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6. ODPADY

6.1. INFORMACJE OGÓLNE

Z dniem 1 października 2001 r. weszła w życie no-
wa ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
(Dz. U. Nr 62/01 poz. 628). Zawiera ona nowe przepi-
sy ogólne, definicje pojęć, zasady postępowania z od-
padami w sposób zapewniający ochronę zdrowia i ży-
cia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą
zrównoważonego rozwoju. Ustawa reguluje zasady
gospodarowania odpadami, zagadnienia termicznego
przekształcania i składowania odpadów, zasady mię-
dzynarodowego obrotu materiałami, a także sprawy
opłat i przepisy karne. Określa również obowiązki
wytwórców odpadów, a także administracji publicz-
nej. W ustawie znalazły się ponadto szczególne zasa-
dy gospodarowania niektórymi rodzajami odpadów
(głównie odpadów zawierających PCB, olejów odpa-
dowych, odpadów dwutlenku tytanu, baterii, akumu-
latorów, odpadów medycznych i weterynaryjnych
oraz komunalnych osadów ściekowych). 

Obowiązek planowania gospodarki odpadami zo-
stał w ustawie wyraźnie sformułowany. Zgodnie
z art.5 ww. ustawy zasada gospodarowania odpadami
brzmi: „Kto podejmuje działania powodujące lub mo-

gące powodować powstawanie odpadów, powinien ta-
kie działania planować, projektować i prowadzić, tak
aby: 

� zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograni-
czyć ilość odpadów i ich negatywne oddziaływa-
nie na środowisko przy wytwarzaniu produktów,
podczas i po zakończeniu ich użytkowania, 
� zapewnić zgodny z zasadami ochrony środowi-
ska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec ich po-
wstawaniu, 
� zapewnić zgodne z zasadami ochrony środowi-
ska unieszkodliwienie odpadów, których powsta-
niu nie udało się zapobiec lub których nie udało się
poddać odzyskowi”. 

Obowiązek opracowywania planów gospodarki
odpadami dotyczy zarówno organów administracji
państwowej różnego szczebla, tj. ministra właściwego
do spraw środowiska (plan krajowy), zarządów woje-
wództwa, powiatu i gminy (plany wojewódzkie, po-
wiatowe, gminne) jak i pojedynczego wytwórcy odpa-
dów.

6.2. ODPADY KOMUNALNE

Odpady komunalne to stałe i ciekłe odpady po-
wstające w gospodarstwach domowych, w obiektach
użyteczności publicznej i obsługi ludności, a także
w pomieszczeniach użytkowanych na cele biurowe
lub socjalne przez wytwarzającego odpady, w tym
nieczystości gromadzone w zbiornikach bezodpływo-
wych, porzucone wraki pojazdów mechanicznych
oraz odpady uliczne, z wyjątkiem odpadów niebez-
piecznych. 

Podstawowe regulacje prawne racjonalnej gospo-
darki odpadami komunalnymi wprowadza ustawa
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia
13 września 1996 r. 

W wyniku uchwalonej ustawy o odpadach oraz in-
nych ustaw szczegółowych np. o opakowaniach i od-
padach opakowaniowych, a także przystosowania pra-
wa do wymagań dyrektyw Unii Europejskiej, istnieje
konieczność dopasowania ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach do norm prawnych obo-
wiązujących i mających obowiązywać po okresach
przejściowych. 

Według danych otrzymanych od zarządzających
składowiskami odpadów komunalnych oraz gmin, od-
pady komunalne w województwie dolnośląskim
w 2001 r. gromadzone były na 142 składowiskach ko-
munalnych, z których 29 nie posiadało uregulowane-

go stanu formalno-prawnego. Składowiska te miały
łączną powierzchnię całkowitą 403,14 ha. Łącznie na
składowiskach komunalnych w województwie wg sta-
nu na koniec 2001 r. zgromadzono ok. 34 mln m3 od-
padów komunalnych stałych. 

