
W tabeli IV.7 przedstawiono grupy, a wÊród tych grup rodzaje odpadów niebezpiecznych wy-
twarzanych w najwi´kszych iloÊciach w województwie w latach 2002-2003 oraz ich procento-
wy udzia∏ w ogólnej masie wytworzonych odpadów niebezpiecznych.

Tabela IV.7. Rodzaje odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w najwi´kszych iloÊciach w latach 2002-2003 (da-
ne WIOÂ – baza SIGOP)

Table IV.7. Hazardous waste types generated in significant volume in 2002-003 (WIOÂ data – SIGOP database)

W tabeli IV.8 przedstawiono rodzaje odpadów wytworzonych w najwi´kszych iloÊciach oraz
procent ich zagospodarowania (odzysk, unieszkodliwienie).

W województwie zachodniopomorskim w latach 2002-2003 najwi´cej odpadów powsta∏o
z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania zwiàzków nieorganicznych (grupa 06). G∏ów-
nym wytwórcà tych odpadów sà Zak∏ady Chemiczne „Police” S.A. Odpady grupy 06 stanowi-
∏y ok. 80% ca∏oÊci strumienia odpadów niebezpiecznych. WÊród tej grupy dominuje odpado-
wy kwas siarkowy, siarkawy (060101), wytwarzany przy produkcji dwutlenku tytanu przez ZCh
„Police” S.A. Stanowi on ponad 70% ca∏ej masy odpadów niebezpiecznych wytworzonych
w województwie (rysunek IV.6). W 2003 roku zak∏ady wytworzy∏y o ponad 10 tys. Mg wi´cej
tego odpadu w stosunku do roku ubieg∏ego. Znacznà iloÊç odpadu poddano odzyskowi – pro-
dukcja kwasu fosforowego (2002 – 85,5%; 2003 – 64,8%), cz´Êç unieszkodliwiono poprzez
neutralizacj´ na zak∏adowej oczyszczalni Êcieków (2002 – 14,2%; 2003 – 35,2%), minimalnà
iloÊç zmagazynowano.
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Rysunek IV.6. Odpady niebezpieczne w województwie zachodniopomorskim w latach 2002-2003
Figure IV.6. Hazardous waste in the West Pomeranian Voivodeship in 2002-2003

Drugà znaczàcà grupà odpadów niebezpiecznych by∏y oleje odpadowe (grupa 13). Stanowi-
∏y one ponad 7% ca∏ej masy odpadów niebezpiecznych wytworzonych w latach 2002-2003.
WÊród tej grupy dominowa∏y oleje z´zowe ze statków, oleje silnikowe, przek∏adniowe i smaro-
we, zaolejona woda. Znaczàcymi wytwórcami tych odpadów by∏a Stocznia Szczeciƒska „No-
wa” Sp. z o.o., Morska Stocznia Remontowa S.A. w ÂwinoujÊciu, Polska ˚egluga Ba∏tycka
S.A. w Ko∏obrzegu, Szczeciƒska Stocznie Remontowa „Gryfia” S.A.

Odpady olejowe (oleje z´zowe, zaolejona woda i szlamy z odwadniania w separatorach)
unieszkodliwiono (ok. 100%) na specjalistycznych oczyszczalniach („Ship Service”, „Mi´dzy-
odrze”) oraz w zak∏adach termicznego unieszkodliwiania (m.in. BSC „Ekopal”). 

Odpady nadajàce si´ do wykorzystania (mineralne i inne oleje silnikowe, przek∏adniowe i sma-
rowe) odbiera∏y firmy specjalistyczne, przekazujàc je do powtórnej rafinacji w rafineriach lub
wspó∏spalania jako paliwo alternatywne (ponad 90%).

Trzecià grup´ odpadów niebezpiecznych stanowi∏y odpady grupy 16 – odpady ró˝ne nieuj´-
te w innych grupach (ok.7% ogólnej masy odpadów). WÊród tej grupy dominowa∏y odpady
z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek. G∏ównym wy-
twórcà tego odpadu jest Szczeciƒska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. W latach 2002-2003
odpady tego rodzaju unieszkodliwiono w ponad 70%.

Znacznà iloÊç w tej grupie stanowi∏y baterie i akumulatory wytwarzane w niewielkich ilo-
Êciach, ale w wielu zak∏adach. Poddano je odzyskowi w ok. 90%.

W grupie odpadów z elektrowni i innych zak∏adów energetycznego spalania (grupa 10) odpa-
dem  niebezpiecznym sà osady z chemicznej oczyszczalni Êcieków (placek filtracyjny) Elek-
trowni „Dolna Odra” w Nowym Czarnowie. Odpad ten stanowi∏ 2,1-3,2% wszystkich odpadów
niebezpiecznych wytworzonych w województwie. W ca∏oÊci unieszkodliwiono je poprzez spa-
lenie w kot∏ach energetycznych elektrowni.

Nast´pnà grup´ (podgrup´ – 1801) odpadów pod wzgl´dem iloÊci stanowià odpady z diagno-
zowania, leczenia i profilaktyki medycznej (ok. 1% ca∏oÊci odpadów niebezpiecznych), które
ze wzgl´du na rzeczywistà lub prawdopodobnà obecnoÊç mikroorganizmów chorobotwór-
czych stanowiç mogà potencjalne êród∏o zaka˝enia. Odpady te prawie w 100% unieszkodli-
wiono termicznie (spalarki, utylizatory WPS, piece ró˝nego typu). 
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Tabela IV.8. Rodzaje odpadów niebezpiecznych  wytworzonych w najwi´kszych iloÊciach oraz procent odzysku i uniesz-
kodliwienia (poza sk∏adowaniem)* w latach 2002-2003 (dane WIOÂ – baza SIGOP).

