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GOSPODARKA ODPADAMI

(Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska w Rzeszowie)

1. Podstawowe akty prawne – dostosowanie do
prawa Unii Europejskiej

Najwa¿niejsze akty prawne dokonuj¹ce imple-
mentacji dyrektyw Unii Europejskiej na grunt pra-
wa polskiego w zakresie gospodarki odpadami to:
· ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochro-

ny œrodowiska, okreœlaj¹ca elementy wspólne dla
wszystkich komponentów œrodowiska,

· ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,
zawieraj¹ca podstawowe zasady dotycz¹ce gospo-
darowania odpadami,

· ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i od-
padach opakowaniowych oraz ustawa z dnia 11 maja
2001 r. o obowi¹zkach przedsiêbiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op³a-
cie produktowej i op³acie depozytowej, reguluj¹ce
problematykê odpadów opakowaniowych,

· ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o wprowadze-
niu ustawy Prawo ochrony œrodowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw
– tzw. ustawa wprowadzaj¹ca, zawieraj¹ca prze-
pisy wprowadzaj¹ce i przejœciowe,

· ustawa z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu
czystoœci i porz¹dku w gminach, reguluj¹ca po-
stêpowanie z odpadami komunalnymi,

· oraz szereg rozporz¹dzeñ wykonawczych, wyda-
nych do tych ustaw.

2. Odpady powstaj¹ce w sektorze gospodarczym

Ocenê gospodarki odpadami w województwie
podkarpackim w 2003 r., podobnie jak w latach ubie-
g³ych, opracowano w oparciu o informacje pocho-
dz¹ce z systemu statystyki publicznej uzyskane
w Urzêdzie Statystycznym w Rzeszowie oraz dane
w³asne Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Œro-
dowiska w Rzeszowie, gromadzone w ramach Pañ-
stwowego Monitoringu Œrodowiska, uzupe³nione
wynikami kontroli wydzia³u inspekcji. Przedstawio-
na analiza gospodarki odpadami sporz¹dzona zosta-
³a w oparciu o klasyfikacjê odpadów, wprowadzon¹
rozporz¹dzeniem Ministra Œrodowiska z dnia 27
wrzeœnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.

2.1. Odpady pochodzenia przemys³owego

Dane GUS
Informacje statystyczne o odpadach pochodze-

nia przemys³owego, uci¹¿liwych dla œrodowiska, do-
tycz¹ zak³adów wytwarzaj¹cych rocznie, co najmniej
1 tys. ton odpadów lub posiadaj¹cych na swoim te-
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renie nagromadzonych 1 milion ton i wiêcej odpa-
dów, bez wzglêdu na iloœæ odpadów wytworzonych
w ci¹gu roku. Wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia
2003 r. w Polsce by³o 1401 takich zak³adów, w tym
na terenie województwa podkarpackiego 75, co sta-
nowi³o 5,4 %.

W ci¹gu roku 2003 w zak³adach z terenu woje-
wództwa podkarpackiego, objêtych sprawozdawczo-

œci¹ GUS, wytworzono 1119,9 tys. Mg odpadów
(z wy³¹czeniem odpadów komunalnych), co stano-
wi³o niespe³na 1 % ca³ej masy odpadów wytwo-
rzonych w Polsce (120,6 mln Mg). Ze wzglêdu na
iloœæ wytwarzanych odpadów nasz region znalaz³
siê na 13. miejscu w kraju. Natomiast ze wzglêdu
na iloœæ odpadów poddanych odzyskowi na 12.
miejscu w kraju. Procesom unieszkodliwiania pod-
dano ³¹cznie 225,8 tys. Mg (20,2 %) z tego a¿ 164,8
tys. Mg unieszkodliwiono termicznie, zaœ 61 tys.
Mg, zosta³o unieszkodliwione innymi metodami,
w tym 51,2 tys. Mg zdeponowano na sk³adowi-
skach. Pozosta³e 6 % w iloœci 67,1 tys. Mg odpa-
dów czasowo zmagazynowano celem poddania ich
procesom odzysku lub unieszkodliwiania w póŸ-
niejszym terminie. Tak wysoki odsetek odpadów
unieszkodliwionych metodami termicznymi stawia
województwo podkarpackie na pierwszym miejscu
w kraju.

Grupami dominuj¹cymi w iloœci wytworzonych
odpadów z sektora gospodarczego, podobnie jak
w latach ubieg³ych, by³y:
· grupa 02 (odpady z rolnictwa, sadownictwa,

upraw hydroponicznych, rybo³ówstwa, leœnictwa,
³owiectwa oraz przetwórstwa ¿ywnoœci) – 386,5
tys. Mg (35 %),

· grupa 10 (odpady z procesów termicznych)
– 353,8 tys. Mg (32 %),

· grupa 03 (odpady z przetwórstwa drewna oraz
z produkcji p³yt i mebli, masy celulozowej, pa-
pieru i tektury) – 175,7 tys. Mg (15 %).

Pozosta³e rodzaje odpadów powsta³y w iloœci
203,9 tys. Mg i stanowi³o to tylko 18 % w stosunku
do ca³oœci wytworzonych odpadów pochodzenia
przemys³owego.

Ca³kowita iloœæ tych odpadów nagromadzonych
w Polsce wynosi³a na koniec 2003 r. ponad 1,7 mln
Mg. Usuwanie odpadów na sk³adowiska w kraju jest
skoncentrowane geograficznie, poniewa¿ a¿ 69,2 %

Wykres 7.1. Gospodarka odpadami pochodzenia
przemys³owego w Polsce i w województwie
podkarpackim w 2003 roku wg GUS

Tabela 7.1. Odpady (z wy³¹czeniem odpadów komunalnych) wytworzone, dotychczas sk³adowane
(nagromadzone) w 2003 r. (dane GUS)
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ogólnej masy odpadów nagromadzonych jest w wo-
jewództwach œl¹skim i dolnoœl¹skim. Województwo
podkarpackie zajmuje pi¹te miejsce pod wzglêdem
iloœci nagromadzonych odpadów pochodzenia prze-
mys³owego i wg stanu na koniec 2003 r. na tere-

nach zak³adów województwa nagromadzono 45,2
mln Mg, co stanowi³o 2,5 % masy odpadów nagro-
madzonych w kraju. Obci¹¿enie terenu wojewódz-
twa podkarpackiego odpadami jest nierównomier-
ne, poniewa¿ a¿ 99 % odpadów nagromadzonych
jest przez zak³ady przemys³owe zlokalizowane na
terenach dwóch powiatów: tarnobrzeskiego i stalo-
wowolskiego.

Najwiêcej odpadów powsta³o w zak³adach dzia-
³aj¹cych na terenach powiatów: ropczycko-sêdzi-
szowskiego, stalowowolskiego, mieleckiego, prze-
worskiego i m. Rzeszów. £¹cznie w powiatach tych
powsta³o prawie 80 % ogólnej iloœci odpadów wy-
tworzonych w województwie podkarpackim
w 2003 r. Najmniej odpadów powsta³o w powiatach,
gdzie s³abiej rozwiniêta jest dzia³alnoœæ przemys³o-
wa, czyli w leskim, bieszczadzkim, kolbuszowskim
i ni¿añskim.

