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II. ODPADY

Nielegalny transport odpadów
(fot. Pawe³ Popko)
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Stan  œrodowiska w województwie lubuskim w 2007 roku

Niniejszy rozdzia³ opracowano w oparciu o pro-
jekt „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla
Województwa Lubuskiego na lata 2008-2011 z perspek-
tyw¹ na lata 2012-2019”, wykonany na zlecenie Zarz¹du
Województwa Lubuskiego, umieszczony na stronie in-
ternetowej www.lubuskie.pl.

Prace nad aktualizacj¹ Planu Gospodarki Odpa-
dami dla województwa lubuskiego s¹ konsekwencj¹
realizacji zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku
o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 roku nr 39
poz. 251 z póŸniejszymi zmianami), która wprowadzi³a
obowi¹zek przygotowywania planów gospodarki odpa-
dami, podlegaj¹cych aktualizacji nie rzadziej ni¿ co 4
lata. Projekt „Aktualizacji…” jest zgodny z obowi¹zuj¹-

1. G³ówne kierunki gospodarki odpadami województwa lubuskiego

1.1. Analiza stanu gospodarki odpadami

cymi aktami prawnymi z zakresu gospodarki odpada-
mi oraz z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami
2010, uchwalonym przez Radê Ministrów Uchwa³¹ nr
233 z dnia 29 grudnia 2006 roku (Mon. Pol. nr 90 poz.
946). Zakres Planu Wojewódzkiego okreœla rozporz¹-
dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 9 kwietnia 2003 roku
w sprawie sporz¹dzania planów gospodarki odpadami
(Dz. U. nr 66 poz. 620 z póŸniejszymi zmianami).

Dla potrzeb Planu odpady podzielone zosta³y na:
• odpady komunalne,
• pozosta³e odpady (grupy 01-19),
• odpady niebezpieczne (z grup 01-20).

Przedstawione w Planie cele i zadania dotycz¹
okresu 2008-2011 oraz perspektywicznie okresu 2012-
2019. Rokiem bazowym jest rok 2006.

Wed³ug przeprowadzonych szacunków, w 2006 roku
wytworzono ok. 390 tys. Mg odpadów komunalnych.
W ich sk³adzie dominowa³y odpady kuchenne ulegaj¹ce
biodegradacji, które stanowi³y ok. 25 % masy odpadów
zmieszanych. Odpady maj¹ce wartoœæ materia³ow¹, takie
jak papier, tektura, tworzywa sztuczne, szk³o i metale sta-
nowi³y ³¹cznie 49 % masy, a odpady niebezpieczne – 0,5 %.
Odpady wytwarzane na terenach miejskich i wiejskich ró¿-
ni¹ siê w³aœciwoœciami. W masie wytwarzanych odpadów
komunalnych zmieszanych na terenach miejskich najwiêk-
szy udzia³ maj¹ odpady kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji
(27 %), a na terenach wiejskich – odpady mineralne,
w tym popio³y (28 %).

W roku 2006 odebrano od mieszkañców wojewódz-
twa lubuskiego 289,0 tys. Mg odpadów komunalnych
(74 % masy odpadów wytworzonych), co by³o konsekwencj¹
tego, ¿e nie wszyscy mieszkañcy województwa objêci byli
zorganizowanym zbieraniem odpadów komunalnych. Naj-
gorsza sytuacja w tej dziedzinie by³a na terenach wiejskich,
gdzie w 2006 roku 84 % mieszkañców objêta by³a zorgani-
zowanym odbiorem odpadów. Wytwarzane przez
mieszkañców odpady komunalne by³y zbierane przede
wszystkim w formie zmieszanej (w 2006 roku – 238,7 tys.
Mg odpadów). Jednak systematycznie spada iloœæ odpa-
dów zbieranych w tej formie (w % iloœci zebranych):
• 2004 rok: 99,0 %,
• 2005 rok: 98,5 %,
• 2006 rok: 96,4 %.

W 2006 roku na terenie województwa lubuskiego
poddano odzyskowi ok. 62,0 tys. Mg odpadów komunal-
nych (16 % szacowanej iloœci odpadów wytworzonych). By³y
to przede wszystkim odpady klasyfikowane jako „Inne nie-
wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny” (kod
20 01 99). Stanowi³y one blisko 80 % odpadów poddawa-
nych odzyskowi w województwie.

Odpady poddawano nastêpuj¹cym procesom odzysku:
• wykorzystanie jako paliwa lub innego œrodka wytwa-

rzania energii: 9,9 Mg,
• kompostowanie i inne biologiczne procesy przekszta³-

cania: 20 055,9 Mg,
• pozosta³e: 41 549,6 Mg.

Odpady komunalne by³y unieszkodliwiane przede
wszystkim przez ich sk³adowanie. W ten sposób unieszko-
dliwiono 227,4 tys. Mg odpadów komunalnych. Odpady
sk³adowano, oprócz sk³adowisk znajduj¹cych siê na tere-
nie województwa lubuskiego, równie¿ poza jego granicami.

Na terenie województwa lubuskiego funkcjonuj¹
aktualnie trzy zak³ady zagospodarowania odpadów w D³u-
goszynie, Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze posiadaj¹ce
linie sortownicze (sortownie odpadów z selektywnej zbiór-
ki i odpadów zmieszanych) oraz instalacje do zagospo-
darowania odpadów ulegaj¹cych biodegradacji. Poza po-
wy¿szymi zak³adami, linie sortownicze funkcjonuj¹
w Kunowicach gm. S³ubice (z selektywnej zbiórki), w Zb¹-
szyniu (z selektywnej zbiórki) i w ¯arach (odpadów
zmieszanych), a kompostownia odpadów – w Nowej Soli.
W trakcie uruchamiania jest sortownia w Nowej Soli.

W 2006 roku odpady komunalne sk³adowano na
27 sk³adowiskach odpadów innych ni¿ niebezpieczne i obo-
jêtne. Sk³adowiska te posiadaj¹ pojemnoœæ ca³kowit¹
10 282 tys. m3 i wype³nione s¹ w 59 %. Pozosta³a pojem-
noœæ sk³adowisk wynosi 4 260 tys. m3.

W 2006 roku podmioty gospodarcze z terenu woje-
wództwa lubuskiego wytworzy³y ok. 885 tys. Mg odpadów.
Wœród nich dominowa³y odpady z przetwórstwa drewna
oraz z produkcji p³yt i mebli, masy celulozowej, papieru
i tektury (34 %) oraz opakowania (32 %). W masie wytwo-
rzonych odpadów, odpady niebezpieczne stanowi³y ok.
3 % wszystkich odpadów z sektora przemys³owego. Naj-
wiêcej wœród nich by³o odpadów z nastêpuj¹cych grup:
1. Grupa 07 (Odpady z produkcji, przygotowania, obro-

tu i stosowania produktów przemys³u chemii
organicznej);

2. Grupa 16 (Odpady nieujête w innych grupach);
3. Grupa 18 (Odpady medyczne i weterynaryjne).

Wytworzone w województwie lubuskim odpady
z sektora przemys³owego poddawane s¹ przede wszystkim
procesom odzysku (81 %). Sk³adowanych jest jedynie 11 %
wytworzonych odpadów.

W Wojewódzkim Systemie Odpadowym Urzêdu
Marsza³kowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej
Górze zarejestrowano 52 instalacje do odzysku odpadów
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o ³¹cznej mocy przerobowej 590 tys. Mg/rok i 3 instalacje
do unieszkodliwiania odpadów w sposób inny ni¿ metody
termiczne (³¹czna moc przerobowa 43 tys. Mg/rok). Ponadto
na terenie województwa funkcjonowa³y 3 instalacje do ter-
micznego przekszta³cania odpadów.

Wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia 2006 roku, na
terenie województwa lubuskiego funkcjonowa³y cztery sk³a-
dowiska odpadów innych ni¿ niebezpieczne i obojêtne, na
których sk³adowane s¹ odpady powstaj¹ce w przemyœle oraz
trzy sk³adowiska odpadów niebezpiecznych.

