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6. ODPADY

Odpadami nazywamy ka¿d¹ substancjê lub przed-
miot, nale¿¹cy do jednej z kategorii okreœlonych w za-
³¹czniku do ustawy o odpadach, których posiadacz po-
zbywa siê, zamierza siê pozbyæ lub do ich pozbycia
siê jest obowi¹zany. Ponadto posiadacz zobowi¹zany
jest do pozbywania siê substancji lub przedmiotów nie
spe³niaj¹cych wymagañ technicznych okreœlonych
w przepisach. 

Zasady postêpowania z odpadami reguluj¹ nastê-
puj¹ce akty prawne: 

ustawa Prawo ochrony œrodowiska z dnia
27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. Nr 62, poz. 627), 

ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku
(Dz.U. Nr 62, poz. 628),

ustawa o obowi¹zkach przedsiêbiorców w zakre-
sie gospodarowania niektórymi odpadami oraz
o op³acie produktowej i op³acie depozytowej
z dnia 11 maja 2001 roku (Dz.U. Nr 63, poz. 639), 

ustawa o opakowaniach i odpadach opakowanio-
wych z dnia 11 maja 2001 roku (Dz.U. Nr 63, poz.
638), 

ustawa o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony
œrodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektórych ustaw z dnia 27 lipca 2001 roku
(Dz.U. Nr 100, poz. 1085), 

ustawa o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku
w gminach z dnia 13 wrzeœnia 1996 roku
(Dz.U. Nr 132, poz. 622 z póŸn. zm.). 

Do ustaw tych istnieje kilkadziesi¹t aktów wykonaw-
czych. 

Ustawa Prawo ochrony œrodowiska oprócz zasad
ogólnych, wa¿nych równie¿ dla zagadnieñ zwi¹za-
nych z gospodark¹ odpadami, okreœla ogólne kwestie
zwi¹zane z wydawaniem pozwoleñ na gospodarowa-
nie odpadami oraz reguluje zagadnienia prawno-fi-
nansowe i zasady odpowiedzialnoœci cywilnej, karnej
oraz administracyjnej. Wa¿nym zagadnieniem jest
równie¿ regulacja problematyki planowania w ochro-

nie œrodowiska, dostêpu do informacji, ocen oddzia³y-
wania na œrodowisko itp. 

Ustawa o odpadach zawiera definicje i podzia³y
odpadów, w tym okreœla zasady kwalifikowania odpa-
dów niebezpiecznych. Ustanawia ona system obo-
wi¹zków posiadaczy odpadów oraz okreœla szczegó-
³owe zasady wydawania pozwoleñ i zbierania infor-
macji w zakresie gospodarowania odpadami. Ponadto
zawiera przepisy szczególne dotycz¹ce postêpowania
z wybranymi rodzajami odpadów. Ustawa okreœla
równie¿ zasady lokalizacji i eksploatacji instalacji s³u-
¿¹cych do ich unieszkodliwiania. 

Ustawa o obowi¹zkach przedsiêbiorców w za-
kresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz
o op³atach produktowych i op³atach depozytowych
nak³ada na przedsiêbiorcê wytwarzaj¹cego lub impor-
tuj¹cego wybrane produkty w opakowaniach obowi¹-
zek zapewnia odzyskiwania i poddawania recyklingo-
wi odpadów powsta³ych z tych produktów. Zawiera
przepisy odnosz¹ce siê do powstawania obowi¹zku
naliczania i pobierania op³at produktowych, obowi¹z-
ków zwi¹zanych ze sprawozdawczoœci¹, zasad okre-
œlania limitów odzysku i recyklingu odpadów, zasad
zawierania porozumieñ dobrowolnych przez produ-
centów i importerów produktów opakowaniowych
oraz zasad przeznaczenia œrodków zebranych z op³at
produktowych. 

Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowa-
niowych okreœla podstawowe wymagania, jakie spe³-
niaæ maj¹ opakowania oraz sposoby postêpowania
z opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Regu-
luje ona zasady oznakowania opakowañ, obowi¹zki
producentów, importerów i eksporterów opakowañ,
a tak¿e obowiazki, nak³adane na sprzedawców i u¿yt-
kowników produktów w opakowaniach. 

Ustawa o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku
w gminach (znowelizowana), okreœla przede wszyst-
kim zasady gospodarowania odpadami komunalnymi.

