
jeszcze odpowiednich urzàdzeƒ technicznych niezb´dnych do prawid∏owego funkcjonowania
sk∏adowiska, m.in. wag rejestrujàcych mas´ przywo˝onych odpadów. 

W ramach poprawy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, wià˝àcego si´ z dostosowa-
niem Polski do przepisów UE, zamykane i rekultywowane b´dà sk∏adowiska niespe∏niajàce
wymogów ochrony Êrodowiska lub b´dà musia∏y zostaç zmodernizowane tak, aby te wymogi
zosta∏y spe∏nione (uzupe∏nienie wyposa˝enia, obowiàzek uzyskania pozwolenia na budow´).
W latach 2002-2003 wydano decyzje o zamkni´ciu 33 sk∏adowisk, natomiast decyzje o do-
stosowaniu do wymogów otrzyma∏o 27 sk∏adowisk. 
Widoczny jest wzrost iloÊci obiektów, na których prowadzi si´ systematyczne badania moni-
toringowe (prowadzone zgodnie z Rozporzàdzeniem Ministra Ârodowiska z dnia 9 grudnia
2002 roku w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu sk∏a-
dowisk odpadów oraz instrukcji eksploatacji sk∏adowisk), dzi´ki którym mo˝na okreÊliç ewen-
tualny wp∏yw sk∏adowiska na Êrodowisko. 

JeÊli chodzi o problem poprawy standardów technologicznych dla sk∏adowisk odpadów, Pol-
ska uzyska∏a okres przejÊciowy do 2012 roku. Zyskujemy w ten sposób czas na przebudow´
sk∏adowisk odpadów lub budow´ nowych obiektów w miejsce zamykanych, które nie spe∏nia-
jà norm. Koszty restrukturyzacji sk∏adowisk odpadów b´dà ponosiç g∏ównie samorzàdy lokalne.

Z uwagi na brak w województwie ogólnodost´pnego sk∏adowiska odpadów przemys∏owych,
na niektórych obiektach wydzielono kwatery lub miejsca magazynowania odpadów prze-
mys∏owych (sk∏adowisko w m. Marianowo, Dalsze, Sianów, ¸´czyca).

W wi´kszoÊci na sk∏adowiska trafiajà odpady niesegregowane. Na nielicznych obiektach pro-
wadzi si´ odzysk surowców wtórnych (Drzesz, Gryfino, Kaliska, Kurzycko, LeÊno Górne,
Szczecin-Klucz, Sierakowo, Sianów, Krzywop∏oty, Gwiazdowo, Mielenko Drawskie, Âwidwinek
II, Wa∏cz, Miros∏awiec, Borne Sulinowo, ÂwinoujÊcie, Smol´cin gm. Sierakowo).

W województwie zachodniopomorskim funkcjonuje jedna kompostownia w Grzybowie (sa-
modzielna instalacja) oraz kompostownie p∏ytowe zlokalizowane na wydzielonym terenie sk∏a-
dowisk komunalnych w Sianowie, LeÊnie Górnym i ÂwinoujÊciu oraz na oczyszczalniach Êcie-
ków w Stargardzie Szczeciƒskim i w Wolinie.

Na terenie trzech sk∏adowisk funkcjonujà sortownie (LeÊno Górne, Smol´cin gm. Ko∏basko-
wo, Sianów). Minisortownia istnieje na sk∏adowisku w ÂwinoujÊciu (tworzywa sztuczne).
Na terenie Zak∏adu Odzysku i Sk∏adowania Odpadów Komunalnym (ZOiSOK) w m. LeÊno
Górne istnieje linia segregacji odpadów. W pierwszym etapie ze strumienia odpadów wydzie-
la si´ cz´Êç organicznà. Pozosta∏oÊç odpadów trafia na lini´ sortowniczà, gdzie wydziela si´
odpady o charakterze surowców wtórnych (metale, szk∏o, papier, tworzywa sztuczne). Sà one
magazynowane w wydzielonych boksach (poza terenem sk∏adowiska) i przekazywane odbior-
com odpadów. Pozosta∏a cz´Êç odpadów (balast) jest prasowana i przewo˝ona w postaci sze-
Êcianów do sk∏adowania na kwater´. Odpady organiczne sà kompostowane na terenie placu
przeznaczonego do tego celu. Plac kompostowania wyposa˝ony jest w filtry do zmniejszenia
ucià˝liwoÊci odorów.
Na terenie sk∏adowiska (poza kwaterami) znajduje si´ detonator odpadów niebezpiecznych,
które zosta∏y wysegregowane ze strumienia odpadów komunalnych.

