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Odpady to wszystkie nieprzydatne substancje
i przedmioty, których posiadacz pozbywa siê, zamierza
siê pozbyæ 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. 

Podstawy prawne gospodarowania odpadami
w Polsce

Koniecznoœæ dostosowania prawodawstwa polskie-
go do przepisów obowi¹zuj¹cych w Unii Europejskiej
spowodowa³a, ¿e w latach 2001-2012 wesz³y w ¿ycie
nowe regulacje prawne dotycz¹ce postêpowania z od-
padami. Nowe przepisy, uchylaj¹ce w zupe³noœci do-
tychczas obowi¹zuj¹ce akty prawne z tego zakresu, za-
warte zosta³y w kilku ustawach oraz kilkudziesiêciu roz-
porz¹dzeniach wykonawczych. 

Jednym z wa¿niejszych aktów prawnych reguluj¹-
cych gospodarkê odpadami jest obowi¹zuj¹ca od
1 stycznia 2012 r. nowelizacja ustawy z dnia 13 wrze-
œnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gmi-
nach. Nak³ada ona na gminy szereg nowych obowi¹z-
ków i zadañ z zakresu gospodarki odpadami, m.in.: 

� organizowanie punktów selektywnej zbiórki odpa-
dów, 
� prowadzenie kampanii informacyjnej na temat
praw i obowi¹zków w³aœcicieli nieruchomoœci, 
� udostêpnienie na stronie internetowej gminy in-
formacji m.in. o podmiotach odbieraj¹cych odpady, 
� osi¹gniêcie do dnia 31 grudnia 2020 r.: 

– poziomu recyklingu i przygotowania do ponow-
nego u¿ycia takich frakcji odpadów komunalnych,
jak: papier, metale, tworzywa sztuczne i szk³o
w wysokoœci co najmniej 50% wagowo, 
– poziomu recyklingu, przygotowania do ponow-
nego u¿ycia i odzysku innymi metodami innych ni¿
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórko-
wych w wysokoœci co najmniej 70% wagowo, 

� zapewnienie osi¹gniêcia odpowiednich poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego u¿ycia
i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji
przekazywanych do sk³adowania (w stosunku do
masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.): 

– do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie wiêcej ni¿ 50%
wagowo ca³kowitej masy odpadów komunalnych
ulegaj¹cych biodegradacji przekazywanych do
sk³adowania, 
– do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie wiêcej ni¿ 35%
wagowo ca³kowitej masy odpadów komunalnych
ulegaj¹cych biodegradacji przekazywanych do
sk³adowania, 

Ustawa o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gmi-
nach precyzuje tak¿e szereg zadañ dla WIOŒ. W ich za-
kres wchodz¹ nastêpuj¹ce zagadnienia: 

� naruszenie obowi¹zków przez gminne jednostki
organizacyjne w zakresie gospodarki odpadami ko-
munalnymi powoduj¹ce na³o¿enie administracyjnej
kary pieniê¿nej przez WIOŒ za: 

– odbieranie odpadów komunalnych, mimo zaka-
zu wykonywania dzia³alnoœci, 
– mieszanie selektywnie zebranych odpadów ze
zmieszanymi odpadami komunalnymi, 
– nie przekazywanie odebranych od w³aœcicieli
nieruchomoœci zmieszanych odpadów komunal-
nych, odpadów zielonych oraz pozosta³oœci z sor-
towania odpadów komunalnych przeznaczonych
do sk³adowania do regionalnej instalacji do prze-
twarzania odpadów komunalnych, 
– przekazywanie nierzetelnych sprawozdañ kwar-
talnych, 
– przekazywanie sprawozdañ kwartalnych po ter-
minie, 
– niewykonanie obowi¹zku recyklingu, przygoto-
wania do powtórnego u¿ycia i odzysku innymi
metodami oraz ograniczenia masy odpadów ko-
munalnych ulegaj¹cych biodegradacji przekazy-
wanych do sk³adowania. 