6.1. INFORMACJE OGÓLNE

6.2. ODPADY PRZEMYS£OWE

W ramach realizacji Pañstwowego Monitoringu
Œrodowiska wojewódzkie inspektoraty ochrony œro-
dowiska prowadz¹ monitoring gospodarki odpadami. 

Do gromadzenia i przetwarzania danych s³u¿y,
opracowany w 1993 r. przez Instytut Gospodarki Od-
padami w Katowicach, System Informatyczny Gospo-
darki Odpadami Przemys³owymi (SIGOP).

Nadzór merytoryczny nad monitoringiem gospo-
darki odpadami w ca³ej Polsce sprawuje obecnie In-
stytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skal-
nego Centrum Gospodarki Odpadami w Warszawie,
Oddzia³ Zamiejscowy w Katowicach. 

W 2002 r. w województwie dolnoœl¹skim monito-
ringiem objêto odpady powstaj¹ce w wyniku dzia³al-
noœci gospodarczej, wytworzone przez 748 du¿ych
i œrednich przedsiêbiorców bran¿ przemys³u: wydo-
bywczego, energetycznego, hutniczego, chemicznego,
drzewnego i spo¿ywczego. Monitoringiem objêto
równie¿ niektóre placówki szpitalne oraz wiêksze
przedsiêbiorstwa wodoci¹gów i kanalizacji. 

Niniejsz¹ informacjê przygotowano na podstawie
danych, zweryfikowanych w 2003 roku przez Instytut
Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa, pochodz¹-
cych z bazy SIGOP.
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6.2.1. Pochodzenie i wytwarzanie odpadów
przemys³owych

Z danych WIOŒ (baza SIGOP-W), uzyskanych
systemem ankietowym od 748 wytwórców odpadów,
wynika, ¿e w 2002 r. w województwie dolnoœl¹skim
powsta³o 31 597,2 tys. Mg odpadów (z wy³¹czeniem
odpadów komunalnych).

Najwiêcej odpadów, podobnie jak w latach ubie-
g³ych, powsta³o w powiatach:

1. polkowickim – 26 437,5 tys. Mg (84% ogó³u
odpadów),

2. g³ogowskim – 1 310,3 tys. Mg (4%),
3. zgorzeleckim – 1 189,6 tys. Mg (3,8%),
4. m. Legnica – 509,8 tys. Mg (1,6%),
5. m. Wroc³aw – 310,4 tys. Mg (1%).

Pod wzglêdem iloœci odpadów powstaj¹cych
w wyniku prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej, po-
dobnie jak w latach ubieg³ych, przewa¿a³y
nastêpuj¹ce grupy odpadów:

odpady powstaj¹ce przy poszukiwaniu, wydoby-
waniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz
innych kopalin, 

odpady z procesów termicznych, 
odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydro-

ponicznych, rybo³ówstwa, leœnictwa, ³owiectwa
oraz przetwórstwa ¿ywnoœci, 

odpady z instalacji i urz¹dzeñ s³u¿¹cych zago-
spodarowaniu odpadów, z oczyszczalni œcieków
oraz z uzdatniania wody do celów pitnych  i prze-
mys³owych, 

odpady z budowy, remontów i demonta¿u obiek-
tów budowlanych oraz infrastruktury drogowej
(w³¹czaj¹c glebê i ziemiê z terenów zniszczonych). 
Do grupy przedsiêbiorców, którzy w wyniku swo-

jej dzia³alnoœci wytworzyli najwiêksz¹ iloœæ odpadów
w województwie nale¿¹: 

KGHM „Polska MiedŸ” S.A. O/Zak³ady Wzbo-
gacania Rud w Polkowicach – 26 420,4 tys. Mg,
g³ównie odpady z flotacyjnego wzbogacania rud
metali nie¿elaznych niezawieraj¹ce substancji nie-
bezpiecznych, 

KGHM „Polska MiedŸ” S.A. Oddzia³ Huta Mie-
dzi „G³ogów” w G³ogowie -1 279,7 tys. Mg, g³ów-
nie ¿u¿le szybowe i granulowane, 

Elektrownia „Turów” S.A. w Bogatyni –
1 150,0 tys. Mg, g³ównie mieszaniny popio³ów
lotnych i odpadów sta³ych z wapniowych metod
odsiarczania gazów odlotowych, 

