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STAN I OCENA GOSPODARKI ODPADAMI
W POLSCE
STATE AND ASSESSMENT
OF WASTE MANAGEMENT IN POLAND
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The paper presents the main sources of waste generation, factors affecting the amount of waste generated, and waste composition. The main elements of waste management were also described.

1. POWSTAWANIE ODPAD”W
G≥Ûwnym ürÛd≥em powstawania odpadÛw komunalnych zwiπzanych z dzia≥alnoúciπ bytowo-gospodarczπ cz≥owieka w úrodowisku sπ przede wszystkim
gospodarstwa domowe, a takøe obiekty infrastruktury.
Na iloúÊ wytwarzanych odpadÛw wp≥yw majπ:
●
czynnik demograficzny,
●
poziom øycia mieszkaÒcÛw,
●
úwiadomoúÊ ekologiczna mieszkaÒcÛw.
Powaøne zagroøenie dla ludzi i úrodowiska stanowi corocznie zwiÍkszajπca
siÍ iloúÊ odpadÛw przemys≥owych i komunalnych oraz sposÛb niew≥aúciwego
postÍpowania z tymi odpadami.
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W zaleønoúci od miejsca powstawania odpadÛw, typu zabudowy czy teø
standardu wyposaøenia mieszkaÒ, przyzwyczajeÒ oraz nawykÛw mieszkaÒcÛw,
odmienna jest morfologia odpadÛw. Odpady pochodzπce z terenÛw miejskich
charakteryzuje wiÍkszy udzia≥ substancji organicznych, odpadÛw opakowaniowych, a takøe papieru. W odpadach pochodzπcych z terenÛw wiejskich udzia≥
substancji organicznej i papieru jest mniejszy, a zwiÍkszony jest udzia≥ frakcji
popio≥owej, odpadÛw wielkogabarytowych i budowlanych oraz szk≥a.
W Krajowym Planie Gospodarki Odpadami, stanowiπcym dokument prawny, przedstawiono m.in. aktualny stan gospodarki odpadami w Polsce w 2000 r.
ñ jako roku bazowym [Krajowy Plan... 2000]. Na podstawie danych z tego roku
bazowego moøna oszacowaÊ iloúÊ odpadÛw, jakie, zosta≥y wytworzone w 2004 r.
Bilans wytworzonych odpadÛw komunalnych w Polsce w 2004 r. przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Bilans wytworzonych odpadÛw komunalnych w Polsce w 2004 r. [wg KPGO]
Table 1. Minicipal waste generation in Poland in 2004 [KPGO]

Sk³adniki odpadów

1

Odpady kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji

Ilo æ odpadów komunalnych
wytworzona w Polsce w 2000 r.
[tys. Mg]
tereny miejskie

tereny wiejskie

2

3

2808000000

1165000000

Odpady zielone

311000000

220000000

Papier i tektura (nieopakowaniowe)

891000000

565000000

Opakowania z papieru i tektury

1343000000

819000000

Opakowanie wielomateria³owe

151000000

92000000

1497000000

1108000000

Opakowania z tworzyw sztucznych

502000000

357000000

Tekstylia

377000000

247000000

63000000

53000000

Opakowania ze szk³a

895000000

1003000000

Metale

395000000

240000000

Opakowania z blachy stalowej

144000000

86000000

42000000

25000000

Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe)

Szk³o (nieopakowaniowe)