� naruszenie obowi¹zków przez prowadz¹cych in-
stalacjê wskazan¹ w uchwale w sprawie wykonania
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
(WPGO) w zakresie gospodarki odpadami komunal-
nymi powoduj¹ce na³o¿enie administracyjnej kary
pieniê¿nej przez WIOŒ za: 

– odbieranie od podmiotu odbieraj¹cego odpady
komunalne od w³aœcicieli nieruchomoœci zmiesza-
nych odpadów komunalnych, odpadów zielonych
lub pozosta³oœci z sortowania odpadów komunal-
nych przeznaczonych do sk³adowania, pochodz¹-
cych spoza regionu gospodarki odpadami komu-
nalnymi, 
– nie zawarcie umowy na zagospodarowanie
zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów
zielonych lub pozosta³oœci z sortowania odpadów
komunalnych z podmiotem odbieraj¹cym odpady
komunalne od w³aœcicieli nieruchomoœci, który
wykonuje swoj¹ dzia³alnoœæ w ramach regionu
gospodarki odpadami komunalnymi, 
– nie odbieranie zmieszanych odpadów komunal-
nych, odpadów zielonych lub pozosta³oœci z sor-
towania odpadów komunalnych przeznaczonych
do sk³adowania od podmiotu przekazuj¹cego od-
pady komunalne do instalacji przewidzianej do za-
stêpczej obs³ugi regionu, wskazanej w uchwale
w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Go-
spodarki Odpadami. 

6. ODPADY
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nach oraz ustawy o odpadach wynika obowi¹zek spo-
rz¹dzania i aktualizacji Wojewódzkich Planów Gospo-
darki Odpadami. Obecnie trwaj¹ prace zwi¹zane z aktu-
alizacj¹ „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
Województwa Dolnoœl¹skiego na lata 2008-2011
z uwzglêdnieniem lat 2012-2015”. Uchwa³a w sprawie
wykonania WPGO okreœla: 

� regiony gospodarki odpadami komunalnymi, s¹
to obszary licz¹ce co najmniej 150 000 mieszkañ-
ców; regionem gospodarki odpadami komunalnymi
mo¿e byæ gmina licz¹ca powy¿ej 500 000 mieszkañ-
ców (w przypadku województwa dolnoœl¹skiego
jest tylko gmina miejska Wroc³aw). W wojewódz-
twie dolnoœl¹skim zaplanowano utworzenie 6 regio-
nów gospodarki odpadami komunalnymi; 
� regionalne instalacje do przetwarzania odpadów
komunalnych w poszczególnych regionach gospo-
darki odpadami komunalnymi oraz instalacje prze-
widziane do zastêpczej obs³ugi tych regionów, do
czasu uruchomienia regionalnych instalacji do prze-
twarzania odpadów komunalnych, w przypadku gdy
znajduj¹ca siê w nich instalacja uleg³a awarii lub nie
mo¿e przyjmowaæ odpadów z innych przyczyn; 
� regionalne instalacje do przetwarzania odpadów
komunalnych niespe³niaj¹ce wymagañ ochrony œro-
dowiska, których modernizacja nie jest mo¿liwa
z przyczyn technicznych lub nie jest uzasadniona
z przyczyn ekonomicznych. 
Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów

komunalnych to zak³ad zagospodarowania odpadów
o mocy przerobowej wystarczaj¹cej do przyjmowania
i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszka³ego
przez co najmniej 120 000 mieszkañców, spe³niaj¹cy
wymagania najlepszej dostêpnej techniki lub technolo-
gii oraz zapewniaj¹cy termiczne przekszta³canie odpa-
dów lub: 

� mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmiesza-
nych odpadów komunalnych i wydzielanie ze zmie-
szanych odpadów komunalnych frakcji nadaj¹cych
siê w ca³oœci lub w czêœci do odzysku, 
� przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów
zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzanie
z nich produktu o w³aœciwoœciach nawozowych lub
œrodków wspomagaj¹cych uprawê roœlin, spe³niaj¹-
cego wymagania okreœlone w przepisach odrêb-
nych, 
� sk³adowanie odpadów powstaj¹cych w procesie
mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmiesza-
nych odpadów komunalnych oraz pozosta³oœci
z sortowania odpadów komunalnych o pojemnoœci
pozwalaj¹cej na przyjmowanie przez okres nie krót-
szy ni¿ 15 lat odpadów w iloœci nie mniejszej ni¿ po-
wstaj¹ca w instalacji do mechaniczno-biologicznego
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. 
Planowana data rozpoczêcia funkcjonowania nowe-

go systemu gospodarki odpadami komunalnymi to
1 lipca 2013 r. 