W województwie, na terenie czterech sk∏adowisk funkcjonujà instalacje odgazowania z wyko-
rzystaniem biogazu do produkcji energii elektrycznej (Sianów, Sierakowo, Szczecin-Klucz
i ÂwinoujÊcie-Przytór Ognica). Na sk∏adowisku w Sianowie instalacja pracuje od 1994 roku.
W Sierakowie na sk∏adowisku pracujà dwie elektrownie biogazowe, jedna w starej nieeksplo-
atowanej cz´Êci sk∏adowiska, druga w nowej cz´Êci sk∏adowiska pracujàca od 2000 roku.
W Szczecinie-Kluczu instalacja odgazowujàca funkcjonuje od 1998 roku, a w ÂwinoujÊciu na
sk∏adowisku Przytór-Ognica od koƒca 2000 roku.
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W 2003 roku na terenie gminy Trzciƒsko Zdrój uruchomiono sk∏adowisko odpadów zlokalizo-
wane w m. Drzesz, obr´b Rosnówek w otulinie Cedyƒskiego Parku Krajobrazowego. Sk∏ado-
wisko o powierzchni ok. 1,0 ha, z uszczelnieniem naturalnym posiada drena˝ i zbiornik bez-
odp∏ywowy na odcieki, kominki odgazowujàce, piezometry. Na sk∏adowisku prowadzony jest
monitoring Êrodowiska.

Na sk∏adowisku w Sianowie zarzàdzanym przez Przedsi´biorstwo Gospodarki Komunalnej
Spó∏k´ z o.o. z Koszalina w III kwartale 2003 roku uruchomiono sortowni´ odpadów oraz kom-
postowni´ p∏ytowà. Sortownia sk∏ada si´ z: hali z linià do sortowania szk∏a, linià do sortowania
tworzyw sztucznych, boksów na surowce wtórne, myjni surowców wtórnych i Êrodków trans-
portu. Sortownia wyposa˝ona jest w rozdrabniarki do tworzyw sztucznych i szk∏a oraz 4 below-
nice do tworzyw sztucznych. Dziennie sortownia przyjmuje oko∏o 3-4 tony odpadów. Natomiast
kompostownia, gdzie kompostowane sà osady Êciekowe, frakcje organiczne oraz odpady zie-
lone, sk∏ada si´ z p∏yty grzewczej oraz p∏yty do le˝akowania kompostu. Wyposa˝ona jest w roz-
drabniark´ ga∏´zi i mieszark´ do przemieszczania kompostu w pryzmach, a tak˝e w instalacj´
odciekowà, zraszajàcà oraz odgazowywania z rurociàgiem do przesy∏ania biogazu. Otrzymy-
wany produkt – kompost b´dzie wykorzystywany g∏ównie przez zak∏ad zieleni PGK.
W III kwartale 2003 roku zakoƒczono równie˝ budow´ kwatery balastu sta∏ego z selektywnej
zbiórki odpadów. Kwatera wybudowana zosta∏a w miejscu zlikwidowanego mogilnika. Ma po-
wierzchni´ 1,3 ha, dno wy∏o˝one jest folià PEHD o gruboÊci 1,5 mm, posiada drena˝ odcie-
kowy. Kwatera nie jest jeszcze u˝ytkowana. Natomiast w lipcu 2003 roku na sk∏adowisku od-
dana zosta∏a do u˝ytku kwatera o pow. 0,6 ha na odpady azbestowo-cementowe, której pod-
∏o˝e uszczelnione jest geomembranà PEHD, w dnie u∏o˝ony jest drena˝ odciekowy, posiada
odr´bne ogrodzenie. Na ukoƒczeniu jest budowa wiaty do tymczasowego magazynowania
odpadów niebezpiecznych. 
W paêdzierniku 2003 roku na sk∏adowisku uruchomiono wiat´ do rozdrabniania odpadów
wielkogabarytowych oraz boksy do magazynowania surowców wtórnych z rozbiórek, odpa-
dów wielkogabarytowych, odpadów z urzàdzeƒ AGD. Boksy majà Êciany i dno izolowane geo-
membranà. Wiata wyposa˝ona jest w no˝yce hydrauliczne, pi∏´ elektrycznà, odsysark´ do
freonu i inne narz´dzia mechaniczne. 