Podsumowuj¹c dane GUS mo¿na stwierdziæ, ¿e
w porównaniu do roku 2002 odnotowano nieznacz-
ny wzrost iloœci wytworzonych odpadów (o 51 tys.
ton). Ponadto wzrós³ tak¿e odsetek odpadów uniesz-
kodliwianych z 16,0% do 20,2 %, g³ównie w spo-
sób termiczny. Na podobnym poziomie utrzymuje
siê iloœæ odpadów unieszkodliwianych przez kom-
postowanie oraz iloœæ odpadów unieszkodliwianych

Mapa 7.1. Odpady pochodzenia przemys³owego
wytworzone w Polsce w 2003 r. (Dane GUS)

Tabela 7.2. Odpady (z wy³¹czeniem odpadów komunalnych) wytworzone i nagromadzone wed³ug powiatów
w 2003 r. (dane GUS)
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poprzez sk³adowanie. Zmala³ natomiast odsetek od-
padów poddawanych procesom odzysku z 77,4 %
do 73,8 %. Jest to tak¿e spadek w porównaniu do
lat 2000–2001, kiedy to odsetek odpadów podda-
wanych procesom odzysku w obrêbie województwa
podkarpackiego by³ wy¿szy ni¿ w kraju.

Dane WIOŒ w Rzeszowie
Bilans odpadów z sektora gospodarczego opra-

cowano w oparciu o bazê SIGOP (System Informa-
tyczny Gospodarki Odpadami Przemys³owymi) pro-
wadzon¹ przez WIOŒ w Rzeszowie. Wed³ug tego
Ÿród³a, w 2003 r. na terenie województwa podkar-

Tabela 7.3. Stopieñ odzysku odpadów przemys³owych w Polsce i w województwie podkarpackim w latach
2000–2003

Wykres 7.2. Odpady (z wy³¹czeniem odpadów komunalnych) wytworzone wed³ug grup w 2003 r.
(dane GUS)

Wykres 7.3. Odpady pochodzenia przemys³owego wytworzone w województwie podkarpackim w latach
2001–2003 [tys. Mg]
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packiego powsta³o 1290 tys. Mg odpadów pocho-
dzenia przemys³owego. Odpady te wytworzone zo-
sta³y przez 515 podmiotów gospodarczych i jedno-
stek organizacyjnych, zarejestrowanych w bazie wg
stanu na dzieñ 31 grudnia 2003 r. W porównaniu do
lat ubieg³ych, iloœæ wytwarzanych odpadów z sek-
tora gospodarczego sukcesywnie wzrasta. Dla przy-
k³adu, w odniesieniu do 2002 r. iloœæ wytworzonych
opadów wzros³a o 142 tys. Mg, natomiast w odnie-
sieniu do 2001 r. wytworzono o 270 tys. Mg odpa-
dów przemys³owych wiêcej.

Decyduj¹cy wp³yw na iloœæ wytwarzanych od-
padów maj¹ podmioty bran¿y przetwórstwa rolno-
-spo¿ywczego, u których powsta³o oko³o 35 % ogól-
nej masy odpadów i by³y to g³ównie odpady pocho-
dz¹ce z przemys³u cukrowniczego. Ponadto znacz¹-
cy udzia³ (27 %) w ca³kowitej iloœci wytworzonych
odpadów maj¹ odpady nieorganiczne z procesów ter-
micznych (grupa 10) pochodz¹ce z elektrowni, cie-
p³owni i innych zak³adów energetycznego spalania

paliw. O du¿ej masie odpadów nale¿¹cej do tej gru-
py decyduj¹ g³ównie ¿u¿le, popio³y i py³y paleni-
skowe oraz mieszanki popio³owo-¿u¿lowe z mokrego
odprowadzania odpadów paleniskowych.

Znacz¹c¹ grupê (18 %) stanowi¹ tak¿e odpady
z przetwórstwa drewna oraz produkcji p³yt i mebli.
Odpady z kszta³towania oraz fizycznej i mechanicz-
nej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucz-
nych (grupa 12) stanowi³y nieco ponad 7 % ogólnej
masy wytworzonych odpadów pochodzenia przemy-
s³owego. Natomiast tylko 4 % stanowi³y odpady na-
le¿¹ce do grupy 19, czyli odpady z instalacji i urz¹-
dzeñ s³u¿¹cych zagospodarowaniu odpadów,
z oczyszczalni œcieków oraz z uzdatniania wody pit-
nej i wody do celów przemys³owych.

Do grupy najwiêkszych wytwórców odpadów
z sektora gospodarczego w województwie podkar-
packim nale¿¹:
· Cukrownia Ropczyce S.A.
· KRONOWOOD Sp. z o.o.

Tabela 7.4. Odpady pochodzenia przemys³owego wg grup wytworzone w najwiêkszej iloœci w 2003 r. (baza
SIGOP)
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Wykres 7.4. Procentowy udzia³
poszczególnych grup odpadów
w masie odpadów pochodzenia
przemys³owego w latach 2002
i 2003

Mapa 7.2. Odpady przemys³owe wytworzone w województwie podkarpackim wed³ug powiatów w 2003 roku
(baza SIGOP)
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· Elektrownia STALOWA WOLA S.A.
· SUEDZUCKER GARBÓW Sp. z o. o. oddzia³

w Przeworsku,
· Huta Stalowa Wola – Zak³ad Metalurgiczny Sp.

z o.o.

£¹cznie w zak³adach
tych powsta³o 54 % ogólnej
iloœci odpadów wytworzo-
nych w 2003 r. na terenie wo-
jewództwa podkarpackiego.

Podobnie jak w latach
ubieg³ych najwiêcej odpa-
dów powsta³o w powiatach:
ropczycko-sêdziszowskim
(20 %), stalowowolskim
(19 %), mieleckim (15 %)
i przeworskim (10 %). Naj-
mniej natomiast w powiatach:

strzy¿owskim (poni¿ej 1 %), przemyskim (poni¿ej 1 %)
i bieszczadzkim (poni¿ej 1 %).

Wytworzone w 2003 r. na terenie województwa
podkarpackiego odpady pochodzenia przemys³owe-
go zosta³y zagospodarowane w nastêpuj¹cy sposób:
· 1297,9 tys. Mg odzyskano,
· 16 tys. Mg unieszkodliwiono poza sk³adowaniem,
· 25,6 tys. Mg unieszkodliwiono przez sk³adowanie,

Wykres 7.5. Gospodarka odpadami pochodzenia
przemys³owego w województwie podkarpackim
w latach 2001, 2002 i 2003

Tabela 7.5. Gospodarka odpadami pochodzenia przemys³owego wed³ug grup w województwie podkarpackim
w 2003 r. (baza SIGOP)
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· 86,1 tys. Mg zmagazynowano celem póŸniejsze-
go wykorzystania lub unieszkodliwienia.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e bilans odpadów nie za-
myka siê w obrêbie jednego roku sprawozdawcze-
go. Czêœæ odpadów ze wzglêdów ekonomicznych
lub technologicznych jest magazynowana, a nastêp-
nie w terminie póŸniejszym poddawana procesom
odzysku lub unieszkodliwiania.