Zakończona została eksploatacja składowisk we
Wrocławiu, Oławie i Wałbrzychu. W 2001 r. oddano
do eksploatacji nowe składowiska: w Skotnikach (po-
wiat trzebnicki) i w Zawiszowie (powiat świdnicki). 

Nadal, podobnie jak w poprzednich latach,
w większości gmin województwa nie został rozwiąza-
ny problem segregacji odpadów i nie wdrożono syste-
mu zarządzania odpadami komunalnymi. Według in-
formacji przekazanych przez gminy, segregacja – jeśli
nawet jest w pewnym zakresie prowadzona – obejmu-
je zwykle stłuczkę szklaną, złom, tworzywa sztuczne,
i makulaturę. Sporadyczne są przypadki zorganizowa-
nej przez gminę zbiórki odpadów niebezpiecznych,
występujących w strumieniu odpadów komunalnych,
takich jak: lampy fluoroscencyjne, baterie i akumula-
tory. Odpady te powinny z uwagi na zagrożenie, jakie
stwarzają dla środowiska zostać zagospodarowane
zgodnie z wymogami przyjętymi dla odpadów niebez-
piecznych. 

W województwie dolnośląskim wg danych GUS
w 2001 r. wywieziono ok. 1 071,9 tys. Mg stałych od-
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Rysunek I.6.1. Rozmieszczenie sk³adowisk odpadów na terenie województwa dolnoœl¹skiego

padów komunalnych, z czego ok. 209,9 tys. Mg (tj.
19,6%) z Wrocławia; ok. 72,6 tys. Mg (tj. ok. 7%)
z Legnicy; 63,1 tys. Mg (tj. 5,9%) z Jeleniej Góry;
46,0 tys. Mg (tj. 4,3% ogółu wywiezionych) z Wał-
brzycha. Z odpadów komunalnych wyselekcjonowano
w województwie dolnośląskim ok. 5 017,38 Mg su-
rowców wtórnych, tj. 0,5% odpadów wywiezionych.
Są to: makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, metale
i inne. Unieszkodliwianie odpadów komunalnych, po-
za niebezpiecznymi dotyczy głównie wysegregowa-
nych pozostałości organicznych. Ok. 20,35 Mg, tj.
0,01% odpadów komunalnych w województwie zo-
stało unieszkodliwionych w kompostowniach. 

Według GUS, największa ilość wyselekcjonowa-
nych odpadów została zebrana z Wrocławia:
3 597,8 Mg, tj. 70% ogółu wyselekcjonowanych.
W Wałbrzychu wyselekcjonowano 59 Mg, tj. 1,2 %;
w Legnicy – 49 Mg, tj. ok. 1%; w Jeleniej Górze – ok.
20 Mg tworzyw sztucznych tj. 0,4% ogółu wyselek-
cjonowanych odpadów w województwie dolnoślą-

skim. 
Istnieją jeszcze w województwie gminy, które nie

rozwiązały do tej pory problemu odpadów komunal-
nych na swym terenie i często posiadają składowiska
o nieuregulowanym stanie formalno-prawnym. 

Nadal na terenie województwa dolnośląskiego
problemem pozostają składowiska „dzikie”, sukce-
sywnie likwidowane przez gminy. Pozytywnym przy-
kładem jest Gmina Wrocław, która w 2001 r. zlikwi-
dowała ok. 50 miejsc nielegalnego składowania odpa-
dów. Prace porządkowe wykonał Zarząd Gospodarki
Odpadami, wydając na ten cel ponad 108,3 tys. zł,
usuwając ponad 3 tys. Mg odpadów komunalnych. 

Największym zagrożeniem dla środowiska są skła-
dowiska stare (ale jeszcze reaktywne), zlokalizowane
na terenach o przepuszczalnych gruntach, szczególnie
w wyrobiskach, czy na terenach o wysokim poziomie
wód gruntowych, a także na terenach podmokłych
i bagiennych.



