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I

stotny element w zintegrowanym systemie planowania gospodarki odpadami stanowi monitoring odpadów, czyli systematyczna ocena ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów.
Obecnie w kraju funkcjonują następujące systemy zbierania danych o odpadach:
– System statystyki państwowej,
– System Informatyczny Gospodarki Odpadami
Przemysłowymi (SIGOP) – działający w ramach
PMŚ,
– System administracyjny – działający w ramach
urzędów marszałkowskich.
Zgodnie z ustawą o odpadach, wszelkie potrzeby informacyjne w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami z przedsiębiorstw i pry-

watnych gospodarstw domowych, powinny być
zaspokajane z systemu administracyjnego. Jednak
ze względu na fakt, że pojawiły się pewne opóźnienia we wdrażaniu tego systemu, zaplanowano równoległe prowadzenie wszystkich trzech wymienio-
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nych systemów do czasu uzyskania wiarygodnych
danych z systemu administracyjnego.
Według danych Urzędu Statystycznego, w województwie podkarpackim w 2004 r. wytworzono
(w przypadku odpadów komunalnych są to odpady zebrane) łącznie prawie 1550 tys. Mg odpadów,
w tym: 75% odpadów pochodzenia przemysłowego (1169 tys. Mg) i 25% odpadów komunalnych
(378,9 tys. Mg)
Dla porównania, w Polsce w 2004 r. wytworzono ponad 124 029 tys. Mg odpadów pochodzenia
przemysłowego, w tym niecały 1% (tj. 1169 tys.
Mg) to odpady wytworzone na terenie województwa podkarpackiego. Ze względu na ilość wytwarzanych odpadów, nasz region znalazł się na 13.
miejscu w kraju. W podobnej ilości, jak na terenie województwa podkarpackiego, wytwarzane są
odpady w takich województwach jak: świętokrzyskie (1,4%) i podlaskie (0,7%). Natomiast największy udział w masie wytworzonych odpadów w kraju mają województwa: śląskie (35%), dolnośląskie
(28%) i małopolskie (8,1%).
Jak wynika z danych, zgromadzonych w bazie
SIGOP, prowadzonej przez WIOŚ w Rzeszowie,
w 2004 r. wytworzono ponad 1271,7 tys. Mg odpadów pochodzenia przemysłowego, w tym 23,7
tys. Mg odpadów niebezpiecznych. Odpady te wytworzone zostały przez 557 podmiotów gospodar-
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czych i jednostek organizacyjnych, zarejestrowanych w bazie, wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 r.
W porównaniu do roku ubiegłego, ilość wytworzonych odpadów z sektora gospodarczego utrzymuje się na podobnym poziomie. Natomiast w odniesieniu do 2002 r. wytworzono o około 120 tys.
Mg odpadów przemysłowych więcej. Odpady niebezpieczne stanowiły prawie 1,9% odpadów z sektora gospodarczego i w porównaniu do roku poprzedniego wytworzono ich o 5,4 tys. Mg więcej.
Zwiększona ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych w 2004 r. jest następstwem dokładnego
prześledzenia wszystkich podmiotów, znajdujących się w ewidencji kontroli WIOŚ w Rzeszowie,
wytwarzających odpady niebezpieczne i uwzględnienia ich w bazie SIGOP.
Decydujący wpływ na ilość wytwarzanych odpadów w sektorze gospodarczym mają podmioty
branży przetwórstwa rolno-spożywczego (grupa
02), u których powstało około 38% ogólnej masy
ujętych w ewidencji odpadów. Znaczący udział
(27%) w całkowitej ilości wytworzonych odpadów mają także odpady nieorganiczne z procesów
termicznych (grupa 10) pochodzące z elektrowni, ciepłowni i innych zakładów energetycznego
spalania paliw. Odpady niebezpieczne wytwarzane w największej ilości to głównie odpady z przemysłu chemii organicznej (grupa 07), oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (grupa 13) oraz
odpady z instalacji i urządzeń do likwidacji i neutralizacji odpadów oraz oczyszczania ścieków i gospodarki wodnej (grupa 19). Najwięcej odpadów
pochodzenia przemysłowego wytworzono w powiatach: ropczycko-sędziszowskim, stalowowolskim, mieleckim i m. Rzeszów. Natomiast odpady
niebezpieczne powstały w największych ilościach
w powiatach: dębickim, krośnieńskim, mieleckim,
stalowowolskim i jasielskim.

