
IV. Gospodarka odpadami

Spo∏eczeƒstwo polskie w zdecydowanej wi´kszoÊci jest Êwiadome koniecznoÊci racjonalnej go-
spodarki odpadami. 
Prze∏om 2001-2002 przyniós∏ istotne zmiany w polskim prawodawstwie ochrony Êrodowiska,
w tym dotyczàce gospodarki odpadami. G∏ównym powodem tych zmian by∏a koniecznoÊç trans-
pozycji wymagaƒ Unii Europejskiej do prawa polskiego, jak równie˝ ch´ç wdro˝enia rozwiàzaƒ
przyczyniajàcych si´ do lepszej ochrony Êrodowiska w kraju. 
W Polsce na prze∏omie 2001 i 2002 roku wprowadzono ca∏y pakiet nowych przepisów dotyczà-
cych gospodarki odpadami. Obecnie regulacje uwzgl´dniajàce ogólne i szczegó∏owe wymogi
przepisów o odpadach UE zawarte sà w szeÊciu podstawowych ustawach oraz w kilkudziesi´ciu
rozporzàdzeniach wykonawczych.
Podstawowe regulacje dotyczàce post´powania z opadami zawarte sà w ustawie z dnia 27 kwiet-
nia 2001 roku o odpadach (z póêniejszymi zmianami). W sprawach bardziej ogólnych, obejmujà-
cych poza odpadami inne elementy Êrodowiska, przepisy ustawy o odpadach odwo∏ujà si´ do
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Êrodowiska (z póêniejszymi zmianami).
Ustaw´ o odpadach uzupe∏nia ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 
11 maja 2001 roku oraz ustawa o obowiàzkach przedsi´biorców w zakresie gospodarowania nie-
którymi odpadami oraz o op∏acie produktowej i depozytowej. 
Odpady komunalne, po zmianach wprowadzonych tzw. ustawà czyszczàcà, traktowane sà tak, jak po-
zosta∏e odpady, jednak˝e nadal wiele zagadnieƒ z nimi zwiàzanych regulujà przepisy ustawy z dnia
13 wrzeÊnia 1996 roku o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach (z póêniejszymi zmianami). 
Ka˝da z wy˝ej wymienionych ustaw obejmuje okreÊlone zagadnienia dotyczàce odpadów, two-
rzàc system wzajemnie powiàzanych i uzupe∏niajàcych si´ aktów prawnych.
Od 1 stycznia 2002 roku odpady klasyfikowane sà zgodnie z katalogiem odpadów, opubliko-
wanym w rozporzàdzeniu Ministra Ârodowiska z dnia 27 wrzeÊnia 2001 roku. Katalog odpa-
dów okreÊla grupy, podgrupy i rodzaje odpadów oraz ich szeÊciocyfrowe kody* wraz z listà
odpadów niebezpiecznych. 

Odpady przemys∏owe

Ustawa o odpadach nie definiuje poj´cia odpadów przemys∏owych. Jednak dla podkreÊlenia
specyfiki tej grupy odpadów, a tak˝e ich miejsca powstawania, powszechnie przyj´to odpady
powstajàce w sektorze gospodarczym (poszczególne bran˝e przemys∏u, rolnictwo, rzemios∏o,
niektóre us∏ugi) nazywaç odpadami przemys∏owymi.
Odpady powstajàce w sektorze gospodarczym stanowià najwi´kszy strumieƒ odpadów wy-
twarzanych w Polsce.
Dla potrzeb monitoringu gospodarki odpadami dane dotyczàce iloÊci wytwarzanych odpadów
w województwie zachodniopomorskim i sposobu post´powania z nimi zbierane sà w Woje-
wódzkim Inspektoracie Ochrony Ârodowiska w Szczecinie. Pozyskiwanie danych odbywa si´
systemem ankietowym. Dane sà gromadzone i przetwarzane w bazie SIGOP (System Infor-
macji Gospodarki Odpadami Przemys∏owymi). 
Na terenie województwa zachodniopomorskiego monitoringiem obj´to: w 2002 roku – 632,
a w 2003 – 746 wytwórców odpadów. W 2003 roku dodatkowo obj´to monitorowaniem znacz-
nà iloÊç niewielkich wytwórców (zak∏ady produkcyjne, us∏ugowe, supermarkety) kontrolowa-
nych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Ârodowiska.

Pochodzenie i wytwarzanie odpadów

Obszar województwa zachodniopomorskiego charakteryzuje si´ du˝ym zró˝nicowaniem pod
wzgl´dem iloÊci wytwarzanych odpadów. Wià˝e si´ to przede wszystkim z dzia∏alnoÊcià prze-
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* Dwie pierwsze cyfry oznaczajà grup´ odpadów, wskazujàc êród∏o powstawania odpadów. Oznaczenie grupy odpadów ∏àcznie
z dwiema nast´pnymi cyframi identyfikuje podgrup´ odpadów, a kod sk∏adajàcy si´ z szeÊciu cyfr identyfikuje rodzaj odpadów.



