SZKO

A

G

ÓWNA

GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO

Wydzia Nauk Ekonomicznych
Warszawskie Dni Logistyki

REGIONALNA GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W
POLSCE
El bieta Szyma ska dr, in .
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsi biorstw
Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Odpady powstawa y zawsze…
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Julian Tuwim „Kwiaty polskie”
Streszczenie

Celem opracowania jest ukazanie stanu gospodarki odpadami komunalnymi w kraju w
uj ciu regionalnym. W pracy wykorzystano dane GUS oraz informacje z literatury
przedmiotu. Analiz obj to strumienie odpadów komunalnych w Polsce, ich gromadzenie,
wtórne wykorzystanie i unieszkodliwianie. Z bada wynika, e stan gospodarki odpadami
komunalnymi w kraju jest bardzo niekorzystny. G ówny problem stanowi niski poziom
selektywnej zbiórki odpadów oraz sk adowanie du ej ich ilo ci na wysypiskach.
***

1. Wprowadzenie
Post p cywilizacyjny oraz nierozerwalnie zwi zany z nim wzrost konsumpcji
powoduj

powstawanie coraz wi kszych ilo ci odpadów komunalnych. Odpady te s

powodem szeregu problemów w wielu krajach wiata. Zapobieganie ich nadmiernemu
powstawaniu w pierwszej kolejno ci, nast pnie ich racjonalne wykorzystanie i w
ostateczno ci bezpieczne unieszkodliwienie stanowi

jedno z najwa niejszych wyzwa

stawianych wspó czesnej my li technicznej. 1 G ównym

ród em powstawania odpadów

komunalnych zwi zanych z dzia alno ci bytowo-gospodarcz cz owieka w rodowisku s
gospodarstwa domowe, a nast pnie obiekty infrastruktury. Na ilo

wytworzonych odpadów

wp ywa liczba ludno ci, poziom ycia mieszka ców oraz ich wiadomo

1

ekologiczna.2

Mokrzycki E., Uliasz-Boche czyk A., Mo liwo ci wykorzystania odpadów komunalnych jako paliw
alternatywnych. Zeszyty Naukowe Wydzia u Budownictwa i In ynierii rodowiska nr 20. Wyd. Politechnika
Koszali ska. Koszalin 2001, s. 207 - 216.
2
Rosomak M., Gworek B., Stan i ocena gospodarki odpadami w Polsce. Ochrona rodowiska i zasobów
naturalnych nr 29, Warszawa 2006, s. 71-84.

ród innych czynników wymienia si : oferowane systemy zbiórki odpadów, wysoko
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stopniowanie op at za wywóz mieci oraz edukacj proekologiczn prowadzon przez media.
Racjonalna gospodarka odpadami, stanowi istotny element polityki ekologicznej Unii
Europejskiej. Za jej strategiczne cele uznaje si eliminowanie zanieczyszcze

u ród a,

promowanie recyklingu i wykorzystania odpadów oraz ograniczenie zanieczyszcze
spowodowanych spalaniem odpadów. Przyj te przez UE podej cie zak ada przejmowanie w
rosn cym stopniu odpowiedzialno ci za gospodark odpadami przez producentów.
W Polsce, zgodnie z ustaw z dnia 27 kwietnia 2001 roku, gospodarka odpadami
komunalnymi nale y do obowi zkowych zada w asnych gmin. 3 Obejmuje ona stworzenie
systemu odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, w tym w sposób
selektywny oraz zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urz dze do
odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Zadania samorz dów oraz obowi zki w

cicieli

nieruchomo ci dotycz ce utrzymania czysto ci i porz dku okre la ustawa z dnia 13 wrze nia 1996
roku.4

Przyst puj c do UE Polska zobowi za a si do osi gni cia okre lonych limitów w
odzysku i sk adowaniu odpadów komunalnych. Zgodnie z przyj tymi ustaleniami odzysk i
unieszkodliwianie odpadów komunalnych ulegaj cych biodegradacji powinien w 2010 roku
wynie