Opakowania z aluminium
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1

2

Odpady mineralne

3

442000000

698000000

Drobna frakcja popio³owa

1408000000

2072000000

Odpady wielkogabarytowe

655000000

987000000

1311000000

2235000000

92000000

112000000

13 327000000

12 082000000

Odpady budowlane
Odpady niebezpieczne
Razem

25 409

Przedstawiony w tabeli 1 bilans wytworzonych odpadÛw opracowano wed≥ug ürÛde≥ powstawania odpadÛw, do ktÛrych zaliczono:
●
gospodarstwa domowe,
●
obiekty infrastruktury,
●
odpady niebezpieczne wchodzπce w strumieÒ odpadÛw komunalnych,
●
czyszczenie ulic i placÛw,
●
budowy, remonty, demontaø obiektÛw budowlanych,
●
ogrody i parki.
Wed≥ug zamieszczonych w tabeli 1 danych 52,4% iloúci wytwarzanych odpadÛw pochodzi z terenÛw miejskich, a 47,6% odpadÛw z terenÛw wiejskich.
Odpady z sektora gospodarczego. Sπ to odpady powstajπce w wyniku dzia≥alnoúci gospodarczej, pochodzπce z rÛønych ga≥Ízi przemys≥u, dzia≥alnoúci rolniczej oraz us≥ug, w tym odpady niebezpieczne. Za odpady z sektora gospodarczego uwaøa siÍ odpady zaklasyfikowane wed≥ug katalogu odpadÛw do grup od
01 do 19 [Rozporzπdzenie... 2001]. Oko≥o 71,1% odpadÛw tej grupy powstaje
tylko w trzech wojewÛdztwach w Polsce, tj.: úlπskim (ok. 35%), dolnoúlπskim
(ok. 28%) oraz ma≥opolskim (ok. 8,1%). Najmniejszy udzia≥ w wytwarzaniu
odpadÛw tej grupy majπ wojewÛdztwa: podkarpackie (ok. 0,9%), lubuskie
(ok. 0,5%), warmiÒsko-mazurskie (ok. 0,5%) oraz podlaskie (ok. 0,7%) [Ochrona årodowiska 2005].
NajwiÍkszy strumieÒ odpadÛw wytwarzanych w Polsce stanowiπ odpady
przemys≥owe inne niø niebezpieczne. Sπ to odpady powstajπce w sektorze
gospodarczym w takich branøach przemys≥u, jak: komunikacja, przemys≥, rolnictwo, rzemios≥o oraz us≥ugi. G≥Ûwni wytwÛrcy odpadÛw tej grupy to: gÛrnictwo wÍgla, wydobycie surowcÛw mineralnych, przemys≥ energetyczny i hutnictwo. WúrÛd procesÛw przerÛbczych najbardziej odpadowe sπ procesy wzbogacania wÍgla oraz flotacyjne wzbogacanie rud metali nieøelaznych [Bergier 2004].
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IloúÊ wytworzonych odpadÛw przemys≥owych i sposÛb postÍpowania z nimi
przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. IloúÊ wytworzonych odpadÛw przemys≥owych i sposÛb postÍpowania z tymi
odpadami
Table 2. Amount of industrial waste generated and methods of treatment

Rok 2001

Rok 2004

odpady

odpady

wytworzone

wykorzystane
gospodarczo

sk³adowane

wytworzone

wykorzystane
gospodarczo

sk³adowane

[mln ton]

[%]

[%]

[mln ton]

[%]

[%]

123,8

78,2

16,6

124,0

78,5

13,8

Wed≥ug danych przedstawionych w tabeli 2 w 2004 r. nastπpi≥ wzrost iloúci
wytwarzanych odpadÛw w stosunku do roku 2001. Zmianie uleg≥ rÛwnieø sposÛb postÍpowania z odpadami tej grupy.
W roku 2004 iloúÊ wytworzonych odpadÛw przemys≥owych wzros≥a
w porÛwnaniu do roku 2001 i wynosi≥a 124 mln ton. Nieznacznie zaú zwiÍkszy≥
siÍ procent odpadÛw wykorzystanych gospodarczo (do 78,5%), a zmniejszy≥
natomiast procent odpadÛw deponowanych na sk≥adowiskach (o 2,8%).
NajwiÍksze iloúci odpadÛw przemys≥owych zosta≥y wytworzone w wojewÛdztwach úlπskim ñ 35% oraz dolnoúlπskim ñ 28%, najmniejsze zaú
w wojewÛdztwach podlaskim ñ 0,7%, warmiÒskoñmazurskim i lubelskim
po 0,5%.
Odpady niebezpieczne. Odpady niebezpieczne powstajπ zarÛwno w wyniku dzia≥alnoúci przemys≥owej, jak i us≥ugowej. Odpady te pochodzπ rÛwnieø
z gospodarstw domowych, a takøe z obiektÛw infrastruktury medycznej oraz
szkolnej.
Jak podano w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami w grupie odpadÛw
komunalnych oko≥o 1% stanowiπ odpady niebezpieczne pochodzenia komunalnego. Szacuje siÍ, øe w 2004 r. wytworzono 254 tys. Mg odpadÛw niebezpiecznych pochodzenia komunalnego.
Do strumienia odpadÛw komunalnych trafiajπ masowo takie odpady niebezpieczne, jak:
●
akumulatory, baterie, urzπdzenia elektryczne i elektroniczne,
●
przeterminowane leki,
●
przepracowane oleje i smary,
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odpady opakowaÒ po úrodkach niebezpiecznych, opakowania po úrodkach
ochrony roúlin,
●
opakowania farb i lakierÛw.
IloúÊ wytworzonych odpadÛw niebezpiecznych i sposÛb postÍpowania z nimi
w latach 1998ñ2004 przedstawiono w tabeli 3.
●

