w 2010 r. sk³adowano odpady niebezpieczne,
nale¿¹: 

� osadnik na szlamy o³owionoœne, KGHM „Polska
MiedŸ” S.A. Oddzia³ Huta Miedzi „Legnica” w Legni-
cy, 
� 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, 
� sk³adowisko trzykomorowe „Polowice”, KGHM
„Polska MiedŸ” S.A.  Oddzia³ Huta Miedzi „Legnica”
w Legnicy, 
� sk³adowisko przemys³owe na py³y z pieca elek-
trycznego oraz py³y konwektorowe, KGHM „Polska
MiedŸ” S.A.  Oddzia³ Huta Miedzi „G³ogów” w G³o-
gowie, 
� stawy osadowe, KGHM „Polska MiedŸ” S.A.  Od-
dzia³ Huta Miedzi „G³ogów” w G³ogowie, 
� sk³adowisko odpadów PCC „Rokita” S.A. kwatera
odpadów wapiennych w Brzegu Dolnym, 
� 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. 
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. 

Wykres 6.5. Masa odpadów przemys³owych wytworzo-
nych na terenie województwa dolnoœl¹skiego w la-
tach 2000–2010 (Ÿród³o: GUS)

Wykres 6.6. Gospodarka odpadami przemys³owymi
w województwie dolnoœl¹skim w latach
2000–2010 (Ÿród³o: GUS) Wykres 6.7. Bilans odpadów przemys³owych w 2010 r.

w województwie dolnoœl¹skim (Ÿród³o: GUS)



Tabela 6.2. Lista sk³adowisk przyjmuj¹cych odpady przemys³owe na terenie województwa dolnoœl¹skiego w 2010 roku (z uwzglêdnieniem danych za rok 2009) 
(Ÿród³o: Urz¹d Marsza³kowski Województwa Dolnoœl¹skiego „Zbiorcze zestawienie danych o odpadach za rok 2010 – Raport wojewódzki za 2010 r.”)
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Azbest jest nazw¹ handlow¹ grupy materia³ów w³ók-
nistych. Pomimo, ¿e wystêpuje on doœæ powszechnie
w przyrodzie, na skalê przemys³ow¹ jest wydobywany
tylko w kilku miejscach na œwiecie. Azbest posiada uni-
kalne w³aœciwoœci chemiczne i fizyczne: du¿¹ odpor-
noœæ na wysokie i niskie temperatury, niewielkie prze-
wodnictwo cieplne, odpornoœæ na dzia³anie czynników
chemicznych, du¿¹ sprê¿ystoœæ i wytrzyma³oœæ mecha-
niczn¹, dziêki którym sta³ siê powszechnie stosowanym
surowcem. 

Szkodliwoœæ w³ókien azbestowych zale¿y od ich
œrednicy i d³ugoœci. Zagro¿enie zdrowotne sprawiaj¹
w³ókna d³ugie i cienkie, które przenikaj¹ do dolnych
dróg oddechowych wbijaj¹c siê w pêcherzyki p³ucne,
gdzie pozostaj¹ i w wyniku wieloletniego dra¿nienia ko-
mórek wywo³uj¹ nowotwory. Chorobotwórcze dzia³anie
azbestu wystêpuje w wyniku wdychania w³ókien zawie-
szonych w powietrzu. Obecnie po zaprzestaniu produk-
cji wyrobów zawieraj¹cych azbest Ÿród³ami emisji w³ó-
kien s¹: 

� niew³aœciwie sk³adowane odpady azbestowe,
w tym dzikie wysypiska, szczególnie w lasach i od-
krytych wyrobiskach,
� u¿ytkowanie wyrobów azbestowych, co w konse-
kwencji prowadzi do zanieczyszczenia powietrza py-
³em azbestowym w wyniku korozji i mechanicznych
uszkodzeñ p³yt azbestowo-cementowych, œcierania
tarcz sprzêg³owych i hamulcowych, 
� niew³aœciwe usuwanie z dachów i elewacji wyro-
bów zawieraj¹cych azbest,
� urz¹dzenia grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyj-
ne i izolacje zawieraj¹ce azbest. 
Azbest zabezpieczony w sposób uniemo¿liwiaj¹cy

uwalnianie siê w³ókien do powietrza nie stanowi ¿adne-
go zagro¿enia dla zdrowia. Znane s¹ dwie metody za-
bezpieczania wyrobów z azbestem: 

