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8. ODPADY 

8.1. NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI (Ewa Sitnik) 

W dniu 1 lipca 2011 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (2011), która wzorując się na doświadczeniach 
innych krajów europejskich zmieniła dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. 
Nowy system zakłada, że samorząd, który jest odpowiedzialny za wszystko to, co służy lokalnej 
społeczności, powinien być również odpowiedzialny za odebranie i właściwe zagospodarowanie 
odpadów. 

Zmieniona ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach weszła w życie z dniem 
1 stycznia 2012 r. Daje ona czas na wprowadzanie poszczególnych elementów nowego systemu tak, 
aby najpóźniej 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 lipca 2013 r., zaczął on w pełni 
funkcjonować. W nowym systemie gmina będzie mogła kształtować w pełnym zakresie sposób 
gospodarowania odpadami komunalnymi na swoim terenie. Jednakże najpierw każda gmina 
zobowiązana jest do zorganizowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z zapisami 
ustawy oraz z uwarunkowaniami miejscowymi. Jest to dla samorządów ogromne wyzwanie, do 
podjęcia którego powinny się dobrze przygotować. 

W celu przybliżenia organom samorządowym nowej problematyki związanej ze zmianą ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, WIOŚ w Rzeszowie w listopadzie 2011 r. wystąpił do 
Marszałka Województwa Podkarpackiego z prośbą o rozważenie możliwości nawiązania roboczej 
współpracy, dla zapewnienia nadzoru nad terminową realizacją zadań wynikających z w/w ustawy. 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie zwrócił się z prośbą o zorganizowanie, pod 
egidą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego minimum dwóch spotkań 
z prawotwórczymi i wykonawczymi organami administracji samorządowej stopnia lokalnego. Marszałek 
Województwa Podkarpackiego w dniach 2 i 3 kwietnia 2012 r. zorganizował „Konferencję szkoleniową 
w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej propagującej nowy system gospodarowania odpadami 
komunalnymi”. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele gmin oraz wytypowane osoby WIOŚ 
w Rzeszowie. W trakcie konferencji zapoznano uczestników z założeniami nowego systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi. Szczegółowo zostały przedstawione zmiany w systemie 
gospodarowania odpadami komunalnymi oraz obowiązki nałożone na gminy. Zaproszeni prelegenci 
omówili między innymi: 
1. istniejące systemy ochrony środowiska oraz możliwości zrównoważonego rozwoju gmin, 
2. warunki prawne opracowania i podejmowania przez samorządy gminne uchwał określonych 

w znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - zaprezentowano 
przykłady gotowych projektów uchwał, 

3. praktyczne aspekty wdrożenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym 
zasady wyliczania kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 
w gminie, 

4. wytyczne dotyczące wdrażania systemu gospodarowania odpadami. 
Marszałek Województwa Podkarpackiego w dniu 16 listopada 2012 r. zorganizował drugie 

spotkanie szkoleniowe, w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej propagującej nowy system 
gospodarowania odpadami komunalnymi. Uczestniczący w konferencji szkoleniowej pn. „Nowa 
struktura systemu gospodarki odpadami wynikająca ze zmian prawnych oraz uchwalonego Planu 
Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego” przedstawiciele gmin zostali zapoznani 
z wdrażaniem przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przez 
Radcę Prawnego - Eksperta Polskiej Izby Ekologii w dziedzinie Prawo Ochrony Środowiska. Problemy 
dotyczące podejmowanych przez rady gmin uchwał na podstawie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (1996) w zakresie objętym właściwością nadzorczą Regionalnych Izb 
Obrachunkowych przedstawił Członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. 
Najistotniejsze problemy prawne przy podejmowaniu uchwał na podstawie znowelizowanej ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ze szczególnym uwzględnieniem regulaminu utrzymania 
czystości i porządku w gminach omówił Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru Podkarpackiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Przybliżono również zapisy „Planu gospodarki odpadami dla 
województwa podkarpackiego”, uchwalonego przez Sejmik Województwa Podkarpackiego Uchwałą 
Nr XXIV/409/12 z dnia 27 sierpnia 2012 r. 