1.2. Identyfikacja problemów w zakresie gospodarowania odpadami
1.2.1. Problemy dotycz¹ce odpadów komunalnych
1. W 2006 roku nie wszyscy mieszkañcy województwa

lubuskiego objêci byli zorganizowanym zbieraniem
odpadów komunalnych. Najgorsza sytuacja w tej
dziedzinie by³a na terenach wiejskich, gdzie 84 %
mieszkañców by³a objêta zorganizowanym zbiera-
niem odpadów. Na terenach miejskich wskaŸnik ten
wyniós³ 98,5 %.

2. Wytwarzane przez mieszkañców odpady komunal-
ne by³y zbierane przede wszystkim w formie
zmieszanej. Jednak systematycznie spada iloœæ od-
padów zbieranych w tej formie (z 99,3 % w 2003
roku do 96,4 % w 2006 roku).

3. Odpady komunalne by³y unieszkodliwiane przede
wszystkim przez ich sk³adowanie (ok. 80 % odpa-
dów zebranych).

4. Bior¹c pod uwagê, ¿e zgodnie z Krajowym Planem
Gospodarki Odpadami (2003 i 2006) do 2013 roku
nale¿y zredukowaæ iloœæ sk³adowanych odpadów
ulegaj¹cych biodegradacji o 50 %, w województwie
lubuskim nale¿y podj¹æ bardzo energiczne dzia³a-
nia maj¹ce na celu realizacjê tego celu. Nale¿y
w zwi¹zku z tym zintensyfikowaæ prace nad budow¹
systemu zbierania oraz budow¹ kompostowni i in-
nych instalacji, gdzie odpady ulegaj¹ce

biodegradacji poddawane bêd¹ odzyskowi lub in-
nemu ni¿ sk³adowanie unieszkodliwieniu (np.
fermentacji czy termicznemu przekszta³caniu od-
padów komunalnych). Nale¿y równie¿ na wiêksz¹
skalê propagowaæ kompostowanie odpadów ulega-
j¹cych biodegradacji przez mieszkañców na terenie
posesji.

5. W dalszym ci¹gu problemem jest brak zorganizo-
wanego systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych
wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych
oraz odpadów wielkogabarytowych w wiêkszoœci
miast i gmin województwa. W celu zwiêkszenia ilo-
œci zbieranych tych odpadów nale¿y zintensyfikowaæ
zbiórkê selektywn¹ oraz uruchomiæ inne jej formy,
np. poprzez Punkty Dobrowolnego Dostarczania
Odpadów oraz Mobilne Punkty Zbiórki Odpadów
Niebezpiecznych. Zbiórk¹ nale¿y równie¿ obj¹æ inne
rodzaje odpadów niebezpiecznych, np. œwietlówki,
chemikalia u¿ywane w gospodarstwach, oleje silni-
kowe itp.

6. Brak realizacji dzia³añ w celu budowy planowanych
w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami
(2003) zak³adów zagospodarowania odpadów
w Marszowie i w Nowym Kurowie.

1.2.2. Problemy dotycz¹ce odpadów powstaj¹cych w przemyœle
1. Systematyczny wzrost iloœci wytwarzanych w prze-

myœle odpadów, co wynika g³ównie ze wzrostu
produkcji, której nie towarzyszy zauwa¿alny spa-
dek jednostkowego wskaŸnika powstawania
odpadu.

2. Czêsto nieprawid³owe postêpowanie z odpadami
w sektorze ma³ych przedsiêbiorstw, co przejawia

siê np. porzucaniem odpadów w miejscach niele-
galnego sk³adowania.

3. Nieprzestrzeganie przez czêœæ przedsiêbiorców
obowi¹zków w zakresie gospodarowania odpada-
mi wynikaj¹cych z aktów prawnych (dotyczy to
przede wszystkim obowi¹zku dokonywania spra-
wozdawczoœci).

1.2.3. Problemy dotycz¹ce odpadów niebezpiecznych
1. Brak dok³adnej inwentaryzacji urz¹dzeñ zawiera-

j¹cych PCB i zbyt wolno przebiegaj¹cy proces
wycofywania z u¿ytkowania urz¹dzeñ zawieraj¹cych
PCB.

2. Zagospodarowanie ma³ych iloœci odpadów olejo-
wych, powstaj¹cych w du¿ym rozproszeniu,

3. Niewystarczaj¹co rozwiniêty system zbierania bate-
rii ma³ogabarytowych z przedsiêbiorstw (g³ównie
ma³ych i œrednich) oraz gospodarstw domowych.

4. Brak powszechnie prowadzonej ewidencji wytwa-
rzanych odpadów w placówkach medycznych
i weterynaryjnych (g³ównie w ma³ych lub indywi-
dualnych praktykach).

5. Niewystarczaj¹ca realizacja systemów gospodarowa-
nia odpadami medycznymi i weterynaryjnymi.

6. Brak systemu zbierania przeterminowanych le-
karstw z gospodarstw domowych.

7. Dzia³alnoœæ szarej strefy (rozmontowywanie pojaz-
dów w nieuprawnionych do tego celu warsztatach).

8. Niska œwiadomoœæ ekologiczna spo³eczeñstwa do-
tycz¹ca gospodarki zu¿ytym sprzêtem elektrycznym
i elektronicznym oraz brak znajomoœci wymogów
prawnych w tym zakresie.

9. Zbyt wolno przebiegaj¹cy proces usuwania i uniesz-
kodliwiania wyrobów zawieraj¹cych azbest, brak
wdro¿onych mechanizmów dofinansowania usuwa-
nia azbestu dla indywidualnych gospodarstw
domowych i s³aba œwiadomoœæ mieszkañców doty-
cz¹ca szkodliwoœci dla zdrowia i ¿ycia ludzi odpadów
zawieraj¹cych azbest.
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W latach 2008-2019 prognozuje siê:
• Wzrost iloœci wytwarzanych odpadów komunalnych

(do ok. 430,0 tys. Mg w 2019 roku), ulegaj¹cych bio-
degradacji, odpadów w przemyœle ogó³em (do oko³o
1,0 mln Mg w 2019 roku), w tym m.in. powstaj¹cych
przy wydobyciu ró¿nych kopalin, w rolnictwie, w prze-
twórstwie drewna, odpadów opakowaniowych,
budowlanych, medycznych i weterynaryjnych oraz
osadów œciekowych.

1.3. Prognoza zmian w zakresie gospodarki odpadami
• Spadek iloœci wytwarzanych odpadów niebezpiecz-

nych, odpadów z przemys³u fotograficznego i us³ug
fotograficznych, odpadów z przemys³u skórzanego,
futrzarskiego i tekstylnego, odpadów z przeróbki ropy
naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycz-
nej przeróbki wêgla, odpadów z procesów ter-
micznych, odpadów z kszta³towania oraz fizycznej
i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw
sztucznych.

1.4. Za³o¿one cele gospodarki odpadami

Cele g³ówne:
1. Utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu iloœci wy-

twarzanych odpadów od wzrostu gospodarczego
kraju wyra¿onego w PKB.

2. Zwiêkszenie udzia³u odzysku, w tym w szczególnoœci
odzysku energii z odpadów, zgodnego z wymagania-
mi ochrony œrodowiska.

3. Gospodarowanie odpadami w województwie w opar-
ciu o ponad gminne zak³ady zagospodarowania
odpadów.

4. Zwiêkszenie iloœci zbieranych selektywnie odpadów
niebezpiecznych wystêpuj¹cych w strumieniu odpa-
dów komunalnych.

5. Wyeliminowanie praktyki nielegalnego sk³adowania
odpadów.

6. Zmniejszenie iloœci odpadów unieszkodliwianych
przez sk³adowanie.

7. Zamkniêcie do koñca 2009 roku wszystkich sk³ado-
wisk odpadów nie spe³niaj¹cych przepisów prawa.

1.4.1. Odpady komunalne
Cele szczegó³owe:
1. Objêcie zorganizowanym systemem odbierania od-

padów komunalnych, w tym zbieraniem selektywnym
100 % mieszkañców województwa do koñca 2008
roku.

2. Zmniejszenie iloœci odpadów komunalnych ulegaj¹-
cych biodegradacji unieszkodliwianych przez
sk³adowanie. W stosunku do iloœci tych odpadów wy-
twarzanych w województwie lubuskim w 1995 roku,
zgodnie z zapisami krajowego planu gospodarki od-
padami (2006) dopuszcza siê do sk³adowania
nastêpuj¹ce iloœci odpadów ulegaj¹cych biodegrada-
cji:
• w 2010 roku nie wiêcej ni¿ 75 %,
• w 2013 roku nie wiêcej ni¿ 50 %,
• w 2020 roku nie wiêcej ni¿ 35 %.

