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6. ODPADY

PODSTAWY PRAWNE GOSPODAROWANIA ODPADAMI W POLSCE

Od pa da mi na zy wa my nie przy dat ne sub stan cje
i przed mio ty, któ rych po sia dacz po zby wa się, za mie rza
się po zbyć lub jest obo wią za ny do ich po zby cia się. Ina -
czej mó wiąc są to wszyst kie nie spo żyt ko wa ne pro duk -
ty by to wej i go spo dar czej dzia łal no ści czło wie ka. Cha -

rak ter i wiel kość wy twa rza nych od pa dów za le żą od ja -
ko ści i do stęp no ści su row ców, tech no lo gii pro duk cji
i po stę pu tech nicz ne go, po zio mu ży cia lud no ści i kon -
sump cji dóbr ma te rial nych oraz od po zio mu ety ki eko -
lo gicz nej.

Przy stą pie nie Pol ski do Unii Eu ro pej skiej by ło rów -
no znacz ne z im ple men ta cją ca łe go pra wa UE do pol skie -
go sys te mu praw ne go. Re gu la cje do ty czą ce go spo dar ki
od pa da mi są jed nym z ob sza rów pra wa, któ ry mu si być
do sto so wa ny do pra wa unij ne go. W związ ku z tym
w ostat nich la tach we szły w ży cie no we re gu la cje praw -
ne do ty czą ce po stę po wa nia z od pa da mi. No we prze pi sy,
uchy la ją ce w zu peł no ści do tych czas obo wią zu ją ce ak ty
praw ne z te go za kre su, za war te zo sta ły w kil ku usta wach
oraz kil ku dzie się ciu roz po rzą dze niach wy ko naw czych.

Usta wa o od pa dach
Jed nym z waż niej szych ak tów praw nych re gu lu ją -

cych go spo dar kę od pa da mi jest usta wa o od pa dach
(Dz.U. z 2013 r. poz. 21). Im ple men tu je ona pra wo unij -
ne, w tym m.in. dy rek ty wę 2008/98/WE do ty czą cą go -
spo dar ki od pa da mi w Unii Eu ro pej skiej. 

Zno we li zo wa na usta wa o od pa dach okre śla środ ki
słu żą ce ochro nie śro do wi ska, ży cia i zdro wia lu dzi po -
przez za po bie ga nie po wsta wa niu od pa dów, ogra ni cza -
nie ich wy twa rza nia, zmniej sza nie ne ga tyw ne go od dzia -
ły wa nia na śro do wi sko oraz przy go to wa nie do po now -
ne go uży cia i wy ko rzy sta nia.

Usta wa o utrzy ma niu po rząd ku i czy sto ści
w gmi nach

Wraz z wej ściem w ży cie usta wy o utrzy ma niu czy sto -
ści i po rząd ku w gmi nach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 i 951
oraz z 2013 r. poz. 21) cał ko wi cie zmie nił się sys tem go -
spo da ro wa nia od pa da mi ko mu nal ny mi. Zgod nie z no wą
usta wą gmi na za pew nia od bie ra nie i bez piecz ne za go spo -
da ro wa nie wszyst kich od pa dów ko mu nal nych oraz gwa -
ran tu je moż li wość se lek tyw ne go zbie ra nia od pa dów. 

Na wpro wa dze nie na swo im te re nie no we go spo so -
bu za rzą dza nia od pa da mi oraz wy ło nie nie firm prze wo -
żą cych od pa dy w prze tar gach i po in for mo wa nie miesz -
kań ców o no wym sys te mie gmi ny ma ją do pół to ra ro ku: 

§ 1 stycz nia 2012 r. – za czy na się „re wo lu cja śmie -
cio wa” w Pol sce,
§ 1 lip ca 2012 r. – sej mik wo je wódz twa uchwa la ak -
tu ali za cję wo je wódz kie go pla nu go spo dar ki od pa da -
mi oraz uchwa łę w spra wie wy ko na nia wo je wódz -
kie go pla nu go spo dar ki od pa da mi, w któ rej okre ślo -
ne zo sta ną re gio ny oraz re gio nal ne in sta la cje do za -
go spo da ro wa nia od pa dów, czy li wska za ne miej sca,