75% poziomu odpadów wytworzonych w 1995 roku, a ilo

odpadów sk adowanych

5

powinna si zmniejszy o po ow w stosunku do tego roku. Ponadto, za

ono, e odzysk

opakowa do 2014 roku wzro nie do 60%, a poziom ich recyklingu osi gnie poziom 55%.6
Celem opracowania jest ukazanie stanu gospodarki odpadami komunalnymi w kraju w
uj ciu regionalnym. W analizie wykorzystano dane GUS oraz informacje z literatury
przedmiotu. Wyniki bada przedstawiono w formie opisowej graficznej.

2. Produkcja odpadów komunalnych
W latach 2000-2005 odnotowano spadek produkcji odpadów komunalnych w Polsce.
W 2005 roku ich masa wynosi a 12169 tys. ton, co stanowi o 9,1% wszystkich wytworzonych
odpadów (rys. 1). W kolejnych dwóch latach ilo

odpadów komunalnych zwi kszy a si do

3

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628) z pó niejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 13 wrze nia 1996 r. o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach (Dz U. 2005 nr 236 poz.
2008)
5
Uchwa a Rady ministrów nr 233 z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie „Krajowego planu gospodarki
odpadami 2010. (M.P. z dnia 29 grudnia 2006 r.)
6
Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i
recyklingu odpadów opakowaniowych i pou ytkowych (Dz.U. z 2007 r. Nr 109, poz. 752) - obowi zuj ce dla lat
2008-2014.
4
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poziomu 12264 tys. ton, ale ju w 2008 roku odnotowano ich spadek o 70 tys. ton. W latach
2005-2008 na jednego mieszka ca przypada o

rednio 320 kg tego rodzaju odpadów.

Obserwowane w ostatnich latach tendencje zmian ilo ciowych i jako ciowych odpadów
komunalnych w Polsce wskazuj na znaczny wzrost ilo ciowy opakowa , zmniejszanie si
ilo ci pozosta

ci po spalaniu w gla i koksu w wyniku wzrostu zu ycia gazu, oleju i pr du

elektrycznego do ogrzewania mieszka oraz utrzymywanie si na sta ym, wysokim poziomie
zawarto ci organicznych odpadów kuchennych. 7
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Rys. 1. Produkcja odpadów komunalnych w 2008 roku wed ug województw
Oznaczenia województw: MZ-mazowieckie, L- skie, WP-wielkopolskie, D -dolno laskie, D- ódzkie, MPma opolskie, PM-pomorskie, KP-kujawsko-pomorskie, ZP-zachodniopomorskie, LB-lubelskie, WMwarmi sko-mazurskie, PK-podkarpackie, LS-lubuskie, PL-podlaskie, OP-opolskie, K- wi tokrzyskie.
ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS.

Istnieje jednak du e zró nicowanie w produkcji odpadów komunalnych w
poszczególnych województwach. W 2008 roku najwi cej odpadów komunalnych
wyprodukowano w województwie mazowieckim, a nast pnie w
dolno

skim, wielkopolskim i

skim. Najmniej tego rodzaju odpadów wytworzono natomiast w województwie

wi tokrzyskim oraz w opolskim, podlaskim i lubuskim. W przeliczeniu na jednego
mieszka ca najwi ksz

ilo

odpadów komunalnych odnotowano w województwie

mazowieckim, a w dalszej kolejno ci w zachodniopomorskim, dolno

skim i lubuskim.