Tabela 3. IloúÊ wytworzonych odpadÛw niebezpiecznych i sposÛb postÍpowania z nimi
w latach 1998ñ2002 [Mg]
Table 3. Amount of dangerous waste generated and methods of treatment in period
1998ñ2002 [Mg]

Unieszkodliwione

Rok

Ogó³em

Poddane
odzyskowi

razem

w tym
sk³adowane

Magazynowane
czasowo

1998

1 104 754

366 784

737 970

159 734

bd

1999

1 133 913

400 313

733 601

112 860

bd

2000

1 601 456

476 883

1 110 782 0

096 199

13 791

2001

1 308 496

368 628

902 591

063 406

37 277

2002

1 029 353

454 524

538 228

149 414

36 601

2003

1 338 870

482 423

813 535

253 574

42 911

2004

1 349 286

487 504

841 608

234 002

20 174

bd ñ brak danych.

NajwiÍcej odpadÛw niebezpiecznych powsta≥o w wojewÛdztwach ma≥opolskim ñ 35,1% oraz dolnoúlπskim ñ 28%, najmniej zaú w wojewÛdztwach ≥Ûdzkim ñ 0,7%, lubelskim ñ 0,4%, úwiÍtokrzyskim ñ 0,3% oraz lubuskim, podlaskim i warmiÒsko-mazurskim ñ po 0,2%.
NajwiÍcej odpadÛw sk≥aduje siÍ w wojewÛdztwach: dolnoúlπskim, úlπskim,
wielkopolskim i mazowieckim, najmniej w wojewÛdztwach úwiÍtokrzyskim, warmiÒsko-mazurskim, lubuskim oraz zachodniopomorskim.

2. RACJONALNA GOSPODARKA ODPADAMI
W ca≥ym systemie gospodarki odpadami prawid≥owe postÍpowanie z odpadami oznacza racjonalne gospodarowanie odpadami. Wed≥ug ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach przez gospodarowanie odpadami rozumie siÍ:
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zbieranie i transport, odzysk oraz unieszkodliwianie odpadÛw, w tym rÛwnieø
nadzÛr nad takimi dzia≥aniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadÛw.
Zbieranie odpadÛw. Znaczπcπ rolÍ w systemie gospodarki odpadami stanowi zbiÛrka odpadÛw. ZbiÛrka odpadÛw stanowi pierwsze ogniwo w systemie
usuwania odpadÛw, jest rÛwnieø úciúle powiπzana z planowanymi na danym
obszarze metodami odzysku i unieszkodliwiania odpadÛw. W roku 2004 zebrano 9759 tys. Mg odpadÛw [Ochrona årodowiska 2005].
Wed≥ug Krajowego Planu Gospodarki Odpadami zbiÛrkπ odpadÛw jest objÍtych w Polsce 94% mieszkaÒcÛw z terenÛw miejskich oraz 74% mieszkaÒcÛw
z terenÛw wiejskich, dane te sπ jednak wyraünie zawyøone i nie odzwierciedlajπ
faktycznego stanu w tym zakresie.
Selektywnπ zbiÛrkÍ odpadÛw prowadzi≥o tylko 30% gmin, i to w bardzo
ograniczonym zakresie. Wed≥ug danych wskaünikowych wyselekcjonowano
jedynie 2,5% surowcÛw wtÛrnych z odpadÛw, co jest niestety wysoce niezadawalajπcym rezultatem [Stan årodowiska 2006].
Wykorzystanie odpadÛw. Wykorzystanie odpadÛw polega na uøyciu ich
w celach przemys≥owych lub nieprzemys≥owych. Wykorzystanie odpadÛw do
celÛw przemys≥owych polega na zastosowaniu odpadÛw w produkcji przemys≥owej, jako surowcÛw wtÛrnych, np.: z≥om metali, tworzywa sztuczne, szk≥o,
makulatura lub jako surowcÛw do produkcji pÛ≥fabrykatÛw, np.: øuøle i popio≥y
lotne. Odpady z przemys≥u w≥Ûkienniczego, drzewnego i ceramicznego mogπ
byÊ uøyte jako materia≥y do budowy drÛg i rekultywacji terenÛw. Wykorzystanie nieprzemys≥owe odpadÛw to przede wszystkim ich zastosowanie do nawoøenia w rolnictwie i do rekultywacji gleb zdegradowanych, a takøe w budownictwie i robotach inøynieryjno-drogowych.
Sortowanie odpadÛw. W racjonalnym gospodarowaniu odpadami dominujπcπ rolÍ powinno odgrywaÊ sortowanie odpadÛw. Rodzaje odpadÛw sta≥ych
i odpadÛw komunalnych wyselekcjonowanych w Polce w 2004 r. przedstawiono w tabeli 4.
Wed≥ug opracowania GUS w 2005 r. najwiÍcej odpadÛw zosta≥o wyselekcjonowanych w wojewÛdztwach: mazowieckim, úlπskim, i wielkopolskim, a najmniej w wojewÛdztwach: lubuskim, podlaskim i úwiÍtokrzyskim. WúrÛd wyselekcjonowanych odpadÛw komunalnych wyraünπ tendencjÍ wzrostowπ zaobserwowano w odniesieniu do tworzyw sztucznych i metali. Jeøeli chodzi o tworzywa sztuczne, to tendencja wzrostowa ich wyselekcjonowywania jest osiπgniÍciem firm zajmujπcych siÍ recyklingiem pouøytkowych butelek PET. Dwukrotnie wiÍksza selekcja metali by≥a efektem dzia≥alnoúci na rzecz odzysku opakowaÒ aluminiowych RECAL. Recykling puszek aluminiowych obecnie dominuje wúrÛd recyklingu opakowaÒ do napojÛw.
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Tabela 4. Rodzaje i iloúci sta≥ych odpadÛw komunalnych wyselekcjonowanych w Polce
w 2004 r. [Rozporzπdzenie ... 2001]
Table 4. Types and amount of municpal waste collected separately in Poland in 2004
[Regulation... 2001]