gdzie bę dą prze twa rza ne od pa dy np.: spa la ne, sor -
to wa ne, kom po sto wa ne,
§ 1 stycz nia 2013 r. – do te go cza su gmi ny po win -
ny uchwa lić lo kal ne re gu la mi ny utrzy ma nia czy sto -
ści i po rząd ku na te re nie gmi ny, wy zna czyć staw ki
opłat i szcze gó ło we za sa dy ich po no sze nia. Roz po -
czy na się kam pa nia edu ka cyj no -in for ma cyj na dla
miesz kań ców na te mat no wych za sad od bio ru od -
pa dów w ich gmi nie,
§ 1 lip ca 2013 r. – za trud nio ne przez gmi ny fir my
od bie ra ją śmie ci na te re nie ca łe go kra ju – Pol ska do -
łą cza do eu ro pej skie go stan dar du za go spo da ro wa -
nia od pa dów. Każ dy miesz ka niec mo że od dać do -
wol ną ilość śmie ci – w tym np. wiel ko ga ba ry to we. 
Gmi ny otrzy ma ły sze reg no wych obo wiąz ków i za -

dań z za kre su go spo dar ki od pa da mi, mię dzy in ny mi:
§ or ga ni zo wa nie punk tów se lek tyw nej zbiór ki od -
pa dów,
§ pro wa dze nie kam pa nii in for ma cyj nej na te mat
praw i obo wiąz ków wła ści cie li nie ru cho mo ści,
§ udo stęp nie nie na stro nie in ter ne to wej gmi ny in -
for ma cji m.in. o pod mio tach od bie ra ją cych od pa dy,
§ osią gnię cie do dnia 31 grud nia 2020 ro ku:
– po zio mu re cy klin gu i przy go to wa nia do po now -
ne go uży cia ta kich frak cji od pa dów ko mu nal nych
jak: pa pier, me ta le, two rzy wa sztucz ne i szkło
w wy so ko ści co naj mniej 50% wa go wo,
– po zio mu re cy klin gu, przy go to wa nia do po now -
ne go uży cia i od zy sku in ny mi me to da mi in nych niż
nie bez piecz ne od pa dów bu dow la nych i roz biór ko -
wych w wy so ko ści co naj mniej 70% wa go wo,

§ za pew nie nie osią gnię cia od po wied nich po zio mów
re cy klin gu, przy go to wa nia do po now ne go uży cia
i od zy sku in ny mi me to da mi oraz ogra ni cze nia ma sy
od pa dów ko mu nal nych ule ga ją cych bio de gra da cji
prze ka zy wa nych do skła do wa nia (w sto sun ku do
ma sy tych od pa dów wy two rzo nych w 1995 r.):
– do dnia 16 lip ca 2013 r. – do nie wię cej niż 50%
wa go wo cał ko wi tej ma sy od pa dów ko mu nal nych
ule ga ją cych bio de gra da cji prze ka zy wa nych do
skła do wa nia, 
– do dnia 16 lip ca 2020 r. – do nie wię cej niż 35%
wa go wo cał ko wi tej ma sy od pa dów ko mu nal nych
ule ga ją cych bio de gra da cji prze ka zy wa nych do
skła do wa nia.
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cym go spo dar kę od pa da mi w wo je wódz twie dol no ślą -
skim jest „Wo je wódz ki Plan Go spo dar ki Od pa da mi
Wo je wódz twa Dol no ślą skie go na la ta 2008-2011
z uwzględ nie niem lat 2012-2015”. WPGO okre śla
przede wszyst kim:

§ re gio ny go spo dar ki od pa da mi ko mu nal ny mi,
ob sza ry li czą ce co naj mniej 150 000 miesz kań ców;
re gio nem go spo dar ki od pa da mi ko mu nal ny mi mo że
być gmi na li czą ca po wy żej 500 000 miesz kań ców
(na terenie wo je wódz twa dol no ślą skie go tylko gmi -
na miej ska Wro cław). W wo je wódz twie dol no ślą -
skim za pla no wa no utwo rze nie 6 re gio nów go spo -
dar ki od pa da mi ko mu nal ny mi;
§ re gio nal ne in sta la cje do prze twa rza nia od pa -
dów ko mu nal nych w po szcze gól nych re gio nach go -
spo dar ki od pa da mi ko mu nal ny mi oraz in sta la cje
prze wi dzia ne do za stęp czej ob słu gi tych re gio nów,
do cza su uru cho mie nia re gio nal nych in sta la cji do
prze twa rza nia od pa dów ko mu nal nych, w przy pad ku
gdy znaj du ją ca się w nich in sta la cja ule gła awa rii lub
nie mo że przyj mo wać od pa dów z in nych przy czyn.
Re gio nal na in sta la cja do prze twa rza nia od pa dów