3. Zmniejszenie masy sk³adowanych odpadów do max
85 % iloœci odpadów wytwarzanych w 2014 roku.

1.4.2. Odpady powstaj¹ce w przemyœle
Cele ogólne dla gospodarowania odpadami powstaj¹cy-

mi w przemyœle (do realizacji przez podmioty gospodarcze):
1. W okresie od 2008 roku do 2010 roku przyjmuje siê

nastêpuj¹ce cele:
• zwiêkszenie udzia³u odpadów poddawanych pro-

cesom odzysku do 82 % w 2010 roku,
• zwiêkszenie udzia³u odpadów unieszkodliwianych

poza sk³adowaniem do 5 % w 2010 roku.
2. W okresie od 2011 roku do 2019 roku - nastêpuj¹ce

cele:
• zwiêkszenie udzia³u odpadów poddawanych pro-

cesom odzysku do 85 % w 2019 roku,
• zwiêkszenie udzia³u odpadów unieszkodliwianych

poza sk³adowaniem do 7 % w 2019 roku.
Dla poszczególnych grup odpadów okreœlono cele

szczegó³owe, które zosta³y opisane poni¿ej.

Odpady zawieraj¹ce PCB
1. W okresie od 2008 do 2010 roku celem jest ca³kowite

zniszczenie i wyeliminowanie PCB ze œrodowiska po-
przez kontrolowane unieszkodliwianie urz¹dzeñ
zawieraj¹cych PCB.

2. W okresie od 2011 roku nale¿y dokonaæ likwidacji
odpadów zawieraj¹cych PCB o stê¿eniu poni¿ej 50
ppm.

Oleje odpadowe
1. Poprawa systemu zbierania olejów odpadowych,

w szczególnoœci od mieszkañców.
2. Zwiêkszenie poziomu wiedzy mieszkañców i przed-

siêbiorców o szkodliwoœci olejów, które usuwane s¹ do
œrodowiska.

3. W latach 2008-2018 utrzymanie poziomu odzysku na
poziomie co najmniej 50 %, a recyklingu rozumiane-
go jako regeneracja na poziomie co najmniej 35 %.

Zu¿yte baterie i akumulatory
1. Zgodnie z polityk¹ ekologiczn¹ pañstwa celem nad-

rzêdnym jest rozbudowa systemu odzysku i unieszko-
dliwiania zu¿ytych baterii i akumulatorów ukierun-
kowanego na ca³kowite wyeliminowanie ich sk³ado-
wania.

2. W latach 2008-2009 nale¿y osi¹gn¹æ co najmniej po-
ziomy odzysku i recyklingu wynikaj¹ce z ustawy z dnia
11 maja 2001 roku o obowi¹zkach przedsiêbiorców
w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami
oraz o op³acie produktowej i op³acie depozytowej (tekst
jednolity: Dz. U. z 2007 roku nr 90 poz. 607) oraz
rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska z dnia 14 czerw-
ca 2007 roku w sprawie rocznych poziomów odzysku
i recyklingu odpadów opakowaniowych i pou¿ytko-
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2008 2009

Poziom ( %)L.p.
Rodzaj baterii lub akumulatorów,

z których powstał odpad
Odzysk Recykling Odzysk Recykling

1. Akumulatory kwasowo-ołowiowe wszystkie

zgłoszone

wszystkie

zebrane

wszystkie

zgłoszone

wszystkie

zebrane

2. Akumulatory niklowo-kadmowe

(wielkogabarytowe)
60 60 60 60

3. Akumulatory niklowo-kadmowe

(małogabarytowe)
40 40 40 40

4. Akumulatory niklowo-żelazowe oraz inne

akumulatory elektryczne (wielkogabarytowe)
40 40 40 40

5. Akumulatory niklowo-żelazowe oraz inne

akumulatory elektryczne (małogabarytowe)
20 20 20 20

6. Ogniwa i baterie galwaniczne oraz ich części

z wyłączeniem części ogniw i baterii galwanicznych
18 18 20 20

wych (Dz. U. roku nr 109 poz. 752) wskazane w tabeli
II.1.1.

W okresie od 2011 roku do 2018 roku stawia siê
nastêpuj¹ce cele: osi¹ganie poziomów zbierania i wydaj-
noœci recyklingu (zdefiniowanych i okreœlonych w nowej
dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
baterii i akumulatorów oraz zu¿ytych baterii i akumula-
torów oraz uchylaj¹cej dyrektywê 91/157/EWG), tj.:
1. minimalnego poziomu zbierania zu¿ytych baterii

i akumulatorów (w tym akumulatorów Ni-Cd) w wy-
sokoœci 25 % do 2012 roku - zgodnie z art. 10 ust.
2 lit. a,

2. minimalnego poziomu zbierania zu¿ytych baterii
i akumulatorów w wysokoœci 45 % do 2016 roku –
zgodnie z art. 10 ust. 2 lit. b,

3. minimalnego poziomu wydajnoœci recyklingu w wy-
sokoœci 65 % œredniej wagi baterii i akumulatorów
o³owiowo-kwasowych, w tym recykling zawartoœci o³o-
wiu w najwy¿szym, technicznie mo¿liwym do
osi¹gniêcia stopniu przy jednoczesnym unikaniu nad-
miernych kosztów (do 2011 roku) – zgodnie z art. 12
ust. 4,

4. minimalnego poziomu wydajnoœci recyklingu w wy-
sokoœci 75 % œredniej wagi baterii i akumulatorów
niklowo-kadmowych, w tym recykling zawartoœci kad-
mu w najwy¿szym, technicznie mo¿liwym do
osi¹gniêcia stopniu przy jednoczesnym unikaniu nad-
miernych kosztów (do 2011 roku) – zgodnie z art. 12
ust. 4,

5. minimalnego poziomu wydajnoœci recyklingu 50 %
œredniej wagi innych odpadów w postaci baterii i aku-
mulatorów (do 2011 roku) – zgodnie z art. 12 ust. 4.

Odpady medyczne i weterynaryjne
1. Upowszechnienie obowi¹zku prowadzenia ewidencji

wytwarzanych odpadów w placówkach medycznych
i weterynaryjnych, szczególnie o charakterze lekar-
skich praktyk indywidualnych.

2. Upowszechnienie systemu zbierania przeterminowa-
nych lekarstw z gospodarstw domowych na ca³ym
obszarze województwa.

3. W okresie od 2008 roku do 2019 roku celem bêdzie
podniesienie efektywnoœci selektywnego zbierania od-

padów medycznych i weterynaryjnych (w tym segre-
gacji odpadów u Ÿród³a powstawania), co spowoduje
zmniejszenie iloœci odpadów innych ni¿ niebezpiecz-
ne w strumieniu odpadów niebezpiecznych.

Pojazdy wycofane z eksploatacji
1. Pe³na ewidencja danych dotycz¹cych pojazdów wyco-

fanych z eksploatacji oraz eliminacja tzw. szarej strefy
ich demonta¿u.

2. Zgodnie z Polityk¹ Ekologiczn¹ Pañstwa celem nad-
rzêdnym jest zapewnienie pe³nej skutecznoœci
dzia³ania systemu zbierania i demonta¿u pojazdów
wycofanych z eksploatacji oraz odzysku, w tym recy-
klingu, odpadów powstaj¹cych z pojazdów wycofanych
z eksploatacji.

3. W zwi¹zku z powy¿szym wyznacza siê nastêpuj¹ce cele
cz¹stkowe w okresie od 2008 roku do 2018 roku:
• dla pojazdów wyprodukowanych przed 1 stycznia

1980 roku osi¹gniêcie po 1 stycznia 2006 roku po-
ziomów odzysku i recyklingu odpowiednio nie
ni¿szych ni¿ 75 % i 70 % masy pojazdów przyjê-
tych do stacji demonta¿u w skali roku,

• dla pozosta³ych pojazdów osi¹gniêcie po 1 stycznia
2006 roku poziomów odzysku i recyklingu pojaz-
dów wycofanych z eksploatacji w wysokoœci
odpowiednio co najmniej 85 % i 80 % masy pojaz-
dów przyjêtych w skali roku,

• uzyskanie w okresie od 1 stycznia 2015 roku pozio-
mów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych
z eksploatacji w wysokoœci odpowiednio co naj-
mniej 95 % i 85 % masy pojazdów przyjêtych w skali
roku.

Zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny
1. Zwiêkszenie poziomu wiedzy mieszkañców i przed-

siêbiorców dotycz¹cej gospodarki zu¿ytym sprzêtem
elektrycznym i elektronicznym oraz wymogów praw-
nych w tym zakresie.

2. Pe³na ewidencja danych dotycz¹cych iloœci zebrane-
go zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego.

3. Zgodnie z polityk¹ ekologiczn¹ pañstwa celem nad-
rzêdnym jest rozbudowa systemu odzysku
i unieszkodliwiania zu¿ytego sprzêtu elektrycznego

Tab. II.1.1. Roczne poziomy odzysku i recyklingu zu¿ytych baterii i akumulatorów w poszczególnych latach
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i elektronicznego ukierunkowanego na ca³kowite wy-
eliminowanie ich ze sk³adowania. W zwi¹zku
z powy¿szym wyznacza siê nastêpuj¹ce cele cz¹stko-
we w okresie od 2008 roku do 2018 roku:
• Osi¹gniêcie od 1 stycznia 2008 roku poziomów od-

zysku i recyklingu zu¿ytego sprzêtu w wysokoœci:
– dla zu¿ytego sprzêtu powsta³ego ze sprzêtu w po-

staci wielkogabarytowych urz¹dzeñ gospodar-
stwa domowego i elektronicznych automatów:

· poziomu odzysku w wysokoœci 80 % masy zu¿y-
tego sprzêtu,

· poziomu recyklingu czêœci sk³adowych, materia-
³ów i substancji pochodz¹cych ze zu¿ytego
sprzêtu w wysokoœci 75 % masy zu¿ytego sprzê-
tu;

– dla zu¿ytego sprzêtu teleinformatycznego, tele-
komunikacyjnego i audiowizualnego:

· poziomu odzysku w wysokoœci 75 % masy zu¿y-
tego sprzêtu,

· poziomu recyklingu czêœci sk³adowych, materia-
³ów i substancji pochodz¹cych ze zu¿ytego
sprzêtu w wysokoœci 65 % masy zu¿ytego sprzê-
tu;

– dla zu¿ytego sprzêtu powsta³ego ze sprzêtu w po-
staci ma³ogabarytowych urz¹dzeñ gospodarstwa
domowego; sprzêtu oœwietleniowego; narzêdzi
elektrycznych i elektronicznych z wyj¹tkiem wiel-
kogabarytowych, stacjonarnych narzêdzi
przemys³owych; zabawek, sprzêtu rekreacyjne-
go i sportowego oraz przyrz¹dów do nadzoru
i kontroli:

· poziomu odzysku w wysokoœci 70 % masy zu¿y-
tego sprzêtu,

· poziomu recyklingu czêœci sk³adowych, materia-
³ów i substancji pochodz¹cych ze zu¿ytego
sprzêtu w wysokoœci 50 % masy zu¿ytego sprzê-
tu;

– dla zu¿ytych gazowych lamp wy³adowczych - po-
ziomu recyklingu czêœci sk³adowych, materia³ów
i substancji pochodz¹cych ze zu¿ytych lamp
w wysokoœci 80 % masy tych zu¿ytych lamp.

· Osi¹gniêcie od 1 stycznia 2008 roku poziomu
selektywnego zbierania zu¿ytego sprzêtu elek-
trycznego i elektronicznego pochodz¹cego
z gospodarstw domowych w wysokoœci 4 kg/
mieszkañca/rok (13 523,0 Mg w województwie).

Odpady zawieraj¹ce azbest
W okresie od 2008 roku do 2019 roku zak³ada siê

na terenie województwa lubuskiego osi¹ganie celów okre-
œlonych w przyjêtym w dniu 14 maja 2002 roku przez
Radê Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej „Programie

usuwania azbestu i wyrobów zawieraj¹cych azbest stoso-
wanych na terytorium Polski”.

Przeterminowane pestycydy
W okresie do 2011 roku celem jest identyfikacja

nierozpoznanych dotychczas miejsc magazynowania
przeterminowanych œrodków ochrony roœlin i ich likwi-
dacja.

Odpady materia³ów wybuchowych
W okresie od 2008 roku do 2014 roku celem nad-

rzêdnym jest budowa systemu zagospodarowania
odpadów wybuchowych oraz dostosowanie go do wyma-
gañ ochrony œrodowiska. Po 2014 roku cele zostan¹
okreœlone zgodnie z kolejnym Krajowym Planem Go-
spodarki Odpadami.

Zu¿yte opony
W okresie od 2008 roku do 2018 roku celem nad-

rzêdnym jest rozbudowa systemu zagospodarowania
zu¿ytych opon, w tym osi¹gniecie poziomów odzysku
i recyklingu zu¿ytych opon zgodnie z tabel¹ II.1.2.

Odpady z budowy, remontów i demonta¿u obiektów bu-
dowlanych oraz infrastruktury drogowej

W okresie od 2008 roku do 2018 roku celem nad-
rzêdnym jest rozbudowa systemu selektywnego zbierania
odpadów z remontów, budowy i demonta¿u obiektów
budowlanych oraz infrastruktury drogowej do odzysku,
aby osi¹gn¹æ nastêpuj¹ce poziomy odzysku: 50 % w 2010
roku oraz 80 % w 2018 roku.

Komunalne osady œciekowe
W perspektywie do 2019 roku podstawowe cele

w gospodarce komunalnymi osadami œciekowymi s¹ na-
stêpuj¹ce:
1. Ca³kowite wyeliminowanie sk³adowania osadów œcie-

kowych.
2. Zwiêkszenie iloœci komunalnych osadów œciekowych

przetwarzanych przed wprowadzeniem do œrodowi-
ska oraz osadów przekszta³canych metodami termi-
cznymi.

3. Maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji bio-
gennych zawartych w osadach przy jednoczesnym
spe³nieniu wszystkich wymogów dotycz¹cych bezpie-
czeñstwa sanitarnego i chemicznego.

Odpady opakowaniowe
W gospodarce odpadami opakowaniowymi

w okresie od 2008 roku do 2018 roku przyjêto jako cel
nadrzêdny rozbudowê systemu, aby osi¹gn¹æ cele okre-
œlone w tabeli II.1.3.

Tab. II.1.2. Roczne poziomy odzysku i recyklingu zu¿ytych opon do 2018 roku
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1.5. Proponowane kierunki dzia³añ

Dzia³ania zmierzaj¹ce do zapobiegania powstawaniu od-
padów, ograniczenia iloœci odpadów oraz ich negatywnego
oddzia³ywania na œrodowisko:
1. Intensyfikacja dzia³añ edukacyjno-informacyjnych pro-

muj¹cych w³aœciwe postêpowanie z odpadami.
2. Promowanie wykorzystywania produktów wytwarza-

nych z materia³ów odpadowych poprzez odpowiednie
dzia³ania promocyjne i edukacyjne oraz zamówienia pu-
bliczne.

3. Eliminowanie uci¹¿liwoœci dla œrodowiska zwi¹zanych
z eksploatacj¹ sk³adowisk, w tym zamykanie i rekulty-
wacja sk³adowisk niespe³niaj¹cych wymogów prawa.

4. Ujmowanie kryteriów ochrony œrodowiska przy finan-
sowaniu zadañ ze œrodków publicznych.

Dzia³ania wspomagaj¹ce prawid³owe postêpowanie
z odpadami w zakresie gospodarowania odpadami:
1. Wzmocnienie kontroli podmiotów prowadz¹cych dzia-

³alnoœæ w zakresie zbierania, transportu, odzysku
i unieszkodliwiania odpadów.

2. Zapewnienie przep³ywu strumieni odpadów zgodnie
z uchwalonymi planami gospodarki odpadami.

3. Kontrolowanie przez gminy stanu zawieranych umów
przez w³aœcicieli nieruchomoœci z podmiotami prowa-
dz¹cymi dzia³alnoœæ w zakresie odbierania odpadów
komunalnych.