Rodzaj odpadu

Ilo æ odpadów wyselekcjonowanych w 2004 r.
[tys. Mg]

Papier i tektura

028

Szk³o

060

Tworzywa sztuczne

023

Metale

003

Tekstylia

013

Odpady niebezpieczne

000

Odpady wielkogabarytowe

039

Razem

166

Unieszkodliwianie odpadÛw. Wed≥ug ustawy o odpadach pojÍcie Ñunieszkodliwianie odpadÛwî naleøy rozumieÊ jako poddanie odpadÛw procesom przekszta≥ceÒ biologicznych, fizycznych lub chemicznych okreúlonym w za≥πczniku
nr 6 do ustawy o odpadach [Ustawa... 2001], w celu doprowadzenia ich do stanu,
ktÛry nie stwarza zagroøenia dla øycia, zdrowia ludzi lub dla úrodowiska.
Odpady mogπ byÊ unieszkodliwiane przez:
●
sk≥adowanie,
●
przekszta≥cenie termiczne,
●
przekszta≥cenie fizyczne, chemiczne lub ≥πcznie fizyczno-chemiczne.
Sk≥adowanie odpadÛw. W Polsce nadal jednπ z podstawowych metod unieszkodliwiania odpadÛw jest ich sk≥adowanie, ktÛre powinno odbywaÊ siÍ w miejscu i w sposÛb wskazany przez administracjÍ terenowπ, przy czym miejsce
i sposÛb sk≥adowania powinny gwarantowaÊ jak najmniejszy negatywny wp≥yw
na wszystkie elementy úrodowiska, z uwzglÍdnieniem pÛüniejszej rekultywacji terenu.
Corocznie odprowadza siÍ na sk≥adowiska oko≥o 43 mln m3 odpadÛw komunalnych sta≥ych i oko≥o 15 mln m3 p≥ynnych [Rosik, Dulewska 2000].
Obiekty, jakimi sπ sk≥adowiska odpadÛw, powodujπ znaczne uciπøliwoúci
dla úrodowiska. UciπøliwoúÊ stanowiπ:
●
emisje i rozprzestrzenianie siÍ zanieczyszczeÒ gazowych, py≥owych i bakteriologicznych,
●
emisja metanu, py≥Ûw, bioaerozoli, odorÛw,
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odcieki sk≥adowiskowe,
oddzia≥ywanie akustyczne obiektu.
Sk≥adowisko odpadÛw stanowi takøe potencjalne zagroøenie dla czystoúci
wÛd podziemnych i powierzchniowych. Rozpuszczone w wodzie substancje
oraz wyp≥ukane ze sk≥adowiska metale sp≥ywajπ po terenie, powodujπc zanieczyszczenie wÛd powierzchniowych, czÍúciowo zaú migrujπ w g≥πb ziemi,
zanieczyszczajπc g≥Íbsze jej warstwy oraz wody podziemne. Efektem niekorzystnego oddzia≥ywania na úrodowisko jest rÛwnieø nadmierny rozwÛj
populacji gryzoni i gromadzenie ptakÛw w rejonie sk≥adowiska [Roszak,
Wilusz 2001].
Na koniec roku 2004 sk≥adowiska odpadÛw komunalnych zajmowa≥y
powierzchniÍ 3385,1 ha. W porÛwnaniu do roku 1990 powierzchnia ta zwiÍkszy≥a siÍ o oko≥o 650 ha. Na prze≥omie lat 1996ñ2001 liczba czynnych zorganizowanych sk≥adowisk odpadÛw komunalnych wzros≥a z 884 w 1996 r. do 1036
w 2001 r. Na koniec roku 2004 liczba takich sk≥adowisk wynosi≥a 1049. NajwiÍcej sk≥adowisk odpadÛw funkcjonowa≥o w wojewÛdztwach: lubelskim
(125 sk≥adowiska), dolnoúlπskim (122 sk≥adowiska) oraz wielkopolskim
(112 sk≥adowisk).
Najmniej poøπdanym sposobem postÍpowania z odpadami jest ich sk≥adowanie z pominiÍciem wczeúniejszej selekcji. Najbardziej zaú korzystnym i zarazem najbardziej poøπdanym sposobem unieszkodliwiania odpadÛw jest
ich selektywna zbiÛrka u ürÛd≥a.