Dokonuj¹c analizy sposobu zagospodarowania
odpadów przemys³owych wytwarzanych na terenie
podkarpackiego na przestrzeni ostatnich kilku lat
mo¿na zauwa¿yæ, ¿e poziom odzysku odpadów
oscyluje w granicach 90 %. Odpady odzyskiwane
w najwiêkszych iloœciach to odpady z przemys³u cu-
krowniczego. Chodzi tu g³ównie o osady z mycia
i czyszczenia buraków i wapno defekacyjne, które
s¹ w ca³oœci wykorzystywane rolniczo, oraz wys³odki
wykorzystywane jako pasza dla zwierz¹t. Ponadto
w ponad 90 % odzyskiwane s¹ odpady z procesów
termicznych, tj. ¿u¿le, popio³y paleniskowe i py³y
z kot³ów oraz mieszanki popio³owo-¿u¿lowe, wy-
korzystywane do produkcji materia³ów budowla-
nych, ceramiki budowlanej, betonów komórkowych
oraz do rekultywacji i makroniwelacji terenów, bu-
dowy i utwardzania nawierzchni dróg.

Na podobnym poziomie, w porównaniu do roku
poprzedniego, utrzymuje siê odsetek odpadów
unieszkodliwianych w procesach przekszta³ceñ bio-
logicznych, fizycznych lub chemicznych, w celu do-
prowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagro-
¿enia dla ¿ycia, zdrowia ludzi lub dla œrodowiska
(ok. 2 %) oraz odsetek odpadów unieszkodliwianych
poprzez sk³adowanie (2,5 %). W 2003 r. procesom
unieszkodliwiania poddano ³¹cznie 41,7 tys. Mg od-
padów przemys³owych, w tym 25,6 tys. Mg uniesz-
kodliwiono poprzez sk³adowanie. Wœród odpadów
unieszkodliwianych dominowa³y: odpady z instala-
cji i urz¹dzeñ s³u¿¹cych zagospodarowaniu odpadów,
z oczyszczalni œcieków oraz z uzdatniania wody pit-
nej i wody do celów przemys³owych (grupa 19),
odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu
ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki wêgla (grupa
05), odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydro-
ponicznych, rybo³ówstwa, leœnictwa, ³owiectwa oraz
przetwórstwa ¿ywnoœci (grupa 02) i odpady z che-
micznej obróbki i powlekania powierzchni metali
oraz innych materia³ów i z procesów hydrometalur-
gii metali nie¿elaznych (grupa 11).

Porównuj¹c informacje uzyskiwane w ramach
dwóch przedstawionych systemów, czyli systemu
statystyki pañstwowej (GUS), który dzia³a na pod-
stawie ustawy o statystyce publicznej oraz Systemu
Informatycznego Gospodarki Odpadami Przemys³o-
wymi (SIGOP) funkcjonuj¹cego w ramach PMŒ

zbieraj¹cego dane o odpadach niebezpiecznych oraz
innych ni¿ niebezpieczne z wy³¹czeniem komunal-
nych, mo¿na zauwa¿yæ ró¿nice w ca³kowitej iloœci
wytwarzanych odpadów oraz w sposobie ich zagos-
podarowania. System statystyki publicznej groma-
dzi informacje o odpadach obejmuj¹c badaniami sta-
tystycznymi jedynie du¿ych wytwórców odpadów
przemys³owych. Dane w tym systemie zbierane s¹
w oparciu o kwestionariusze OS-6, do wype³nienia
których zobowi¹zani s¹ wytwórcy odpadów prze-
mys³owych wytwarzaj¹cy powy¿ej 1000 Mg odpa-
dów rocznie lub posiadaj¹cy 1 mln Mg lub wiêcej
odpadów nagromadzonych na swoim terenie. Sys-
tem ten nie obejmuje zatem ma³ych i œrednich wy-
twórców odpadów, szczególnie wytwórców odpa-
dów niebezpiecznych takich jak np. warsztaty sa-
mochodowe, zak³ady lakiernicze, szpitale. Powoduje
to nieuwzglêdnienie w bilansie wojewódzkim pew-
nej iloœci odpadów powstaj¹cych w niewielkich jed-
nostkach prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹.

Natomiast informacje dotycz¹ce sposobu gospo-
darowania odpadami uzyskiwane w ramach syste-
mu SIGOP zbierane s¹ przez wojewódzkie inspek-
toraty ochrony œrodowiska na podstawie ankiet wy-
sy³anych do posiadaczy tych odpadów. System ten
obejmuje zarówno du¿ych wytwórców odpadów
pochodzenia przemys³owego, jak równie¿ ma³e jed-
nostki dzia³aj¹ce na terenie województwa podkar-
packiego wytwarzaj¹ce niewielkie iloœci odpadów,
w tym odpady niebezpieczne. Mankamentem tego
systemu jest jednak fakt, ¿e ankiety wype³niane s¹
przez zak³ady dobrowolnie, w zwi¹zku z tym czêœæ
informacji, niezbêdnych do aktualizacji bazy danych,
nie sp³ywa do Inspektoratu. Dodatkowo dane uzy-
skiwane przez WIOŒ podczas kontroli, które mog¹
równie¿ zasilaæ bazê SIGOP, czêsto nie obejmuj¹
ca³ego roku sprawozdawczego lub sporz¹dzane s¹
w innym uk³adzie. Dokonuj¹c wiêc porównania in-
formacji uzyskiwanych w ramach obu ró¿nych, wy-
mienionych systemów mo¿na zauwa¿yæ rozbie¿no-
œci, zarówno w prezentowanej ca³kowitej iloœci wy-

Tabela 7.7. Udzia³ procentowy odpadów niebez-
piecznych w masie odpadów pochodzenia prze-
mys³owego w województwie podkarpackim w latach
2000–2003
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twarzanych odpadów, jak i w sposobie dalszego po-
stêpowania z nimi.

2.2. Odpady niebezpieczne

G³ówny Urz¹d Statystyczny nie gromadzi da-
nych dotycz¹cych odpadów niebezpiecznych. Dane
prezentowane w krajowym roczniku statystycznym
pochodz¹ od Inspekcji Ochrony Œrodowiska i zo-
sta³y uzyskane w ramach Pañstwowego Monitorin-
gu Œrodowiska (System Informacji o Odpadach SI-
GOP). Wed³ug tego Ÿród³a danych, odpady niebez-
pieczne w województwie stanowi³y oko³o 1,4 %
wszystkich odpadów pochodzenia przemys³owego
wytworzonych w 2003 r. i powsta³o ich 18,3 tys. Mg.
Zosta³y one wytworzone przez 401 podmiotów za-
rejestrowanych w bazie SIGOP – W, które w wyni-
ku prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej albo
œwiadczenia us³ug medycznych lub weterynaryj-
nych, wytwarzaj¹ odpady niebezpieczne.