KGHM „Polska MiedŸ” S.A. Oddzia³ Huta Mie-
dzi „Legnica” w Legnicy – 279,6 tys. Mg, g³ównie
¿u¿le szybowe i granulowane, 

£u¿ycka Kopalnia Bazaltu „Ksiêgniki” S.A.
w Lubaniu – 240,0 tys. Mg, g³ównie odpady z wy-
dobywania kopalin innych ni¿ rudy metali, 

Cukrownia „Góra Œl¹ska” S.A. w Górze –
219,4 tys. Mg, g³ównie wys³odki, 

KGHM „Polska MiedŸ” S.A. Oddzia³ Zak³ad
Hydrotechniczny w Rudnej – 187,9 tys. Mg, g³ów-
nie odpady z wydobywania kopalin innych ni¿
rudy metali, 

Wykres I.6.1. Udzia³ powiatów w produkcji odpadów
przemys³owych w 2002 r.
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Tabela I.6.1. Gospodarka odpadami przemys³owymi w powiatach województwa dolnoœl¹skiego w 2002 r. (w Mg)

Odpady zagospodarowane ³¹cznie z odpadami z lat ubieg³ych
Powiat

Odpady
wytworzone

Odpady
magazynowane

³¹cznie z odpadami
z lat ubieg³ych odzyskane

unieszkodliwione
(poza sk³adowaniem)

sk³adowane

polkowicki 26437585,842 380,962 20628348,043 139,011 5808829,945

g³ogowski 1310352,599 80287,079 822197,009 76783,267 88787,363

zgorzelecki 1189664,762 2131,504 1148439,928 753,212 39234,410

m.Legnica 509861,543 19766,971 318203,577 8348,552 30417,551

m.Wroc³aw 310431,263 7751,167 190077,587 12070,762 106312,799

lubañski 251149,037 927,848 247366,040 1260,339 2403,204

lubiñski 250137,375 349,240 234758,900 239,085 15048,970

górowski 228719,981 4,074 227685,880 549,364 480,663

wa³brzyski 188006,322 6388,453 93409,025 9108,762 106694,582

œwidnicki 160356,009 12405,020 145927,604 3010,557 5099,345

boles³awiecki 157474,089 1430,031 30191,151 825,106 126584,113

dzier¿oniowski 125528,820 320029,534 70724,599 88,917 16696,961

wo³owski 111824,501 1,110 6861,620 26218,241 78743,530

k³odzki 67256,053 939,146 55052,233 591,774 28804,829

m. Jelenia Góra 63943,667 473,044 48709,821 406,876 14729,904

œredzki 46319,061 14756,000 30555,100 0,961 1007,000

wroc³awski 43470,008 21824,474 20863,725 348,269 425,370

jeleniogórski 29760,342 3521,631 18410,777 4697,958 3571,581

oleœnicki 23079,332 423,037 6888,043 3969,392 11901,660

legnicki 20878,202 172,610 19894,736 345,930 425,280

o³awski 18406,226 101,056 5100,970 10418,726 2785,382

kamiennogórski 14733,540 324,745 6868,322 993,537 6564,706

jaworski 12980,504 48,475 8116,920 2004,095 2811,100

z¹bkowicki 9882,621 636,021 2084,384 68,395 7098,625

z³otoryjski 9444,021 99,450 732,267 71,756 8619,490

lwówecki 4814,107 1281,004 2217,811 588,382 2181,300

trzebnicki 947,225 293,245 328,140 22,54 303,300

milicki 213,788 1,690 0,000 26,982 185,170

strzeliñski 44,490 0,010 36,370 1,110 7,000

Suma 31597265,329 214748,633 24391050,583 163951,860 6516755,133

Zak³ady Mechaniczne „Legmet” Sp. z o.o. w Le-
gnicy – 151,2 tys. Mg, g³ównie rdzenie i formy
odlewnicze po procesie odlewania, 

Zespó³ Elektrociep³owni Wroc³awskich „Koge-
neracja” S.A. Elektrociep³ownia – 129,3 tys. Mg,
g³ównie popio³y lotne z wêgla, 

Cukrownia „Œwidnica” S.A. w Pszennie –
117,1 tys. Mg, g³ównie wys³odki, 

Zak³ady Chemiczne „Wizów” S.A. w Boles³aw-
cu – 115,3 tys. Mg, g³ównie fosfogipsy. 