Łącznie na terenie województwa podkarpackiego w 2004 r. zagospodarowano ponad 1,4 mln Mg
odpadów pochodzenia przemysłowego, w tym po-

nad 155 tys. Mg odpadów nagromadzonych w latach poprzednich. Poddano różnym procesom odzysku 1244,2 tys. Mg odpadów, ponad 34,5 tys. Mg
unieszkodliwiono, w tym 12,8 tys. Mg przez składowanie. Odpady niebezpieczne zostały zagospodarowane w ogólnej ilości ponad 25,5 tys. Mg. Prawie 15 tys. Mg poddano procesom odzysku, ponad
8 tys. Mg unieszkodliwiono poza składowaniem
i 616 Mg zeskładowano.
Jak wynika z danych, zawartych w bazach danych: KARTA SKŁADOWISKA I KARTA SPALARNI, prowadzonych przez WIOŚ w Rzeszowie,
wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. w wojewódz-
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twie podkarpackim funkcjonowało 79 czynnych
składowisk odpadów i 6 spalarni odpadów niebezpiecznych. Wśród 79 składowisk, na których depo-

nowano odpady, były 62 składowiska przyjmujące
odpady komunalne oraz 17 składowisk przyjmujących odpady pochodzenia przemysłowego.

Gospodarka odpadami pochodzenia przemysłowego w 2004 r.

Wyszczególnienie

Odpady
wytworzone
w 2004 r.

Odpady
razem

odzyskane

unieszkodliwione poza
składowaniem

składowane

magazynowane

Ilość
odpadów z ubiegłych lat zagospodarowana w 2004 r.

[Mg]
Odpady pochodzenia przemysłowego

1 271 686

1 426 718

1 244 212

21 779

12 809

147 918

155 032

Odpady niebezpieczne

23 746

25 525

14 983

8342

616

1584

1779
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Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji
mogących powodować znaczne zanieczyszczenie
poszczególnych elementów przyrodniczych albo
środowiska jako całości instalacje:
– do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej
pojemności ponad 25 000 ton,

Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT). Dla składowisk odpadów nie przewiduje się wydania tzw.
BREF-u, czyli dokumentu referencyjnego opisującego najlepsze dostępne techniki. Dokumentem
referencyjnym jest w tym przypadku dyrektywa
99/31/EC w sprawie składowania odpadów oraz
szczegółowe wypełnianie zapisów, dotyczących
wymagań techniczno-technologicznych stawianych procesom składowania przez obowiązujące

SKŁADOWISKA
wg bazy KARTA SKŁADOWISKA
Niebezpieczne

2

Inne niż niebezpieczne i obojętne
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Przyjmujące
odpady
pochodzenia
przemysłowego

Odpadów niebezpiecznych

6

Odpadów komunalnych

0

5

Obojętne

Przyjmujące
odpady
komunalne

SPALARNIE
wg bazy KARTA SPALARNI

spełniające
wymogi

8 (13%)

do modernizacji

22 (35%)

do wstrzymania
działalności

32 (52%)

spełniające
wymogi

5 (29%)

do modernizacji

3 (18%)

do wstrzymania
działalności

9 (53%)

79

6
Odpadów innych niż
niebezpieczne i komunalne

0

spełniające wymogi

3 (50%)

do modernizacji

2 (33%)

62
(100%)

79
17
(100%)

6 (100%)

do wstrzymania
działalności

– do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjątkiem
składowania, odpadów niebezpiecznych, o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę,
– do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjątkiem
składowania, odpadów innych niż niebezpieczne, o zdolności przetwarzania ponad 50 ton na
dobę,
powinny uzyskać pozwolenie zintegrowane. Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonuje
1 spalarnia oraz 26 składowisk zobowiązanych do
uzyskania takich pozwoleń, w tym dla zarządzających składowiskami w Przemyślu, Stalowej Woli,
Sigiełkach, gm. Krzeszów, oraz Kozodrzy, gm.
Ostrów, wydano już pozwolenia zintegrowane. Pozwolenia zintegrowane otrzymały także m.in. Rafineria „Jasło” SA w Jaśle, eksploatująca instalację
do przerobu tworzyw sztucznych, i Rafineria Nafty „Jedlicze” SA w Jedliczu, eksploatująca instalację
hydrorafinacji olejów przepracowanych. Obowizek
uzyskania pozwolenia zintegrowanego jest konsekwencją wdrożenia dyrektywy 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania
zanieczyszczeń (zwaną dyrektywą IPPC) i łączy się
ze spełnianiem przez te instalacje wymagań tzw.