W lutym 2003 roku Przedsi´biorstwo Redystrybucji, Zagospodarowania i Unieszkodliwiania
Odpadów „BSC Ekopal” Sp. j. w Szczecinie uzyska∏o zezwolenie na sk∏adowanie odpadów
niebezpiecznych o ∏àcznej iloÊci 2 000 Mg/rok, na wydzielonej cz´Êci sk∏adowiska odpadów
(kwatera do sk∏adowania i magazynowania odpadów z dzia∏alnoÊci gospodarczej o po-
wierzchni 0,375 ha, tj. 1/4 kwatery u˝ytkowanej) w m. Dalsze, nale˝àcego do „Eko-MyÊl” Sp.
z o.o. w MyÊliborzu, Dalsze 36.

W 2003 roku na terenie gminy Rymaƒ realizowana by∏a inwestycja pn. Zak∏ad Gospodarki Od-
padami i Recyklingu dla Rejonu Koszaliƒskiego Leszczyn-Kalina. Dotychczas zrealizowano
nast´pujàce obiekty infrastrukturalne: 1/2 kwatery na odpady inne ni˝ niebezpieczne i oboj´t-
ne z platformà roz∏adowczà, wiat´ surowców wtórnych 11-boksowà, zbiornik odcieków, zbior-
nik retencyjny, plac do sk∏adowania kompostu, plac do segregacji odpadów (miejsce przysz∏ej
linii sortowniczej), myjni´ p∏ytowà, brodzik dezynfekcyjny, wag´ samochodowà, budynek ad-
ministracyjno-socjalny i gara˝ z warsztatem, ogrodzenie z siatki. Obiekt nie jest jeszcze u˝yt-
kowany.

System zbiórki odpadów komunalnych determinuje sposób unieszkodliwiania odpadów. Jest
to jeden z wa˝niejszych elementów w poczàtkowym okresie planowania systemu zarzàdzania
odpadami. Aktualnie w województwie zachodniopomorskim zbiórka odbywa si´ metodà „od
drzwi do drzwi” w przypadku zabudowy niskiej i rozproszonej lub do zbiorczych pojemników,
w przypadku zabudowy zwartej w miastach. Sà to przewa˝nie odpady wymieszane (98%).
Zbiórkà i wywozem odpadów zajmujà si´: firmy prywatne, firmy prywatno-publiczne oraz fir-
my publiczne jak przedsi´biorstwa us∏ug komunalnych ze 100-procentowym udzia∏em gminy.
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Dzia∏alnoÊç t´ prowadzà zarówno podmioty, które zarzàdzajà sk∏adowiskami, jak i podmioty, któ-
re specjalizujà si´ tylko w transporcie. W wi´kszoÊci gmin województwa wprowadzono ju˝ sys-
tem zbiórki selektywnej plastiku, szk∏a, papieru, rzadziej selektywnej zbiórce podlegajà metale.
Z roku na rok wzrasta iloÊç gmin prowadzàcych selektywnà zbiórk´ odpadów, zwi´ksza si´ rów-
nie˝ iloÊç rozstawianych kontenerów do selektywnej zbiórki, wprowadzane sà prasy do belowa-
nia odpadów.
Aktualnie tylko jedna gmina – Police w ca∏oÊci obj´ta jest selektywnà zbiórka odpadów. W ro-
ku 2002 rozpocz´to zbiórk´ odpadów organicznych. W roku 2004 planowane jest powstanie
punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych. Nastàpi tak˝e modernizacja ZOiSOK w LeÊnie
Górnym, zwi´kszone zostanà place magazynowe, nastàpi modernizacja kwater oraz zakup
przenoÊnika za∏adowczego.
Na terenie gminy przeprowadzono szerokà akcj´ informacyjnà o zasadach w∏aÊciwego post´-
powania z odpadami. Mieszkaƒcom rozdano mi´dzy innymi ulotki o selektywnej zbiórce od-
padów, w lokalnej prasie ukaza∏y si´ artyku∏y o systemie gospodarki odpadami.