� obudowanie ich py³oszczeln¹ przegrod¹ wykona-
n¹ ze sklejki lub p³yt gipsowych,
� pokrycie powierzchni tych wyrobów substancjami
impregnuj¹cymi uniemo¿liwiaj¹cymi kruszenie siê

azbestu lub b³onotwórczymi, które tworz¹ na po-
wierzchni materia³u warstwê uniemo¿liwiaj¹c¹ od³a-
mywanie siê zewnêtrznych cz¹stek wyrobu. 
Czynnikiem negatywnie wp³ywaj¹cym na obecny

stan wyrobów azbestowych (pokryæ dachowych i ele-
wacji) by³ ich nieprawid³owy monta¿, powoduj¹cy pê-
kanie p³yt oraz ich odkszta³canie. Dodatkowym czynni-
kiem jest nieprzestrzeganie terminów konserwacji,
a nawet ca³kowity jej brak. Czas u¿ytkowania p³yt azbe-
stowo-cementowych (prawid³owo zamontowanych,
pomalowanych farb¹ akrylow¹ i konserwowanych co
5-7 lat) okreœlony zosta³ na 30 lat. W Polsce wiele wy-
robów zawieraj¹cych azbest jest u¿ytkowanych od 10
do 50 lat. 

Jedyn¹ metod¹ unieszkodliwiania odpadów azbe-
stowych, stosowan¹ obecnie w Polsce, jest ich sk³ado-
wanie na odpowiednio przygotowanych do tego celu
sk³adowiskach. Podstawowym wymogiem jest ca³kowi-
te zabezpieczenie odpadów przed kontaktem z powie-
trzem atmosferycznym. 

W wyniku przyjêcia traktatu akcesyjnego Polska zo-
bowi¹zana jest usun¹æ ze swojego terytorium produkty
i odpady zawieraj¹ce azbest do 2032 roku. Zadania wy-
magane do osi¹gniêcia tego celu okreœla „Program
usuwania azbestu i wyrobów zawieraj¹cych azbest, sto-
sowanych na terytorium Polski” oraz uchwalony
w 2009 r. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na la-
ta 2009–2032”. 

Analiza stanu w zakresie gospodarki odpadami za-
wieraj¹cymi azbest na terenie województwa dolnoœl¹-
skiego zawarta jest w „Wojewódzkim Planie Gospodar-
ki Odpadami Województwa Dolnoœl¹skiego na lata
2008–2011 z uwzglêdnieniem lat 2012–2015”. Przewi-
duje on przeprowadzenie pe³nej inwentaryzacji budyn-
ków i urz¹dzeñ zawieraj¹cych azbest oraz jej coroczn¹
aktualizacjê. Marsza³ek województwa prowadzi rejestr
rodzaju, iloœci oraz miejsc wystêpowania substancji
stwarzaj¹cych szczególne zagro¿enie dla œrodowiska,
w tym wyrobów zawieraj¹cych azbest. 

Na koniec 2010 r. na terenie województwa dolnoœl¹-
skiego zosta³o wytworzonych 45,36 Mg materia³ów za-

Tabela 6.3. Wykaz sk³adowisk przyjmuj¹cych odpady zawieraj¹ce azbest w województwie dolnoœl¹skim, stan na dzieñ
31.12.2010 r. (Ÿród³o: GIOŒ – www.bazaazbestowa.pl)
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1051,09 Mg materia³ów konstrukcyjnych zawieraj¹cych
azbest (odpad o kodzie 17 06 05). Unieszkodliwiono
³¹cznie jedynie 3,98 Mg odpadów. Nadmieniæ nale¿y, ¿e
odpady, które nie mog¹ byæ unieszkodliwione lub pod-
dane odzyskowi w miejscu ich powstania, powinny byæ
przekazywane do najbli¿ej po³o¿onych miejsc, w któ-
rych mog¹ zostaæ poddane odzyskowi lub unieszkodli-
wione uwzglêdniaj¹c najlepsz¹ dostêpn¹ technologiê
(BAT). Na terenie województwa dolnoœl¹skiego funkcjo-
nuj¹ aktualnie cztery sk³adowiska przyjmuj¹ce odpady
zawieraj¹ce azbest. 