ko mu nal nych (RIPOK) to za kład za go spo da ro wa nia od -
pa dów o mo cy prze ro bo wej wy star cza ją cej do przyj mo -

wa nia i prze twa rza nia od pa dów z ob sza ru za miesz ka łe -
go przez co naj mniej 120 000 miesz kań ców, speł nia ją -
cy wy ma ga nia naj lep szej do stęp nej tech ni ki lub tech no -
lo gii, śro do wi ska oraz za pew nia ją cy ter micz ne prze -
kształ ca nie od pa dów lub:

§ me cha nicz no -bio lo gicz ne prze twa rza nie zmie sza -
nych od pa dów ko mu nal nych i wy dzie la nie ze zmie -
sza nych od pa dów ko mu nal nych frak cji na da ją cych
się w ca ło ści lub w czę ści do od zy sku,
§ prze twa rza nie se lek tyw nie ze bra nych od pa dów
zie lo nych i in nych bio od pa dów oraz wy twa rza nie
z nich pro duk tu o wła ści wo ściach na wo zo wych lub
środ ków wspo ma ga ją cych upra wę ro ślin, speł nia -
ją ce go wy ma ga nia okre ślo ne w prze pi sach od ręb -
nych,
§ skła do wa nie od pa dów po wsta ją cych w pro ce sie
me cha nicz no -bio lo gicz ne go prze twa rza nia zmie sza -
nych od pa dów ko mu nal nych oraz po zo sta ło ści
z sor to wa nia od pa dów ko mu nal nych o po jem no ści
po zwa la ją cej na przyj mo wa nie od pa dów przez okres
nie krót szy niż 15 lat w ilo ści nie mniej szej niż po -
wsta ją ca w in sta la cji do me cha nicz no -bio lo gicz ne go
prze twa rza nia zmie sza nych od pa dów ko mu nal nych.
No wy sys tem go spo dar ki od pa da mi ko mu nal ny mi

za czął dzia łać z dniem 1 lip ca 2013 r.

Od pa dy ko mu nal ne wy twa rza ne na te re nie wo je -
wódz twa dol no ślą skie go to w naj więk szej czę ści od pa dy
po cho dzą ce z go spo darstw do mo wych. Waż nym źró -
dłem te go ro dza ju od pa dów są tak że obiek ty in fra struk -
tu ry, tj. han del, usłu gi, za kła dy rze mieśl ni cze, za kła dy
pro duk cyj ne w czę ści so cjal nej, tar go wi ska, szkol nic two
i in ne. Na le ży wli czyć w to tak że od pa dy ulicz ne i nie czy -
sto ści gro ma dzo ne w zbior ni kach bez od pły wo wych.

Na te re nie wo je wódz twa dol no ślą skie go w 2013 ro -
ku ze bra no łącz nie 853,74 tys. Mg od pa dów ko mu nal -
nych, w tym 641,31 tys. Mg z go spo darstw do mo wych. 

W la tach 2000-2013 ma sa wy two rzo nych od pa dów
ko mu nal nych w prze li cze niu na jed ne go miesz kań ca
oscy lo wa ła w po bli żu war to ści 0,3 Mg osią ga jąc
w 2013 ro ku 0,293 Mg.

Głów nym spo so bem uniesz ko dli wia nia od pa dów ko -
mu nal nych na Dol nym Ślą sku w dal szym cią gu jest de -
po no wa nie ich na skła do wi skach. W 2013 ro ku pro ce -
so wi skła do wa nia pod da no 450,01 tys. Mg od pa dów, co
sta no wi 53% wy two rzo nych od pa dów ko mu nal nych.

No we ure gu lo wa nia praw ne w za kre sie go spo da ro -
wa nia od pa da mi wpro wa dzi ły po ję cie Re gio nal nej In -
sta la cji Prze twa rza nia Od pa dów Ko mu nal nych
(RIPOK), opisanej w poprzednim rozdziale.

Pod sta wo wą dzia łal no ścią pro wa dzo ną w RIPOK
jest od zysk i uniesz ko dli wia nie opa dów. Do in sta la cji
przyj mo wa ne są zmie sza ne od pa dy ko mu nal ne i od pa -
dy z se lek tyw nej zbiór ki oraz od pa dy bio de gra do wal ne.