Na mocy ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska (1991), Inspekcja Ochrony Środowiska jest 
powołana do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania i oceny stanu 
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środowiska, w tym również do kontroli przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (1996). 

W związku z powyższym, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w planach pracy na 2013 r. 
przewidział przeprowadzenie kontroli w tym zakresie. W 2012 r. zostały opracowane wytyczne do 
ogólnokrajowego cyklu kontrolnego pt. „Sprawdzenie z realizacji zadań własnych gmin w zakresie 
wynikającym ze znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach”. Celem cyklu kontrolnego będzie ocena wypełniania przez gminy obowiązków 
wynikających ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jego wyniki 
pozwolą na częściową weryfikację danych o osiąganych przez Polskę poziomach recyklingu 
i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych w postaci papieru, metali, 
tworzyw sztucznych i szkła oraz ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania. Ponadto pomogą zidentyfikować problemy i nieprawidłowości 
będące przyczyną braku szczelności systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

  

Rys. 8.1.1. Boksy na wysortowane odpady w sortowni 
eksploatowanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o.o.  
(źródło: [41]) 

Rys. 8.1.2. Linia podajnikowa w sortowni 
eksploatowanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o.o.  
(źródło: [41]) 

 
Zgodnie z art. 9q ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (1996), wójt, 

burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany do sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji 
zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi i przekazania go marszałkowi województwa 
i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do 31 marca roku następującego po 
roku, którego sprawozdanie dotyczy. Marszałek województwa i wojewódzki inspektor ochrony 
środowiska weryfikują dane zawarte w sprawozdaniu przekazanym przez gminę. W przypadku gdy 
sprawozdanie jest sporządzone nierzetelnie, marszałek województwa lub wojewódzki inspektor 
ochrony środowiska wzywa wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który przekazał sprawozdanie, do 
jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie 30 dni. 

W związku z powyższym w dniu 6 lutego 2013 r. w WIOŚ w Rzeszowie odbyło się spotkanie 
przedstawicieli Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego z przedstawicielami 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w trakcie którego ustalono kwestie współpracy 
w tym zakresie. Ustalono, że weryfikacja sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 
odpadami komunalnymi, sporządzanych przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast, 
dokonywana będzie przez pracowników obu urzędów. W oparciu o ustalenia spotkania, Marszałek 
Województwa Podkarpackiego umieścił w prasie komunikat przypominający o obowiązkach 
sprawozdawczych wynikających zarówno z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(1996) jak i ustawy o odpadach (2012). Natomiast WIOŚ umieścił na swojej stronie internetowej 
komunikat przypominający o tych obowiązkach wraz z określeniem sankcji za ich niedopełnienie. 

W związku z tym, że do dnia 22 marca 2013 r. wpłynęło do WIOŚ niewiele sprawozdań wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast z realizacji zadań w zakresie gospodarowania odpadami 
komunalnymi za rok 2012, do urzędów gmin, które nie przesłały sprawozdań, wysłano pisma 
przypominające o obowiązku ich terminowego przesłania. Sprawozdania z realizacji zadań w zakresie 
gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2012, wpłynęły w ustawo określonym terminie, czyli do 
dnia do 31 marca 2013 r. z 93 % gmin województwa podkarpackiego. 
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W myśl art. 9z ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (1996), gmina która 
przekazuje po terminie sprawozdanie, podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień 
opóźnienia. W związku z powyższym WIOŚ w Rzeszowie zobligowany był do wszczęcia postępowań 
administracyjnych w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za przekazanie 
sprawozdania po terminie. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie po weryfikacji przesłanych 
sprawozdań z realizacji zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012 r., 
w związku ze stwierdzonymi brakami i nieprawidłowościami, do 140 wójtów, burmistrzów lub 
prezydentów miast skierował pisma wzywające do uzupełnienia i poprawienia sprawozdania. 
W większości przypadków sprawozdania wypełniono nie uwzględniając objaśnień zawartych 
w rozporządzeniu w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych 
nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 
(2012). Najczęściej brakowało w sprawozdaniach informacji o masie odpadów oraz instalacji, do której 
zostały przekazane pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania. 
Nie wyliczono (lub wyliczenie nasuwało zastrzeżenia) osiągniętego poziomu ograniczania masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania i osiągniętego poziomu 
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, 
metali, tworzyw sztucznych i szkła. W związku z dużą ilością błędów stwierdzoną w przesłanych 
sprawozdaniach z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, Marszałek 
Województwa Podkarpackiego zorganizował w dniu 26 kwietnia 2013 r. spotkanie przedstawicieli gmin, 
celem zminimalizowania uchybień w korektach sprawozdań. Na ww. spotkaniu przeprowadzono 
również konsultacje przedstawicieli gmin z pracownikami Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego 
oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska zajmujących się weryfikacją sprawozdań. 
Znowelizowane przepisy ustawy nakładają na gminy między innymi następujące obowiązki: 
1. osiągania poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła – 10 % za 2012 r., zgodnie z tabelą nr 1 w załączniku do 
rozporządzenia w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 
innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (2012), 