Tabela I.6.1. Charakterystyka sk³adowisk komunalnych w województwie dolnoœl¹skim
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6.3. ODPADY PRZEMYSŁOWE

6.3.1. Bilans odpadów pochodzenia przemys³owego wg GUS

W Polsce w 2001 r. wytworzono ok. 123,8 mln Mg
odpadów pochodzenia przemysłowego. Zagospodaro-
wano ok. 123,6 mln Mg, w tym ok. 78,1% 
(96,7 mln Mg) wykorzystano, a 19,2% (23,8 mln Mg)
unieszkodliwiono łącznie ze składowaniem. Uniesz-
kodliwianie odpadów w 86% polega na zdeponowa-
niu na składowiskach. 

Ok. 27,1% tj. ok. 33 630,8 tys. Mg odpadów wy-
tworzonych w kraju stanowią odpady pochodzące
z województwa dolnośląskiego. Daje to drugie miej-
sce pod względem ilości odpadów wytworzonych po
województwie śląskim. 

Województwo dolnośląskie zajmuje także drugie
miejsce pod względem ilości wykorzystanych odpa-
dów. Odpady unieszkodliwione w województwie dol-

nośląskim stanowią 29,4% (ok. 7 027,8 Mg) wszyst-
kich unieszkodliwionych odpadów w Polsce. Pod tym
względem województwo dolnośląskie zajmuje pierw-
sze miejsce w kraju. Z łącznej ilości odpadów uniesz-
kodliwionych ok. 6,9 mln Mg (99,4%) zostało zdepo-
nowanych na składowiskach, a 43,5 tys. Mg unieszko-
dliwiono innymi metodami. Składowanie stanowi na-
dal dominujący sposób unieszkodliwiania odpadów
w województwie. Pod względem ilości deponowa-
nych odpadów województwo dolnośląskie znajduje
się na pierwszym miejscu w Polsce. 

Do końca roku 2001 na składowiskach w woje-
wództwie dolnośląskim nagromadzono ok. 609,5 mln
Mg odpadów tj. ok. 30,8% wszystkich odpadów na-
gromadzonych. 

Wykres I.6.1. Bilans odpadów pochodzenia
przemys³owego wg GUS

Tabela I.6.2. Zagospodarowanie odpadów pochodzenia przemys³owego w województwie dolnoœl¹skim w 2001 r.
na tle Polski (wg GUS)

Tabela I.6.3. Bilans odpadów pochodzenia przemys³owego w województwie dolnoœl¹skim na tle Polski w 2001 r.
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6.3.2. Odpady przemys³owe wed³ug bazy SIGOP-W

W celu uporządkowania zagadnień związanych
z obecnością odpadów w środowisku Wojewódzki In-
spektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, w ra-
mach monitoringu środowiska, gromadzi dane o odpa-
dach przemysłowych wytworzonych na terenie woje-
wództwa dolnośląskiego w programie komputerowym
SIGOP-W. 

Podstawowa Wojewódzka Baza Danych SIGOP-
W zawiera informacje dotyczące wytwórców odpa-
dów niebezpiecznych. WIOŚ we Wrocławiu rozsze-
rzył zakres ewidencjonowanych odpadów, włączając
odpady inne niż niebezpieczne, poza odpadami komu-
nalnymi. 

Dane w bazie SIGOP-W za rok 2001 oparte są na
klasyfikacji odpadów zgodnej z rozporządzeniem Mi-
nistra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa z dnia 24 grudnia 1997 r. (Dz. U. Nr 162,
poz. 1206). Od stycznia 2002 r. obowiązuje nowa kla-
syfikacja odpadów, wprowadzona rozporządzeniem
Ministra Środowiska z 27 września 2001 r. w sprawie
katalogu odpadów (Dz. U. Nr. 112, poz. 1206). 

Ilość zarejestrowanych w bazie SIGOP-W pod-
miotów wytwarzających odpady przemysłowe na te-
renie województwa dolnośląskiego wzrosła z 721
w 2000 r. do 779 w roku 2001. 