6.2.2. Gospodarka odpadami przemys³owymi

Pod pojêciem gospodarowania odpadami rozumie
siê zbieranie, transport, odzysk (gospodarcze wyko-
rzystanie), unieszkodliwianie odpadów, a tak¿e nad-
zór nad tego rodzaju dzia³aniami oraz nad miejscami
unieszkodliwiania odpadów. 

Z ogólnej iloœci 31 597,2 tys. Mg wytworzonych
w 2002 r. w województwie dolnoœl¹skim odpadów : 

24 391,0 tys. Mg poddano odzyskowi, 
6 516,7 tys. Mg unieszkodliwiono przez sk³ado-

wanie,
214,7 tys. Mg magazynowano (tymczasowo)

u wytwórców odpadów, 
163,9 tys. Mg unieszkodliwiono w inny sposób

(poddano procesom przekszta³cenia biologiczne-
go, fizycznego lub chemicznego).
Bilans masowy odpadów nie zamyka siê w obrêbie

jednego roku, poniewa¿ wytwarzane odpady ze
wzglêdów ekonomicznych s¹ wykorzystywane lub
unieszkodliwione w innych latach. 
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6.3. ODPADY NIEBEZPIECZNE

Wykres I.6.3. Gospodarka odpadami przemys³owymi
w 2002 r.

Wœród odpadów wykorzystanych dominowa³y: 
odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji

p³yt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury,
wykorzystane w 96%, 

odpady z przygotowania, przetwórstwa produk-
tów i u¿ywek spo¿ywczych oraz odpady pocho-
dzenia roœlinnego, w tym odpady z owoców,
warzyw, produktów zbo¿owych, olejów jadalnych,
kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i prze-
twórstwa tytoniu, dro¿d¿y i produkcji ekstraktów
dro¿d¿owych, przygotowania i fermentacji melasy,
wykorzystane w 84%, 

odpady z kszta³towania oraz fizycznej i mecha-
nicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw
sztucznych, wykorzystane w 80%, 

odpady powstaj¹ce przy poszukiwaniu, wydoby-
waniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz
innych kopalin, wykorzystane w 79%, 

odpady z procesów termicznych, wykorzystane
w 78%, 

oleje odpadowe i odpady ciek³ych paliw, wyko-
rzystane w 64%, 

odpady z budowy, remontów i demonta¿u obiek-
tów budowlanych oraz infrastruktury drogowej,
wykorzystane w 59%. 
Zgodnie z ustaw¹, unieszkodliwianie odpadów po-

lega na poddaniu ich procesom przekszta³ceñ biolo-
gicznych, fizycznych lub chemicznych w celu dopro-
wadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagro¿eñ dla

¿ycia lub zdrowia ludzi oraz dla œrodowiska. Uniesz-
kodliwianiem jest równie¿ sk³adowanie odpadów. 

Wœród odpadów wytworzonych najwy¿szy pro-
cent unieszkodliwiania (w inny sposób ni¿ sk³adowa-
nie) uzyska³y nastêpuj¹ce grupy odpadów: 

odpady z procesów termicznych, 
odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i sto-

sowania wodorotlenków, 
odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydro-

ponicznych, rybo³ówstwa, leœnictwa, ³owiectwa
oraz przetwórstwa ¿ywnoœci, 

odpady z chemicznej obróbki i powlekania
powierzchni metali oraz innych materia³ów i z pro-
cesów hydrometalurgii metali nie¿elaznych, 

odpady z instalacji i urz¹dzeñ s³u¿¹cych zago-
spodarowaniu odpadów, z oczyszczalni œcieków
oraz z uzdatniania wody do celów pitnych i prze-
mys³owych, 

oleje odpadowe i odpady ciek³ych paliw. 
Odpady, które nie zosta³y unieszkodliwione w spo-

sób inny ni¿ przez sk³adowanie, zdeponowano na w³a-
snych sk³adowiskach przemys³owych zak³adów oraz
na sk³adowiskach komunalnych. 

W 2002 r. iloœæ odpadów przeznaczonych do sk³a-
dowania wynios³a 6 516,7 tys. Mg, co stanowi³o 21%
ich ogólnej iloœci. 