Od pa dy pod da wa ne są prze twa rza niu, czy li sor to wa niu,
roz drab nia niu, kom po sto wa niu, któ re sta no wią pro ce sy
od zy sku oraz uniesz ko dli wia nia. 

Przy kła dem RIPOK na te re nie wo je wódz twa dol no -
ślą skie go jest RIPOK w Le gni cy, ob słu gu ją cy re gion
pół noc ny wo je wódz twa. W skład in sta la cji wcho dzi:
skła do wi sko od pa dów ko mu nal nych, kom po stow nia,
mo bil na li nia do roz dzia łu zmie sza nych od pa dów ko -
mu nal nych na trzy frak cje (0-20 mm, 20-90 mm i po -
wy żej 90 mm), sor tow nia od pa dów su row co wych.

ODPADY KOMUNALNE

Wykres 6.1. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych
w województwie dolnośląskim w latach 2004–2013
(źródło: GUS)



Tabela 6.1. Odpady komunalne zbierane selektywnie na terenie województwa dolnośląskiego w latach 2005-2013 (źródło: GUS)
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(źródło: WIOŚ, UMWD)
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Tabela 6.2. c.d.



O
D
PA

D
YSe lek tyw na zbiór ka od pa dów

Od pa dy ko mu nal ne sta no wią waż ne źró dło su row -
ców wtór nych. Se lek tyw na zbiór ka po zwa la zmniej szyć
ma sę od pa dów de po no wa nych na skła do wi skach. Od -
pa dy są sku po wa ne, gro ma dzo ne w spe cjal nie do te go
ce lu przy go to wa nych po jem ni kach, a tak że se lek cjo no -
wa ne na te re nie skła do wisk. Ilość se lek tyw nie ze bra -
nych od pa dów ko mu nal nych na te re nie wo je wódz twa
dol no ślą skie go suk ce syw nie wzra sta. W 2013 ro ku wy -
nio sła 93 651,4 Mg. Mi mo, że pro cent wy se lek cjo no wa -
nych od pa dów jest co raz więk szy, w dal szym cią gu wy -
no si on 11% ogól nej ma sy za go spo da ro wa nych od pa -
dów ko mu nal nych.

Głów ny mi ro dza ja mi se lek tyw nie zbie ra nych od pa -
dów opa ko wa nio wych są w wo je wódz twie dol no ślą skim
two rzy wa sztucz ne, szkło oraz pa pier i tek tu ra.

Od zysk ener gii elek trycz nej z od pa dów 
ko mu nal nych

Na ko niec 2013 ro ku na Dol nym Ślą sku 6 skła do wisk
po sia da ło in sta la cje do od zy sku ener gii elek trycz nej
z bio ga zu skła dowi sko we go. Obo wią zek uj mo wa nia bio -
ga zu i od zy sku ener gii do ty czy wszyst kich skła do wisk
gro ma dzą cych od pa dy ule ga ją ce bio de gra da cji (w przy -
pad ku gdy po ten cjał ga zo wy jest zbyt ma ły obo wiąz ko -
we jest spa la nie bio ga zu w po chod ni). 

Na Dol nym Ślą sku eks plo ato wa ne są tak że czte ry
bio ga zow nie rol ni cze:

§ The Lo rentz Bahl sen Snack -World Sp. z o.o.
w Sta no wi cach o mo cy 400 kW,
§ McCain Po land Sp. z o.o. w Cho ci we lu k. Strze li na
o mo cy 23,8 MW,
§ Bio -Wat Sp. z o.o. w Świd ni cy o mo cy 1 MW (do -
star cza ener gię elek trycz ną i ciepl ną do oko ło 100
miesz kań w Świd ni cy),
§ Cu krow nia Strze lin (Südzuc ker Pol ska) o mo cy
2 MW.