Odpady komunalne

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.
Objêtoœæ tego strumienia odpadów mo¿e niemal
oœmiokrotnie zape³niæ nowo wybudowany Stadion
Miejski we Wroc³awiu! 

W latach 2000-2010 masa wytworzonych odpadów
komunalnych w przeliczeniu na jednego mieszkañca oscy-
lowa³a w pobli¿u wartoœci 300 kg, osi¹gaj¹c w 2010 r.
321 kg. Jest to wiêcej ni¿ œrednia krajowa, która pod ko-
niec 2009 roku wynosi³a 264 kg odpadów komunal-
nych na osobê. 

G³ównym sposobem unieszkodliwiania odpadów
komunalnych na Dolnym Œl¹sku jest deponowanie ich
na sk³adowiskach. W 2010 roku procesowi sk³adowa-
nia poddano 766,8 tys. Mg odpadów, co stanowi 83%
wytworzonych odpadów komunalnych. 

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

Wykres 6.2. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych
w województwie dolnoœl¹skim w latach 2004-
2010 (Ÿród³o: GUS)
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Selektywna zbiórka odpadów

Odpady komunalne stanowi¹ wa¿ne Ÿród³o surow-
ców wtórnych. Selektywna zbiórka pozwala zmniejszyæ
masê odpadów deponowanych na sk³adowiskach. Od-
pady s¹ skupowane, gromadzone w specjalnie do tego
celu przygotowanych pojemnikach, a tak¿e selekcjono-
wane na terenie sk³adowisk. 

Iloœæ selektywnie zebranych odpadów komunalnych
na terenie województwa dolnoœl¹skiego sukcesywnie
wzrasta. W 2010 r. wynios³a 70 757,1 Mg. Mimo, ¿e
procent wyselekcjonowanych odpadów jest coraz wiêk-
szy, w dalszym ci¹gu wynosi on mniej ni¿ 10% ogólnej
masy zagospodarowanych odpadów komunalnych. 

Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych

Na koniec 2010 r. 88% dolnoœl¹skich gmin wykaza-
³o prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów opakowa-
niowych. Mimo nieznacznego spadku iloœci gmin pro-
wadz¹cych zbiórkê, w porównaniu z rokiem poprzed-
nim, obserwuje siê znaczny wzrost efektywnoœci syste-
mu zbiórki odpadów opakowaniowych. G³ównymi ro-
dzajami selektywnie zbieranych odpadów s¹ w woje-
wództwie dolnoœl¹skim tworzywa sztuczne, szk³o oraz
papier i tektura. 

Z masy 25,5 tys. Mg selektywnie zebranych odpa-
dów opakowaniowych 89% przekazano do odzysku, co
przelicza siê na wartoœæ oko³o 9 kg na jednego miesz-
kañca. W porównaniu z iloœci¹ odpadów zmieszanych
jest to iloœæ niewystarczaj¹ca, poniewa¿ do 31 grudnia
2020 r. gminy zobowi¹zane s¹ osi¹gn¹æ poziom recy-
klingu i przygotowania do ponownego u¿ycia odpadów
komunalnych w wysokoœci wagowo co najmniej 50%
wytwarzanych odpadów, czyli oko³o 70 kg na jednego
mieszkañca. 