Na sk³adowiska zak³adowe przyjêto
6 280,1 tys. Mg odpadów, a stan nagromadzenia na
koniec 2002 r. wyniós³ 412033,7 tys. Mg odpadów. 
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Z definicji odpadów niebezpiecznych, zawartej
w ustawie o odpadach, wynika, ¿e stanowi¹ one po-
tencjalne zagro¿enie dla zdrowia ludzi i œrodowiska,
dlatego gospodarka nimi wymaga szczególnej kontro-
li. Rodzaje odpadów niebezpiecznych zawiera za³¹cz-
nik do rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska z dnia
27 wrzeœnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz.U. Nr 112, poz. 1206).

W wojewódzkiej bazie SIGOP-W w 2002 roku za-
rejestrowano 541 podmiotów, które w wyniku prowa-
dzonej dzia³alnoœci gospodarczej wytworzy³y

260 335,3 Mg odpadów niebezpiecznych. Stanowi³o
to 0,8% ogólnej masy wszystkich odpadów przemy-
s³owych powsta³ych w województwie dolnoœl¹skim
w 2002 roku.

Z ogólnej iloœci wytworzonych odpadów niebez-
piecznych:

poddano odzyskowi 71 790,7 Mg, 
unieszkodliwiono w inny sposób ni¿ sk³adowa-

nie 60 235,7 Mg, 
unieszkodliwiono przez sk³adowanie

109 389,2 Mg,
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magazynowano na terenie zak³adów w celu póŸ-
niejszego przekazania do odzysku lub unieszkodli-
wienia 48 491,7 Mg. 
Najwiêcej odpadów niebezpiecznych wytworzono

na terenie powiatów: g³ogowskiego, wo³owskiego,
m. Legnicy i o³awskiego. 

Do grupy najwiêkszych wytwórców odpadów nie-
bezpiecznych spoœród 541 jednostek gospodarczych
z terenu naszego województwa ujêtych w bazie
SIGOP-W nale¿¹: 

KGHM „Polska MiedŸ” S.A. Oddzia³ Huta Mie-
dzi „G³ogów” w G³ogowie, 

Zak³ady Chemiczne „Rokita” S.A. w Brzegu
Dolnym, 

KGHM „Polska MiedŸ” S.A. Oddzia³ Huta Mie-
dzi „Legnica” w Legnicy, 

Instytut Metali Nie¿elaznych w Gliwicach O/Le-
gnica, 

Zak³ady Samochodowe „Jelcz” S.A. w Jelczu-
Laskowicach, 

„Polar” S. A. Wroc³aw, 
„Volkswagen Motor Polska” w Polkowicach, 
Dolnoœl¹ska Korporacja Ekologiczna O³awa

Sp. z o. o. Zak³ad Przeróbczy, 
„Wagony Œwidnica” S. A w Œwidnicy, 
Farmaceutyczno-Chemiczna Spó³dzielnia Pracy

„Labor”. 
Powy¿sze podmioty wytworzy³y prawie 97% od-

padów niebezpiecznych w województwie. Pod wzglê-
dem wytworzonej iloœci dominowa³y odpady z nastê-
puj¹cych grup: 

grupa 6 – odpady z produkcji, przygotowania,
obrotu i stosowania produktów przemys³u z chemii
nieorganicznej, 

grupa 10 – odpady z procesów termicznych, 
grupa 11 – odpady z chemicznej obróbki i powle-

kania powierzchni metali oraz innych materia³ów
i z procesów hydrometalurgii metali nie¿elaznych, 

grupa 19 – odpady z instalacji i urz¹dzeñ s³u¿¹-
cych zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni
œcieków oraz z uzdatniania wody do celów pitnych
i przemys³owych. 
Wy¿ej wymienione grupy stanowi³y oko³o 94%

wszystkich (zarejestrowanych w bazie SIGOP-W)
wytworzonych w województwie odpadów niebez-
piecznych.

Najwiêksze iloœci odpadów niebezpiecznych wy-
tworzono w grupach: 

19 – odpady z instalacji i urz¹dzeñ s³u¿¹cych za-
gospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni œcieków
oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów
przemys³owych, 

10 – odpady z procesów termicznych, 
06 – odpady z produkcji, przygotowania, obrotu

i stosowania produktów przemys³u chemii nie-
organicznej, 

11 – odpady z chemicznej obróbki i powlekania
powierzchni metali oraz innych materia³ów i z pro-
cesów hydrometalurgii metali nie¿elaznych, 

16 – odpady nieujête w innych grupach, 
12 – odpady z kszta³towania oraz fizycznej i me-

chanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw
sztucznych, 

13 – oleje odpadowe i odpady ciek³ych paliw, 
18 – odpady medyczne i weterynaryjne