Skrajnie odmienna sytuacja w tym zakresie mia a miejsce w województwach: podkarpackim,
lubelskim i wi tokrzyskim.
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Du e ró nice wyst puj tak e w ilo ci produkowanych odpadów komunalnych na
terenach miejskich i wiejskich. Mieszkaniec miasta produkuje przeci tnie o 200 kg odpadów
wi cej ni

mieszkaniec wsi. Taka ró nica wynika z wy szej stopy

yciowej osób

mieszkaj cych w miastach, wi kszej dost pno ci do sklepów i z tym zwi zanej wi kszej
konsumpcji na terenach miejskich. Dodatkowo, na obszarach wiejskich cz

produktów

spo ywczych pochodzi z w asnych gospodarstw producentów rolnych, np.: jaja, mleko,
warzywa, mi so. Mieszka cy miast musz
zwi ksza ilo

natomiast wszystkie te produkty kupi , co

odpadów opakowaniowych. Osoba mieszkaj ca w mie cie produkuje rednio

w roku 96 kg odpadów opakowaniowych, podczas gdy mieszkaniec wsi tylko 50 kg/rok.
Ponadto, cz

odpadów organicznych jest przez osoby mieszkaj ce na wsi wykorzystywana,

mi dzy innymi na pasz

dla zwierz t, co wp ywa na zmniejszenie ilo ci odpadów

komunalnych na terenach wiejskich .8

3. ród a odpadów komunalnych i ich struktura
Wi kszo

wyprodukowanych odpadów komunalnych po zgromadzeniu jest

podawana procesom unieszkodliwiania. W 2008 roku zebrano 10036 tys. ton tego rodzaju
odpadów, co stanowi o 82,3% wszystkich wytworzonych odpadów. W przeliczeniu na 1
mieszka ca zebrano 263 kg odpadów komunalnych.
1800
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Rysunek 2. Odpady komunalne zebrane (bez wyselekcjonowanych) wed ug wytwórców i
województw
Oznaczenia jak na rys. 1.
ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS.
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Oko o 57,7% odpadów komunalnych zosta a zgromadzona przez prywatne firmy
oczyszczania, a pozosta e 42,3% przez przedsi biorstwa z sektora publicznego.
Zdecydowan wi kszo

tego rodzaju odpadów zebrano z gospodarstw domowych (64,0%).

Nast pnym znacz cym ród em odpadów by handel, ma y biznes, biura i instytucje (24,0%).
Odpady z us ug komunalnych, takich jak czyszczenie ulic czy utrzymanie parków stanowi y
5,2% zebranych odpadów. W poszczególnych województwach udzia wyodr bnionych róde
odpadów komunalnych by ró ny. Najwi ksz ilo

odpadów z ma ego biznesu, biur i

instytucji oraz z us ug komunalnych zebrano w województwie mazowieckim i

skim, a

najmniejsz w podlaskim i wi tokrzyskim (rys. 2).
Podstaw racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi stanowi selektywna zbiórka
odpadów, która umo liwia:
zmniejszenie strumienia odpadów kierowanych na sk adowiska, co powoduje wyd

enie

okresu ich eksploatacji,
zmniejszenie szkodliwo ci tych odpadów, co obni a koszty eksploatacji wysypisk jak
równie ogranicza ich negatywny wp yw na rodowisko,
odzysk wielu cennych surowców wtórnych bez konieczno ci obci ania linii
technologicznych mechanicznego sortowania.
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odpadów komunalnych zebranych selektywnie wed ug województw

Oznaczenia jak na rys. 1.
ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS.

W Polsce, w 2008 roku z ogólnej masy zebranych odpadów komunalnych tylko 6,8%
stanowi y odpady zebrane selektywnie (rys. 3). W województwie wielkopolskim,
ma opolskich i podkarpackim ich odsetek wynosi ponad 8,5%, natomiast w podlaskim,
opolskim, wi tokrzyskim i lubelskim mniej ni 5,0%. Selektywna zbiórka odpadów by a
5

prowadzona w 2290 gminach, w tym odpady biodegradowalne zbierano w 834 gminach.
Selektywnej zbiórki odpadów komunalnych nie zorganizowano w 188 gminach. 9
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Rysunek 4.. Struktura odpadów zebranych selektywnie w 2008 roku
ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS.

