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Mokre sk³adowisko ¿u¿la i popio³u w Janczewie
(fot. Tomasz Parada)
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1.

Gospodarowanie odpadami komunalnymi i przemys³owymi

Istotnym krokiem w dostosowaniu polskiego prawa
w zakresie gospodarki odpadami do wymagañ Unii Europejskiej by³o uchwalenie w 2001 r. ustawy o odpadach (Dz.
U. nr 62, poz. 628 z póŸn. zm.). Zgodnie z definicj¹, odpadami s¹ wszelkie substancje lub przedmioty, których
posiadacz pozbywa siê, zamierza pozbyæ siê lub do ich po-

zbycia jest obowi¹zany i które nale¿¹ do jednej z kategorii,
okreœlonych w za³¹czniku nr 1 do ustawy o odpadach. Przez
gospodarkê odpadami nale¿y rozumieæ zbieranie, transport,
odzysk i unieszkodliwianie odpadów, a tak¿e nadzór nad
wymienionymi dzia³aniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.

1.1. Odpady komunalne
Przez odpady komunalne w myœl ustawy o odpadach
z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) rozumie
siê odpady powstaj¹ce w gospodarstwach domowych, a tak¿e odpady niezawieraj¹ce odpadów niebezpiecznych
pochodz¹ce od innych wytwórców odpadów, które ze wzglêdu na swój charakter lub sk³ad s¹ podobne do odpadów
powstaj¹cych w gospodarstwach domowych.
G³ównym Ÿród³em wytwarzania odpadów komunalnych s¹ gospodarstwa domowe oraz obiekty infrastruktury,
takie jak: handel, us³ugi i rzemios³o oraz obiekty turystyczne. Do tej grupy odpadów zalicza siê tak¿e odpady uliczne.
Iloœæ powstaj¹cych odpadów zale¿y od poziomu i modelu konsumpcji indywidualnej oraz od œwiadomoœci ekologicznej spo³eczeñstwa. Istotnie zmienia siê sk³ad odpadów
komunalnych. Wraz z rosn¹c¹ konsumpcj¹ oraz stosowaniem
Tab. II.1.1.
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przez producentów opakowañ jednorazowego u¿ytku (czêsto nie podlegaj¹cych biodegradacji), coraz wiêkszy udzia³
w strumieniu odpadów maj¹ tworzywa sztuczne.
Wprowadzone w kraju regulacje prawne i ekonomiczne sprzyjaj¹ segregacji odpadów i ich wykorzystaniu.
Odzysk wyselekcjonowanych surowców wtórnych, ich kompostowanie i spalanie obejmuj¹ jednak w chwili obecnej tylko
niewielk¹ czêœæ powstaj¹cych odpadów. Nadal najczêstsz¹
form¹ postêpowania z odpadami komunalnymi jest ich sk³adowanie na sk³adowiskach lokalnych.
W roku 2006 na terenie województwa lubuskiego
(wed³ug danych WIOŒ) zlokalizowanych by³o 30 sk³adowisk
komunalnych. Na sk³adowiskach tych o powierzchni kwater 92,28 ha zosta³o zdeponowanych w 2006 r. 230 125,0 Mg
odpadów komunalnych (tabela II.1.1).

Charakterystyka sk³adowisk odpadów komunalnych istniej¹cych na obszarze województwa lubuskiego
(stan na dzieñ 30.12.2006 r.)
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1.2. Odpady przemys³owe
Odpady przemys³owe powstaj¹ce w sektorze gospodarczym stanowi¹ dominuj¹cy strumieñ odpadów wytwarzanych w województwie lubuskim. W 2006 r. na obszarze
województwa zosta³o wytworzonych 708,6 tys. Mg odpadów
przemys³owych. Wed³ug danych Urzêdu Statystycznego
w Zielonej Górze ewidencj¹ objêto 58 zak³adów wytwarzaj¹cych powy¿ej 1000 Mg odpadów rocznie lub sk³aduj¹cych
odpady w ³¹cznej iloœci powy¿ej 1000000 Mg w skali roku.
Najwiêcej odpadów przemys³owych powsta³o w powiecie

¿arskim (174 tys. Mg). Najmniejsze iloœci zewidencjonowano w powiecie sulêciñskim (10,4 tys. Mg). Podstawowym
Ÿród³em odpadów przemys³owych by³ przemys³ zajmuj¹cy
siê przerobem i wytwarzaniem wyrobów z drewna.
Iloœci odpadów przemys³owych wytworzonych w województwie lubuskim w latach 2004-2006 przedstawiono
w tabeli II.1.2. Charakterystykê sk³adowisk zak³adowych
przedstawia tabela.II.1.3.