1 (17%)

prawo krajowe. Wymienić tu należy w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9
grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu
oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów, rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy,
eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów
oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia
30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny.
Prawidłowa ocena stanu technicznego zarówno
składowiska, jak i spalarni, i jej porównanie z wymaganiami obowiązującego prawa, powinna zostać wykonana w trakcie sporządzania przeglądu
ekologicznego. Na podstawie wyników przeglądów
ekologicznych, właściwy organ miał obowiązek
w terminie do 31 grudnia 2003 r. wydać odpowiednią decyzję dotyczącą dalszego funkcjonowania tych obiektów. Jeżeli istniejące składowisko lub
spalarnia odpadów nie spełniały wymagań technicznych i organizacyjnych, właściwy organ powi-
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nien wydać tzw. decyzję dostosowawczą lub decyzję nakazującą zamknięcie. Według stanu na dzień
31 grudnia 2004 r., z ogólnej liczby 79 funkcjonujących składowisk i 6 spalarni tylko 13 składowisk
oraz 3 spalarnie reprezentowały odpowiedni po-

powiedniego stopnia redukcji ilości składowanych
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
wyeliminowanie „dzikich” wysypisk odpadów, wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia
odpadów komunalnych, osiągnięcie odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu odpadów
opakowaniowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Istnieją także trudności w realizacji zadań wynikających z planów gospodarki
odpadami. Niewypełnienie zobowiązań przedakcesyjnych przez samorządy może grozić sankcjami
finansowymi dla Polski.
W celu poprawienia i uporządkowania gospodarki odpadami komunalnymi, Ministerstwo Środowiska przygotowało w listopadzie 2004r. „Koncepcję systemu gospodarki odpadami komunalnymi
w Polsce”, natomiast w dniu 29 lipca 2005 r. uchwalono ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz
o zmianie niektórych innych ustaw, która wprowadza istotne zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi.
Zgodnie z ww. dokumentami zakłada się, że
gmina będzie właścicielem odpadów komunalnych i jej zadaniem będzie zorganizowanie systemu zbierania odpadów komunalnych, spełniającego określone wymagania i obejmującego swoim
zasięgiem wszystkich mieszkańców. Gmina będzie
także odpowiedzialna za zorganizowanie systemu
selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych,
opakowaniowych, odpadów zielonych, odpadów
wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego i odpadów z remontów. Ustawa przewiduje możliwość nakładania przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska opłaty
sankcyjnej w wysokości od 10 tysięcy do 40 tysięcy złotych za naruszanie obowiązku zorganizowania systemu selektywnego zbierania odpadów oraz
w wysokości od 40 tysięcy do 200 tysięcy złotych za
brak realizacji obowiązku w zakresie ograniczenia
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.
Sposób prowadzenia selektywnego zbierania
(rodzaje selektywnie zbieranych odpadów, rodzaje pojemników, rozmieszczenie punktów zbierania, częstotliwość wywozu) ma być określony w uchwale o utrzymaniu czystości i porządku
w gminie, uchwalanej jako akt prawa miejscowego
przez Radę Gminy. Część gmin z terenu województwa posiada uchwalone „Zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy” i realizuje selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. Jednak
większość z tych uchwał została podjęta w latach
1996–2001, tj. przed wejściem w życie tzw. pakietu
ustaw ekologicznych.

ziom zaawansowania technicznego i były instalacjami spełniającymi wymogi prawne określone
w polskim prawie ochrony środowiska. Dla pozostałych obiektów zostały wydane decyzje dostosowawcze lub decyzje o wstrzymaniu działalności.
Wypełnianie zobowiązań negocjacyjnych wobec Unii Europejskiej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi stwarza samorządom wiele
problemów. Chodzi tu głównie o zapewnienie od-
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Według danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, w 2004 r. z terenu województwa podkarpackiego zebrano łącznie 378,9 tys. Mg odpa-

dów komunalnych stałych, z tego niespełna 8,6
tys. Mg, tj. 3%, zebrano selektywnie i przekazano
do odzysku lub unieszkodliwienia poza składowaniem. Pozostałe 97% ogólnej ilości zebranych odpadów komunalnych zdeponowano na składowiskach.
Gminy nie posiadają w pełni zorganizowanej
selektywnej zbiórki, segregacji oraz magazynowania odpadów niebezpiecznych występujących
w strumieniu odpadów komunalnych, pomimo
że w obowiązujących obecnie przepisach jest to
wymagane. Zgodnie z dyrektywą 75/439/EWG
z dnia 16 czerwca 1975 r. w sprawie usuwania olejów odpadowych, dyrektywą 91/157/EWG z dnia
18 marca 1991 r. w sprawie baterii i akumulatorów