●
●

Spalanie odpadÛw. Do najbardziej radykalnych metod unieszkodliwiania
odpadÛw naleøy spalanie.
Na terenie Polski jest tylko jedna spalarnia, w ktÛrej sπ unieszkodliwiane
odpady komunalne. Spalarnia jest zlokalizowana w Warszawie, w Zak≥adzie
Unieszkodliwiania Sta≥ych OdpadÛw Komunalnych (ZUSOK). Odpady do spalarni sπ dostarczane jedynie z terenu miasta Warszawy. Spalarnia ZUSOK pracuje w trybie ciπg≥ym, tj. 24 godziny na dobÍ przez 330 dni w roku. W roku 2004
unieszkodliwieniu poddano oko≥o 43,8 tys. Mg odpadÛw [wg materia≥Ûw informacyjnych zak≥adu].
Kompostowanie odpadÛw. Innym sposobem postÍpowania z odpadami jest
ich kompostowanie. Kompostowanie odpadÛw, nazywane rÛwnieø recyklingiem
organicznym, to tlenowy kontrolowany proces biochemicznego rozk≥adu substancji organicznej, w trakcie ktÛrego odpady organiczne zostajπ roz≥oøone do
postaci cennego organicznie nawozu. W Polsce funkcjonujπ 54 kompostownie,
10 z nich to obiekty komorowe i kontenerowe, a 2 to obiekty, w ktÛrych jest
prowadzony proces fermentacji beztlenowej [Sieja 2003]. Z ogÛlnej liczby kompostowni 13 kompostowni to obiekty komorowe z przeznaczeniem do kompo78
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stowania odpadÛw zmieszanych, oparte na procesie technologicznym typu
MUT Dano, Kontenerowych KomÛr Kneer Horstmann. Kompostownie te sπ
zlokalizowane m.in.: w Warszawie, Gorzowie Wielkopolskim, Grodzisku
Mazowieckim, Suwa≥kach i Katowicach.
OprÛcz kompostowni przerabiajπcych odpady zmieszane istniejπ rÛwnieø
kompostownie, ktÛre kompostujπ wy≥πcznie odpady Ñzieloneî. Liczba tych kompostowni jest znacznie mniejsza niø pozosta≥ych. W Polsce jest ich 9 i znajdujπ
siÍ m.in. w Warszawie, £odzi, Sopocie, Gdyni, Radomiu i Pu≥awach. Proces
technologiczny przerobu odpadÛw odbywa siÍ na otwartej przestrzeni, w odpowiednio ukszta≥towanych pryzmach.
W Polsce stosowane sπ rÛwnieø kompostownie, ktÛre w tym samym cyklu
przerobowym przerabiajπ zarÛwno odpady zielone, jak i osady úciekowe, a takøe inne odpady organiczne. Do takich kompostowni zaliczyÊ moøna zak≥ady
znajdujπce siÍ w Zabrzu, Bia≥ymstoku i Krakowie.
W roku 2004 procesowi kompostowania poddano 234 tys. Mg odpadÛw.
W tym samym roku najwiÍcej kompostu wytworzono w wojewÛdztwie mazowieckim ñ 71 tys. Mg, w wojewÛdztwie úlπskim ñ 47 tys. Mg oraz wojewÛdztwie podlaskim ñ 50 tys. Mg.