mys∏owà oraz ze sposobem zagospodarowania terenu. W skali kraju nale˝ymy do woje-
wództw wysoko rozwini´tych, dlatego te˝ zagro˝enia dla Êrodowiska powodowane sà g∏ów-
nie przez przemys∏ (chemiczny, energetyczny, stoczniowy, cukrowniczy, hutniczy, drzewny),
gospodark´ komunalnà oraz transport (przygraniczne po∏o˝enie województwa). Zdecydowa-
nie najwi´ksze obcià˝enie odpadami obserwowane jest na terenie uprzemys∏owionej cz´Êci
zachodniej województwa (Police, Gryfino, Szczecin, Stargard Szczeciƒski). Najwi´ksze iloÊci
odpadów w latach 2002-2003 wytworzono na obszarze czterech powiatów: polickiego, gryfiƒ-
skiego, stargardzkiego oraz miasta Szczecina (rysunek IV.1). ¸àcznie z tego terenu pochodzi
ok. 85% ca∏ego strumienia odpadów wytworzonych w województwie.

Rysunek IV.1. Odpady przemys∏owe w latach 2002-2003 (baza SIGOP)
Figure IV.1. Industrial waste in 2002-2003 (SIGOP database)

Najwi´kszym wytwórcà odpadów sà Zak∏ady Chemiczne „Police” S.A. (produkcja nawozów
fosforowych i bieli tytanowej), gdzie rocznie powstaje ok. 3,5 mln Mg odpadów (m.in. fosfo-
gipsy, szlamy z regeneracji wymienników jonitowych, siarczan ˝elazawy, osady Êciekowe z za-
k∏adowej oczyszczalni, itd.).
Drugim co do iloÊci wytwarzanych odpadów jest Zespó∏ Elektrowni „Dolna Odra” S.A. (Elek-
trownia „Dolna Odra” w Nowym Czarnowie, Elektrownia „Szczecin”, Elektrownia „Pomorza-
ny”). W elektrowniach powstaje ok. 600 tys. Mg odpadów rocznie (m.in. odpady palenisko-
we). Na rysunku IV.2 przedstawiono najwi´kszych wytwórców odpadów w województwie na
tle pozosta∏ych.

Rysunek IV.2. Odpady wytworzone w latach 1999-2003
Figure IV.2. Waste generated in 1999-2003
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Do zak∏adów  wytwarzajàcych powy˝ej 50 000 Mg odpadów w latach 2002-2003 nale˝a∏y:
•  Cukrownia „Kluczewo” S.A. w Stargardzie Szczeciƒskim
• „Barlinek” S.A. 
• Cukrownia Gryfice S.A. 
• „Swedwood Poland” S.A. – Zak∏ad Drzewny w Stepnicy (2002)
• „Kronospan Pl” Sp. z o.o. w Szczecinku
• Kopalnie Surowców Mineralnych w Pars´cku (2003)

Znaczne iloÊci odpadów wytworzy∏y równie˝:
• Stocznia Szczeciƒska „Nowa” Sp. z o.o. (2003)
• Huta Szczecin S.A. 
• PP „Cukrownia Szczecin” w Zarzàdzie Komisarycznym (2002)
• ZWiK Sp. z o.o. w ÂwinoujÊciu – Zak∏ad Produkcji Wody (2002)
• MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie Szczeciƒskim
• Szczeciƒska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. 

W wytwarzanej masie odpadów (2002-2003) najwi´kszy udzia∏ ma pi´ç grup odpadów: 06 –  od-
pady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemys∏u chemii nieorganicznej;
19 –  odpady z instalacji i urzàdzeƒ s∏u˝àcych zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni Êcie-
ków oraz uzdatniania wody pitnej i do celów przemys∏owych; 10 – odpady z procesów termicznych;
03 – odpady z przetwórstwa drewna oraz produkcji p∏yt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektu-
ry; 02 – odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybo∏ówstwa, leÊnictwa, ∏owiec-
twa oraz przetwórstwa ˝ywnoÊci. Stanowià one ponad 95% ca∏ej masy odpadów wytworzonych.

Dominujàcymi rodzajami odpadów w województwie sà:
• fosfogipsy wymieszane z ˝u˝lami, popio∏ami paleniskowymi (1,5-1,6 mln Mg),
• szlamy z regeneracji wymienników jonitowych (1,2-1,5 mln Mg).
Wytwórcà obu rodzajów odpadów sà ZCh „Police” S.A. Odpady te w latach 2002-2003 stanowi∏y ok.
60% ca∏ej masy odpadów wytworzonych w województwie (ok. 57,9% – 2002; ok. 59,7% – 2003). 

W stosunkowo du˝ych iloÊciach wytwarzane sà równie˝ odpady z przemys∏u drzewnego (tro-
ciny, wióry, Êcinki, drewno, itd.), mieszanki popio∏owo-˝u˝lowe z mokrego odprowadzania od-
padów paleniskowych, popio∏y lotne z przemys∏u energetycznego, wys∏odki z przemys∏u cu-
krowniczego, ustabilizowane osady Êciekowe z gospodarki komunalnej, odpadowy siarczan
˝elazawy, kwas siarkowy i siarkawy z przemys∏u chemicznego, itd. 
W tabeli IV.1 przedstawiono rodzaje odpadów przemys∏owych wytworzonych w wi´kszych ilo-
Êciach w województwie w latach 2002-2003 oraz ich procentowy udzia∏ w ogólnej masie odpadów.