4. Wspieranie wdra¿ania efektywnych ekonomicznie i eko-
logicznie technologii odzysku i unieszkodliwiania
odpadów, w tym technologii pozwalaj¹cych na odzyski-
wanie energii zawartej w odpadach w procesach
termicznego i biochemicznego ich przekszta³cania.

5. Kontrolowanie przez odpowiednie organy zgodnoœci
ustaleñ zawartych w wydanych zezwoleniach podmio-
tom prowadz¹cym dzia³alnoœæ w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci
oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

6. Opracowanie programów rozwoju selektywnego zbie-
rania odpadów komunalnych na poziomie gminnym/
miêdzygminnym w ramach planów gospodarki odpa-
dami.

7. Wspó³praca samorz¹du terytorialnego z organizacjami
odzysku i przemys³em w celu stymulowania rozwoju ryn-
ku surowców wtórnych i produktów zawieraj¹cych
surowce wtórne.

1.5.1. Odpady komunalne

Tab. II.1.3. Roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych do 2018 roku

8. Wydawanie pozwoleñ wy³¹cznie na budowê instalacji re-
alizuj¹cych za³o¿enia planów gospodarki odpadami,
których celowoœæ zosta³a potwierdzona analiz¹ koszty -
korzyœci.

9. Monitorowanie wskazanych w Wojewódzkim Planie Go-
spodarki Odpadami wskaŸników wytwarzania odpadów.

Zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów:
1. Tworzenie systemów gospodarowania odpadami

uwzglêdniaj¹cych wszystkie niezbêdne elementy gospo-
darki oraz dostosowanych do warunków lokalnych.

2. Zgodnie z Krajowym Programem Gospodarki Odpa-
dami 2010, prowadzenie selektywnego zbierania
i odbierania odpadów komunalnych tak, aby mo¿liwe
by³o  wydzielenie nastêpuj¹cych frakcji odpadów:
• odpady z pielêgnacji ogrodów i parków (tzw. odpady

zielone),
• papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopi-

sma, itd.),
• odpady opakowaniowe ze szk³a w podziale na szk³o

bezbarwne i kolorowe,
• tworzywa sztuczne,
• metale,
• zu¿yte baterie i akumulatory,
• zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny,
• przeterminowane leki,
• chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe,

itd.),
• meble i inne odpady wielkogabarytowe,
• odpady budowlane remontowe.
Pozosta³e frakcje odpadów komunalnych mog¹ byæ zbie-
rane ³¹cznie jako zmieszane odpady komunalne.

3. Sposób zbierania odpadów odpowiedni dla przyjêtych
w zak³adach zagospodarowania odpadów technologii
przekszta³cania odpadów, do których odpady te bêd¹
kierowane.

4. Transport selektywnie zebranych odpadów w sposób za-
pobiegaj¹cy ich zmieszaniu.

5. Gospodarka odpadami w województwie oparta o wska-
zane w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami
zak³ady zagospodarowania odpadów (ZZO). Zgodnie
z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2010, za-
k³ady te powinny obs³ugiwaæ obszar zamieszka³y przez
co najmniej 150 tys. mieszkañców.
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6. Odpady do zagospodarowania mog¹ byæ kierowane
z terenu gminy tylko i wy³¹cznie do obiektów zapew-
niaj¹cych co najmniej zakres us³ug podany w pkt. 7.

7. Zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami
2010, ZZO winny zapewniaæ co najmniej nastêpuj¹cy
zakres us³ug:
• mechaniczno-biologiczne lub termiczne przekszta³ca-

nie zmieszanych odpadów komunalnych i pozosta³oœci
z sortowni,

• sk³adowanie odpadów pozosta³ych po procesach ich
przetwarzania,

• kompostowanie odpadów z pielêgnacji terenów zie-
lonych,

• sortowanie poszczególnych frakcji odpadów komu-
nalnych zbieranych selektywnie (opcjonalnie),

• zak³ad demonta¿u odpadów wielkogabarytowych
(opcjonalnie),

• zak³ad przetwarzania zu¿ytego sprzêtu elektryczne-
go i elektronicznego (opcjonalnie).

8. Istniej¹ce oraz planowane do budowy zak³ady zagospo-
darowania odpadów w uzasadnionych przypadkach
sk³adaæ siê mog¹ z kilku obiektów rozmieszczonych w po-
szczególnych miejscowoœciach obs³ugiwanego regionu,
w tym stacji prze³adunkowych. Stacje te obok urz¹dzeñ
do prze³adunku odpadów mog¹ byæ równie¿ wyposa-
¿one w inne elementy gospodarowania odpadami, takie
jak np. urz¹dzenia do doczyszczania zebranych selek-
tywnie odpadów, kompostownie, magazyny na surowce,
odpady niebezpieczne itp.

9. Sk³adowiska spe³niaj¹ce wszystkie wymogi prawa mog¹
funkcjonowaæ do czasu ich wype³nienia lub obowi¹zy-
wania odpowiednich zezwoleñ.

10. Budowane i/lub rozbudowywane bêd¹ jedynie sk³ado-
wiska, które s¹ elementem zak³adu zagospodarowania
odpadów. Zgodnie z treœci¹ art. 52 ust. 4 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst jednolity: Dz.
U. z 2007 roku nr 39 poz. 251 z póŸniejszymi zmiana-
mi), organ w³aœciwy do wydania pozwolenia na budowê
sk³adowiska odpadów odmawia wydania pozwolenia na
budowê sk³adowiska odpadów, je¿eli budowa sk³adowi-
ska odpadów nie jest okreœlona w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami.

11. Wykorzystanie technologii pozwalaj¹cych na wykorzy-
stanie w³aœciwoœci materia³owych odpadów, nawozowych
oraz energii zawartej w odpadach.

12. Stosowanie w ZZO technologii oraz wyposa¿enia gwa-
rantuj¹cego realizacjê zak³adanych dla województwa
lubuskiego celów w zakresie gospodarowania odpada-
mi.

13. Stosowanie technologii spe³niaj¹cych kryteria BAT.

System gospodarowania odpadami komunalnymi w wo-
jewództwie lubuskim

Bior¹c pod uwagê funkcjonuj¹ce w województwie
obiekty oraz podjête dzia³ania w celu rozbudowy istniej¹-
cej infrastruktury wskazuje siê jako niezbêdne:
1. Rozbudowê istniej¹cych zak³adów w D³ugoszynie, Go-

rzowie Wlkp. i Zielonej Górze, tak aby zrealizowaæ

postawione w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpa-
dami cele.

2. Zgodnie z zapisami Krajowego Planu Gospodarki Od-
padami 2010, wg których podstaw¹ systemu gospodarki
odpadami powinny staæ siê ZZO o przepustowoœci wy-
starczaj¹cej do przyjmowania i przetwarzania odpadów
z obszaru zamieszka³ego przez minimum 150 tys. miesz-
kañców, wskazuje siê jako niezbêdne utworzenie
wspólnego systemu gospodarowania odpadami dla za-
k³adu zagospodarowania odpadów w D³ugoszynie
(CZG-12) i gminy miejsko-wiejskiej S³ubice. W systemie
tym, zarówno instalacje znajduj¹ce siê w D³ugoszynie,
jak i sortowania oraz sk³adowisko odpadów w S³ubicach,
bêd¹c elementem ZZO D³ugoszyn, bêd¹ rozbudowywa-
ne i modernizowane tak, aby zapewniæ realizacjê
postawionych dla tego obszaru celów.

3. Budowê ZZO Marszów obejmuj¹cego swoim zasiêgiem
po³udniowo-zachodni¹ czeœæ województwa. Zgodnie
z zapisami Uchwa³y nr XLIV/320/2006 Sejmiku Woje-
wództwa Lubuskiego z dnia 26 czerwca 2006 roku
w sprawie zmiany Programu Ochrony Œrodowiska wraz
z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Lu-
buskiego na lata 2003-2010, do czasu uruchomienia ZZO
Marszów dopuszcza siê niezbêdn¹ rozbudowê w celu
zwiêkszenia pojemnoœci istniej¹cych sk³adowisk komu-
nalnych:
• w Chrobrowie, gm. ̄ agañ,
• w Czy¿ówku, gm. I³owa.