3. PODSUMOWANIE
Na podstawie przedstawionych w opracowaniu informacji moøna stwierdziÊ,
øe w Polsce gospodarka odpadami jest ma≥o zorganizowana. Dotychczas prawie
ca≥π masÍ odpadÛw usuwa siÍ na sk≥adowiska. CzÍsto sk≥aduje siÍ odpady na
sk≥adowiskach w stanie nieprzerobionym, razem z substancjami niebezpiecznymi, a to ujemnie wp≥ywa na stan úrodowiska i wydatnie zmniejsza czas uøytkowania sk≥adowiska.
Jak wynika z danych literaturowych [Kalbarczyk 2001]:
●
prawie trzy czwarte gmin w Polsce wywozi odpady na sk≥adowiska odpadÛw bez øadnej selekcji;
●
ponad 20% gmin prowadzi rozwiniÍtπ lub czÍúciowπ segregacjÍ odpadÛw
u ürÛd≥a;
●
oko≥o 10% gmin prowadzi sortowanie odpadÛw przy sk≥adowiskach;
●
niespe≥na 5% gmin prowadzi czÍúciowπ, selektywnπ zbiÛrkÍ odpadÛw;
●
pozosta≥e gminy nie prowadzπ zbiÛrki odpadÛw ñ wszystkie odpady trafiajπ,
na dzikie sk≥adowiska albo sπ zakopywane bπdü spalane w gospodarstwach
domowych.
Przedstawiony sposÛb postÍpowania z odpadami w g≥Ûwnej mierze dotyczy gmin wiejskich, ok. 78 % tych gmin wywozi odpady bez øadnej selekcji
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na sk≥adowiska, niewiele tylko sortuje odpady u ürÛd≥a lub przy sk≥adowiskach. Znacznie lepiej jest prowadzona miejska gospodarka odpadami.
Ze sk≥adowaniem odpadÛw wiπøπ siÍ koszty ich deponowania na sk≥adowisku, dlatego duøa czÍúÊ spo≥eczeÒstwa, jak rÛwnieø firm, wywozi swoje
odpady na dzikie sk≥adowiska. Na koniec roku 2004 liczba dzikich sk≥adowisk w Polsce wynosi≥a 3366, z czego najwiÍksza ich koncentracja wystÍpuje
na terenach gmin wiejskich, gdzie znajduje siÍ 2031 takich sk≥adowisk [Ochrona årodowiska 2005].
NajwiÍcej dzikich sk≥adowisk znajduje siÍ w wojewÛdztwach: úlπskim 523,
dolnoúlπskim ñ 449 i zachodniopomorskim ñ 402, najmniej zaú w wojewÛdztwach warmiÒsko-mazurskim ñ 38 oraz pomorskim ñ 53 [Ochrona årodowiska 2005].
Zaniedbania dotyczπ teø w Polsce selektywnej zbiÛrki odpadÛw. Poziom
odzyskiwania z odpadÛw surowcÛw wtÛrnych szacuje siÍ zaledwie na 2,5%, co
lokuje PolskÍ na jednym z ostatnich miejsc wúrÛd krajÛw Europy.

