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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. Ze wzglêdu
na miejsce powstawania wyró¿nia siê dwie kategorie
odpadów: 

� odpady komunalne ³¹cznie z odpadami groma-
dzonymi selektywnie,
� odpady pochodz¹ce z sektora gospodarczego czy-
li odpady przemys³owe (z uwzglêdnieniem odpadów
niebezpiecznych).
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 r. bazê SIGOP, 
� dzia³alnoœci kontrolnej WIOŒ, 
� wojewódzkiej bazy o wytwarzaniu i gospodarowa-
niu odpadami prowadzonej przez Urz¹d Marsza³-
kowski Województwa Dolnoœl¹skiego (UMWD),
� statystyki publicznej GUS. 

Odpady komunalne

Odpady komunalne to odpady powstaj¹ce w gospo-
darstwach domowych i obiektach u¿ytecznoœci publicz-
nej. Mo¿na do nich tak¿e zaliczyæ 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 2009 r.
zebrano ³¹cznie 912 tys. Mg odpadów komunalnych,
w tym 616 tys. Mg z gospodarstw domowych. 

W latach 2000-2009 masa odpadów w przeliczeniu
na jednego mieszkañca oscylowa³a w pobli¿u wartoœci
0,3 Mg osi¹gaj¹c w 2009 r. 0,317 Mg. 

Najwiêksze iloœci odpadów komunalnych zosta³y ze-
brane na terenie miasta Wroc³awia, miasta Legnicy, po-
wiatów œwidnickiego, wa³brzyskiego i k³odzkiego, a naj-
mniejsz¹ iloœæ zgromadzono na terenie powiatów:
strzeliñskiego, milickiego, œredzkiego i górowskiego. 

G³ównym sposobem unieszkodliwiania odpadów ko-
munalnych w województwie dolnoœl¹skim jest w dalszym
ci¹gu deponowanie ich na sk³adowiskach. W 2009 r. pro-
cesowi sk³adowania poddano 790 tys. Mg odpadów. 

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. Iloœæ odpadów komu-

6. ODPADY

Wykres 6.1. Odpady komunalne zebrane w przeliczeniu
na jednego mieszkañca (Ÿród³o: GUS)

Wykres 6.3. Bilans odpadów komunalnych w wojewódz-
twie dolnoœl¹skim w 2009 r. (Ÿród³o: GUS)

Wykres 6.2. Iloœci odpadów komunalnych zebranych
w powiatach województwa dolnoœl¹skiego w 2009 r.
(Ÿród³o: GUS)
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w 2009 r. wynios³a 77 589,7 Mg. Mimo, ¿e w porówna-
niu do roku 2004 iloœæ odpadów zbieranych selektyw-
nie wzros³a trzykrotnie, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w dalszym
ci¹gu jest to iloœæ niewystarczaj¹ca i stanowi zaledwie
7,8% ogólnej masy zagospodarowanych odpadów ko-
munalnych. 

Wed³ug danych WIOŒ w województwie dolnoœl¹-
skim na koniec 2009 r. funkcjonowa³y 73 sk³adowiska
przyjmuj¹ce odpady komunalne. Sk³adowiska te cha-
rakteryzuj¹ siê du¿ym zró¿nicowaniem m.in. pod
wzglêdem spe³niania wymagañ formalno-prawnych,
stopnia wyeksploatowania, wyposa¿enia technicznego,
czy te¿ iloœci przyjmowanych odpadów. Spoœród sk³a-
dowisk komunalnych 38 sk³adowisk spe³nia wymaga-
nia prawne Unii Europejskiej, 13 – nale¿y zmodernizo-
waæ, a 22 – kwalifikuj¹ siê do zamkniêcia. 

Wykres 6.4. Odpady zebrane w sposób selektywny
w ogólnej masie odpadów komunalnych sta³ych
zebranych w województwie dolnoœl¹skim w latach
2004-2009 (Ÿród³o: GUS)

Fot. 6.1. Sk³adowisko odpadów w Marcinowie 
(fot. Beata Meinhardt)

Wykres 6.5. Bilans odpadów zebranych selektywnie na
terenie województwa dolnoœl¹skiego w 2009 r.
(Ÿród³o: GUS)

Fot. 6.2. Sk³adowisko odpadów w Grabownie Wielkim –
odpady tworzyw sztucznych (fot. Beata Meinhardt)
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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
2009 na terenie województwa dolnoœl¹skiego wytwo-
rzono 33,307 mln 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 Wroc³awiu, 
� 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 2009 r. 22,804 mln Mg poddano odzyskowi,
a 9,6 mln Mg – unieszkodliwieniu przez sk³adowanie. 