Do grupy najwiêkszych wytwórców odpadów
niebezpiecznych z terenu województwa podkarpac-
kiego nale¿¹:
· Zak³ady Tworzyw Sztucznych „ERG” Spó³ka

Akcyjna,
· Raf-Ekologia Sp. z o.o w Jedliczu,
· Rafineria Nafty „Jedlicze” S.A
· HSW Zak³ad Ci¹garnia Sp. z o.o.
· Rafineria Jas³o S.A.

Wymienione wy¿ej zak³ady wytworzy³y ³¹cznie
niemal 60 % odpadów niebezpiecznych w woje-
wództwie.

Podobnie jak w roku 2002 by³y to g³ównie od-
pady z przemys³u chemicznego, odpady z przerób-
ki ropy naftowej oraz oleje odpadowe i odpady cie-
k³ych paliw. Najwiêksze iloœci odpadów niebezpiecz-
nych w 2003 r. powsta³y w grupach:
· 07 odpady z produkcji, przygotowania, obrotu

i stosowania produktów przemys³u chemii orga-
nicznej – 30 % ogólnej masy odpadów niebez-
piecznych,

· 13 oleje odpadowe i odpady ciek³ych paliw (z
wy³¹czeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12
i 19) – 23 % ogólnej masy odpadów niebezpiecz-
nych,

· 05 odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszcza-
nia gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki
wêgla – 10,6 % ogólnej masy odpadów niebez-
piecznych,

· 19 odpady z instalacji i urz¹dzeñ s³u¿¹cych za-
gospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni œcieków
oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów
przemys³owych – 9,2 % ogólnej masy odpadów
niebezpiecznych,

· 11 odpady z chemicznej obróbki i powlekania
powierzchni metali oraz innych materia³ów
i z procesów hydrometalurgii metali nie¿elaznych
– 7,7 % ogólnej masy odpadów niebezpiecznych.

Tabela 7.8. Gospodarka odpadami niebezpiecznymi wg grup w województwie podkarpackim w 2003 r.
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W najmniejszej iloœci powsta³y odpady z grupy
03 (z przetwórstwa drewna oraz z produkcji p³yt
i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury). W woj.
podkarpackim nie odnotowano natomiast odpadów
niebezpiecznych z grupy 01 (odpady powstaj¹ce przy
poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicz-
nej przeróbce rud oraz innych kopalin) oraz odpa-
dów niebezpiecznych z grupy 04 (odpady z przemy-
s³u skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego).

 Najwiêksze iloœci od-
padów niebezpiecznych
wytworzone zosta³y przez
zak³ady zlokalizowane na
terenie powiatów: dêbickie-
go, kroœnieñskiego, stalo-
wowolskiego, jasielskiego
i m. Rzeszów, ³¹cznie pra-
wie 79 % ca³oœci. Najmniej
natomiast w powiatach:
bieszczadzkim, lubaczow-
skim i leskim.

W stosunku do roku 2002 r. nast¹pi³ spadek ilo-
œci wytworzonych odpadów niebezpiecznych o ok.
1,5 tys. Mg. Jednak na przestrzeni ostatnich kilku
lat udzia³ procentowy odpadów niebezpiecznych
w masie odpadów pochodzenia przemys³owego
w województwie podkarpackim utrzymuje siê na po-
dobnym poziomie i wynosi nieca³e 2 %.

Wytworzone w 2003 r. odpady niebezpieczne
zosta³y zagospodarowane w nastêpuj¹cy sposób:
· odzyskano 11 803 Mg,
· unieszkodliwiono poza sk³adowaniem 4968 Mg,
· sk³adowano 684 Mg,
· zmagazynowano 3009 Mg.

Tabela 7.9. Gospodarka odpadami niebezpiecznymi wed³ug powiatów w województwie podkarpackim w 2003 r.

Wykres 7.6. Gospodarka odpadami niebezpiecznymi
w województwie podkarpackim w latach 2001, 2002
i 2003
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W odniesieniu do roku ubieg³ego spad³ odse-
tek odpadów niebezpiecznych poddanych procesom
odzysku z 61 % do 53,6 %. Jest to jednak wzrost
w porównaniu do roku 2001, kiedy to odzyskano
44 % odpadów. Wzrós³ natomiast odsetek odpa-
dów unieszkodliwianych poza sk³adowaniem o ok.
9 % przy równoczesnym spadku iloœci odpadów
poddawanych sk³adowaniu o ok. 4 %. Wœród od-
padów poddanych odzyskowi znalaz³y siê przede
wszystkim: odpady z produkcji, przygotowania,
obrotu i stosowania produktów przemys³u chemii
organicznej (grupa 07), oleje odpadowe i odpady
ciek³ych paliw (grupa 13). Natomiast wœród od-
padów unieszkodliwianych dominowa³y odpady
z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu
ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki wêgla (gru-
pa 05), oraz odpady medyczne i weterynaryjne
(grupa 18).

Wa¿n¹ grupê w odpadach niebezpiecznych sta-
nowi¹ odpady medyczne. S¹ to odpady powstaj¹ce
w zwi¹zku z udzielaniem œwiadczeñ zdrowotnych
oraz prowadzeniem badañ i doœwiadczeñ naukowych
w zakresie medycyny. Odpady medyczne powstaj¹
w takich jednostkach opieki zdrowotnej, jak szpita-
le ogólne, szpitale psychiatryczne, szpitale uzdro-
wiskowe, zak³ady pielêgnacyjno-opiekuñcze, hospi-
cja, przychodnie, oœrodki zdrowia, poradnie, punk-
ty lekarskie, prywatne gabinety lekarskie. Zgodnie
z rozporz¹dzeniem Ministra Œrodowiska z dnia 27
wrzeœnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów, od-
pady te sklasyfikowane zosta³y w grupie 18 – odpa-
dy medyczne i weterynaryjne. Ogólnie mo¿na po-
dzieliæ je na trzy grupy:
· odpady bytowo-gospodarcze, które nie stanowi¹

zagro¿enia. S¹ to odpady takie jak resztki pokon-
sumpcyjne, makulatura, zmiotki, szmaty itp.,

· odpady specyficzne, które ze wzglêdu na zanie-
czyszczenie drobnoustrojami mog¹ stwarzaæ za-
gro¿enie dla zdrowia ludzi i œrodowiska. Do tej
grupy zaliczane s¹ materia³y opatrunkowe, sprzêt
jednorazowego u¿ytku, szcz¹tki pooperacyjne
i posekcyjne, materia³ biologiczny oraz inne od-
pady ze szpitali i oddzia³ów zakaŸnych,

· odpady specjalne, do których zalicza siê substan-
cje radioaktywne, pozosta³oœci cytostatyków,
przeterminowane œrodki farmaceutyczne, uszko-
dzone termometry, zu¿yte Ÿród³a œwiat³a zawie-
raj¹ce rtêæ, odpady srebronoœne itp.