2. osiągania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 30 % za 2012 r., 
zgodnie z tabelą nr 2 w załączniku do rozporządzenia w sprawie poziomów recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów 
komunalnych (2012), 

3. ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania - 25 % za 2012 r., zgodnie z tabelą w załączniku do rozporządzenia w sprawie 
poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych 
odpadów (2012). 
Na podstawie analizy danych zawartych w sprawozdaniach stwierdzono, że w przeważającej 

większości gmin powyższe obowiązki nie zostały zrealizowane. 
Pomimo tego, że ustawa budzi wiele kontrowersji i została zaskarżona do Trybunału 

Konstytucyjnego, jest ona wiążąca dla gmin, jednostek organizacyjnych, przedsiębiorców jak również 
dla organów ochrony środowiska. 

8.2. ODPADY KOMUNALNE (Anna Radomska) 

Odpady komunalne zgodnie z definicją zapisaną w ustawie o odpadach (2012) oznaczają 
odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych 
z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych 
wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów 
powstających w gospodarstwach domowych. 

Dane dotyczące odpadów komunalnych w województwie podkarpackim zebrane zostały na 
podstawie sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, 
przesłanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do WIOŚ w Rzeszowie oraz Marszałka 
Województwa Podkarpackiego. Według zgromadzonych danych na terenie województwa w 2012 r. 
zebrano ok. 411,6 tys. Mg odpadów komunalnych, w tym ok. 339,8 tys. Mg odpadów 
niesegregowanych (zmieszanych), co stanowiło 82,6 % odpadów zebranych z terenu całego 
województwa. Natomiast pozostała cześć odpadów tj. 17,4 % (71,8 tys. Mg) została zebrana 
selektywnie. Na rys. 8.2.1. przedstawiono procentowy udział odpadów komunalnych zebranych 
selektywnie do zmieszanych w województwie podkarpackim w 2012 r. 
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82,6%

17,4%

odpady komunalne zmieszane

odpady komunalne zebrane selektywnie

 

Rys. 8.2.1. Procentowy udział odpadów zebranych selektywnie i zmieszanych w województwie podkarpackim 
w 2012 r. (źródło: [41]) 

Największą część odpadów zgromadzonych selektywnie stanowiły: szkło (18,8 %), odpady 
ulegające biodegradacji (14 %), tworzywa sztuczne (13,4 %), odpady wielkogabarytowe (1,9 %), gleba 
i ziemia (1,9 %), papier i tektura (1,8 %), zmieszane odpady opakowaniowe (1,7 %), zużyte opony 
(1,6 %), zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (1,5 %). W skład pozostałych odpadów weszły 
głównie: metale, leki, baterie, odpady budowlane, tekstylne, odpady z ogrodów i parków. 

Około 69 % odpadów komunalnych zostało zebranych na terenie miast, natomiast 31 % na 
terenie wsi. Odpady zebrane z miast zostały w 45 % składowane na składowiskach odpadów, 
a w 55 % poddane procesom przetwarzania innym niż składowanie. Natomiast odpady zebrane 
z terenu wsi zostały w 61 % składowane na składowiskach, a w 39 % poddane innym niż składowanie 
procesom przetwarzania. Powyższe relacje zostały zobrazowane na rys. 8.2.2.-8.2.4. 