4. Budowê zak³adu zagospodarowania odpadów dla Ob-
szaru Wschodniego województwa (ZZO Obszar
Wschodni). Gminy znajduj¹ce siê na tym obszarze po-
dejm¹ inicjatywê budowy zak³adu zagospodarowania
odpadów spe³niaj¹cego podane kryteria (m.in. zgodnie
z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2010 ob-
szar obs³ugi co najmniej 150 tys. mieszkañców,
wyposa¿enie gwarantuj¹ce realizacjê zak³adanych dla wo-
jewództwa lubuskiego celów w zakresie gospodarowania
odpadami oraz spe³niaj¹ce kryteria najlepszej dostêp-
nej techniki (BAT)).

5. Budowê instalacji termicznego zagospodarowania od-
padów w D³ugoszynie (propozycja CZG-12).

6. Do czasu wybudowania ZZO Marszów, ZZO Obszar
Wschodni oraz do czasu niezbêdnej rozbudowy zak³a-
dów w Gorzowie oraz Zielonej Górze, odpady kierowane
bêd¹ do zagospodarowania wg zasad aktualnie obowi¹-
zuj¹cych, przy za³o¿eniu d¹¿enia do realizacji
postawionych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Od-
padami celów. Po wybudowaniu i rozbudowie
wskazanych obiektów, w zezwoleniach na odbieranie od-
padów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci
wskazywane bêd¹ powy¿sze zak³ady jako jedyne miej-
sca odzysku i unieszkodliwiania odpadów z terenu
województwa lubuskiego.

7. W przypadku, gdy do 2012 roku nie zostanie wybudo-
wany zak³ad zagospodarowania odpadów Obszar
Wschodni, podjête bêd¹ dzia³ania w celu rozbudowy za-
k³adów w D³ugoszynie, Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze
oraz wniesione zostan¹ modyfikacje do prac projekto-
wych ZZO Marszów.
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Rys. II.1-1. Lokalizacja zak³adów zagospodarowania odpadów oraz obszarów ich obs³ugi

1.5.2. Odpady powstaj¹ce w przemyœle

1. Wspieranie dzia³añ informacyjno-edukacyjnych w za-
kresie wytwarzania i gospodarowania odpadami.

2. Wspieranie wdra¿ania proekologicznych i efektywnych
ekonomicznie metod zagospodarowania odpadów
w oparciu o najlepsze dostêpne techniki (BAT).

3. Wzmacnianie kontroli prawid³owego postêpowania z od-
padami.

4. Minimalizacja iloœci i rodzajów wytwarzanych odpadów
poddawanych procesom unieszkodliwiania poprzez sk³a-
dowanie.

5. Organizacja nowych i rozwój istniej¹cych systemów zbie-
rania odpadów, w tym w szczególnoœci odpadów
niebezpiecznych ze Ÿróde³ rozproszonych (ma³e i œred-
nie przedsiêbiorstwa), z uwzglêdnieniem odpadów

niebezpiecznych wystêpuj¹cych w strumieniu odpadów
komunalnych, w oparciu o:
• funkcjonuj¹ce sieci zbierania poszczególnych rodza-

jów odpadów niebezpiecznych,
• funkcjonuj¹ce placówki handlowe, apteki, zak³ady ser-

wisowe oraz punkty zbierania poszczególnych
rodzajów odpadów niebezpiecznych (np. przetermi-
nowane lekarstwa, oleje odpadowe, baterie,
akumulatory),

• stacjonarne lub mobilne punkty zbierania odpadów
niebezpiecznych,

• regularne odbieranie odpadów niebezpiecznych od
mieszkañców prowadz¹cych ich selektywne zbiera-
nie przez podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od w³aœcicieli nie-
ruchomoœci.
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Dla poszczególnych rodzajów odpadów podano
szczegó³owe kierunki dzia³añ.

Odpady zawieraj¹ce PCB
• sukcesywne usuwanie urz¹dzeñ zawieraj¹cych PCB

do koñca czerwca 2010 roku,
• unieszkodliwianie/dekontaminacja odpadów zawiera-

j¹cych PCB w kraju lub poza jego granicami,
• monitoring prawid³owego postêpowania z odpada-

mi i urz¹dzeniami zawieraj¹cymi PCB,
• organizacja systemu gromadzenia i unieszkodliwia-

nia urz¹dzeñ zawieraj¹cych PCB, które nie podlegaj¹
inwentaryzacji.

Oleje odpadowe
• rozwój istniej¹cego systemu zbierania olejów odpa-

dowych, w tym ze Ÿróde³ rozproszonych,
• monitoring prawid³owego postêpowania z olejami od-

padowymi (w pierwszej kolejnoœci odzysk poprzez
regeneracjê, a jeœli jest niemo¿liwy ze wzglêdu na sto-
pieñ zanieczyszczenia poddanie olejów odpadowych
innym procesom odzysku),

• kontrola wytwórców olejów odpadowych w zakresie
zastosowanych sposobów zbierania, magazynowania
oraz kwalifikowania do w³aœciwego procesu odzysku
lub unieszkodliwiania,

• w³aœciwe zagospodarowanie odpadów z rozlewów ole-
jowych.

Zu¿yte baterie i akumulatory
• udoskonalenie i rozwiniêcie systemu zbierania ma³o-

gabarytowych zu¿ytych baterii i akumulatorów ze
Ÿróde³ rozproszonych.

Odpady medyczne i weterynaryjne
• monitorowanie iloœci powstaj¹cych odpadów w jed-

nostkach s³u¿by zdrowia i placówkach weteryna-
ryjnych,

• ostateczne unieszkodliwianie zakaŸnych odpadów me-
dycznych i weterynaryjnych metod¹ termicznego
przekszta³cania,

• budowa systemów zbierania przeterminowanych le-
karstw od ludnoœci,

• modernizacja istniej¹cych instalacji do spalania od-
padów medycznych i weterynaryjnych w celu
spe³nienia wymagañ œrodowiskowych.

Pojazdy wycofane z eksploatacji
• organizacja i budowa punktów zbierania pojazdów

i stacji demonta¿u pojazdów,
• uszczelnienie systemu zbierania i demonta¿u pojaz-

dów wycofanych z eksploatacji,
• prowadzenie cyklicznych kontroli poszczególnych

podmiotów (wprowadzaj¹cych pojazdy, punktów zbie-
rania pojazdów, stacji demonta¿u, prowadz¹cych
strzêpiarki) w zakresie przestrzegania przepisów
o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny
• rozbudowa infrastruktury technicznej w zakresie zbie-

rania i przetwarzania zu¿ytego sprzêtu elektrycznego
i elektronicznego,

• promocja dzia³añ zwi¹zanych z przed³u¿aniem okre-

su u¿ytkowania sprawnych urz¹dzeñ,
• popieranie wprowadzania systemów zapewniaj¹cych

zorganizowanie wtórnego obiegu przestarza³ych, lecz
sprawnych urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych.

Odpady zawieraj¹ce azbest
• monitoring prawid³owego postêpowania z odpada-

mi zawieraj¹cymi azbest, szczególnie wœród indywidu-
alnych posiadaczy i firm zajmuj¹cych siê demonta-
¿em wyrobów budowlanych zawieraj¹cych azbest,

• modernizacja i/lub budowa sk³adowisk (kwater) na
odpady azbestowe oraz stosowanie innych, dozwolo-
nych metod zagospodarowania odpadów zawiera-
j¹cych azbest,

• wspieranie inicjatyw zmierzaj¹cych do usuwania wy-
robów budowlanych zawieraj¹cych azbest,

• stworzenie mechanizmu zachêt ekonomicznych dla
osób fizycznych do prawid³owego postêpowania z po-
siadanymi pokryciami dachowymi i innymi elemen-
tami budowlanymi zawieraj¹cymi azbest.

Przeterminowane pestycydy
• prowadzenie monitoringu terenów zanieczyszczonych

pestycydami po likwidacji mogilników,
• termiczne unieszkodliwianie przeterminowanych pe-

stycydów ze zlikwidowanych mogilników oraz
odpadów pestycydowych z bie¿¹cej produkcji i stoso-
wania w specjalistycznych spalarniach w kraju lub za
granic¹,

• przeprowadzenie na terenie województwa prac po-
szukiwawczych w celu zinwentaryzowania nierozpo-
znanych jeszcze mogilników,

• wspieranie inicjatyw zmierzaj¹cych do rozbudowy sys-
temu zbierania opakowañ po œrodkach ochrony
roœlin.