W Szczecinie selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest na terenie miasta, na sk∏adowi-
skach oraz punktach przyjmowania odpadów przy ul. Duƒskiej, Dworskiej, a od 2003 roku
przy ul. Firlika, Gdaƒskiej i Helskiej. W punktach tych mieszkaƒcy Szczecina mogà bezp∏at-
nie oddaç m.in. zu˝yte lampy fluorescencyjne, przeterminowane leki, zu˝yte opony, akumula-
tory, baterie, sprz´t elektroniczny. Informacje na temat tych punktów mo˝na uzyskaç w Wy-
dziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Ârodowiska Urz´du Miejskiego w Szczecinie. 
Mieszkaƒcy Szczecina mogà równie˝ bezp∏atnie przekazaç niewielkie iloÊci gruzu na sk∏ado-
wiska w Kluczu i w Sierakowie.
Na terenie miasta Szczecina Miejski Zak∏ad Gospodarki Odpadami odzyskuje butelki PET, bate-
rie, opakowania po chemii gospodarczej. W wi´kszoÊci szczeciƒskich aptek mo˝na oddaç prze-
terminowane leki. Na sk∏adowiskach odzyskuje si´ butelki plastikowe, plastiki twarde, makulatu-
r ,́ palety drewniane. Selektywnà zbiórkà odpadów zajmuje si´ równie˝ firma Rethmann-Szcze-
cin Oczyszczanie Miasta Sp. z o.o. oraz Miejskie Przedsi´biorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 

Dzikie wysypiska

Szacuje si´, ˝e oko∏o 10% odpadów w województwie trafia do Êrodowiska poza kontrolà (dzi-
kie wysypiska). Sà wÊród nich mniejsze skupiska odpadów, ale zdarzajà si´ równie˝ wi´ksze,
które stwarzajà powa˝ne zagro˝enie dla Êrodowiska. Na wysypiska te trafiajà nie tylko odpa-
dy komunalne, ale i przemys∏owe (m.in. gruz, opony, obudowy akumulatorów itp.). 
W ramach szeregu akcji organizowanych przez samorzàdy gminne poprawa sytuacji nast´-
puje na krótki okres czasu. Nale˝y podkreÊliç, ˝e dzikimi wysypiskami sà cz´sto obiekty, gdzie
eksploatacji zaprzestano znacznie wczeÊniej, a tylko ze wzgl´du na brak funduszy nie prze-
prowadzono jeszcze rekultywacji terenu. 