31%

69%

odpady komunalne z terenów wiejskich
odpady komunalne z terenów miejskich

 

Rys. 8.2.2. Procentowy udział odpadów komunalnych zebranych z terenów wiejskich i miejskich województwa 
podkarpackiego w 2012 r. (źródło: [41]) 

39%

61%

odpady poddane składowaniu

odpady poddane innym niż składowanie procesom
przetwarzania

 

45%

55%

odpady poddane składowaniu

odpady poddane innym niż składowanie procesom
przetwarzania

 

Rys. 8.2.3. Procentowy udział sposobu 
zagospodarowania odpadów komunalnych z terenów 

wiejskich (źródło: [41]) 

Rys. 8.2.4. Procentowy udział sposobu 
zagospodarowania odpadów komunalnych z terenów 

miejskich (źródło: [41]) 
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Rys. 8.2.5. Rozplantowane odpady na składowisku 
odpadów komunalnych w Radoszycach, 

gm. Komańcza, pow. sanocki (źródło: [41]) 

Rys. 8.2.6. Składowisko odpadów komunalnych 
w Przemyślu (źródło: [41]) 

8.3. ODPADY PRZEMYSŁOWE (Anna Radomska) 

Odpady przemysłowe to odpady powstające w toku działalności gospodarczej, pochodzące 
z różnych gałęzi przemysłu. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w województwie podkarpackim 
w 2012 r. wytworzono 1 439,1 tys. Mg odpadów przemysłowych, co stanowi niespełna 1,2 % odpadów 
przemysłowych powstałych na terenie kraju (123 123,5 tys. Mg) Pod względem ilości wytworzonych 
odpadów przemysłowych województwo zajmowało 13 miejsce w kraju. Zarówno ilość odpadów, jak 
i pozycja województwa wykazuje tendencję spadkową w porównaniu do 2011 r. (wg danych GUS na 
Podkarpaciu wytworzono 2 093,7 tys. Mg, co plasowało województwo na 10 pozycji w kraju). Na 
rys. 8.3.1. przedstawiono odpady przemysłowe wytworzone, poddane odzyskowi i unieszkodliwione na 
terenie poszczególnych województw w 2012 r. 
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Rys. 8.3.1. Wielkość odpadów przemysłowych wytworzonych, poddanych odzyskowi i unieszkodliwionych na 
terenie poszczególnych województw w 2012 r. (źródło: [6]) 

Na terenie Podkarpacia poddano odzyskowi 91,8 % odpadów wytworzonych w ciągu roku, 
unieszkodliwiono łącznie 3,3 % odpadów, w tym: 0,7 % termicznie, 2,3 % poprzez składowanie, 0,3 % 
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w inny sposób; czasowo zmagazynowano 4,9 % odpadów przemysłowych. Sposób zagospodarowania 
odpadów przemysłowych przedstawiono na rys. 8.3.2. 

0,7% 2,3%
0,3%

91,8%

4,9%

poddane odzyskowi
magazynowane czasowo
unieszkodliwione termicznie
unieszkodliwione przez składowanie
unieszkodliwione w inny sposób

 

Rys. 8.3.2. Procentowy udział sposobu zagospodarowania odpadów przemysłowych powstałych na terenie 
województwa podkarpackiego w 2012 r. (źródło: [6]) 

Na terenie województwa wytworzono najwięcej odpadów przemysłowych z czterech grup 
(łącznie 85,6 % odpadów przemysłowych). Były to następujące rodzaje odpadów: 
1. odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej 

(włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) - grupa 17, 
2. odpady z procesów termicznych - grupa 10, 
3. odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa 

oraz przetwórstwa żywności - grupa 02, 
4. odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury -  

grupa 03. 
Na rys. 8.3.3. przedstawiono odpady przemysłowe wytworzone na terenie województwa 

z podziałem na grupy. 
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Rys. 8.3.3. Wielkość odpadów przemysłowych wytworzonych na terenie województwa podkarpackiego w 2012 r. z 
podziałem na grupy (źródło: [6]) 

Największa ilość odpadów przemysłowych, stanowiąca 75 % odpadów całego województwa 
powstała w powiatach: dębickim, stalowowolski, jarosławskim, mieleckim i w mieście Rzeszowie. Ilości 
odpadów przemysłowych wytworzonych w powiatach województwa podkarpackiego w 2012 r. 
przedstawiono na rys. 8.3.4. 
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Rys. 8.3.4. Wielkość odpadów przemysłowych wytworzonych w województwie podkarpackim według powiatów 
w 2012 r.  (źródło: [6]) 

8.4. ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW (Anna Radomska) 

Zgodnie z ustawą o odpadach (2012) jako gospodarowanie odpadami rozumie się ich zbieranie, 
transport, przetwarzanie, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze 
postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze 
sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami. 

Instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów poza składowaniem 

Instalacjami wspomagającymi gospodarkę odpadami oprócz składowisk odpadów są: spalarnie 
i współspalarnie odpadów, instalacje do unieszkodliwiana odpadów medycznych, poubojowych, 
sortownie i kompostownie odpadów oraz stacje demontażu pojazdów i punkty ich zbierania. 

W 2012 r. na terenie województwa podkarpackiego funkcjonowało 5 spalarni odpadów 
przemysłowych w: Rzeszowie, Pustkowie, Bratkowicach, Jedliczu, Tarnobrzegu; 6 współspalarni 
odpadów w: Jaśle, Sanoku, Nowej Dębie, Raniżowie, Kolbuszowej i Mielcu; 3 instalacje do 
unieszkodliwiania odpadów medycznych w: Rzeszowie, Jedliczu i Tarnobrzegu oraz 3 instalacje do 
unieszkodliwiana odpadów poubojowych w miejscowościach: Leżachów, Przewrotne i Wróblik 
Szlachecki.  

 

 Rys. 8.4.1. Instalacja do termicznego unieszkodliwiania odpadów w „LERG” S.A. w Pustkowie,  
pow. dębicki, 2012 r. (źródło: [41]) 

Na terenie województwa na koniec 2012 r. funkcjonowało 17 sortowni odpadów 
w miejscowościach: Rzeszów, Strzyżów, Błażowa, Paszczyna, Giedlarowa, Krosno, Wolica, Ustrzyki 
Dolne, Dukla, Sanok, Żarnowiec, Pysznica, Leżajsk, Kozodrza, Jodłowa, Stalowa Wola, Krzeszów 
i 4 kompostownie w: Paszczynie, Leżajsku, Kozodrzy i Krośnie.  

Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2012 r.  
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Na koniec 2012 r. wg danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 
funkcjonowało 50 stacji demontażu pojazdów i 12 punktów zbierania pojazdów, aktualny wykaz 
znajduje się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod 
adresem: http://www.bip.podkarpackie.pl/attachments/article/153/stacje_ demontazu_20.05.2013.pdf. 

Składowiska deponujące odpady komunalne 

Najczęściej używanymi instalacjami służącymi zagospodarowaniu odpadów są składowiska 
odpadów, czyli zgodnie z ustawą o odpadach (2012) obiekty budowlane przeznaczone do ich 
składowania. Dane na temat tych instalacji zebrane są w bazie „Karta Składowisk”, prowadzonej na 
podstawie przeprowadzanych kontroli, przez WIOŚ w Rzeszowie.  

W 2012 r. na terenie województwa podkarpackiego funkcjonowało 25 składowisk odpadów 
komunalnych. Rozmieszczenie składowisk przedstawiono na rys. 8.4.2. W porównaniu do 2011 r. 
liczba ta zmniejszyła się o 2 składowiska, które w 2012 r. zaprzestały przyjmowania odpadów tj. 
składowisko w Paszczynie (składowisko przyjmowało odpady do połowy 2012 r., po czym zostało 
zrekultywowane) oraz w Woli Zarczyckiej (składowania odpadów zaprzestano pod koniec 2012 r., 
aktualnie brak decyzji na zamknięcie składowiska).  