Jedn

z g ównych barier o charakterze ekonomicznym, spowalniaj

rozwój

selektywnej gospodarki odpadami jest niska cena surowców wtórnych. Problem stanowi
równie uzyskanie w

ciwej skali poda y wysegregowanych odpadów. Ponadto, segregacja

odpadów wymaga odpowiedniego poziomu wiadomo ci ekologicznej spo ecze stwa.
ród odpadów zebranych selektywnie dominowa o szk o (175 tys. ton), a nast pnie
papier i tektura (145 tys. ton) oraz odpady biodegradowalne (123 tys. ton). Najmniejszy
udzia dotyczy odpadów niebezpiecznych i metali (rys. 4). W odpadach komunalnych
zebranych z gospodarstw domowych tak e dominowa o szk o, ale na drugim miejscu znalaz y
si odpady wielkogabarytowe, które stanowi y 1/5 odpadów. Mniejszy by natomiast udzia
metali, poniewa obejmowa y one zaledwie 10% zebranych selektywnie odpadów.

4. Kierunki zagospodarowania odpadów komunalnych
System gospodarowania odpadami komunalnymi. obejmuje zbieranie, transport,
odzysk i unieszkodliwianie odpadów w tym równie nadzór nad takimi dzia aniami oraz nad
miejscami ich unieszkodliwiania. Podstawow metod odzysku odpadów stanowi recykling.
9

Infrastruktura komunalna w 2008 roku, Odpady i recykling 03.11.2009. GUS, http://www.komunalny.pl
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czyli powtórne przetwarzanie substancji lub materia ów zawartych w odpadach. Segregacja i
recykling odpadów, poza ich wtórnym wykorzystaniem, pozytywnie wp ywaj na ochron
rodowiska. Ograniczaj zu ycie surowców naturalnych i zmniejszaj ilo

powstaj cych

odpadów. Prowadz tak e do oszcz dno ci w zakresie zu ycia energii.

termicznie
3,6%

biologicznie

2,8%
0,7%

92,9%

wysegregowane
zdeponowane na
sk adowiskach

Rysunek 5. Sposoby zagospodarowania odpadów komunalnych w 2008 roku
ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS.

W Polsce wi kszo

odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych stanowi

cenny surowiec wtórny, ale tylko niewielka ich cz

jest poddawana odzyskowi. W 2008

roku jedynie 336 tys. ton odpadów komunalnych wysegregowano ze zmieszanych celem
powtórnego zagospodarowania (rys. 5). Najwi ksz ilo
w województwie pomorskim (113 tys. ton), a nast pnie w

odpadów poddano takim procesom
skim (53 tys. ton) i dolno

skim

(44 tys. ton). W województwie wi tokrzyskim, lubuskim i podlaskim nie odnotowano takich
dzia

. Zbyt niski post p w selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych jest

prawdopodobnie spowodowany nisk

wiadomo ci

ekologiczn

spo ecze stwa oraz

niedostatecznym nadal wyposa eniem zabudowy mieszkaniowej w pojemniki do selektywnej
zbiórki. Ponadto odzysk jest op acalny tylko w przypadku niektórych surowców.
W zakresie unieszkodliwiania odpadów komunalnych procesom biologicznym
poddano 262 tys. ton odpadów, g ównie w województwie mazowieckim i

skim. Termiczne

unieszkodliwianie odpadów wyst pi o tylko w województwie mazowieckim i obj o 63 tys.
ton odpadów. Wdra anie tych metod na wi ksz skal utrudnia brak wystarczaj cej liczby
instalacji do odzysku i unieszkodliwiania, w tym dla odpadów ulegaj cych biodegradacji.
Wed ug danych Ministerstwa rodowiska w Polsce na koniec 2006 roku istnia y tylko 64
7