W województwie dolnośląskim w 2001 r. wg bazy
SIGOP-W wytworzono 30 262,2 tys. Mg odpadów
przemysłowych. Zagospodarowano poprzez wykorzy-
stanie 22 803,7 tys. Mg odpadów, poprzez unieszko-
dliwianie 103,0 tys. Mg, a zdeponowano na składowi-
skach 6 797,9 tys. Mg. Na terenach zakładów wytwa-
rzających odpady zmagazynowano 695,2 tys. Mg od-
padów. 

Informacje o ilości odpadów wytworzonych przez
zakłady ewidencjonowane w 2001 r. są porównywal-
ne z danymi GUS dla województwa dolnośląskiego,

uzyskanymi ze 133 podmiotów, tj. ponad 33 630,8 tys.
Mg odpadów. Świadczy to o zasadniczym wpływie
ilości odpadów powstających w dużych zakładach
przemysłowych na sumę odpadów wytworzonych. 

Z listy odpadów powszechnie występujących
w województwie (a pochodzących od licznej i rozpro-
szonej grupy wytwórców), należy wymienić odpady
poużytkowe, tj. oleje odpadowe, opony samochodowe
i lampy zawierające rtęć, oraz odczynniki fotograficz-
ne, selektywnie zbierane metale, tworzywa sztuczne
i drewno. 

W sposobie zagospodarowania odpadów poprzez
wykorzystanie przeważa w województwie dolnoślą-
skim gospodarcze wykorzystanie odpadów w proce-
sach technologicznych w postaci przetworzonych su-
rowców wtórnych (np. na cele budowlane, paszowe,
czy do nawożenia). 

Niewielka ilość odpadów jest unieszkodliwiana
w inny sposób niż składowanie. Obejmuje to ok. 0,3%
odpadów wytworzonych w województwie dolnoślą-
skim (w Polsce ok. 2,7% tj. 3,3 mln Mg). Procesy te
polegają na przekształceniu fizycznym, chemicznym,
biologicznym odpadów, rzadko w instalacjach wła-
snych, najczęściej u profesjonalnych odbiorców z te-
renu kraju. 

Odpady przemysłowe na terenie województwa
składowane są na 57 składowiskach przemysłowych
o powierzchni 1711,7 ha i sumarycznej pojemności
ok. 374,7 mln m3. Składowanych jest na nich 
ok. 412,2 mln Mg odpadów. Rocznie powstaje ok.
6,5 mln Mg odpadów przemysłowych. 

Głównym źródłem odpadów przemysłowych wo-
jewództwa dolnośląskiego są zakłady zlokalizowane
w powiatach: polkowickim, głogowskim, m. Legnica,
wałbrzyskim, lubińskim, m. Wrocław, wołowskim
i świdnickim.

Wykres I.6.2. Gospodarka odpadami przemys³owymi w województwie dolnoœl¹skim w 2001 r. (baza SIGOP-W)
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Tabela I.6.4. Gospodarka odpadami przemys³owymi wg najwiêkszej iloœci w powiatach województwa
dolnoœl¹skiego (baza SIGOP-W)

Do największych wytwórców najbardziej znaczą-
cych odpadów przemysłowych na terenie wojewódz-
twa można zaliczyć: 

� KGHM „Polska Miedź” S.A. Oddział Zakłady
Wzbogacania Rud w Polkowicach – 89,5% ogól-
nej ilości wytworzonych odpadów, 
� KGHM „Polska Miedź” S.A. Oddział Huta Mie-
dzi „Głogów” w Głogowie, 
� Kopalnie Melafiru w Czarnym Borze, 
� KGHM „Polska Miedź” S.A. Oddział Huta Mie-
dzi „Legnica” w Legnicy, 
� KGHM „Polska Miedź” Oddział Zakład Hydro-
techniczny w Rudnej, 
� Zakłady Chemiczne „Rokita” S.A. w Brzegu
Dolnym, 
� 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 Komunikacyjne-
go w Legnicy, 
� Cukrownia „Łagiewniki” S.A. w Łagiewnikach, 
� KAMBUD Strońskie Zakłady Kamienia Budow-
lanego, 
� Cukrownia „Ziębice” w Ziębicach, 
� Cukrownia „Wrocław” we Wrocławiu. 