Odpady materia³ów wybuchowych
• kontrola prawid³owoœci postêpowania z odpadami

materia³ów wybuchowych.

Zu¿yte opony
• wspieranie dzia³añ zmierzaj¹cych do rozbudowy in-

frastruktury technicznej zbierania zu¿ytych opon,
szczególnie w zakresie odbierania od ma³ych i œred-
nich przedsiêbiorstw,

• kontrola w³aœciwego postêpowania ze zu¿ytymi opo-
nami, w szczególnoœci podmiotów zajmuj¹cych siê
wymian¹ i napraw¹ opon.

Zaleca siê stosowanie nastêpuj¹cych metod i tech-
nologii zagospodarowania zu¿ytych opon:
• bie¿nikowanie i wtórne wykorzystanie,
• wytwarzanie granulatu gumowego,
• odzysk energii poprzez wspó³spalanie w cementow-
niach, elektrowniach lub elektrociep³owniach
spe³niaj¹cych wymagania w zakresie wspó³spalania od-
padów.

Odpady z budowy, remontów i demonta¿u obiektów
budowlanych oraz infrastruktury drogowej
• rozbudowa infrastruktury technicznej selektywnego

zbierania, przetwarzania oraz odzysku, w tym recy-
klingu tych odpadów,

• kontrola w³aœciwego postêpowania z tymi odpadami.
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Komunalne osady œciekowe
• uwzglêdnienie zagadnieñ w³aœciwego zagospodaro-

wania komunalnych osadów œciekowych w trakcie
eksploatacji instalacji oraz prowadzenia inwestycji
w zakresie budowy lub modernizacji oczyszczalni
œcieków,

• wykorzystanie w³aœciwoœci energetycznych osadów
œciekowych (w tym produkcja biogazu),

• uwzglêdnienie mo¿liwoœci wspólnego zagospodaro-
wania osadów œciekowych wraz z odpadami ulega-
j¹cymi biodegradacji,

• kontrola jakoœci i iloœci komunalnych osadów œcieko-
wych stosowanych na powierzchni ziemi,

• zaprzestanie nawo¿enia gruntów rolnych osadami

1.5.3. Plan unieszkodliwiania substancji stwarzaj¹cych szczególne zagro¿enie dla œrodowiska

Odpady zawieraj¹ce PCB
1. Weryfikacja danych o urz¹dzeniach mog¹cych zawie-

raæ PCB, na podstawie odpowiednich badañ
laboratoryjnych, w celu uzyskania informacji o iloœci
i rodzajach odpadów zawieraj¹cych PCB.

2. Usuwanie z urz¹dzeñ olejów zawieraj¹cych PCB (de-
kontaminacja), a w przypadku gdy nie jest to uzasa-
dnione, unieszkodliwione tych urz¹dzeñ w instala-
cjach termicznego przekszta³cania odpadów niebez-
piecznych. W instalacjach takich unieszkodliwia siê
równie¿ oleje zawieraj¹ce PCB.

3. Monitorowanie prawid³owego postêpowania z odpa-
dami i urz¹dzeniami zawieraj¹cymi PCB.

4. Umieszczenie na listach przedsiêwziêæ priorytetowych
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Go-
spodarki Wodnej w Zielonej Górze zadañ zwi¹zanych
z dekontaminacj¹ i unieszkodliwianiem urz¹dzeñ za-
wieraj¹cych PCB (jako forma zachêty dla przedsiê-
biorców do wczeœniejszego usuwania urz¹dzeñ zawie-
raj¹cych PCB).

Odpady zawieraj¹ce azbest
1. Prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej.
2. Realizacja zadañ w zakresie gospodarowania azbe-

stem, zgodnie z Programem usuwania azbestu

i wyrobów zawieraj¹cych azbest stosowanych na te-
rytorium Polski.

3. Wybudowanie kwater/sk³adowisk na odpady zawie-
raj¹ce azbest oraz stosowanie innych, dozwolonych
prawem metod zagospodarowania odpadów azbesto-
wych.

Odpady zawieraj¹ce substancje zubo¿aj¹ce warstwê
ozonow¹
1. Prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych w za-

kresie prawid³owego postêpowania z urz¹dzeniami
zawieraj¹cymi substancje zubo¿aj¹ce warstwê ozo-
now¹.

2. Rozwój systemu selektywnego zbierania urz¹dzeñ za-
wieraj¹cych powy¿sze substancje i przekazywanie go
do odpowiednich zak³adów celem ich demonta¿u.
Przekazywanie wyodrêbnionych frakcji do dalszego
przetwarzania w specjalistycznych instalacjach.

3. Kontrola prawid³owoœci postêpowania z odpadami
zawieraj¹cymi substancje zubo¿aj¹ce warstwê ozo-
now¹.

4. Monitorowanie efektów zagospodarowania odpadów
zawieraj¹cych substancje zubo¿aj¹ce warstwê ozo-
now¹.

Opracowa³a: Ewa Chrustek

2. Gospodarowanie odpadami komunalnymi i przemys³owymi

W ostatnich latach w pañstwach najwy¿ej rozwi-
niêtych ochrona przed odpadami sta³a siê jednym
z najwa¿niejszych kierunków ochrony œrodowiska.
Zmiany, które nast¹pi³y w Polsce w ostatnich latach ob-
razuj¹ zmiany œwiadomoœci spo³eczeñstwa polskiego, jak
równie¿ wprowadzenia przez pañstwo szereg regulacji
prawnych, dostosowuj¹cych gospodarkê odpadami do
nowych warunków.

Zgodnie z duchem ustawy o odpadach wytwórca
odpadów powinien w kolejnoœci: zapobiegaæ powstawa-
niu odpadów, ograniczaæ iloœæ i uci¹¿liwoœæ (szkodliwoœæ)
odpadów, zapewniaæ zgodny z zasadami ochrony œro-
dowiska odzysk (wykorzystanie odpadów), zapewniaæ
zgodne z zasadami ochrony œrodowiska unieszkodliwia-
nie odpadów, których powstaniu nie uda³o siê zapobiec
lub których nie uda³o siê poddaæ odzyskowi. Unieszko-

dliwianie odpadów poprzez ich deponowanie na sk³a-
dowiskach winno byæ dzia³aniem ostatecznym, po
wyczerpaniu wszelkich dopuszczalnych mo¿liwoœci ich
wykorzystania.

Istotnym krokiem w dostosowaniu polskiego pra-
wa w zakresie gospodarki odpadami do wymagañ Unii
Europejskiej by³o uchwalenie w 2001 r. ustawy o odpa-
dach (Dz. U nr 62, poz. 628 z póŸn. zm.). Zgodnie z de-
finicj¹, odpadami s¹ wszelkie substancje lub przedmio-
ty, których posiadacz pozbywa siê, zamierza pozbyæ siê
lub do ich pozbycia 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 unieszko-
dliwianie odpadów, a tak¿e nadzór nad takimi dzia³a-
niami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.

œciekowymi z instalacji usytuowanych poza wojewódz-
twem lubuskim.

Odpady opakowaniowe
• wspieranie dzia³añ edukacyjnych w celu promocji pro-

duktów bez opakowañ, opakowaniach wielokrotnego
u¿ytku i takich, które powoduj¹ powstawanie mniej-
szych iloœci odpadów,

• rozbudowa infrastruktury technicznej w zakresie sor-
towania i recyklingu odpadów opakowaniowych,

• kontrola dzia³ania i postêpowania wprowadzaj¹cych
produkty w opakowaniach, organizacji odzysku
i przedsiêbiorców zajmuj¹cych siê odzyskiem, w tym
recyklingiem, odpadów opakowaniowych
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Tab. II.2.1. Charakterystyka sk³adowisk odpadów komunalnych funkcjonuj¹cych na terenie województwa lubuskiego
(stan na dzieñ 30.12.2007 r.)

2.1. Odpady komunalne
Przez odpady komunalne w myœl ustawy o odpa-

dach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628)
rozumie siê odpady powstaj¹ce w gospodarstwach domo-
wych, a tak¿e odpady niezawieraj¹ce odpadów
niebezpiecznych pochodz¹ce od innych wytwórców odpa-
dów, które ze wzglêdu na swój charakter lub sk³ad s¹ podobne
do odpadów powstaj¹cych w gospodarstwach domowych.