4. WNIOSKI
Na podstawie przedstawionych danych obrazujπcych stan gospodarki odpadami w Polsce moøna sformu≥owaÊ nastÍpujπce wnioski:
1) Pilnπ potrzebπ jest podjÍcie wszelkich dzia≥aÒ, ktÛre zmieni≥yby obecny,
a przy tym wysoce niezadowalajπcy stan gospodarki odpadami w Polsce.
2) Potrzebne i waøne w gospodarce odpadami sπ dobrze opracowane programy, ktÛre ustala≥yby przedsiÍwziÍcia niezbÍdne przy okreúlaniu w≥aúciwych
dzia≥aÒ organizacyjnych aø do wdroøeÒ w≥πcznie, do chwili osiπgniÍcia
za≥oøonych celÛw i administrowania ca≥ym systemem, oraz zasady realizowania tych przedsiÍwziÍÊ.
3) Pilne i konieczne jest podjÍcie wszelkich dzia≥aÒ majπcych na celu kszta≥towanie úwiadomoúci spo≥ecznej, w tym úwiadomoúci wszystkich mieszkaÒcÛw miast i wsi, jako bezpoúrednich wytwÛrcÛw odpadÛw komunalnych
ñ segregacja odpadÛw jest bowiem sprawπ nieodzownπ, ktÛra przyniesie
zarÛwno spo≥eczeÒstwu, jak i úrodowisku same korzyúci.
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5. PRZYK£ADY ORGANIZACJI I SELEKTYWNEJ
ZBI”RKI ODPAD”W KOMUNALNYCH
Potwierdzeniem s≥usznoúci wysuniÍtych w opracowaniu wnioskÛw sπ nastÍpujπce przyk≥ady, úwiadczπce, øe moøna z sukcesem wprowadziÊ selektywnπ
zbiÛrkÍ odpadÛw komunalnych. Przedstawione w przyk≥adach rozwiπzania mogπ,
a nawet powinny stanowiÊ wzÛr do naúladowania.
Przyk≥ad 1. W roku 1992 na terenie miasta Øywiec podjÍto pierwsze prÛby
segregacji odpadÛw komunalnych przez zorganizowanie odbioru surowcÛw wtÛrnych w systemie kontenerowym i w specjalistycznych pojemnikach PA 1100
[www.otzo.most.org.pl/publikacje/sem_proe/beskid.htm-31k].
Na poczπtku 1994 r. Rada Miejska Øywca oraz 9 rad gmin podjÍ≥o uchwa≥y
o utworzeniu spÛ≥ki do ktÛrej do≥πczy≥o jeszcze 8 gmin. SpÛ≥ka wraz z gminami
naleøπcymi do spÛ≥ki wybudowa≥y ma≥e sk≥adowiska odpadÛw. Osiemnaúcie
gmin prowadzi wspÛ≥pracÍ ze spÛ≥kπ tylko w zakresie gospodarki surowcami
wtÛrnymi.
Pierwszπ gminπ, ktÛra wprowadzi≥a workowy system segregacji, by≥a gmina
Øywiec.
Kolejnym etapem realizacji za≥oøeÒ systemu selektywnej zbiÛrki by≥o wprowadzenie go w pozosta≥ych gminach naleøπcych do spÛ≥ki. Wprowadzenie systemu selektywnej zbiÛrki odpadÛw Ñu ürÛde≥î ich powstawania w gminach wiejskich napotyka≥o na wiÍkszy opÛr ze strony mieszkaÒcÛw, ktÛrzy do tej pory
pozbywali siÍ swoich odpadÛw na koszt urzÍdÛw gmin, wysypujπc je do kontenerÛw KP 7 rozstawionych z rÛønπ gÍstoúciπ. Ponadto zrezygnowano z systematycznej zbiÛrki makulatury, wprowadzajπc zbiÛrkÍ akcyjnπ. Worki z surowcami
wtÛrnymi (szk≥o bia≥e, kolorowe, puszki, makulatura, drobny z≥om, tworzywa
sztuczne) z bliøej po≥oøonych gmin sπ przywoøone wprost do zak≥adu spÛ≥ki.
Z gmin dalej po≥oøonych worki sπ zwoøone na stacje prze≥adunkowe. IloúÊ tych
stacji zaleøy od struktury zabudowy. Ze stacji prze≥adunkowych wype≥nione
kontenery z poszczegÛlnymi surowcami sπ przewoøone do zak≥adu utylizacji
spÛ≥ki.
Po 28 miesiπcach wdraøania systemu selektywnej zbiÛrki odpadÛw komunalnych Ñu ürÛde≥î ich powstawania, osiπgniÍte wyniki potwierdzajπ s≥usznoúÊ
przyjÍtych za≥oøeÒ. Surowce zbierane tym systemem sπ bardzo czyste. StopieÒ
czystoúci surowcÛw wtÛrnych zbieranych w workach foliowych dochodzi do
80%. Przyczynπ tak duøej czystoúci surowcÛw jest m.in. to, øe stanowisko wieszakowo-workowe na posesji ma imiennego w≥aúciciela, ktÛry poczuwa siÍ do
odpowiedzialnoúci za czystoúÊ segregowanych przez siebie odpadÛw. StopieÒ