Program likwidacji mogilników

Na terenie województwa dolnoœl¹skiego znajdowa³o
siê osiem mogilników, w których przechowywano prze-
terminowane œrodki ochrony roœlin, a tak¿e ska¿on¹ ni-
mi ziemiê i gruz. Urz¹d Marsza³kowski Województwa
Dolnoœl¹skiego przyj¹³ do realizacji program likwidacji
wszystkich mogilników. W 2010 r. na zlecenie Marsza³-
ka Województwa Dolnoœl¹skiego zosta³y zlikwidowane
cztery z nich. Przedsiêwziêcie obejmowa³o: 

� wydobycie i utylizacjê 214,72 Mg odpadów pesty-
cydowych (otwarcie zbiorników betonowych, wydo-
bycie odpadów, pakowanie oraz transport do miej-
sca utylizacji), 
� zabezpieczenie obiektu (rozbiórka lub jego oczysz-
czenie, demonta¿ ogrodzenia i studni, rekultywacja
terenów, na których zlokalizowane by³y mogilniki), 
� unieszkodliwienie 941,86 Mg gruzu i 1155,42 Mg
gruntu usuniêtego z obiektu (za³adunek, roz³adunek,
odwóz i utylizacja ska¿onego gruntu i gruzu), 

� wykonanie dokumentacji powykonawczej (doku-
mentacja analizy gruntu, projekt monitoringu, wy-
konanie sieci monitoringu, jeœli by³a wymagana). 
W 2010 r. zlikwidowano równie¿ dwa mogilniki zlo-

kalizowane na terenach nale¿¹cych do Lasów Pañstwo-
wych. Likwidacja zosta³a przeprowadzona przez Regio-
naln¹ Dyrekcjê Lasów Pañstwowych we Wroc³awiu. 

Pojazdy wycofane z eksploatacji

Na terenie województwa dolnoœl¹skiego znajduje siê
37 stacji prowadz¹cych demonta¿ pojazdów wycofa-
nych z eksploatacji. W 2010 r. ³¹cznie zdemontowano
w nich 9 706,411 Mg pojazdów. 

Poziom recyklingu i odzysku czêœci z pojazdów wy-
cofanych z eksploatacji jest na terenie województwa
bardzo wysoki. W 2010 r. osi¹gn¹³ on wartoœæ powy¿ej
85% masy wszystkich pojazdów.

Tabela 6.4. Wykaz mogilników na terenie województwa dolnoœl¹skiego z uwzglêdnieniem mogilników zlikwidowanych
w 2010 r. (Ÿród³o: Urz¹d Marsza³kowski Województwa Dolnoœl¹skiego)

Wykres 6.8. Poziom recyklingu i odzysku pojazdów wyco-
fanych z eksploatacji na terenie województwa dol-
noœl¹skiego w latach 2006–2010 (Ÿród³o: UMWD)
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terenie województwa dolnoœl¹skiego w 2010 r. (Ÿród³o: Urz¹d Marsza³kowski Województwa Dolnoœl¹skiego)

Na terenie województwa dolnoœl¹skiego na koniec
2010 r. funkcjonowa³y nastêpuj¹ce instalacje wspieraj¹-
ce gospodarowanie odpadami: 

� instalacje do zbierania, odzysku i przetwarzania
zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego
(14 punktów), 
� linie sortownicze we Wroc³awiu, L¹dku Zdroju,
Lubaniu, Zgorzelcu, Œciêgnach-Kostrzycy, Gaci
i Trzebieniu,

� spalarnia odpadów przemys³owych na terenie
PCC „Rokita” w Brzegu Dolnym,
� kompostownie w Lubaniu, Wroc³awiu (przetwa-
rzanie na ma³¹ skalê odpadów zielonych i biofrak-
cji), Zgorzelcu (fermentacja metanowa biofrakcji
odpadów komunalnych ³¹cznie z osadami œciekowy-
mi), Sulêcinie (gm. Œw. Katarzyna) oraz L¹dku
Zdroju (biostabilizacja zmieszanych odpadów ko-
munalnych).

Infrastruktura gospodarki odpadami
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