Zród³em wytwarzania odpadów komunalnych s¹ go-
spodarstwa domowe oraz obiekty infrastruktury, takie jak:
handel, us³ugi i rzemios³o, targowiska oraz obiekty turystycz-
ne. Do tej grupy odpadów zalicza siê tak¿e odpady uliczne.

Iloœæ powstaj¹cych odpadów zale¿y od poziomu i mo-
delu konsumpcji indywidualnej oraz od œwiadomoœci
ekologicznej spo³eczeñstwa. Ponadto istotnie zmienia siê
sk³ad odpadów komunalnych. Wraz z rosn¹c¹ konsumpcj¹
oraz stosowaniem przez producentów opakowañ jednora-
zowego u¿ytku (czêsto nie podlegaj¹cych biodegradacji),
coraz wiêkszy udzia³ w ogólnej masie odpadów maj¹ two-
rzywa sztuczne.

Od roku 2000 obserwuje siê systematyczny spadek
iloœci odpadów komunalnych zbieranych w ci¹gu roku z ilo-
œci 410,8 tys. t (ok. 401 kg/mieszkañca) do iloœci 267,2 tys. t
(ok. 265 kg/mieszkañca) w roku 2007. Wp³yw na tak¹ sytu-
acje mia³ wzrost œwiadomoœci ekologicznej spo³eczeñstwa (co
wp³ynê³o na ograniczenie wytwarzania odpadów) oraz po-
zbywanie siê odpadów w niew³aœciwy sposób (porzucanie
w lasach, spalanie w domowych piecach). Iloœæ odpadów
komunalnych w przeliczeniu na jednego mieszkañca zilu-
strowana jest na rysunku rys. II.2-1.

Wprowadzone przez Pañstwo regulacje prawne i eko-
nomiczne sprzyjaj¹ segregacji odpadów i ich wykorzystaniu.
Odzysk wyselekcjonowanych surowców wtórnych, ich kom-
postowanie i spalanie obejmuje w chwili obecnej tylko
niewielk¹ czêœæ powstaj¹cych odpadów. Udzia³ odpadów ze-
branych w sposób selektywny w ogólnej masie wytworzonych
odpadów w województwie lubuskim waha siê od 0,5 %
w 2001 roku do ok. 4,5 % w roku 2007. Nadal najczêstsz¹
form¹ postêpowania z odpadami komunalnymi jest ich sk³a-
dowanie na sk³adowiskach, zw³aszcza lokalnych.

W roku 2007 na terenie województwa lubuskiego
(wed³ug danych WIOŒ) funkcjonowa³y 24 sk³adowiska od-
padów komunalnych. Na sk³adowiskach tych o powierzchni
kwater 78,54 ha zosta³o z³o¿onych 270 640,3 Mg odpadów
komunalnych (tabela II.2.1).

Opracowa³a: Marzena Mas³owska

Rys. II.2-1. Odpady komunalne w przeliczeniu na jed-
nego mieszkañca woj. lubuskiego zebrane w
ci¹gu roku (Ÿród³o: GUS)
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W 2007 r. na terenie województwa lubuskiego
wytworzono ogó³em 5649,1 Mg odpadów niebezpiecz-
nych (tabela II.3.1). Najwiêcej odpadów powsta³o
w powiecie ¿agañskim - prawie 1000 Mg, co stanowi
oko³o 17,2 % wszystkich wytworzonych odpadów nie-
bezpiecznych w województwie. Najmniej odpadów
niebezpiecznych zosta³o wytworzonych w powiecie
wschowskim - niespe³na 0,05 % wszystkich odpadów
niebezpiecznych województwa. Du¿e iloœci odpadów
niebezpiecznych zosta³y wytworzone terenie powiatu no-
wosolskiego - 15,9 % oraz powiatu œwiebodziñskiego -
13 %.

Przeprowadzona analiza iloœci powstaj¹cych od-
padów niebezpiecznych pozwala na stwierdzenie, i¿ ich
najwiêksz¹ czêœæ stanowi¹ :
• baterie i akumulatory o³owiowe,
• gleba i ziemia, w tym kamienie, zawieraj¹ce substan-

cje niebezpieczne (np. PCB),
• uwodnione odpady ciek³e zawieraj¹ce substancje nie-

bezpieczne,
• oleje silnikowe, przek³adniowe i smarowe,
• sorbenty, materia³y filtracyjne (w tym filtry olejowe

nie ujête w innych grupach), tkaniny do wycierania
i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami nie-
bezpiecznymi.

Nastêpuj¹ce rodzaje odpadów niebezpiecznych
z terenu województwa lubuskiego poddawane s¹ w pra-
wie 100 % zagospodarowaniu (odzyskowi):
• syntetyczne oleje hydrauliczne, silnikowe, przek³a-

Powiat Odpady niebezpieczne wytworzone w ciągu roku

[Mg]

m. Gorzów Wlkp. 700,4

gorzowski ziemski 50,6

krośnieński 106,3

międzyrzecki 418,5

nowosolski 897,5

słubicki 235,5

strzelecko-drezdenecki 59,3

sulęciński 89,6

świebodziński 736,6

wschowski 3,0

m. Zielona Góra 378,3

zielonogórski ziemski 333,2

żagański 971,6

żarski 668,7

Suma 5649,1

Tab. II.3.1. Odpady niebezpieczne wytworzone w roku 2007 w woj. lubuskim

dniowe i smarowe,
• zaolejone wody z separatorów,
• baterie i akumulatory o³owiowe,
• zu¿yte lub nie nadaj¹ce siê do u¿ytkowania pojazdy.

Unieszkodliwienie praktycznie w ca³oœci odpadów
niebezpiecznych obejmuje m. in.
• odpady szpitalne,
• odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki we-

terynaryjnej,
• zu¿yte kwasy nieorganiczne, sole i roztwory zawiera-

j¹ce metale ciê¿kie,
• rozpuszczalniki organiczne, odpady z produkcji, przy-

gotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych
oraz kauczuków i w³ókien syntetycznych,

• wodne roztwory wywo³ywaczy i aktywatorów,
• odpady z odt³uszczania zawieraj¹ce substancje nie-

bezpieczne,
• œwietlówki,
• gazy w pojemnikach ciœnieniowych i zu¿yte chemikalia,
• uwodnione odpady ciek³e zawieraj¹ce substancje nie-

bezpieczne.
Odpady niebezpieczne, które w najwiêkszej ilo-

œci trafiaj¹ na sk³adowiska to:
• popio³y lotne i inne odpady z oczyszczania gazów od-

lotowych,
• odpady poneutralizacyjne z oczyszczalni œcieków,
• osady z zak³adowych oczyszczalni œcieków zawieraj¹-

ce substancje niebezpieczne.

Opracowa³: Pawe³ Popko

3. Monitoring odpadów niebezpiecznych
Przez odpady niebezpieczne rozumie siê te od-

pady, które ze wzglêdu na swoje pochodzenie, sk³ad
chemiczny, czy biologiczny oraz inne w³aœciwoœci stano-
wi¹ zagro¿enie dla ¿ycia lub zdrowia ludzi albo dla
œrodowiska. Odpady niebezpieczne powstaj¹ zarówno
w sektorze gospodarczym, jak i komunalnym. Jako pod-
stawowe Ÿród³o powstawania odpadów niebezpiecznych
nale¿y wyró¿niæ dzia³alnoœæ przemys³ow¹ i us³ugow¹.
Nale¿y mieæ równie¿ na wzglêdzie, ¿e odpady te po-
wstaj¹ w gospodarstwach domowych, s³u¿bie zdrowia,

szkolnictwie oraz resorcie Obrony Narodowej.
Monitoring gospodarki odpadami niebezpiecz-

nymi obejmuje zbieranie danych o odpadach
niebezpiecznych wytworzonych, poddanych odzyskowi,
unieszkodliwionych i sk³adowanych. Informacje te gro-
madzone s¹ w komputerowej bazie danych Urzêdu
Marsza³kowskiego Województwa Lubuskiego.  W 2007r.
system ten zebra³ informacje od oko³o 1000 tzw. „wy-
twórców” odpadów niebezpiecznych prowadz¹cych
dzia³alnoœæ na terenie woj. lubuskiego.