Ustawa o odpadach zalicza odpady medyczne
do tych odpadów, dla których obowi¹zuj¹ szczegól-
ne zasady gospodarowania. Odzyskowi nie mog¹ byæ
poddawane odpady medyczne niebezpieczne. Wy-
ró¿nia siê natomiast nastêpuj¹ce sposoby unieszko-
dliwiania odpadów medycznych:

· termiczne przekszta³canie odpadów medycznych
w instalacjach lub urz¹dzeniach zlokalizowanych
na l¹dzie,

· przez autoklawowanie,
· dezynfekcja termiczna,
· dzia³anie mikrofalami,
· obróbka fizyko-chemiczna inna ni¿ wymieniona.

W 2003 roku w Podkarpackiem wg bazy da-
nych SIGOP - W wytworzono 1, 75 tys. Mg odpa-
dów medycznych. Odpady niebezpieczne w tej gru-
pie stanowi³y 53 % (928 Mg) i zosta³y one przede
wszystkim unieszkodliwione termicznie. Niewielk¹
ich czêœæ unieszkodliwiono w utylizatorach odpa-
dów medycznych „BRAVO-HOSPITAL” zlokalizo-
wanych w Rzeszowie i Dêbicy. Unieszkodliwianie
termiczne tych odpadów prowadzone jest w szeœciu
placówkach s³u¿by zdrowia zlokalizowanych w Ja-
œle, Kroœnie, Sanoku, Stalowej Woli, Mielcu, Tar-
nobrzegu oraz w spalarni prowadzonej przez Firmê
Us³ugowo-Handlow¹ „EKO-TOP” Sp. z o.o. w Rze-
szowie. Czêœæ odpadów medycznych unieszkodli-
wiana jest równie¿ poza granicami województwa
g³ównie w spalarni odpadów medycznych przy SP
ZOZ w Tarnowie oraz spalarni odpadów medycz-
nych Zak³adów Sanitarnych w Krakowie.

2.3. Rodzaj i lokalizacja instalacji do odzysku i uniesz-
kodliwiania odpadów z sektora gospodarczego

Przedstawione informacje dotycz¹ce eksploato-
wanych sk³adowisk odpadów oraz instalacji do ter-
micznego przekszta³cania odpadów pochodz¹ z wo-
jewódzkich baz danych: KARTA SK£ADOWISKA
i KARTA SPALARNI, prowadzonych przez WIOŒ
w Rzeszowie. Bazy te obejmuj¹ informacje o mo¿li-
woœciach dostosowawczych sk³adowisk do wymagañ
dyrektywy 1999/31/WE w sprawie sk³adowania od-
padów oraz spalarni do wymagañ dyrektywy 2000/
76/WE w sprawie spalania odpadów, oraz o prowa-
dzeniu przez zarz¹dzaj¹cych tymi instalacjami dzia-
³añ w zakresie dostosowania funkcjonowania tych
obiektów do wymagañ ochrony œrodowiska.

Zgodnie z informacjami zawartymi w bazach da-
nych na terenie województwa podkarpackiego, wg
stanu na dzieñ 30 czerwca 2004 r. funkcjonowa³o
17 czynnych sk³adowisk odpadów, przyjmuj¹cych
odpady przemys³owe oraz 12 spalarni odpadów,
unieszkodliwiaj¹cych termicznie odpady z sektora
gospodarczego. Wœród 17 sk³adowisk, na których
deponowano odpady przemys³owe by³o:
5 sk³adowisk odpadów niebezpiecznych:
· Zak³adu Energetycznego i Ochrony Œrodowiska

„ENERGOEKO” Spó³ka z o.o. w Pustkowie
– sektor „A”,
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· Fabryki Œrub „ŒRUBEX” S.A w £añcucie,
· Rafinerii JAS£O S.A. w Jaœle,
· Zak³adów Tworzyw Sztucznych „Gamrat” S.A.

w Jaœle,
· Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp.

z o. o w Przemyœlu,
· Kopalni i Zak³adów Przetwórczych Siarki „SIAR-

KOPOL” w likwidacji w Tarnobrzegu – sk³ado-
wisko keku siarkowego,

· Zak³adów Metalowych „Dezamet” S.A. w Nowej
Dêbie,

· „EURO-EKO” Sp. z o.o. w Mielcu.
2 sk³adowiska odpadów obojêtnych:
· Huty Stalowa Wola – Lorresta Sp. z o.o.,
· Kopalni i Zak³adów Przetwórczych Siarki „SIAR-

KOPOL” w likwidacji w Tarnobrzegu.

Mapa 7.3. Instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów z sektora gospodarczego  w województwie
podkarpackim

· Ocynkowni „PZL – Dêbica” Spó³ka z o.o. w Dê-
bicy – sk³adowisko w trakcie przejmowania przez
Mostostal Siedlce S.A.,

· Wytwórni Sprzêtu Komunikacyjnego „PZL – Kro-
sno” S.A.,

· Rafinerii Nafty JEDLICZE S.A. w Jedliczu
– sk³adowisko zu¿ytych sorbentów ilastych,

· Rafinerii Nafty JEDLICZE S.A. w Jedliczu – tzw.
„do³y kwasowe”,

10 sk³adowisk odpadów innych, ni¿ niebezpieczne
i obojêtne:

· Zak³adu Energetycznego i Ochrony Œrodowiska
„ENERGOEKO” Spó³ka z o.o. w Pustkowie
– sektor „B”,

· Firmy Oponiarskiej w Dêbicy Spó³ka Akcyjna,
· Zak³adów Chemicznych „Organika – Sarzyna” S.A.,
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Ponadto z wy¿ej wymienionych sk³adowisk:
5 spe³nia wymagania ochrony œrodowiska, 3 prze-
widziane s¹ do modernizacji oraz 9 wyznaczono do
wstrzymania dzia³alnoœci i przeprowadzenia rekul-
tywacji. Szczegó³owy wykaz czynnych sk³adowisk
przyjmuj¹cych odpady pochodzenia przemys³owe-
go przedstawia tabela 7.11.

Zgodnie z informacjami zawartymi w bazie
KARTA SPALARNI, wœród 12 spalarni unieszko-
dliwiaj¹cych odpady by³o:
· 5 spalarni unieszkodliwiaj¹cych odpady z sekto-

ra gospodarczego,
· 6 spalarni (spalarek) odpadów medycznych,

Tabela 7.10. Wybrane instalacje krajowe do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów pochodzenia przemys³owego
wytwarzanych na terenie województwa podkarpackiego

Wykres 7.7. Ocena sk³adowisk i spalarni odpadów w województwie podkarpackim wg stanu na dzieñ
30.06.2004 r.
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oraz 1 spalarnia odpadów Firmy Us³ugowo-Handlo-
wej „Eko-Top” sp. z o.o. w Rzeszowie przekszta³-
caj¹ca odpady z sektora gospodarczego, w tym od-
pady medyczne.