74

Stan środowiska w woj. podkarpackim w 2004 roku

Stan środowiska w woj. podkarpackim w 2004 roku

i dyrektywą z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
które zostały już przeniesione do naszego prawa,
gminy zobowiązane są do ustanowienia i zapewnienia funkcjonowania odrębnego systemu zbiórki i unieszkodliwiania takich odpadów jak: zużyte
baterie i akumulatory, oleje odpadowe czy zużyty sprzęt RTV i AGD, występujących w strumieniu odpadów komunalnych. Każdy posiadacz ww.
odpadu powinien oddać go do sprzedawcy detalicznego, (np. w przypadku zakupu nowego akumulatora zwrot zużytego) lub do odpowiednio
zorganizowanego punktu zbierania, tak jak to jest
np. w przypadku olejów odpadowych. Umieszczanie tego rodzaju odpadów razem z innymi odpadami komunalnymi jest zabronione.

Część gmin z terenu województwa podejmuje
już działania w tym zakresie. Dla przykładu, w gminach skupionych w ramach Związku Komunalnego
WISŁOK funkcjonuje Podkarpacki System Zbiórki Olejów Przepracowanych i Zużytych Baterii. Na
terenie tych gmin wystawiono specjalne pojemniki (na stacjach benzynowych i punktach naprawy
samochodów) do zbiórki olejów przepracowanych
oraz specjalne pojemniki do selektywnej zbiórki zużytych baterii (w szkołach, budynkach gmin i centrach handlowych). Zebrane w ten sposób odpady
są następnie przekazywane specjalistycznym firmom w celu ich zagospodarowania.
Jak wynika z „Koncepcji systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce,” każde województwo powinno być samowystarczalne w zakresie
gospodarki zmieszanymi odpadami komunalnymi. Niesegregowane odpady komunalne, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz

W związku z koniecznością wdrażania dyrektywy 99/31/EC dotyczącej składowania odpadów,
która przewiduje drastyczne ograniczenie w składowaniu odpadów biodegradowalnych (a więc
i osadów ściekowych), należy już teraz przewidzieć
inne kierunki ich zagospodarowania, takie jak np.
wykorzystanie przyrodnicze lub utylizacja termiczna. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) zakłada, że struktura sposobów postępowania z osadami w latach 2010–2015
prawdopodobnie ukształtuje się następująco:
– bezpośrednie wykorzystanie do nawożenia
w rolnictwie – 10%,
– wykorzystanie do rekultywacji – 20%
– kompostowanie – 10%,
– suszenie i spalanie – 20%,
– składowanie – 40%.
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komunalne osady ściekowe powinny być, zgodnie z „zasadą bliskości”, poddane odzyskowi lub
unieszkodliwianiu na obszarze tego województwa, na którym zostały wytworzone. Zatem województwa samorządowe będą odpowiedzialne za
zapewnienie wystarczających mocy przetwórczych
dla zmieszanych odpadów komunalnych, a ponadto za zagospodarowanie wydzielonych z odpadów
komunalnych odpadów wielkogabarytowych, odpadów z remontów, odpadów zielonych i odpadów
niebezpiecznych (poza tymi, za które są odpowiedzialni przedsiębiorcy) oraz komunalnych osadów
ściekowych. Obecnie odpady komunalne z terenu
województwa podkarpackiego wywożone są na teren województw: świętokrzyskiego, małopolskiego, łódzkiego i śląskiego. Osady ściekowe nie są
z reguły wywożone poza teren naszego województwa. Jednak głównym kierunkiem ich zagospodarowania i to zarówno osadów przemysłowych, jak
i komunalnych pozostaje składowanie. Dodatkowo należy jednak zaznaczyć, że spora część komunalnych osadów ściekowych z terenu województwa
podkarpackiego jest stosowana do rekultywacji terenów pogórniczych w powiecie tarnobrzeskim.
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Z ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach wynika konieczność opracowania
programów ochrony środowiska oraz planów gospodarki odpadami. Plany gospodarki odpadami
w szczególności powinny obejmować: opis aktualnego stanu gospodarki odpadami, cele w zakresie
gospodarki odpadami z podaniem terminów ich
osiągania, prognozowane zmiany w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami, zadania,