Wy kres 6.2. Rodzaje selektywnie zbieranych odpadów
opakowaniowych na terenie województwa
dolnośląskiego w 2013 roku (źródło: GUS)

Tabela 6.3. Instalacje do odzysku energii z biogazu
składowiskowego działające w województwie
dolnośląskim w 2013 roku (źródło: remowe.eu)

ODPADY PRZEMYSŁOWE I NIEBEZPIECZNE

Od pa dy prze my sło we to ubocz ne pro duk ty po cho -
dzą ce z pro ce sów tech no lo gicz nych, po wsta ją ce na te -
re nie za kła dów prze my sło wych. Są szko dli we lub uciąż -
li we dla śro do wi ska. Wśród opa dów prze my sło wych na
szcze gól ną uwa gę za słu gu ją od pa dy nie bez piecz ne. Są
to od pa dy, któ re ze wzglę du na swo je po cho dze nie,
skład che micz ny, bio lo gicz ny, in ne wła ści wo ści lub
oko licz no ści sta no wią za gro że nie dla ży cia lub zdro wia
ludz kie go oraz śro do wi ska na tu ral ne go. Na te re nie wo -
je wódz twa dol no ślą skie go od pa dy nie bez piecz ne po -
wsta ją przede wszyst kim w wy ni ku dzia ła nia prze my słu
wy do byw cze go oraz che micz ne go.

Od pa dy po wsta ją ce w sek to rze go spo dar czym sta -
no wią naj więk szy stru mień od pa dów wy twa rza nych
w wo je wódz twie dol no ślą skim.

Wy kres 6.3. Ma sa od pa dów prze my sło wych wy two rzo -
nych na te re nie wo je wódz twa dol no ślą skie go w la -
tach 2000-2012 (źró dło: GUS)



Na prze strze ni ostat nich lat ma sa wy twa rza nych od -
pa dów prze my sło wych utrzy mu je się na względ nie sta -
łym po zio mie. W ro ku 2013 na te re nie wo je wódz twa
dol no ślą skie go wy two rzo no 34 552,3 tys. Mg od pa dów
prze my sło wych. Sta no wi to 27% ogól nej ilo ści tych od -
pa dów wy two rzo nych w Pol sce.

Naj więk szą ilość od pa dów prze my sło wych od no to -
wa no w po wie cie gło gow skim – 30 563,5 tys. Mg.

W 2013 ro ku 23 268,5 tys. Mg pod da no od zy sko wi,
co sta no wi 67% pro cent wszyst kich wy two rzo nych od -
pa dów prze my sło wych. Uniesz ko dli wie niu przez skła -
do wa nie pod da no 10 433,8 tys. Mg (30%).

Na te re nie wo je wódz twa dol no ślą skie go funk cjo nu -
je tak że naj więk szy w Eu ro pie Obiekt Unieszkodliwiania
Odpadów Wydobywczych „Żelazny  Most” na le żą cy do
KGHM „Pol ska Miedź” S.A. o po wierzch ni cał ko wi tej
1394 ha. Jest on obec nie je dy nym miej scem de po no -
wa nia od pa du z flo ta cji dla wszyst kich ko palń. Rocz na
ma sa de po no wa nych od pa dów z flo ta cji wa ha się od 20
do 26 mln Mg.
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w wo je wódz twie dol no ślą skim w la tach 2000-2013
(źró dło: GUS)

Wy kres 6.5. Odpady przemysłowe wytworzone w województwie dolnośląskim w latach 2012–2013 według powiatów
(źródło: GUS)

Go spo dar ka od pa da mi za wie ra ją cy mi azbest
Je dy ną me to dą uniesz ko dli wia nia od pa dów azbe -

sto wych, sto so wa ną obec nie w Pol sce, jest ich skła do -
wa nie na od po wied nio przy go to wa nych do te go ce lu
skła do wi skach. Pod sta wo wym wy mo giem jest cał ko wi -
te za bez pie cze nie od pa dów przed kon tak tem z po wie -
trzem at mos fe rycz nym. 

W wy ni ku przy ję cia trak ta tu ak ce syj ne go Pol ska zo bo -
wią za na jest usu nąć ze swo je go te ry to rium pro duk ty i od -
pa dy za wie ra ją ce azbest do 2032 ro ku. Za da nia wy ma ga -
ne do osią gnię cia te go ce lu okre śla „Pro gram usu wa nia
azbe stu i wy ro bów za wie ra ją cych azbest, sto so wa nych na
te ry to rium Pol ski” oraz uchwa lo ny w 2009 ro ku „Pro -
gram Oczysz cza nia Kra ju z Azbe stu na la ta 2009-2032”.

Tabela 6.4. Wykaz składowisk przyjmujących odpady zawierające azbest na terenie województwa dolnośląskiego
(źródło: GIOŚ)
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