W województwie dolnoœl¹skim corocznie rozgrywa-
ny jest konkurs na najlepiej segreguj¹c¹ gminê, organi-
zowany pod patronatem Marsza³ka Województwa Dol-
noœl¹skiego przez Fundacjê Ekologiczn¹ „Zielona Ak-
cja”. W edycji z 2011 r. zwyciêsk¹ gmin¹ zosta³a gmina
Trzebnica. W Trzebnicy na mieszkañca przypada prawie
70 kg segregowanych odpadów w ci¹gu roku. Kolejne
pod tym wzglêdem – Kudowa Zdrój i Œwieradów Zdrój

Wykres 6.4. Liczba sk³adowisk przyjmuj¹cych odpady
komunalne na terenie województwa dolnoœl¹skie-
go w latach 2003-2010 (Ÿród³o: GUS)

Wykres 6.5. Rodzaje selektywnie zbieranych surowców
na terenie województwa dolnoœl¹skiego w 2010 r.
(Ÿród³o: GUS)

Wykres 6.6. Wyniki selektywnej zbiórki odpadów opako-
waniowych w województwie dolnoœl¹skim w la-
tach 2002-2010  (Ÿród³o: proGEO Sp. z o.o.)

Wykres 6.3. Udzia³ procentowy odpa-
dów deponowanych na sk³adowi-
skach na tle odpadów komunal-
nych wytworzonych na terenie
województwa dolnoœl¹skiego
w latach 2004-2010 (Ÿród³o: GUS)
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do 40 kg. Doœæ s³abo na ich tle wypad³y du¿e dolnoœl¹-
skie miasta. Z tych, które maj¹ powy¿ej 100 tys. miesz-
kañców, w rankingu znalaz³a siê Jelenia Góra z wyni-
kiem oko³o 15 kg. 

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 opadów 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. Sta-
nowi to 70% iloœci odpadów przemys³owych wytwo-
rzonych w 2000 r. 

W 2010 r. 23 163,1 tys. Mg poddano odzyskowi, co
stanowi 69% procent wszystkich wytworzonych odpa-
dów przemys³owych. Unieszkodliwieniu przez sk³ado-
wanie poddano 9 426,8 tys. Mg (28%). 
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Wykres 6.7. Masa odpadów przemys³owych wytworzo-
nych na terenie województwa dolnoœl¹skiego w la-
tach 2000-2010 (Ÿród³o: GUS)

Wykres 6.8. Gospodarka odpadami przemys³owymi
w województwie dolnoœl¹skim w latach 2000-
2010 (Ÿród³o: GUS)



O
D
P
A
D
YWed³ug danych WIOŒ na Dolnym Œl¹sku znajduje

siê 13 eksploatowanych sk³adowisk, gdzie sk³aduje siê
odpady niebezpieczne. Do najwiêkszych sk³adowisk, na
których w 2011 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 elek-
trycznego oraz py³y konwektorowe, KGHM „Polska
MiedŸ” S.A. Oddzia³ Huta Miedzi „G³ogów” w G³ogo-
wie, 
� 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 waha siê od 20 do 26 mln Mg. 

Gospodarka odpadami zawieraj¹cymi azbest

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. 

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 roku „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na
lata 2009-2032”. 

Aktualnie na terenie województwa dolnoœl¹skiego
funkcjonuj¹ trzy sk³adowiska przyjmuj¹ce odpady za-
wieraj¹ce azbest (tabela 6.2). 

Dzia³alnoœæ kontrolna dotycz¹ca sk³adowisk
odpadów

Na podstawie zapisów Krajowego Planu Gospodar-
ki Odpadami w latach 2008-2010 Wojewódzki Inspek-
torat Ochrony Œrodowiska przeprowadzi³ kontrole 65
sk³adowisk. W latach 2009 i 2011 przeprowadzono tak-
¿e szereg kontroli prowadzonych na wniosek organów
wydaj¹cych decyzje zezwalaj¹ce na zamkniêcie sk³ado-
wisk. Kontrole dotyczy³y g³ównie instalacji, których po-
jemnoœæ nie by³a ca³kowicie wyczerpana, a których wy-
posa¿enie by³o niewystarczaj¹ce. 

Niektóre sk³adowiska wed³ug WPGO mia³y zostaæ
zamkniête z dniem 31 grudnia 2009 r. i zaprzestaæ
przyjmowania odpadów, ale nie uzyska³y decyzji na za-
mkniêcie. Na wielu wy³¹czonych z eksploatacji sk³ado-
wiskach nie prowadzi siê rekultywacji z uwagi na brak
œrodków pieniê¿nych w bud¿etach gmin. Wiele sk³ado-
wisk nie posiada funkcjonuj¹cych systemów ujmowa-
nia i zagospodarowania gazu sk³adowiskowego. 