darki odpadami. Wg stanu na dzień 30 kwietnia
2005 r., na 155 gmin zobowiązanych do opracowania planów uchwalono zaledwie 67, co stanowi nieco ponad 43%. Pozostałe projekty gminnych
planów gospodarki odpadami przekazane zostały
zarządowi województwa do zaopiniowania.
Ponadto według obowiązującego prawa, z wykonania planów zarząd województwa, powiatu i gminy powinien sporządzać co 2 lata sprawozdania.
Bardziej szczegółowe informacje nt. gospodarki odpadami w województwie, w tym szczegółowy
bilans odpadów pochodzenia przemysłowego oraz
wykaz funkcjonujących składowisk i spalarni odpadów, dostępne są na stronie internetowej pod
adresem: www.wios.rzeszow.pl
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Osiągnięte efekty ekologiczne w gospodarce odpadami:
 Wyłączono z eksploatacji spalarnie odpadów niespełniające norm dotyczących procesu spalania
i emisji spalin do atmosfery – spalarnie w Nowej Sarzynie, Jaśle, Krośnie, Sanoku, Przemyślu
i Stalowej Woli;
 Zakończono eksploatację / zamknięto składowiska, które nie spełniały obecnie obowiązujących przepisów w zakresie składowania odpadów – składowiska w Starym Dzikowie,
Cieszanowie, Nienadowej, Dachnowie;
 Zaprzestano deponować odpady na składowiskach w Werchracie i Nowym Lublińcu;
 Uruchomiono w Miejskim Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Leżajsku kompostownię osadów ściekowych oraz sortownię odpadów;
 Usunięto z terenu Bazy w Grabinach porzucone
odpady niebezpieczne stanowiące poważne zagrożenie dla środowiska;
 Oddano do eksploatacji kwaterę nr 8 na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kozodrzy.

których realizacja zapewni poprawę sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami, rodzaj przedsięwzięć i harmonogram ich realizacji, instrumenty finansowe służące realizacji celów oraz system
monitoringu i sposób oceny realizacji celów. Tak
zwana ustawa wprowadzająca określiła terminy
uchwalenia tych planów: plan krajowy do 31 października 2002 r., wojewódzkie plany do 30 czerwca 2003 r., powiatowe do 31 grudnia 2003 r. oraz
gminne do 30 czerwca 2004 r.
W województwie podkarpackim w terminie
ustawowym uchwalono jedynie 2 powiatowe programy ochrony środowiska i 2 powiatowe plany gospodarki odpadami. Ponadto w terminie ustawowym uchwalono 5 gminnych programów ochrony
środowiska. Nie uchwalono natomiast w ustawowym terminie ani jednego gminnego planu gospo-
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Priorytety i zadania do osiągnięcia:
 Objęcie wszystkich mieszkańców województwa
zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych;

 Zapewnienie funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych tak, aby możliwe było:
– ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
– wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze
strumienia odpadów komunalnych,
– osiągnięcie wymaganych poziomów odzysku
i recyklingu odpadów opakowaniowych;
 Wprowadzenie obowiązku przeprowadzania
badań składu odpadów komunalnych. Informacje takie są niezbędne do prawidłowego projektowania infrastruktury do przetwarzania od-
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padów oraz w celu potwierdzenia (obliczenia)
osiąganych poziomów odzysku i recyklingu.
 Realizacja ujętych w planach gospodarki odpadami zadań oraz opracowanie sprawozdań
z realizacji tych planów;
 Wdrażanie, zgodnie obowiązującym prawem,
przepisów dotyczących Najlepszych Dostępnych
Technik (BAT) przez firmy i przedsiębiorstwa,
powstające i funkcjonujące na terenie województwa podkarpackiego;
 Podjęcie działań w celu absorpcji środków
z funduszy strukturalnych, które są dostępne po
akcesji Polski do UE. Wykorzystanie tych środków będzie miało istotny wpływ na postęp w realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami;
 Dalsze wdrażanie i optymalizacja właściwie
działającej elektronicznej bazy danych na szczeblu centralnym i wojewódzkim w celu zapewnienia danych o odpadach, które Polska ma
regularnie przedkładać do UE (sprawozdawczość);
 Realizacja zadań związanych z zagospodarowaniem osadów z oczyszczalni ścieków;
 Budowa instalacji do segregacji odpadów przy
istniejących składowiskach odpadów komunalnych oraz wyznaczenie przy istniejących składowiskach lub budowa nowych miejsc do
składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest;
 Rekultywacja składowisk wyłączonych z eksploatacji.