Najwiêksze iloœci sk³adowanych odpadów wystê-
puj¹ w grupach: 

19 – odpady z instalacji i urz¹dzeñ s³u¿¹cych za-
gospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni œcieków
z uzdatniania wody pitnej i wody do celów prze-
mys³owych, 

6 – odpady z produkcji, przygotowania, obrotu
i stosowania produktów przemys³u chemii nie-
organicznej, 

16 – odpady nieujête w innych grupach, 
15 – odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny

do wycierania, materia³y filtracyjne i ubrania
ochronne. 
Na ogóln¹ iloœæ odpadów niebezpiecznych uniesz-

kodliwionych przez sk³adowanie z grupy 19 najwiêk-
sze iloœci odpadów  zosta³y zdeponowane na sk³ado-
wiskach przez: 

Z.Ch. „Rokita” S.A. w iloœci 70 000 Mg, 
KGHM „Polska MiedŸ” S.A. Oddzia³ Huta Mie-

dzi „G³ogów” w G³ogowie w iloœci 30 913,13Mg, 
KGHM „Polska MiedŸ” S.A. Oddzia³ Huta Mie-

dzi „Legnica” w Legnicy w iloœci 2 188,44 Mg. 
Odpady niebezpieczne sk³adowane s¹ g³ównie na

sk³adowiskach zak³adów przemys³owych wytwarzaj¹-
cych te odpady. Do najwiêkszych sk³adowisk odpa-
dów przemys³owych na których w 2002 r. sk³adowa-
no odpady niebezpieczne na terenie województwa
dolnoœl¹skiego nale¿¹: 

sk³adowiska odpadów chemicznych w Brzegu
Dolnym, 

sk³adowisko Dolnoœl¹skiej Korporacji Ekolo-
gicznej w O³awie,

sk³adowisko odpadów przemys³owych w Jelczu
-Laskowicach, 

sk³adowisko odpadów przemys³owych w Biela-
wie, 

sk³adowisko odpadów przemys³owych „Polar”
S. A w Piecowicach

staw osadowy Nr 4 KGHM „Polska MiedŸ” S. A.
Oddzia³ Huta Miedzi „G³ogów” w G³ogowie, 

staw osadowy Nr 3 KGHM „Polska MiedŸ” S. A.
Oddzia³ Huta Miedzi „G³ogów” w G³ogowie, 

sk³adowisko komunalno-przemys³owe w Œwiê-
toszowie, 

sk³adowisko odpadów przemys³owych zak³adów
Tworzyw i Farb w Z³otym Stoku, 

sk³adowisko odpadów przemys³owych „Mo-
bruk” w Wa³brzychu. 
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Tabela I.6.3. Bilans odpadów niebezpiecznych w poszczególnych powiatach województwa dolnoœl¹skiego
w 2002 roku (Mg)

Zagospodarowane ³¹cznie z odpadami z lat ubieg³ych
Powiat

Odpady
wytworzone

Odpady
magazynowane

³¹cznie z odpadami
z lat ubieg³ych odzyskane

unieszkodliwione
(poza sk³adowaniem)