Składowiska odpadów komunalnych przyjęły w 2012 r. ok. 224 tys. Mg odpadów. Największą 
ilość odpadów przyjęły składowiska w: Kozodrzy, Młynach i Przemyślu. Wykaz składowisk odpadów 
komunalnych znajduje się na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie pod adresem: 
http://www.wios.rzeszow.pl/cms/upload/edit/file/skladowiska_komunalne_2013.pdf. 
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Rys. 8.4.2. Rozmieszczenie składowisk odpadów komunalnych na terenie województwa podkarpackiego na 
koniec 2012 r. (źródło: [5], [41], [Mapę opracowano na podstawie warstwy „Baza danych Państwowego Rejestru 

Granic (PRG)" udostępnionej na potrzeby PMŚ przez Centralny Ośrodek Dokumentacji Geograficznej i 
Kartograficznej na podstawie umowy podpisanej w dniu 27.06.2006 r. pomiędzy GIOŚ a Centralnym Ośrodkiem 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej]) 
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Składowiska deponujące odpady przemysłowe 

W 2012 r. na terenie województwa podkarpackiego funkcjonowało 7 składowisk odpadów 
przemysłowych. W porównaniu z 2011 r. liczba ta nie uległa zmianie. Rozmieszczenie składowisk 
odpadów przemysłowych przedstawiono na rys. 8.4.3.  

Składowiska odpadów przemysłowych przyjęły w 2012 r. ok. 0,7 tys. Mg odpadów. Największą 
ilość odpadów przemysłowych przyjęły dwa składowiska w Pustkowie. Wśród składowisk odpadów 
przemysłowych dwa zaliczone zostały do składowisk odpadów niebezpiecznych w Pustkowie i Dębicy, 
jedno do składowisk odpadów obojętnych w m. Jeziórko, a 4 do składowisk odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne w Pustkowie, Mielcu i Jaśle (dwa składowiska). Wykaz składowisk odpadów 
przemysłowych znajduje się na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie pod adresem: 
http://www.wios.rzeszow.pl/cms/upload/edit/file/skladowiska_przemyslowe_2013.pdf. 

 

Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2012 r.  

Rys. 8.4.3. Rozmieszczenie składowisk odpadów przemysłowych na terenie województwa podkarpackiego 
w 2012 r. (źródło: [5], [41], [Mapę opracowano na podstawie warstwy „Baza danych Państwowego Rejestru 

Granic (PRG)" udostępnionej na potrzeby PMŚ przez Centralny Ośrodek Dokumentacji Geograficznej i 
Kartograficznej na podstawie umowy podpisanej w dniu 27.06.2006 r. pomiędzy GIOŚ a Centralnym Ośrodkiem 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej])  
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8.5. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA „PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA 
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2012-2017 
Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2018-2023” (Urząd Marszałkowski Województwa 
Podkarpackiego) 

W 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o odpadach. Nowelizacja ta wprowadziła zmiany 
w zasadach i zakresie opracowywania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. W myśl 
wprowadzonych zmian zarząd województwa sporządza projekt wojewódzkiego planu gospodarki 
odpadami (WPGO) obejmujący plan działań na sześć lat z perspektywą na kolejnych sześć. WPGO 
przestał stanowić integralną część wojewódzkiego programu ochrony środowiska. Stał się 
dokumentem odrębnym, zgodnym z polityką ekologiczną państwa, krajowym planem gospodarki 
odpadami i służy realizacji zawartych w nim celów. 

Wojewódzki plan gospodarki odpadami dotyczy odpadów wytworzonych na obszarze, dla 
którego jest sporządzany plan oraz przywożonych na ten obszar, w tym odpadów komunalnych, 
odpadów ulegających biodegradacji, odpadów opakowaniowych i odpadów niebezpiecznych. 
Opracowany plan musi być zgodny z Krajowym planem gospodarki odpadami 2014 przyjętym uchwałą 
Nr 217 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Podkarpackiego został uchwalony przez Sejmik Województwa Podkarpackiego Uchwałą 
Nr XXIV/409/12 z dnia 27 sierpnia 2012 r. i zawiera następujące elementy: 
1. analizę aktualnego stanu gospodarki odpadami na obszarze województwa podkarpackiego, 