Wed³ug danych pochodz¹cych z bazy danych Karta
Sk³adowisk na koniec roku 2009 w województwie dol-
noœl¹skim funkcjonowa³o 37 sk³adowisk przyjmuj¹cych
odpady przemys³owe. Z tej liczby 29 sk³adowisk spe³nia
wymagania prawne Unii Europejskiej, 5 – nale¿y zmo-
dernizowaæ, a 3 – kwalifikuj¹ siê do zamkniêcia. 

Wed³ug danych WIOŒ na Dolnym Œl¹sku znajduje
siê 13 eksploatowanych sk³adowisk, gdzie sk³aduje siê
odpady niebezpieczne. Do najwiêkszych sk³adowisk, na
których w 2009 r. sk³adowano odpady niebezpieczne,
nale¿¹: 

� osadnik na szlamy o³owionoœne, KGHM „Polska
MiedŸ” S.A. Oddzia³ Huta Miedzi „Legnica” w Legnicy, 
� 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 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. – kwate-
ra 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 najwiêkszy w Europie zbiornik odpadów poflotacyj-
nych „¯elazny Most” nale¿¹cy do KGHM „Polska
MiedŸ” S.A. o powierzchni ca³kowitej 1 394 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 6.6. Masa odpadów przemys³owych wytworzo-
nych na terenie województwa dolnoœl¹skiego w la-
tach 2000-2009 (Ÿród³o: GUS)

Wykres 6.7. Gospodarka odpadami przemys³owymi
w województwie dolnoœl¹skim w latach 2000-
2009 (Ÿród³o: GUS)

Wykres 6.8. Bilans odpadów przemys³owych w woje-
wództwie dolnoœl¹skim w 2009 r. (Ÿród³o: GUS)
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Odpady przemys³owe i niebezpieczne: pestycydy

Na terenie województwa dolnoœl¹skiego znajduje siê
tak¿e osiem mogilników, w których przechowywane s¹
przeterminowane œrodki ochrony roœlin, a tak¿e ska¿o-
na nimi ziemia i gruz. Organem odpowiedzialnym za li-
kwidacjê mogilników oraz nadzór nad prawid³owoœci¹
prac likwidacyjnych z rekultywacj¹ terenu w³¹cznie spo-
czywa na marsza³ku województwa zgodnie z ustaw¹
z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw
w zwi¹zku ze zmianami w podziale zadañ i kompetencji
administracji terenowej (Dz.U.2005.175.1462). 

Z uwagi na to, ¿e to starostowie wydaj¹ decyzje za-
twierdzaj¹ce programy gospodarki odpadami oraz de-
cyzje na rekultywacje terenu, marsza³ek powinien za-
wieraæ porozumienia z nimi i wspólnie zorganizowaæ
nadzór nad likwidacj¹ mogilników. Jednak¿e organem,
który ponosi bezpoœrednio odpowiedzialnoœæ za termin
zakoñczenia likwidacji mogilników na terenie woje-
wództwa, jak i za prawid³owoœæ prac jest Zamawiaj¹cy
prace likwidacyjne, czyli marsza³ek województwa. 

Urz¹d Marsza³kowski Województwa Dolnoœl¹skiego
przyj¹³ do realizacji program likwidacji wszystkich mo-
gilników zawieraj¹cych przeterminowane œrodki ochro-
ny roœlin do 2010 r. oraz rekultywacji zanieczyszczo-
nych terenów przez œrodki ochrony roœlin zgromadzone
w mogilnikach. 

Likwidacjê pestycydów usuniêtych z mogilników,
stanowi¹cych odpady niebezpieczne przeprowadzaj¹
wyspecjalizowani przedsiêbiorcy, którzy transportuj¹ je
do spalarni w Niemczech i Holandii. Likwidacja mogil-
ników by³a dotychczas finansowana g³ównie ze œrod-
ków Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. 

Tabela 6.1. Wykaz mogilników na terenie województwa dolnoœl¹skiego (stan na koniec 2009 r.) 
(Ÿród³o: UMWD)
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Jednym z wiêkszych problemów do rozwi¹zania jest
zagospodarowanie odpadów zawieraj¹cych azbest.
Szacuje siê, ¿e na koniec 2000 r. na terenie wojewódz-
twa dolnoœl¹skiego znajdowa³o siê oko³o 522 000 Mg
zabudowanych p³yt azbestowo-cementowych oraz
54 000 Mg rur azbestowo-cementowych. W latach
2003-2032 sk³adowania na wysypiskach bêdzie wyma-
ga³o 166 200 Mg odpadów zawieraj¹cych azbest. 