Tab. II.1.2. Bilans odpadów przemys³owych wytworzonych w województwie lubuskim w latach 2004-2006 na podstawie danych GUS

Tab. II.1.3. Charakterystyka zak³adowych sk³adowisk odpadów przemys³owych w województwie lubuskim (stan na dzieñ 31.12.2006 r.)
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Monitoring odpadów niebezpiecznych

Przez odpady niebezpieczne rozumie siê te odpady,
które ze wzglêdu na swoje pochodzenie, sk³ad chemiczny,
czy biologiczny oraz inne w³aœciwoœci stanowi¹ zagro¿enie
dla ¿ycia lub zdrowia ludzi albo dla œrodowiska. Odpady
niebezpieczne powstaj¹ zarówno w sektorze gospodarczym,
jak i komunalnym. Podstawowe Ÿród³o powstawania odpadów niebezpiecznych stanowi dzia³alnoœæ przemys³owa
i us³ugowa. Ponadto odpady te powstaj¹ w gospodarstwach
domowych, s³u¿bie zdrowia, szkolnictwie oraz resorcie
Obrony Narodowej.
Monitoring gospodarki odpadami obejmuje zbieranie danych o odpadach niebezpiecznych wytworzonych,
poddanych odzyskowi, unieszkodliwionych i sk³adowanych.
Informacje te gromadzone s¹ w komputerowej bazie danych SIGOP-W. W 2006 r. systemem ankietowym zebrano
informacje od 150 najwiêkszych w woj. lubuskim „wytwórców” odpadów niebezpiecznych.
W 2006 r. na terenie województwa lubuskiego wytworzono ogó³em 2753,6 Mg odpadów niebezpiecznych.
Najwiêcej odpadów powsta³o w Gorzowie Wlkp. – blisko
875 Mg, co stanowi³o oko³o 32 % wszystkich wytworzonych
odpadów niebezpiecznych w województwie. Najmniej odpadów niebezpiecznych zosta³o wytworzonych w powiecie
œwiebodziñskim – niespe³na 0,5 % wszystkich odpadów niebezpiecznych województwa.
Z ogólnej iloœci najwiêcej odpadów unieszkodliwiono w sposób inny ni¿ przez sk³adowanie – 1950,8 Mg (71 %).
W dalszej kolejnoœci odpady poddano odzyskowi – 653,4 Mg
(23,7 %), unieszkodliwiono przez sk³adowanie – 100,6 Mg
(3,6 %) oraz czasowo gromadzono 48,8 Mg (1,7 %). Strukturê gospodarki odpadami niebezpiecznymi przedstawiono
na rysunku II.2-1.
Najwiêksz¹ iloœæ odpadów niebezpiecznych stanowi³y odpady szpitalne, których w 2006 r. wytworzono
608,5 Mg, co stanowi³o oko³o 22 % wszystkich zewidencjonowanych w bazie SIGOP-W odpadów niebezpiecznych.

Rys. II.2-1. Struktura gospodarki odpadami niebezpiecznymi
w 2006 r.