Table IV.8. Hazardous waste types generated in significant volume and the percentage of recycled and disposed
waste (excluding depositing)* in 2002-003 (WIOÂ data – SIGOP database)

Odpady komunalne

Za odpady komunalne uwa˝a si´ odpady powstajàce w gospodarstwach domowych, a tak˝e
odpady niezawierajàce odpadów niebezpiecznych pochodzàcych od innych wytwórców, od-
pady, które ze wzgl´du na swój charakter lub sk∏ad, sà podobne do odpadów powstajàcych
w gospodarstwach domowych.
Z uwagi na sk∏ad, w∏aÊciwoÊci technologiczne oraz warunki i miejsce powstawania wyró˝nia
si´: odpady domowe zwiàzane z bytowaniem ludzi w domach mieszkalnych, odpady z obiek-
tów u˝ytecznoÊci publicznej i obs∏ugi ludnoÊci, szkolnictwa, lecznictwa otwartego i szpitali, od-
pady z terenów otwartych (odpady uliczne z koszy, zmiotki z placów targowych, cmentarzy,
zieleni miejskiej) oraz odpady wielkogabarytowe, jak zu˝yte meble, sprz´t gospodarstwa do-
mowego, zu˝yty sprz´t elektroniczny.

G∏ównym êród∏em powstawania odpadów komunalnych zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià bytowo-
-gospodarczà cz∏owieka w Êrodowisku sà przede wszystkim gospodarstwa domowe zlokali-
zowane na terenach miejskich i wiejskich oraz obiektach infrastruktury. Odpady z terenów
wiejskich trafiajàce na sk∏adowiska charakteryzujà si´ mniejszym udzia∏em substancji orga-
nicznych, papieru oraz zwi´kszonym udzia∏em tworzyw sztucznych i szk∏a.

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego zosta∏ przygotowany
w ramach projektu DANCEE, realizowanego na rzecz i przy wspó∏pracy Urz´du Marsza∏kowskiego

29Gospodarka odpadami



Województwa Zachodniopomorskiego. Wed∏ug Planu... na terenach miejskich (miasta i obszary
miejskie) powstaje 78% odpadów komunalnych, na terenach wiejskich (wsie i obszary wiejskie)
– 22%. Wed∏ug przeprowadzonych szacunków w województwie powstaje rocznie 616 500 Mg
odpadów komunalnych, co w przeliczeniu na mieszkaƒca daje 355 kg/rok (tabela IV.9)

Tabela IV.9. Bilans odpadów komunalnych wytworzonych w 2000 r. [Mg] z uwzgl´dnieniem iloÊci na mieszkaƒca
[kg/mieszk/rok] – (wed∏ug Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego)

Table IV.9. Balance of municipal waste generated in 2000 [Mg] waste volume per inhabitant [kg/M/year] – (according
to the Waste Management Plan for the West Pomeranian Voivodeship)

Dla porównania Êrednie iloÊci wytworzonych odpadów komunalnych w Polsce, podane w kra-
jowym planie gospodarki odpadami (KPGO), sà nast´pujàce:

• miasta/obszary miejskie 426 kg/M/rok
• wsie/obszary wiejskie 224 kg/M/rok

Zatem Êrednie iloÊci stwierdzone dla województwa zbli˝one sà do Êrednich krajowych.

Lata 2002-2003 nie przynios∏y znaczàcych zmian w sposobie gospodarowania odpadami ko-
munalnymi w województwie zachodniopomorskim. Nadal gospodarka bazuje g∏ównie na de-
ponowaniu odpadów na sk∏adowiskach. Praktykowana powszechnie metoda jest niezgodna
z obowiàzujàcymi przepisami o odpadach, wed∏ug których unieszkodliwiaç tà metodà mo˝na
odpady, jakie ze wzgl´dów technologicznych, ekonomicznych czy organizacyjnych nie mogà
byç unieszkodliwione innymi metodami (fizycznymi, chemicznymi, biologicznymi).

Wed∏ug ewidencji prowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Ârodowiska w Szcze-
cinie na terenie województwa znajduje si´ 113 sk∏adowisk, 65 czynnych i 48 nieczynnych (ta-
bele IV.10 i 11) – stan na 31 grudnia 2003 r. Lokalizacj´ sk∏adowisk czynnych i nieczynnych
przedstawiono na za∏àczonej mapie (mapa IV.1).
Wed∏ug danych uzyskiwanych od zarzàdzajàcych sk∏adowiskami obserwuje si´ nieznaczny spa-
dek iloÊci odpadów deponowanych na sk∏adowiskach (rysunek IV.7). Jest on wynikiem odzysku
cz´Êci odpadów w ramach selektywnej zbiórki u êród∏a i na niektórych sk∏adowiskach.

Rysunek IV.7. Odpady komunalne zdeponowane na sk∏adowiskach w latach 2002-2003
Figure IV.7. Municipal waste deposited in disposal sites in 2002-2003
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