Z ogólnej liczy istniej¹cych spalarni tylko 3
obiekty spe³niaj¹ wymagania ochrony œrodowiska,
7 obiektów przewidzianych jest do modernizacji, na-
tomiast pozosta³e 2 do wstrzymania dzia³alnoœci.
Szczegó³owy wykaz spalarni odpadów zlokalizowa-
nych na terenie województwa przedstawia tabela 7.12.

Dodatkowo na terenie województwa podkarpac-
kiego dzia³aj¹ dwie instalacje do przetwarzania od-
padów zwierzêcych. Pierwsza z nich, zlokalizowa-
na w Le¿achowie k. Przeworska, zarz¹dzana przez
Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe UTIRES Sp. z o.o.
unieszkodliwia odpady zwierzêce stanowi¹ce „ma-
teria³ szczególnego ryzyka”. Natomiast mo¿liwoœæ
przetwarzania odpadów zwierzêcych stanowi¹cych
„materia³ niskiego ryzyka” posiada SARIA MA£O-
POLSKA oddzia³ Przewrotne k. Rzeszowa. Moce
przerobowe obu zak³adów s¹ na tyle du¿e, ¿e uniesz-
kodliwiaj¹ zarówno odpady wytwarzane na terenie
województwa podkarpackiego, jak i odpady wytwa-
rzane na terenach s¹siednich województw, tj. œwiê-
tokrzyskiego, ma³opolskiego i lubelskiego.

Oleje odpadowe wytwarzane na terenie woje-
wództwa podkarpackiego dostarczane s¹ przez jed-
nostki zajmuj¹ce siê zbieraniem i transportem odpa-
dów lub za poœrednictwem organizacji odzysku do
Rafinerii Nafty „Jedlicze” S.A. w Jedliczu oraz Rafi-
nerii Jas³o S.A. w Jaœle. W obu tych zak³adach pro-
wadzona jest regeneracja olejów przepracowanych.
Termiczne unieszkodliwianie olejów odpadowych na
terenie województwa podkarpackiego prowadzone jest
w instalacjach Raf-Ekologia Sp. z o.o. w Jedliczu oraz
w Firmie Us³ugowo-Handlowej „EKO-TOP” Sp.
z o.o. w Rzeszowie i Rafinerii Jas³o S.A. w Jaœle.

Na terenie województwa dzia³aj¹ tak¿e dwa sk³a-
dowiska odpadów innych ni¿ niebezpieczne i obojêt-
ne z wydzielonymi kwaterami na odpady zawieraj¹-
ce azbest. S¹ to sk³adowiska zlokalizowane:
- w miejscowoœci M³yny, zarz¹dzane przez Zak³ad

Gospodarki Komunalnej Gminy Radymno zs.
w Sko³oszowie,

- w miejscowoœci Pysznica, zarz¹dzane przez
Gminny Zak³ad Komunalny w Pysznicy.

Czêœæ odpadów z sektora gospodarczego, które
nie mog¹ byæ odzyskane lub unieszkodliwione na
terenie województwa podkarpackiego, jak. np. od-
pady zawieraj¹ce PCB, lampy fluorescencyjne za-
wieraj¹ce rtêæ, baterie, akumulatory, ze wzglêdu na
brak odpowiedniego zaplecza technicznego do ich
zagospodarowania, przekazywane s¹ do instalacji
zlokalizowanych w innych rejonach kraju. W tabeli
7.10. zamieszczono niektóre instalacje krajowe przyj-
muj¹ce do zagospodarowania odpady przemys³owe
z terenu województwa podkarpackiego.

3. Odpady powstaj¹ce w sektorze komunalnym

Zgodnie z ustaw¹ o odpadach, odpady komu-
nalne – to odpady powstaj¹ce w gospodarstwach do-
mowych, a tak¿e odpady niezawieraj¹ce odpadów
niebezpiecznych pochodz¹cych od innych wytwór-
ców odpadów, które ze wzglêdu na swój charakter
lub sk³ad s¹ podobne do odpadów powstaj¹cych
w gospodarstwach domowych.

Źród³ami wytwarzania odpadów komunalnych
s¹ gospodarstwa domowe oraz obiekty infrastruktu-
ry, takie jak: handel, us³ugi i rzemios³o, obiekty tu-
rystyczne, targowiska.

Zgodnie z znowelizowan¹ ustaw¹ o utrzymaniu
czystoœci i porz¹dku w gminach, gminy organizuj¹
selektywn¹ zbiórkê, segregacjê oraz magazynowa-

Tabela 7.13. Sk³ad morfologiczny odpadów komunalnych wg KPGO
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w zakresie gospodarowania tego rodzaju od-
padami. Sposób prowadzenia selektywnej
zbiórki odpadów determinowany jest g³ów-
nie sk³adem iloœciowym i jakoœciowym od-
padów. Charakterystyka morfologiczna od-
padów decyduje o zastosowaniu odpowied-
nich technologii odzysku i unieszkodliwia-
nia odpadów komunalnych. Poni¿ej w tabeli
przedstawiono œredni sk³ad morfologiczny
odpadów komunalnych zaczerpniêty z Kra-
jowego Planu Gospodarki Odpadami.

Wed³ug danych GUS, w 2003 r. z tere-
nu województwa podkarpackiego wywiezio-
no 412,326 tys. Mg odpadów komunalnych
sta³ych, z tego ponad 99,9 % zdeponowano
na sk³adowiskach, a jedynie niespe³na 0,1 %
unieszkodliwiono w kompostowniach. Na te-
renie województwa nie unieszkodliwia siê
termicznie odpadów komunalnych sta³ych.
Charakterystykê gospodarki odpadami ko-
munalnymi wed³ug powiatów przedstawio-
no w tabeli 7.14.

Z ca³ej masy odpadów komunalnych sta-
³ych wyselekcjonowano 7232,6 Mg surow-
ców wtórnych, w tym: ponad 2 tys. Mg ma-
kulatury, ponad 3,5 tys. Mg szk³a, nieca³y 1
tys. Mg tworzyw sztucznych oraz ponad 600
Mg metali i 1,6 Mg odpadów niebezpiecz-
nych. Stanowi³o to niewiele ponad 1,7 % wy-

wiezionych odpadów komunalnych z terenu nasze-
go województwa.