Znaczn¹ iloœæ stanowi³y równie¿: kwasy trawi¹ce z chemicznej obróbki i powlekania metali oraz innych materia³ów
– 343,7 Mg (12,5 %) oraz odpady z odt³uszczania wod¹ i par¹
– 198,1 Mg (blisko 7 % wszystkich odpadów niebezpiecznych).
Wœród odpadów niebezpiecznych zewidencjonowanych w bazie w 100 % zagospodarowano: syntetyczne oleje
hydrauliczne, silnikowe, przek³adniowe i smarowe, zaolejon¹ wodê z separatorów oraz zu¿yte lub nie nadaj¹ce siê
do u¿ytkowania pojazdy.
W ca³oœci unieszkodliwiono m. in. odpady szpitalne,
odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej, zu¿yte kwasy nieorganiczne, sole i roztwory
zawieraj¹ce metale ciê¿kie, rozpuszczalniki organiczne, odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania
tworzyw sztucznych oraz kauczuków i w³ókien syntetycznych, wodne roztwory wywo³ywaczy i aktywatorów, odpady
z odt³uszczania zawieraj¹ce substancje niebezpieczne, œwietlówki, gazy w pojemnikach ciœnieniowych i zu¿yte
chemikalia, uwodnione odpady ciek³e zawieraj¹ce substancje niebezpieczne.
Na sk³adowiska trafi³y jedynie popio³y lotne i inne
odpady z oczyszczania gazów odlotowych (pochodz¹ce ze
spalarni odpadów medycznych w Gorzowie Wlkp. ), odpady poneutralizacyjne z oczyszczalni œcieków Meprozetu Stare
Kurowo, osady z zak³adowej oczyszczalni œcieków Novita S.A.
w Zielonej Górze zawieraj¹ce substancje niebezpieczne.
Do najwiêkszych wytwórców odpadów niebezpiecznych
w województwie lubuskim w 2006 r. mo¿na zaliczyæ:
• Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki, Zespó³ Szpitalny w Gorzowie Wlkp. – 324,9 Mg niebezpiecznych
odpadów szpitalnych,
• Meprozet Stare Kurowo – 350,1 Mg odpadów, g³ównie
kwasów trawi¹cych i odpadów niebezpiecznych z zak³adowej oczyszczalni œcieków,
>

Kompaktor na sk³adowisku odpadów komunalnych w ¯arach
(fot. Pawe³ Popko)
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• GEDIA Sp. z o.o. w Nowej Soli – 223,8 Mg, g³ównie odpadów w postaci wodnych cieczy myj¹cych,
• KRONOPOL Sp. z o.o. w ¯arach – 220,1 Mg, w wiêkszoœci stê¿onych odpadów ciek³ych zawieraj¹cych
substancje niebezpieczne,
• Rhodia Polyamide Polska w Gorzowie Wlkp. – 158,2 Mg,
g³ównie odpadów z pozosta³oœci podestylacyjnych i poreakcyjnych,

•

Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny ZOZ w Zielonej Górze – 101,5 Mg, w g³ównej mierze odpadów
szpitalnych,
• „ae strzelce krajeñskie” Sp. z o.o. w Strzelcach Kraj. –
98,2 Mg (by³y to odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali oraz uwodnione odpady ciek³e zawieraj¹ce
substancje niebezpieczne).

Tab. II.2.1. Bilans odpadów niebezpiecznych wytworzonych w 2006 r. na podstawie danych zgromadzonych w bazie SIGOP-W

3.