sk³adowane

g³ogowski 114428,166 35679,713 39884,924 35696,681 32143,404

wo³owski 76654,590 0,010 2228,220 0,040 74426,320

m.Legnica 47004,249 11785,455 25164,850 8304,204 2188,439

o³awski 9920,153 0,795 4,500 9326,836 588,022

m.Wroc³aw 4935,717 433,031 335,435 4201,343 7,425

polkowicki 2981,986 76,290 2799,593 107,207 0,000

œwidnicki 647,781 55,677 74,506 560,145 4,700

oleœnicki 619,282 2,055 86,565 526,662 4,000

m.Jelenia Góra 485,001 40,034 187,828 261,711 0,200

zgorzelecki 456,540 40,290 362,247 90,317 0,000

lubiñski 426,572 54,476 203,215 169,107 0,000

wa³brzyski 368,305 41,556 131,352 185,247 12,660

wroc³wski 240,368 32,614 7,493 192,261 8,000

k³odzki 189,815 36,553 44,493 108,318 2,000

lubañski 173,981 27,052 16,809 132,148 0,000

legnicki 149,395 77,947 24,296 56,479 0,000

jeleniogórski 136,050 44,35 84,008 8,648 0,020

jaworski 113,639 6,685 3,455 103,635 0,000

boles³wiecki 93,021 5,131 39,455 49,185 0,000

dzier¿oniowski 91,394 28,853 23,568 42,853 0,000

z³otoryjski 55,399 12,94 23,354 19,797 0,000

kamiennogórski 49,560 4,028 23,090 24,777 0,000

trzebnicki 41,905 0,245 19,140 22,520 0,000

milicki 29,982 1,690 0,000 26,922 1,370

zabkowicki 24,805 0,741 10,034 11,430 2,600

lwówecki 9,286 2,512 7,922 0,592 0,000

górowski 6,285 0,969 0,395 4,864 0,057

strzeliñski 1,120 0,010 0,000 1,110 0,000

œredzki 0,961 0,000 0,000 0,961 0,000

Suma 260335,308 48491,704 71790,746 60235,700 109389,217

Tabela I.6.2. Bilans odpadów
niebezpiecznych w latach
2000-2002

Iloœæ odpadów niebezpiecznych 2000 2001 2002
Ogó³em wytworzonych w Mg 113573 131278 260335

- odzyskanych i unieszkodliwionych
w inny sposób ni¿ sk³adowanie

66% 59% 51%

- sk³adowanych 33% 15% 42%
- magazynowanych na terenie zak³adu 1,5% 25,5% 18,6

*suma wartoœci procentowych nie jest równa 100%, poniewa¿ zagospodarowano tak¿e
odpady tymczasowo magazynowane z lat ubieg³ych
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Wykres I.6.5. Udzia³ procentowy poszczególnych
grup odpadów niebezpiecznych wytworzonych
w 2002 r. 

19%

31%

4%

6%

40%

grupa 6
grupa 10

grupa 11
grupa 19

pozosta³e grupy

25%

21%37%

17%

odzyskane unieszkodliwione
sk³adowane magazynowane

Wykres I.6.4. Gospodarka odpadami niebezpiecznymi
w województwie

Tabela I.6.4. Bilans odpadów niebezpiecznych wg grup odpadów w 2002 r. (w Mg)

Odpady zagospodarowane ³¹cznie z odpadami z lat ubieg³ych
Kod grupy

Odpady
wytworzone

Odpady
magazynowane

³¹cznie z odpadami
z lat ubieg³ych odzyskane

unieszkodliwione
(poza sk³adowaniem)

sk³adowane

05 0,000 34,300 0,000 0,000 0,000

06 48516,415 1,401 2,215,090 424777,725 3822,200

07 670,842 4,230 11,53 451,777 205,300

08 212,214 21,087 16,907 174,970 7,300

09 41,831 0,880 19,751 21,290 0,000

10 81737,941 45889,524 64792,654 0,000 0,000

11 10703,990 718,228 239,860 9747,302 0,000

12 2893,936 112,866 2203,079 582,204 0,000

13 2323,800 260,271 1500,486 602,498 8,000

14 251,631 75,168 131,365 71,213 0,000

15 476,343 25,834 234,188 164,707 56,748

16 7065,825 1220,926 375,778 4705,172 1245,553

17 363,421 74,936 4,800 226,361 71,42

18 843,812 6,795 0,005 837,012 0,000

19 104233,263 45,215 45,253 173,469 103972,696

20 0,042 0,042 0,000 0,000 0,000

Suma 260335,308 48491,704 71790,746 60235,700 109389,217
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6.4. ODPADY KOMUNALNE

Podstawowe regulacje prawne dotycz¹ce racjonal-
nej gospodarki odpadami komunalnymi zosta³y za-
warte w ustawie o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku
w gminach z dnia 13 wrzeœnia 1996 roku
(Dz.U. Nr 132 poz.622 z póŸn.zm.).

Wed³ug danych GUS w 2002 roku z obszaru woje-
wództwa dolnoœl¹skiego wywieziono 1 031,2 tys. Mg
sta³ych odpadów komunalnych i 939,7 dam3 nieczy-
stoœci ciek³ych. 

Iloœæ wytwarzanych odpadów komunalnych ci¹gle
roœnie. Zmienia siê ich sk³ad morfologiczny, co nieod-
³¹cznie wi¹¿e siê ze wzrostem i zmian¹ sposobu kon-
sumpcji dóbr materialnych. W ogólnej masie wytwa-
rzanych odpadów komunalnych wzrasta iloœæ ró¿nego
rodzaju odpadów opakowaniowych, odpadów orga-
nicznych jak równie¿ odpadów niebezpiecznych.