Tabela IV.1. Rodzaje odpadów wytworzonych w wi´kszych iloÊciach w latach 2002-2003 (dane WIOÂ – baza SIGOP)
Table IV.1. Waste types generated in significant volume in 2002-2003 (WIOÂ data – SIGOP database)

IloÊç odpadów wytworzonych Udzia∏ procentowy
Kod odpadu Rodzaj odpadu [Mg] [%]

2002 r. 2003 r. 2002 r. 2003 r.

060981 fosfogipsy wymieszane z ˝u˝lami i 1 575 900 1 634 199 33,28 31,07
060980 fosfogipsy

190906 roztwory i szlamy z regeneracji 1 165 800 1 506 600 24,62 28,65
wymienników jonitowych

030105 Trociny, wióry, Êcinki, drewno, p∏yta 385 455 282 893 8,14 5,38 
wiórowa i fornit inne ni˝ wymienione 
w 030104

100180 mieszanki popio∏owo-˝u˝lowe z mokrego 324 511 321 099 6,85 6,10 
odprowadzania odpadów paleniskowych

100102 popio∏y lotne z w´gla 186 025 169 437 3,93 3,22

020480 wys∏odki 149 964 228 788 3,17 4,35
190805 ustabilizowane komunalne osady Êciekowe 78 008 83 717 1,65 1,59

061183 odpadowy siarczan ˝elazawy 71 254 96 699 1,50 1,84
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100101 ˝u˝le, popio∏y paleniskowe i py∏y z kot∏ów 69 080 71 002 1,46 1,35
(z wy∏àczeniem py∏ów z kot∏ów 
wymienionych w 100104)

060101 kwas siarkowy i siarkawy 61 726 72 652 1,30 1,38

060503 osady z zak∏adowych oczyszczalni 57 225 78 444 1,21 1,49
Êcieków inne ni˝ wymienione w 060502

020401 osady z oczyszczania i mycia buraków 56 636 40 768 1,20 0,78

030199 inne nie wymienione odpady z 45 778 79 482 0,97 1,51
przetwórstwa drewna oraz produkcji 
p∏yt i mebli

100105 sta∏e odpady z wapniowych metod 40 472 57 657 0,85 1,10 
odsiarczania gazów odlotowych

Suma ww rodzajów odpadów 4 267 834 4 723 437 90,14 89,81

Gospodarka odpadami przemys∏owymi

W rozdziale 2 ustawy o odpadach zosta∏y okreÊlone zasady gospodarowania odpadami. Posia-
dacz odpadów jest zobowiàzany w pierwszej kolejnoÊci do poddania ich odzyskowi, a je˝eli
z przyczyn technologicznych jest to niemo˝liwe lub nie jest uzasadnione z przyczyn ekologicz-
nych czy ekonomicznych, to odpady te nale˝y unieszkodliwiaç przez sk∏adowanie w sposób
zgodny z wymaganiami ochrony Êrodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

W myÊl ustawy o odpadach odzysk to wszelkie dzia∏ania, niestwarzajàce zagro˝enia dla ˝ycia, zdrowia
ludzi lub dla Êrodowiska, polegajàce na wykorzystaniu odpadów w ca∏oÊci lub w cz´Êci, lub prowadzàce
do odzyskania z odpadów substancji, materia∏ów lub energii i ich wykorzystania (okreÊlone w za∏àczniku
nr 5 ustawy o odpadach). 
Unieszkodliwianie odpadów to poddanie odpadów procesom przekszta∏ceƒ biologicznych, fizycznych
lub chemicznych (okreÊlonym w za∏àczniku nr 6 do ustawy) w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie
stwarza zagro˝enia dla zdrowia, ̋ ycia ludzi lub dla Êrodowiska. Jednym z procesów unieszkodliwiania od-
padów jest równie˝ sk∏adowanie na sk∏adowiskach odpadów: niebezpiecznych, oboj´tnych oraz innych
ni˝ niebezpieczne i oboj´tne.

W ogólnej iloÊci zagospodarowanych odpadów w 2002 roku w województwie poddano odzysko-
wi – 36,5%, unieszkodliwieniu poza sk∏adowaniem – 25,9%, unieszkodliwieniu przez sk∏adowa-
nie – 34,4%, zmagazynowano – 3,1%. W roku 2003 wzros∏o unieszkodliwienie odpadów poza
sk∏adowaniem o 3,4%, zaÊ nieznacznie zmala∏ odzysk, magazynowanie i unieszkodliwienie przez
sk∏adowanie (o ok.1,0%).
Gospodark´ odpadami przemys∏owymi wytworzonymi na terenie województwa w latach 2002-
2003 (baza SIGOP) ilustruje rysunek IV.3 (tabele IV.2, 3).

Rysunek IV.3. Gospodarka odpadami przemys∏owymi w latach 2002-2003 (baza SIGOP)
Figure IV.3. Industrial waste management in 2002-2003 (SIGOP database)
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