w tym informacje dotyczące: rodzajów, ilości i źródeł powstawania odpadów, środków służących 
zapobieganiu powstawania odpadów i oceny ich użyteczności, rodzajów i ilości odpadów 
poddawanych poszczególnym procesom odzysku, w tym w szczególności w instalacjach 
zlokalizowanych na terenie województwa, rodzajów i ilości odpadów poddawanych 
poszczególnym procesom unieszkodliwiania, w szczególności w instalacjach zlokalizowanych na 
terenie województwa, istniejących systemów gospodarowania odpadami, w tym zbierania 
odpadów, rodzajów, rozmieszczenia i mocy przerobowych instalacji do przetwarzania odpadów, 
w tym olejów odpadowych i innych odpadów niebezpiecznych, identyfikacji problemów 
w zakresie gospodarki odpadami, w tym, uwzględniając położenie geograficzne, sytuację 
demograficzną i gospodarczą, warunki glebowe, hydrogeologiczne i hydrologiczne, ocenę 
potrzeb: tworzenia nowych lub zmiany istniejących systemów zbierania odpadów oraz budowy 
dodatkowej infrastruktury służącej gospodarowaniu odpadami, zgodnie z zasadą bliskości, 
zamknięcia obiektów przeznaczonych do gospodarowania odpadami, 

2. prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym zmiany wynikające ze zmian 
demograficznych i gospodarczych, 

3. cele w zakresie gospodarki odpadami, wraz ze wskazaniem terminów ich osiągnięcia, w tym cele 
dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów i ograniczenia ilości odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazywanych na składowiska odpadów, 

4. określenie kierunków działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz kształtowania 
systemu gospodarki odpadami podejmowanych dla osiągnięcia celów, 

5. określenie kryteriów rozmieszczenia obiektów przeznaczonych do gospodarowania odpadami 
oraz mocy przerobowych przyszłych instalacji do przetwarzania odpadów, 

6. harmonogram planowanych czynności oraz określenie wykonawców i sposobu finansowania 
zadań wynikających z przyjętych kierunków działań, 

7. informację o strategicznej ocenie oddziaływania planu gospodarki odpadami na środowisko, 
8. określenie metody monitorowania działań w sposób umożliwiający ocenę stanu realizacji zadań 

określonych w planie gospodarki odpadami, 
9. streszczenie w języku niespecjalistycznym. 

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami zawiera także wykaz regionów gospodarki odpadami 
komunalnymi, wraz ze wskazaniem gmin wchodzących w skład regionu oraz wykaz regionalnych 
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami 
komunalnymi oraz instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tych regionów, do czasu 
uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w przypadku gdy 
znajdująca się w nich instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn. 

Jako główne cele w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami określono: 
1. zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz 

papieru i tektury, a także odzysk energii z odpadów, 
2. objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów 

niebezpiecznych, wielkogabarytowych i budowlanych wszystkich mieszkańców województwa, 
3. wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów, 
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4. zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez 
składowanie, w stosunku do ilości tych odpadów wytwarzanych w województwie podkarpackim 
w roku 1995, dopuszcza się do składowania następujące ilości odpadów ulegających 
biodegradacji: do dnia 16 lipca 2013 r. nie więcej niż 50 %, do dnia 16 lipca 2020 r. nie więcej niż 
35 %, 

5. przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych, przynajmniej 
takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych i w miarę 
możliwości odpadów innego pochodzenia podobnych do odpadów z gospodarstw domowych na 
poziomie minimum 50 % ich masy do końca 2020 r., 

6. wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie 
procesom odzysku i unieszkodliwiania, zakłada się następujący rozwój systemu selektywnego 
gromadzenia odpadów wielkogabarytowych i uzyskanie następujących poziomów odzysku: rok 
2017: 80 %, rok 2020: 95 %, 

7. wydzielenie odpadów budowlano-remontowych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie 
ich procesom odzysku i unieszkodliwiania, przewiduje się następujące poziomy odzysku 
odpadów budowlano-remontowych: rok 2017: 55 %, rok 2020: 70 %, 

8. wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich 
procesom unieszkodliwiania, przewiduje się osiąganie następujących poziomów selektywnego 
gromadzenia odpadów niebezpiecznych na terenie gmin celem ich przekazania do centralnych 
obiektów unieszkodliwiania: rok 2017: 60 %, rok 2020: 95 %, 