Wed³ug GUS w 2002 roku statystyczny mieszka-
niec województwa wytworzy³ 355,0 kg sta³ych odpa-

dów komunalnych. Iloœæ ta jest wy¿sza w porównaniu
do œredniej krajowej, która wynosi 275,0 kg. 

Miastami, z których wywieziono najwiêksze iloœci
odpadów komunalnych by³y:

Jelenia Góra – 684,3 kg/mieszkañca, 
Legnica – 613,7 kg/ mieszkañca, 
Wroc³aw – 350,1 kg/ mieszkañca. 

W dalszym ci¹gu najczêœciej stosowan¹ metod¹
postêpowania z odpadami komunalnymi jest ich sk³a-
dowanie. W 2002 roku z terenu województwa na sk³a-
dowiska trafi³o 98% wywiezionych odpadów komu-
nalnych. Istnieje szereg sk³adowisk odpadów komu-
nalnych nie spe³niaj¹cych w pe³ni wymogów ochrony
œrodowiska. W 2002 r. eksploatowano 139 sk³adowisk
odpadów komunalnych na które wywieziono
1 031,9 tys. Mg odpadów komunalnych.

Ustawa o odpadach wprowadzi³a w ¿ycie obowi¹-
zek sporz¹dzania planów gospodarki odpadami. Plany
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0-75

Odpady niebezpieczne
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Rysunek I.6.1. Odpady ogó³em i niebezpieczne wytworzone na terenie województwa w 2002 roku

m. Wałbrzych - brak danych
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6.5. PODSUMOWANIE

Podstawowe problemy gospodarki odpadami na
terenie województwa dolnoœl¹skiego wymagaj¹ce pil-
nego rozwi¹zania to: 
1. Unieszkodliwianie i zagospodarowanie osadów

œciekowych. 
Nadal podstawow¹ form¹ zagospodarowania osa-
dów jest ich sk³adowanie. Wg danych GUS na ko-
niec 2002 roku na terenie województwa dolnoœl¹-
skiego wytworzono 281,0 tys. Mg, zesk³adowano
255,2 tys. Mg, co stanowi 90% ogó³u wytworzo-
nych;

2. Unieszkodliwianie odpadów szpitalnych. 
Nadal brak jest kompleksowych rozwiazañ w za-
kresie postêpowania z odpadami niebezpiecznymi,
przede wszystkim szpitalnymi. Aktualnie istniej¹-
ce przy szpitalach spalarnie do spalania odpadów
szpitalnych, nie posiadaj¹ urz¹dzeñ spe³niaj¹cych
w pe³ni wymogi techniczne termicznej przeróbki
tych odpadów;

3. Zbyt ma³a skala wprowadzania systemów selek-
tywnej zbiórki odpadów komunalnych i recy-
klingu. 
Na sk³adowiska trafia znaczna iloœæ odpadów, któ-
re nadaj¹ siê do powtórnego wykorzystania oraz
odpadów niebezpiecznych (np. zu¿yte œwietlówki,
baterie);

4. Dostosowanie wiêkszoœci funkcjonuj¹cych na te-
renie województwa dolnoœl¹skiego sk³adowisk
do wymagañ nowych uregulowañ prawnych
wynikaj¹cych z dostosowania polskiego prawo-
dawstwa do prawa obowi¹zuj¹cego w Unii Euro-
pejskiej;

5. Likwidacja „dzikich” wysypisk.

te opracowywane s¹ na szczeblu krajowym, powiato-
wym i gminnym. 

Krajowy plan gospodarki odpadami zosta³ przyjê-
ty uchwa³¹ Rady Ministrów z 29 paŸdziernika
2002 roku i wytycza strategiê dzia³añ na lata 2003-
2015. Jest to wa¿ny krok do porz¹dkowania gospodar-

ki odpadami w kraju. W krajowym planie gospodarki
odpadami du¿y nacisk zosta³ po³o¿ony na realizacjê
zadañ w sektorze komunalnym w tym na intensyfika-
cjê przedsiêwziêæ zwi¹zanych z odzyskiem i uniesz-
kodliwianiem odpadów komunalnych, zw³aszcza ule-
gaj¹cych biodegradacji. 
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