Podsumowanie

Odpady stanowià jedno z najpowa˝niejszych zagro˝eƒ dla Êrodowiska przyrodniczego,
zw∏aszcza w przypadku nieprawid∏owego ich sk∏adowania. Stwarzajà one potencjalne zagro-
˝enie dla zdrowia ludzi oraz Êrodowiska – wód, powietrza, gleb. Zmiany, jakie nastàpi∏y
w ostatnim okresie w polskiej gospodarce (przejÊcie na gospodark´ rynkowà, proces dosto-
sowawczy do wymagaƒ stawianych przez Uni´ Europejskà), wymusi∏y równie˝ zmiany w go-
spodarce odpadami. W Polsce na prze∏omie 2001 i 2002 roku wprowadzono ca∏y pakiet prze-
pisów wprowadzajàcych szereg nowych rozwiàzaƒ, uwzgl´dniajàcych ogólne i szczegó∏owe
wymagania UE.
W zale˝noÊci od êród∏a pochodzenia, zasadniczo wyszczególniamy dwie podstawowe grupy
odpadów powstajàce:
– w sektorze gospodarczym, czyli tzw. odpady przemys∏owe, w tym niebezpieczne
– w sektorze komunalnym, czyli tzw. odpady komunalne.
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Wed∏ug danych posiadanych w WIOÂ w Szczecinie (baza SIGOP) w województwie powstaje
rocznie ok. 5 mln Mg odpadów przemys∏owych. W ogólnej iloÊci zagospodarowanych odpa-
dów w roku 2002 w województwie poddano odzyskowi 36,5%, unieszkodliwieniu poza sk∏adowa-
niem – 25,9%, unieszkodliwieniu przez sk∏adowanie 34,4 %, zmagazynowano – 3,1%. Natomiast
w 2003 roku nieznacznie wzros∏o unieszkodliwienie odpadów poza sk∏adowaniem (o 3,4%), zaÊ
nieznacznie zmala∏ odzysk, magazynowanie i unieszkodliwienie przez sk∏adowanie (ok. 1,0%).
Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie województwa zachodniopomorskiego nadal jest
niezadawalajàca, bazuje g∏ównie na sk∏adowaniu odpadów na sk∏adowiskach. 
Wed∏ug danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Ârodowiska w Szczecinie, na terenie wo-
jewództwa znajduje si´ 113 sk∏adowisk, w tym 48 ju˝ nieczynnych. 
W wi´kszoÊci na sk∏adowiska trafiajà odpady niesegregowane. Na nielicznych obiektach prowa-
dzi si´ odzysk surowców wtórnych. W województwie zachodniopomorskim funkcjonuje jedna
kompostownia w Grzybowie (samodzielna instalacja) oraz kilka kompostowni p∏ytowych zlokali-
zowanych na wydzielonych kwaterach sk∏adowisk komunalnych i kilku oczyszczalniach Êcieków.

W 2003 roku zosta∏ opracowany Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopo-
morskiego, w którym sformu∏owano list´ dzia∏aƒ priorytetowych w zakresie gospodarki odpa-
dami (realizacja do 2015 roku). Lista obejmuje:
• opracowanie kompleksowego programu gospodarki odpadami w celu osiàgni´cia standar-

dów europejskich,
• opracowanie i wdro˝enie programu selektywnej zbiórki i zagospodarowania odpadów

w ka˝dej gminie województwa,
• budow´ zak∏adu termicznego unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,
• budow´ sk∏adowisk odpadów przemys∏owych dla drobnych wytwórców odpadów ucià˝li-

wych i niebezpiecznych,
• zmniejszenie iloÊci wytwarzanych odpadów przez wprowadzenie proekologicznych syste-

mów produkcji,
• realizacje zadaƒ ochronnych i rekultywacyjnych na terenie ZCh „Police” S.A. i ZE „Dolna

Odra” S.A.
• gospodarcze wykorzystanie odpadów przemys∏owych: fosfogipsów, siarczanu ̋ elazawego, itp.,
• utworzenie zak∏adu odzysku i unieszkodliwiania odpadów i unieszkodliwiania odpadów

przemys∏owych,
• w∏aÊciwe zagospodarowanie odpadów komunalnych,
• wdro˝enie programu unieszkodliwiania wraków samochodowych i zu˝ytego ogumienia,
• opracowanie i sukcesywnà realizacj´ programu rekultywacji istniejàcych sk∏adowisk odpadów,
• realizacj´ programu rekultywacji istniejàcych mogilników,
• likwidacj´ wszystkich mogilników,
• dzia∏ania rekultywacyjne na terenach dawnych baz stacjonowania wojsk radzieckich,
• likwidacj´ lub modernizacj´ instalacji niespe∏niajàcych wymagaƒ Êrodowiska,
• organizacj´ systemu odbioru odpadów ze statków,
• opracowanie programu odzysku i unieszkodliwiania odpadów portowych i osadów z kana-

∏ów oraz basenów portowych,
• prowadzenie monitoringu gospodarki odpadami,
• prowadzenie sta∏ej edukacji ekologicznej spo∏eczeƒstwa w zakresie gospodarki odpadami.

Aby cele i zadania zawarte w Planie gospodarki odpadami dla województwa zachodniopo-
morskiego mog∏y byç spe∏nione, przysz∏a gospodarka odpadami musi ulec gruntownym zmia-
nom. Tylko wtedy województwo b´dzie mog∏o wywiàzaç si´ z zadaƒ na∏o˝onych przepisami
prawa.
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