Wed³ug danych uzyskanych przez Inspektorat
drog¹ ankietyzacji, na 159 gmin wystêpuj¹cych na
terenie województwa podkarpackiego segregacjê od-

padów prowadzi 110
gmin. W 91 gminach
obejmuje ona g³ównie
makulaturê i szk³o oraz
czêœciowo tak¿e meta-
le i tworzywa sztuczne.
Natomiast w 19 gmi-
nach selektywnie gro-
madzone jest tylko
szk³o. Pozosta³e 49
gmin nie prowadzi ¿ad-
nej segregacji. W wyni-
ku prowadzonej selek-
tywnej zbiórki odpadów
czêsto nie uzyskuje siê
odpowiedniej czystoœci
materia³u, która jest wa-
runkiem dla skierowa-

nia strumienia wyselekcjonowanych odpadów do
dalszego ich wykorzystania. Dlatego konieczne jest

Wykres 7.8. Sk³ad morfologiczny odpadów
domowych wytworzonych na terenach miejskich

Wykres 7.9. Sk³ad morfologiczny odpadów domo-
wych wytworzonych na terenach wiejskich

Wykres 7.10. Sk³ad morfologiczny odpadów
domowych i z obiektów infrastruktury

nie odpadów komunalnych, w tym odpadów niebez-
piecznych, przydatnych do odzysku oraz wspó³dzia-
³aj¹ z przedsiêbiorcami podejmuj¹cymi dzia³alnoœæ
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kierowanie wyselekcjonowanych odpadów do zak³a-
du sortowniczego, w którym odpady poddawane s¹
oczyszczaniu i wyeliminowaniu materia³u balasto-
wego. Na terenie województwa podkarpackiego

dzia³aj¹ obecnie tylko dwie sortownie po³¹czone
z kompostowniami odpadów komunalnych. Pierw-
sza zlokalizowana jest w miejscowoœci Paszczyna,
gm. Dêbica, zarz¹dzana przez Gminny Zak³ad Ko-
munalny, Gromadzenia i Utylizacji Odpadów, Wo-
doci¹gów i Kanalizacji w Paszczynie. Zak³ad ten ob-
s³uguje sortowniê odpadów komunalnych oraz kom-
postowniê odpadów organicznych z wykorzystaniem
trocin i osadów œciekowych. W 2003 r. przyjêto do
kompostowni prawie 960 Mg odpadów, natomiast
do wykorzystania przekazano 176 Mg kompostu. Wy-
tworzony produkt stosowany jest jako nawóz pod
uprawy leœne oraz pod trawniki i tereny zielone. Dru-
ga sortownia, zarz¹dzana przez Miejski Zak³ad Ko-
munalny Sp. z o.o. w Le¿ajsku, znajduje siê w fa-
zie rozruchu technologicznego. W 2003 r. kompo-
stowaniu poddano tam komunalne osady œciekowe,

Tabela 7.14. Odpady komunalne zebrane i unieszkodliwione wed³ug powiatów w 2003 r. (dane GUS)

Wykres 7.11. Odpady wyselekcjonowane z odpadów
komunalnych zebranych [w Mg] w 2003 r. (dane GUS)
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odpadow¹ masê roœlinn¹, odpady tytoniu, ziemiê
okrzemkow¹ oraz odpady kory i drewna w ³¹cznej
iloœci powy¿ej 2800 Mg. Wytwarzany w kompostow-
ni produkt ma byæ wykorzystywany jako polepszacz
do gleby.

Nadal g³ównym sposobem unieszkodliwiania
odpadów komunalnych na terenie województwa
podkarpackiego jest ich sk³adowanie. Jednak od-
pady komunalne przed umieszczeniem ich na sk³a-
dowisku powinny zostaæ poddane przede wszyst-
kim segregacji, a tak¿e procesom przekszta³cania
fizycznego, chemicznego lub biologicznego w ce-
lu ograniczenia zagro¿enia dla ¿ycia i zdrowia lu-
dzi lub dla œrodowiska oraz w celu ograniczenia
iloœci i objêtoœci sk³adowanych odpadów. Sk³ado-

wanie odpadów powinno byæ ostatnim ogniwem
w planowanym systemie gospodarki odpadami ko-
munalnymi.

Mapa 7.4. Instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów z sektora komunalnego

Wykres 7.12. Ocena sk³adowisk przyjmuj¹cych
odpady komunalne w województwie podkarpackim
wg stanu na dzieñ 30.06.2004 r.
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Zgodnie z informacjami zgroma-
dzonymi w komputerowej bazie KAR-
TA SK£ADOWISKA, prowadzonej
przez WIOŒ w Rzeszowie, wed³ug sta-
nu na dzieñ 30 czerwca 2004 r. na te-
renie województwa podkarpackiego
czynne by³y 62 sk³adowiska odpadów
innych ni¿ niebezpieczne i obojêtne,
przyjmuj¹ce odpady komunalne.
W ci¹gu 2003 r. zdeponowano na nich
421 092 Mg odpadów. Nagromadzenie
na tych sk³adowiskach na koniec
2003 r. osi¹gnê³o poziom ponad 2,7
mln Mg. Po przeprowadzeniu szczegó³owej oceny
warunków lokalizacyjnych i wyposa¿enia technicz-
nego uznano, ¿e 8 sk³adowisk spe³nia wymogi ochro-
ny œrodowiska, 22 zakwalifikowane zosta³y do mo-
dernizacji, natomiast 32 wyznaczono do wstrzyma-
nia dzia³alnoœci i przeprowadzenia rekultywacji.

Na sk³adowiska w województwie podkarpackim
przyjmowane s¹ odpady z województw s¹siednich.
I tak, na sk³adowisko w m. Narol przyjmowane s¹
odpady z terenu województwa lubelskiego, gm. Be³-
¿ec. Na sk³adowisku w Kozodrzy deponowane s¹
odpady z gmin województwa ma³opolskiego tj.
Szczucin, Ciê¿kowice i D¹browa Tarnowska. Jed-
noczeœnie z terenu województwa podkarpackiego od-
pady komunalne z Tarnobrzega, Baranowa Sando-
mierskiego oraz Nowej Dêby wywo¿one s¹ na sk³a-
dowisko w Piasecznie, gm. £oniów, województwo
œwiêtokrzyskie. Ponadto odpady z gmin Haczów,
Brzyska i Sko³yszyn wywo¿one s¹ na sk³adowisko
w m. K¹sie, gm. Kamieñsk, województwo ³ódzkie.
Natomiast na sk³adowisku w gm. Poczesna w woje-
wództwie œl¹skim deponowane s¹ odpady z gmin
Osiek Jasielski i Dêbowiec.

Powa¿ny problem do rozwi¹zania stanowi od-
powiednie zagospodarowanie odpadów niebezpiecz-
nych wystêpuj¹cych w strumieniu odpadów komu-
nalnych. S¹ to przede wszystkim takie odpady jak:
rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotogra-
ficzne, œrodki ochrony roœlin (np. pestycydy, herbi-
cydy, insektycydy), lampy fluorescencyjne i inne od-
pady zawieraj¹ce rtêæ, urz¹dzenia zawieraj¹ce fre-
ony, oleje i t³uszcze inne ni¿ jadalne, farby, tusze,
farby drukarskie, kleje, lepiszcze i ¿ywice zawiera-
j¹ce substancje niebezpieczne, detergenty zawiera-
j¹ce substancje niebezpieczne, leki cytotoksyczne
i cytostatyczne, baterie i akumulatory, zu¿yte urz¹-
dzenie elektryczne i elektroniczne zawieraj¹ce sub-
stancje niebezpieczne, drewno zawieraj¹ce substan-
cje niebezpieczne.