Podsumowanie

Gospodarka odpadami komunalnymi w dalszym ci¹gu sprowadza siê przede wszystkim do deponowania ich na
sk³adowiskach. Nale¿y przy tym zauwa¿yæ, i¿ radykalnie
zwiêkszy³a siê iloœæ wytwarzanych odpadów komunalnych
w przeliczeniu na 1 mieszkañca naszego województwa, w porównaniu do roku poprzedniego. Skok rzêdu oko³o 40 % –
z 204,6 kg/osobê w roku 2005 do poziomu 286,6 kg/osobê
w roku 2006 wskazuje na znaczny wzrost poziomu konsumpcji, co nale¿y wi¹zaæ z postêpem w dziedzinie gospodarki.
Zjawisko to znalaz³o równie¿ swoje odbicie w wytwarzaniu
odpadów przemys³owych, których iloœæ w 2006 r. wzros³a
o blisko 17 % w relacji do roku 2005. Opisanym zmianom
towarzyszy³o zmniejszenie siê liczby sk³adowisk komunalnych, których ³¹czna powierzchnia w 2006 r. wynosi³a blisko
92 ha i by³a mniejsza o 7,5 ha w porównaniu do roku poprzedniego.
Generalnie mo¿na stwierdziæ, i¿ na terenie województwa lubuskiego gospodarka odpadami niebezpiecznymi powstaj¹cymi w procesach produkcyjnych jest prowadzona
w sposób prawid³owy. Odpady te s¹ przede wszystkim
unieszkodliwiane (71 % ogólnej iloœci). Ich powtórne wykorzystywanie w procesach odzysku obejmuje blisko 24 % ca³ej masy odpadów. Jest to w sposób oczywisty zgodne
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z obecn¹ hierarchi¹ zasad postêpowania z odpadami (minimalizacja lub eliminacja powstawania, wykorzystanie odpadów jako Ÿród³a energii i ostateczna opcja – sk³adowanie).
Sytuacja w tym zakresie wygl¹da inaczej w przypadku ma³ych wytwórców oraz u¿ytkowników indywidualnych.
Brak ³atwo dostêpnych punktów zbiórki tego rodzaju odpadów powoduje, i¿ przedostaj¹ siê one wraz ze strumieniem
odpadów komunalnych na sk³adowiska, stanowi¹c zagro¿enie dla œrodowiska. W dalszym ci¹gu najistotniejszym
problemem w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi jest stworzenie odpowiednich warunków do zbiórki
odpadów niebezpiecznych, które powstaj¹ w sposób rozproszony w gospodarstwach domowych, jak równie¿ w ma³ych
i œrednich firmach.
W zakresie uregulowañ prawnych dotycz¹cych odpadów niebezpiecznych – urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych oraz odpadowych urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych w ostatnich latach zasz³y bardzo istotne zmiany. Od 21
paŸdziernika 2005 r. obowi¹zuje ustawa o zu¿ytym sprzêcie
elektrycznym i elektronicznym (Dz. U Nr 180, poz. 1495).
W wyniku jej uchwalenia wdro¿ona zosta³a unijna dyrektywa 2002/96/WE zwana dyrektyw¹ WEEE (Waste Electrical
and Electronic Equipment). Obliguje ona kraje cz³onkow-

skie UE do stworzenia sieci zbiórki i utylizacji zu¿ytego sprzêtu elektronicznego i elektrycznego, m.in. komputerów, telefonów, sprzêtu audio-wideo, agd, itp.
Grupy sprzêtu podlegaj¹cego zapisom ustawy zosta³y okreœlone w za³¹czniku nr 1 do ustawy i s¹ to:
• wielkogabarytowe i ma³ogabarytowe urz¹dzenia gospodarstwa domowego,
• sprzêt teleinformatyczny i telekomunikacyjny,
• sprzêt audiowizualny,
• sprzêt oœwietleniowy,
• narzêdzia elektryczne i elektroniczne, z wyj¹tkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzêdzi przemys³owych,
• zabawki, sprzêt rekreacyjny i sportowy,
• przyrz¹dy medyczne, z wyj¹tkiem wszystkich wszczepianych i ska¿onych produktów,
• przyrz¹dy do nadzoru i kontroli.
Zgodnie z zapisami ustawy, zu¿ytego lub przestarza³ego sprzêtu nie mo¿na przekazaæ do deponowania wraz

z odpadami komunalnymi. Musi on trafiæ do specjalistycznych firm zbieraj¹cych, przetwarzaj¹cych lub unieszkodliwiaj¹cych takie urz¹dzenia. Zbieraj¹cy sprzêt ma obowi¹zek
selektywnego gromadzenia zu¿ytego sprzêtu oraz nieodp³atnego przyjmowania sprzêtu pochodz¹cego z gospodarstw
domowych. W przypadku sprzêtu gospodarstwa domowego od 1 lipca 2006 mo¿na oddaæ zu¿yty sprzêt przy zakupie
nowego urz¹dzenia.
W dalszym ci¹gu istnieje potrzeba doskonalenia istniej¹cych mechanizmów zbiórki odpadów niebezpiecznych,
takich jak akumulatory i przepracowane oleje, w ró¿nego
rodzaju sieciach organizowanych przez producentów i organizacjach odzysku.
Dalsze prowadzenie dzia³añ monitoringowych gospodarki odpadami niebezpiecznymi u najwiêkszych ich
wytwórców w województwie lubuskim pozwoli oceniaæ prawid³owoœæ i trendy w zakresie postêpowania z nimi.
Marzena Mas³owska, Pawe³ Popko

Linia odzysku freonu ze zu¿ytych urz¹dzeñ zawieraj¹cych substancje zubo¿aj¹ce warstwê ozonow¹ Spó³ki z o.o. Stena we Wschowie
(fot. Pawe³ Popko)
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