Ilość odpadów przemysłowych wytworzonych
w wymienionych zakładach wynosiła 98,1% ogółu
wytworzonych odpadów na terenie województwa dol-
nośląskiego tj. 29 694 479,3 Mg odpadów. 
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Tabela I.6.5. Bilans odpadów przemys³owych wytworzonych w 2001 r. w najwiêkszej iloœci wed³ug grup (baza
SIGOP-W) 

Największe ilości wytworzonych odpadów w wo-
jewództwie według grup to: 

� odpady powstające przy poszukiwaniu, wydoby-
ciu i wzbogacaniu rud oraz innych surowców mi-
neralnych 91,6%, 
� odpady nieorganiczne z procesów termicznych, 
� odpady z rolnictwa, sadownictwa, hodowli, ry-
bołówstwa, leśnictwa oraz przetwórstwa żywno-
ści, 
� odpady z budowy, remontów i demontażu obiek-
tów budowlanych oraz drogowych, 

� odpady z urządzeń do likwidacji i neutralizacji
odpadów oraz oczyszczania ścieków i gospodarki
wodnej, 
� odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i sto-
sowania związków nieorganicznych. 

Większe stałe składowiska odpadów przemysło-
wych w województwie dolnośląskim przedstawiono
w tabeli. 



Tabela I.6.6. Charakterystyk sk³adowisk przemys³owych w województwie dolnoœl¹skim
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6.3.3. Odpady niebezpieczne wed³ug bazy SIGOP-W

Wg bazy SIGOP-W odpady niebezpieczne wytwo-
rzone w 2001 r. stanowiły 0,4% wszystkich odpadów
przemysłowych wytworzonych w województwie dol-
nośląskim. Liczba producentów odpadów niebez-
piecznych zarejestrowanych w bazie wzrosła z 463
w 2000 r. do 620 w roku 2001. 

W 2001 r. na terenie województwa dolnośląskiego
wytworzono ok. 133 353,2 Mg odpadów niebezpiecz-
nych. Szacuje się, że: 

� tymczasowo składowano: 33 639,8 Mg, 
� wykorzystano: 22 255,2 Mg, 
� unieszkodliwiono: 90 817,5 Mg, 
� składowano: 19 734,2 Mg. 

Zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych
łącznie poprzez wykorzystanie i unieszkodliwianie
(bez składowania) w 2001 r. kształtuje się od 40%
w 1998 r. do 70% w roku 2000. 

W określonych przez prawo warunkach i czasie,
wytwórcy lub odbiorcy odpadów mogą tymczasowo
magazynować na swoim terenie odpady przeznaczone
do wykorzystania lub unieszkodliwienia (bez składo-
wania). Głównymi źródłami powstawania odpadów
niebezpiecznych są: 

� procesy powodujące powstawanie olejów odpa-
dowych, 

� działalność służb medycznych i weterynaryj-
nych, 
� przeróbka ropy naftowej, 
� urządzenia do likwidacji i neutralizacji odpadów
z oczyszczania ścieków i gospodarki wodnej, 
� produkcja, przygotowanie, obrót i stosowanie
związków nieorganicznych, 
� przemysł syntezy organicznej, w tym pozostało-
ści podestylacyjne. 

Według bazy SIGOP-W odpady niebezpieczne by-
ły w 2001 r. składowane na składowiskach odpadów
przemysłowych. Wśród odpadów niebezpiecznych
wytworzonych na terenie województwa dolnośląskie-
go w 2001 r. dominowały: 

� odpady z urządzeń do likwidacji i neutralizacji
odpadów oraz oczyszczania ścieków i gospodarki
wodnej (01) 
� odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i sto-
sowania związków nieorganicznych (06), 
� odpady z hutnictwa ołowiu (10) 
� odpady z przemysłu syntezy organicznej (07), 
� odpady z kształtowania i powierzchniowej ob-
róbki metali i tworzyw sztucznych (12). 