W województwie podkarpackim nie funkcjonu-
je kompleksowy system oddzielnej zbiórki odpadów

niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów
komunalnych. Jednak¿e w wielu gminach zapocz¹t-
kowana zosta³a zbiórka wybranych odpadów nie-
bezpiecznych, tj. akumulatory i baterie. Ponadto nie-
liczne gminy, tj. np. £añcut, ¯yraków, Rakszawa,
informuj¹ o wprowadzeniu selektywnej zbiórki ole-
jów odpadowych. Pozosta³e odpady niebezpieczne
wytwarzane w gospodarstwach domowych trafiaj¹
do wspólnego strumienia odpadów kierowanych do
sk³adowania na sk³adowiskach przyjmuj¹cych od-
pady komunalne.

4. Komunalne osady œciekowe

Wed³ug ustawy o odpadach, komunalne osady
œciekowe to pochodz¹cy z oczyszczalni œcieków osad
z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji s³u¿¹-
cych do oczyszczania œcieków komunalnych oraz in-
nych œcieków o sk³adzie zbli¿onym do sk³adu œcieków
komunalnych. Zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra
Œrodowiska z dnia 27 wrzeœnia 2001 r. w sprawie ka-
talogu odpadów, odpady te sklasyfikowane zosta³y
w grupie 19. – odpady z instalacji i urz¹dzeñ s³u¿¹-
cych zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni œcie-
ków oraz uzdatniania wody pitnej i wody do celów
przemys³owych. Wed³ug danych uzyskanych przez In-
spektorat drog¹ ankietyzacji, w województwie podkar-
packim w 2003 r. w oczyszczalniach œcieków w wy-
niku procesów technologicznych oczyszczania œcieków
wytworzono ponad 22 tys. Mg suchej masy osadów
komunalnych. Osady te, podobnie jak w latach poprzed-
nich, by³y g³ównie wykorzystywane do rekultywacji
terenów pogórnicznych w powiecie tarnobrzeskim (osa-
dy z oczyszczalni w Rzeszowie, £añcucie, Tarnobrze-
gu i Dêbicy), deponowane na sk³adowiskach (osady
z oczyszczalni z m. Strzy¿ów, Krosno, Sanok, Jaro-
s³aw Lubaczów), albo wykorzystywane jako warstwa
przek³adkowa na sk³adowiskach (osady z oczyszczal-

Wykres 7.13. Komunalne osady œciekowe wytworzone
w województwie podkarpackim wg powiatów w 2003 r.
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ni w Kolbuszowej, Ustrzykach Dolnych, Nisku). Nie-
wielka czêœæ osadów wykorzystywana jest do produk-
cji wierzby energetycznej.

5. Wnioski

Dokonuj¹c oceny gospodarki odpadami, prowa-
dzonej w ostatnich latach przez przedsiêbiorców
i gminy z terenu województwa podkarpackiego,
mo¿na zauwa¿yæ wzrost zainteresowania w³aœciwym
postêpowaniem z odpadami, przejawiaj¹cy siê miê-
dzy innymi rosn¹c¹ liczb¹ zak³adów zagospodaro-
wuj¹cych wytwarzane odpady, jak i nowymi inwe-
stycjami komunalnymi.

Osi¹gniête efekty ekologiczne w gospodarce
odpadami:
· w Wytwórni Sprzêtu Komunikacyjnego „PZL-

Rzeszów” – Spó³ka Akcyjna w Rzeszowie w ro-
ku 2003 zlikwidowano sk³adowisko odpadów cy-
janowych,

· zamkniêto sk³adowisko odpadów przemys³owych
w Rafinerii Nafty JEDLICZE S.A. w Jedliczu,

· zaprzestano eksploatacji sk³adowiska odpadów
niebezpiecznych Wytwórni Sprzêtu Komunikacyj-
nego PZL-KROSNO S.A. w Kroœnie,

· w 2004 r. uruchomiono sk³adowisko odpadów ko-
munalnych dla miasta Przemyœla,

· w Zak³adzie Uzdatniania Wody PWiK Przemyœl
zrealizowano inwestycjê w zakresie grawitacyj-
nego odwadniania osadów, a na terenie oczysz-
czalni inwestycjê w zakresie przepompowni pia-
sku. Realizowany jest II etap rozbudowy oczysz-
czalni dotycz¹cy zwiêkszenia jej przepustowoœci.
Kontynuowana jest inwestycja w zakresie rozwi¹-
zania gospodarki odpadami poprzez budowê linii
odwadniania osadów. W chwili obecnej osady
nadal pompowane s¹ na pola lagunowe w m. Sied-
liska, gm. Medyka,

· w oczyszczalni komunalnej dla miasta Rzeszowa
w czerwcu 2003 r. zakoñczono inwestycjê obej-
muj¹ca rozbudowê wêz³a obróbki osadów nad-
miernych i rozpoczêto jego eksploatacjê. Rozbu-
dowa ta obejmowa³a wêze³ zagêszczania osadów,
wêze³ odwadniania osadów, ponadto wybudowa-
no dwie komory fermentacyjne oraz s³oneczn¹
suszarniê osadów,

· w sierpniu 2003 r. rozpoczêto eksploatacjê kolej-
nej kwatery sk³adowiska odpadów innych ni¿ nie-
bezpieczne i obojêtne, zlokalizowanego w m.
Kozodrza.

Zadania do realizacji:
· objêcie wszystkich mieszkañców województwa

zorganizowan¹ zbiórk¹ odpadów, a co za tym idzie
wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadza-
nia odpadów komunalnych do œrodowiska,

· podnoszenie œwiadomoœci spo³ecznej obywateli
w zakresie odpowiedniego gospodarowania od-
padami,

· podniesienie skutecznoœci selektywnej zbiórki ze
szczególnym uwzglêdnieniem rozwoju selektyw-
nej zbiórki odpadów komunalnych ulegaj¹cych
biodegradacji,

· rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkoga-
barytowych oraz odpadów budowlanych powsta-
j¹cych w grupie odpadów komunalnych,

· wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów nie-
bezpiecznych wystêpuj¹cych w grupie odpadów
komunalnych,

· zakoñczenie dzia³añ w zakresie zamykania, rekul-
tywacji lub modernizacji sk³adowisk odpadów nie-
spe³niaj¹cych wymagañ UE,

· zapewnienie bezpiecznego dla zdrowia ludzi usu-
niêcia wyrobów zawieraj¹cych azbest i zdepono-
wanie ich na wyznaczonych sk³adowiskach w spo-
sób eliminuj¹cy ich negatywne oddzia³ywanie,

· zapewnienie odzysku i recyklingu pojazdów wy-
cofanych z eksploatacji,

· zapewnienie wymaganego odzysku i recyklingu
odpadów opakowaniowych i pou¿ytkowych.

Tabela 7.16. Komunalne osady œciekowe wytworzone
w województwie podkarpackim wg powiatów
w latach  2002 i 2003