Tabela 6.2. Wykaz sk³adowisk przyjmuj¹cych odpady zawieraj¹ce azbest (Ÿród³o: GIOŒ – www.bazaazbestowa.pl)
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YNa terenie województwa dolnoœl¹skiego by³o 11

sk³adowisk, które w drodze odstêpstwa od artyku³u
5 ustêp 1 Dyrektywy Rady 96/61/WE powinny w termi-
nie do 31 grudnia 2010 r. byæ dostosowane do wymo-
gów ustanowionych dla udzielania pozwoleñ dla istnie-
j¹cych instalacji. Wg stanu na dzieñ 31 grudnia 2011 r.
6 sk³adowisk zosta³o wy³¹czonych z eksploatacji, nato-
miast w 5 przypadkach sk³adowiska zosta³y dostosowa-
ne do wymagañ najlepszej dostêpnej techniki. 

Kontrola zak³adów, na których terenie s¹
u¿ywane PCB

Polichlorowane bifenyle (PCB) to zwi¹zki wykorzy-
stywane g³ównie w przemyœle elektrotechnicznym jako
p³yny dielektryczne w transformatorach i materia³y izo-
lacyjne w kondensatorach du¿ej mocy, o silnych w³a-
snoœciach rakotwórczych. Stwierdzono, ¿e w œrodowi-
sku naturalnym ulegaj¹ one bardzo powolnemu rozk³a-
dowi z wydzieleniem pochodnych o w³asnoœciach zbli-
¿onych do dioksyn i powoduj¹ bardzo trudne do usu-
niêcia ska¿enie gleby i wody. Z tego powodu ich stoso-
wanie w Unii Europejskiej obwarowane jest œcis³ymi
ograniczeniami oraz objête kontrol¹. 

W 2010 r. WIOŒ we Wroc³awiu przeprowadzi³ kon-
trolê 64 zak³adów, w których by³y lub mog³y byæ u¿yt-
kowane urz¹dzenia zawieraj¹ce PCB. Lista zak³adów zo-
sta³a sporz¹dzona w oparciu o materia³y w³asne WIOŒ,
a tak¿e zweryfikowany wykaz Marsza³ka Województwa
Dolnoœl¹skiego zawieraj¹cy informacje o rodzaju, iloœci
oraz miejscu wystêpowania na terenie województwa
dolnoœl¹skiego substancji stwarzaj¹cych szczególne
zagro¿enie dla œrodowiska. Kontrole przeprowadzono
w 63 zak³adach wykorzystuj¹cych PCB w instalacjach
i urz¹dzeniach w iloœci wiêkszej ni¿ 5 dm3 oraz w jed-
nym zak³adzie prowadz¹cym proces dekontaminacji
urz¹dzeñ zawieraj¹cych PCB lub unieszkodliwiania od-
padów zawieraj¹cych PCB. 

Przeprowadzone kontrole wykaza³y w 8 przypad-
kach nie zrealizowanie obowi¹zku wynikaj¹cego z § 2.1.
Rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca
2002 r. w sprawie wymagañ z zakresie wykorzystywa-
nia i przemieszczania substancji stwarzaj¹cych szcze-
gólne zagro¿enie dla œrodowiska oraz wykorzystywania
i oczyszczania instalacji lub urz¹dzeñ, w których by³y
lub s¹ wykorzystywane substancje stwarzaj¹ce szcze-
gólne zagro¿enie dla œrodowiska (Dz.U.2002.96.860),
tj. wykorzystywania PCB w u¿ytkowanych urz¹dzeniach
lub instalacjach po 30 czerwca 2010 r. 

Ustalono, ¿e wszystkie kontrolowane podmioty
w okresie 2006-2010 przekazywa³y odpady zawieraj¹ce
PCB do firm, które posiada³y stosowne zezwolenia na
prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie zagospodarowania
odpadów zawieraj¹cych PCB. 

Wykres 6.9. Przyczyny zamykania sk³adowisk odpadów
w latach 2009-2011(Ÿród³o: WIOŒ)
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