Wykres I.6.3. Gospodarka odpadami
niebezpiecznymi w województwie
dolnoœl¹skim w 2001 r. 

Tabela I.6.7. Bilans odpadów niebezpiecznych w latach 1998-2001 [w Mg]
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Tabela I.6.9. Gospodarka odpadami niebezpiecznymi wed³ug grup i podgrup w 2001 r. (SIGOP-W)

Tabela I.6.8. Odpady niebezpieczne (wytworzone) – bilans dla powiatów w 2001 r. (wg SIGOP-W)
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Rysunek I.6.2. Sk³adowiska odpadów przemys³owych, na których w 2001 r. sk³adowano odpady niebezpieczne

Tabela I.6.10. Odpady niebezpieczne wytworzone w województwie dolnoœl¹skim na tle Polski w 2000 r. (bilans
odpadów niebezpiecznych w 2000 r. po weryfikacji przeprowadzonej w 2001 r. w Krajowej Bazie Danych
o Odpadach SIGOP-K)
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Zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska stwa-
rzają zarówno odpady powstające w ilościach maso-
wych, kwalifikowane do odpadów przemysłowych,
których składowanie powoduje degradację dużych ob-
szarów województwa, jak i odpady niebezpieczne,
wytwarzane w relatywnie małych ilościach z uwagi na
toksyczne substancje w nich zawarte, które różnymi
drogami rozprzestrzeniania migrują do środowiska.
Stąd podstawowym zadaniem w gospodarce odpada-
mi są działania prowadzące do minimalizowania ilo-
ści wytwarzanych odpadów, a także ich bezpiecznego
składowania. Odpady mineralne, stanowiące najwięk-
szą grupę wytwarzanych w województwie dolnoślą-
skim odpadów (91,6%), spełniające wymagania eko-
logiczne i techniczne, powinny w większym stopniu
być wykorzystywane gospodarczo w miejsce surow-
ców naturalnych. 

Województwo dolnośląskie zajmuje pod wzglę-
dem wytwarzanych ilości odpadów powstających
w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej –
tak niebezpiecznych, jak i innych niż niebezpieczne –
jedno z pierwszych miejsc w skali kraju. Pod wzglę-
dem składowanych odpadów przemysłowych w ciągu
roku zajmuje pierwsze miejsce. Główny strumień od-
padów wytwarzany jest przez grupę podmiotów,
z których w każdym powstaje rocznie powyżej 1000
Mg odpadów. Głównymi źródłami odpadów są: prze-

mysł wydobywczy, energetyka, hutnictwo, przemysł
chemiczny, przemysł spożywczy, przemysł metalur-
giczny i sektor komunalny. 

Zasadniczy wpływ na obraz postępowania z odpa-
dami w województwie ma sposób postępowania
w jednostkach wytwarzających odpady w najwięk-
szych ilościach. Największym problemem w woje-
wództwie dolnośląskim jest brak systemowego roz-
wiązania gospodarki odpadami przemysłowymi,
w tym głównie odpadami niebezpiecznymi oraz brak
systemu selektywnej zbiórki i wykorzystania odpa-
dów komunalnych. 

Obecnie na Dolnym Śląsku nie są wdrożone syste-
my umożliwiające kompleksową gospodarkę odpada-
mi niebezpiecznymi wchodzącymi w skład odpadów
komunalnych, które w większości są składowane bez
wcześniejszej segregacji. Sytuacja ta jest spowodowa-
na przede wszystkim brakiem szczegółowych regula-
cji prawnych i wynikających z nich instrumentów
ekonomicznych niezbędnych do kompleksowego
wdrażania prawidłowej gospodarki tymi odpadami. 

W gospodarce odpadami komunalnymi konieczna
jest intensyfikacja działań, celem uświadomienia spo-
łecznościom lokalnym potrzeby ochrony środowiska
przed odpadami, selektywna zbiórka odpadów i dąże-
nie do minimalizacji ilości odpadów komunalnych
składowanych na składowiskach.
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