czystoúci surowcÛw zbieranych w pojemnikach i kontenerach rozmieszczonych
w miejscach ogÛlnodostÍpnych wynosi tylko oko≥o 35%.
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W roku 2003 w mieúcie Øywiec odzysk surowcÛw z odpadÛw wynosi≥
50,82%, a w niektÛrych gospodarstwach domowych stanowi≥ nawet do 75%.
Przyk≥ad 2. Kolejnym przyk≥adem wdroøenia prawid≥owej gospodarki odpadami jest Konin. Jednym z g≥Ûwnych zadaÒ gminy by≥a w≥aúciwie prowadzona gospodarka odpadami. W tym celu na terenie miasta stworzono dogodne warunki do przeprowadzenia takiej gospodarki poprzez budowÍ zak≥adu zagospodarowania odpadÛw w 1999 r. oraz rozmieszczenie na osiedlach odpowiednich
pojemnikÛw do selektywnego gromadzenia odpadÛw [Przeglπd... 2004].
W Koninie funkcjonuje nowoczesne sk≥adowisko odpadÛw komunalnych,
przy ktÛrym zlokalizowana jest sortownia odpadÛw. Obok wydzielono takøe
teren do prowadzenia kompostowania organiki. Od roku 1997 sukcesywnie
wdraøany jest system selektywnej zbiÛrki odpadÛw. Obecnie jest nim objÍtych
100% mieszkaÒcÛw Konina. Na terenie miasta do koÒca 2003 r. ustawiono
1232 pojemniki na segregowane odpady (na makulaturÍ, na szk≥o, na tworzywa
sztuczne i na bioodpady). Zebrane odpady sπ przekazywane do sortowni odpadÛw komunalnych, gdzie podlegajπ procesowi doczyszczenia, a bioodpady
sπ gromadzone w pryzmie kompostowej na sk≥adowisku odpadÛw [Przeglπd... 2004].
Rodzaje i iloúci odzyskanych surowcÛw wtÛrnych w Koninie w latach 2000ñ
ñ2003 przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1. Rodzaje i iloúci odzyskanych surowcÛw wtÛrnych w Koninie
Fig. 1. Types and amount of recovered materials in Konin
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Jak widaÊ na rysunku nastÍpuje coroczny wzrost poziomu odzysku makulatury, szk≥a, a w niewielkim stopniu spadek odzysku zuøytych opon i z≥omu stalowego.
Urzπd Miejski w Koninie wyposaøa ponadto miejscowy szpital w pojemniki
na odpady szpitalne i segregowane na potrzeby szpitala. W dziewiÍciu aptekach
na terenie miasta ustawiono pojemniki na przeterminowane leki. W placÛwkach
oúwiatowych rozpoczÍto zbiÛrkÍ baterii. W UrzÍdzie Miejskim w Koninie jest
teø prowadzona wewnÍtrzna zbiÛrka opakowaÒ po tonerach do drukarek, zarÛwno laserowych, jak i atramentowych.
Przyk≥ad 3. Przyk≥adem godnym do naúladowania sπ dzia≥ania podejmowane w Gdyni. Na terenie miasta Gdyni selektywna zbiÛrka odpadÛw jest prowadzona od 1999 r. Wprowadzanie selektywnej zbiÛrki odpadÛw rozpoczÍto programem pilotaøowym w czÍúci dzielnicy Or≥owo. W roku 2000 dzia≥ania rozszerzono na ca≥π dzielnicÍ Or≥owo i Witomino, zamieszka≥e ≥πcznie przez
28 tys. osÛb. Przez dwa lata testowano selektywnπ zbiÛrkÍ odpadÛw surowcowych: szk≥a, makulatury i plastiku. W roku nastÍpnym programem by≥o juø objÍtych ok. 115 tys. mieszkaÒcÛw 9 dzielnic Gdyni, a od 2002 r. w zasiÍgu oddzia≥ywania programu znalaz≥o siÍ ca≥e miasto. Obecnie selektywnπ zbiÛrkπ objÍte
sπ odpady tworzyw sztucznych, szk≥a i papieru.
ZbiÛrka surowcÛw wtÛrnych jest prowadzona w dwÛch systemach: workowym i pojemnikowym. Obok zbiÛrki surowcÛw wtÛrnych prowadzona jest rÛwnieø zbiÛrka odpadÛw wielkogabarytowych oraz niebezpiecznych [www.kzg.pl].
OprÛcz opisanych gmin, podobne dzia≥ania sπ prowadzone rÛwnieø w gminach: raciborskich, Raciechowice oraz w mieúcie Bia≥ystok.
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