9. zmniejszenie masy składowanych odpadów do max. 60 % wytworzonych odpadów do końca 
2014 r. 
Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie podkarpackim opiera się na wskazanych 

w planie regionach gospodarki odpadami. Odpady komunalne zmieszane, odpady z pielęgnacji 
terenów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do 
składowania mogą być zagospodarowywane tylko i wyłącznie w ramach danego regionu. Dlatego też 
w każdym z regionów wyznaczono instalacje regionalne oraz instalacje zastępcze, które mają służyć 
do zagospodarowania odpadów wytworzonych w danym regionie. Dla każdego z regionów 
wyznaczono także instalacje zastępcze znajdujące się poza obszarem regionu. Wyznaczone w planie 
regiony to: 

Region Centralny obejmujący gminy: Nozdrzec, Błażowa, Boguchwała, Borowa, Brzostek, 
Chmielnik, Cmolas, Czarna, Czermin, Czudec, Dębica Gmina miejska oraz wiejska, Dynów Miasto, 
Dynów Wiejska, Dzikowiec, Frysztak, Gać, Gawłuszowice, Głogów Małopolski, Hyżne, Iwierzyce, 
Jawornik Polski, Jodłowa, Kańczuga, Kolbuszowa, Krasne, Lubenia, Łańcut Miasto, Łańcut wiejska, 
Majdan Królewski, Markowa, Mielec Miasto, Mielec wiejska, Niebylec, Niwiska, Ostrów, Padew 
Narodowa, Pilzno, Przecław, Radomyśl Wielki, Ropczyce, Rzeszów, Sędziszów Małopolski, Strzyżów, 
Świlcza, Trzebownisko, Tuszów Narodowy, Tyczyn, Wadowice Górne, Wielopole Skrzyńskie, 
Wiśniowa, Żyraków, 

Region Południowo-Wschodni obejmujący gminy: Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne, Tyrawa 
Wołoska, Zagórz, Baligród, Cisna, Lesko, Olszanica, Solina, Bircza, 

Region Południowo- Zachodni obejmujący gminy: Brzozów, Domaradz, Dydnia, Haczów, 
Jasienica Rosielna, Jasło, Brzyska, Dębowiec, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, 
Skołyszyn, Tarnowiec, Chorkówka, Dukla, Iwonicz-Zdrój, Jedlicze, Korczyna, Krościenko Wyżne, 
Miejsce Piastowe, Rymanów, Wojaszówka, Jaśliska, Sanok Miasto, Besko, Bukowsko, Komańcza, 
Sanok wiejska, Zarszyn, Krosno, 

Region Północny obejmujący gminy: Wiązownica, Czarna, Białobrzegi, Sokołów Małopolski, 
Sieniawa, Tryńcza, Adamówka, Raniżów, Rakszawa, Żołynia, Kamień, Leżajsk Miasto, Leżajsk 
wiejska, Grodzisko Dolne, Kuryłówka, Nowa Sarzyna, Harasiuki, Jarocin, Jeżowe, Krzeszów, Nisko, 
Rudnik nad Sanem, Ulanów, Stalowa Wola, Bojanów, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, 
Zaleszany, Baranów Sandomierski, Gorzyce, Grębów, Nowa Dęba, Tarnobrzeg, 

Region Wschodni obejmujący gminy: Jarosław Miasto, Radymno Miasto, Chłopice, Jarosław 
Wiejska, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno Wiejska, Rokietnica, Roźwienica, Lubaczów Miasto, 
Cieszanów Horyniec-Zdrój, Lubaczów Wiejska, Narol, Oleszyce, Stary Dzików, Wielkie Oczy, 
Dubiecko, Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły, Przemyśl Wiejska, Stubno, Żurawica, 
Przemyśl Miasto, Przeworsk Miasto, Przeworsk Wiejska, Zarzecze, 

Region Zachodni obejmujący gminy: Borowa, Brzostek, Cmolas, Czarna, Czermin, Dębica Miasto, 
Dębica Wiejska, Dzikowiec, Gawłuszowice, Iwierzyce, Jodłowa, Majdan Królewski, Pilzno, Przecław, 
Radomyśl Wielki, Kolbuszowa, Mielec Miasto, Mielec Wiejska, Niwiska, Ostrów, Padew Narodowa, 
Ropczyce, Sędziszów Małopolski, Tuszów Narodowy, Wadowice Górne, Wielopole Skrzyńskie, 
Żyraków. 

Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2012 r.  