W wyniku przyjêcia traktatu akcesyjnego Polska zo-
bowi¹zana jest usun¹æ ze swojego terytorium produkty
i odpady zawieraj¹ce azbest do 2032 r. Zadania wymaga-
ne do osi¹gniêcia tego celu okreœla Program usuwania
azbestu i wyrobów zawieraj¹cych azbest, stosowanych
na terytorium Polski oraz uchwalony w 2009 r. Program
Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. 

Na poziomie województwa za realizacjê zadañ odpo-
wiada marsza³ek województwa, do zadañ którego nale¿y: 

� wspó³praca z G³ównym Koordynatorem w zakre-
sie potrzeb wynikaj¹cych z bie¿¹cej realizacji Pro-
gramu; 
� gromadzenie przez urz¹d marsza³kowski informa-
cji o iloœci, rodzaju i miejscach wystêpowania wyro-
bów zawieraj¹cych azbest oraz przekazywanie ich
do G³ównego Koordynatora z wykorzystaniem do-
stêpnego narzêdzia informatycznego: 
www.bazaazbestowa.pl; 
� uwzglêdnianie usuwania azbestu i wyrobów za-
wieraj¹cych azbest w wojewódzkich planach gospo-
darki odpadami i programach ochrony œrodowiska,
w szczególnoœci w zakresie lokalizacji sk³adowisk
odpadów zawieraj¹cych azbest oraz urz¹dzeñ prze-
woŸnych do przetwarzania odpadów zawieraj¹cych
azbest; 
� wspó³praca na szczeblu wojewódzkim z organami
kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy,
inspekcja nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony
œrodowiska); 

� wspó³praca z uczelniami i instytucjami naukowy-
mi, organizacjami pozarz¹dowymi, ekspertami po-
szczególnych dziedzin; 
� wspó³praca z lokalnymi mediami w zakresie
spraw objêtych Programem; 
� przygotowywanie i aktualizacja wojewódzkich
programów usuwania wyrobów zawieraj¹cych
azbest; 
� wspó³praca z samorz¹dami powiatowymi i gmin-
nymi, przekazywanie wytycznych oraz informacji
zwi¹zanych z realizacj¹ Programu; 
� przedk³adanie G³ównemu Koordynatorowi corocz-
nej informacji o realizacji zadañ na terenie woje-
wództwa; 
� opracowanie planu sytuacyjnego rozmieszczenia
na terenie województwa wyrobów zawieraj¹cych
azbest.
Na terenie województwa dolnoœl¹skiego funkcjonu-

j¹ aktualnie cztery sk³adowiska przyjmuj¹ce odpady za-
wieraj¹ce azbest. 

Tabela 6.2. Wykaz sk³adowisk przyjmuj¹cych odpady zawieraj¹ce azbest na terenie województwa dolnoœl¹skiego 
(stan na 30 czerwca 2009 r.) (Ÿród³o: Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, Ministerstwo
Gospodarki, Warszawa 2010 – Za³¹cznik do uchwa³y Nr 39/2010 Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.)

Fot. 6.3. Odpady zawieraj¹ce azbest 
(fot. Magdalena Rynko)
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Na terenie województwa dolnoœl¹skiego na koniec
2009 r. funkcjonowa³y nastêpuj¹ce instalacje wspieraj¹-
ce gospodarowanie odpadami: 

� stacje demonta¿u pojazdów (38 punktów), 
� stacje przyjmowania pojazdów wycofanych z eks-
ploatacji (6 punktów), 
� instalacje do zbierania, odzysku i przetwarzania
zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego
(14 punktów), 
� spalarnia odpadów przemys³owych na terenie
PCC „Rokita”, 
� 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), 
� linie sortownicze we Wroc³awiu, L¹dku Zdroju,
Lubaniu, Zgorzelcu, Œciêgnach-Kostrzycy, Gaci
i Trzebieniu. 

Fot. 6.4. Stacja demonta¿u pojazdów Auto-Z³om CHEL
Jerzy Lech w Cieœlach k. Oleœnicy
(fot. z Archiwum WIOŒ)
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