kompostownie i 1 spalarnia. W zwi zku z tym, podstawowym sposobem zagospodarowania
odpadów komunalnych w Polsce jest deponowanie ich na sk adowiskach. W 2008 roku w ten
sposób unieszkodliwiono prawie 93% zebranych odpadów komunalnych. Jest to najprostsza
metoda zagospodarowywania odpadów, poniewa wymaga jedynie odbioru odpadów od
wytwórców oraz ich przewiezienia na wysypisko, ale przyczynia si do zanieczyszczania
rodowiska naturalnego. W wyniku du ego nagromadzenia odpadów na stosunkowo ma ej
powierzchni, wysypiska mieci:
zanieczyszczaj wody gruntowe i powierzchniowe,
zanieczyszczaj atmosfer oraz gleby i okoliczn szat ro linn ,
stanowi zagro enie sanitarno-epidemiologiczne z uwagi na wysoki udzia substancji
organicznych, sprzyjaj cych rozwojowi mikroorganizmów chorobotwórczych,
niszcz walory estetyczne rodowiska przez niekorzystne zmiany krajobrazu.
W 2008 roku liczba sk adowisk odpadów komunalnych w Polsce stanowi a 879, w
tym 112 w województwie lubelskim (rys. 6). Najmniej czynnych sk adowisk odnotowano w
województwach: wi tokrzyskim (18) i lubuskim (25).
3 ty ha. Najwi ksz

powierzchni

województwie wielkopolskim i dolno

cznie zajmowa y one obszar prawie

sk adowiska odpadów komunalnych obejmowa y w
skim.
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Rysunek 6. Liczba i powierzchnia sk adowisk odpadów komunalnych w 2008 roku
Oznaczenia jak na rys. 1.
ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS.

Cz

odpadów, które nie zosta y zebrane w sposób zorganizowany, trafi a na dzikie

wysypiska. Na koniec 2008 roku w Polsce istnia o 3481 takich wysypisk. W stosunku do

8

2007 roku ich liczba zwi kszy a si o 23%. Tego rodzaju wysypiska wyst pi y zarówno na
terenach wiejskich, jak i miejskich. Wi kszy ich udzia odnotowano jednak na obszarach
wiejskich (68,7%).

5. Zako czenie
Z przeprowadzonych analiz wynika, e w Polsce wyst puj du e ró nice regionalne w
gospodarce

odpadami.

Najwi cej

województwie mazowieckim i

odpadów

komunalnych

jest

produkowanych

w

skim. Wielokrotnie mniej powstaje w województwie

wi tokrzyskim i opolskim. Generalnie, stan gospodarki odpadami komunalnymi w kraju jest
bardzo niekorzystny. G ówny problem stanowi niski poziom selektywnej zbiórki odpadów
oraz umieszczanie du ej ich ilo ci na sk adowiskach. W 2008 roku segregacja mieci obj a
tylko 6,8% zebranych odpadów komunalnych. Pomimo zobowi za

Polski wobec Unii

Europejskiej w zakresie sk adowania odpadów, w 2008 roku prawie 93% z nich trafi o na
wysypiska. Najwi cej sk adowisk odpadów komunalnych wyst puje w województwie
lubelskim, a najwi ksz
dolno

powierzchni

zajmuj

one w województwie wielkopolskim i

skim.

Bardzo ma a ilo

odpadów komunalnych poddawana jest procesom biologicznego i

termicznego przekszta cenia. W 2008 roku w ten sposób unieszkodliwiono tylko 3,2%
zebranych odpadów, g ównie w województwie mazowieckim. Podstawow tego przyczyn
jest brak wystarczaj cej ilo ci instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Poprawa
stanu gospodarki odpadami komunalnymi wymaga zatem dzia
infrastruktury s

inwestycyjnych w zakresie

cej wtórnemu wykorzystaniu odpadów oraz ich unieszkodliwianiu, a tak e

edukacji ekologicznej spo ecze stwa. Ponadto, wskazana jest wi ksza aktywno

gmin w

tworzeniu regionalnych jednostek organizacyjnych, które realizowa yby kompleksow
gospodark odpadami komunalnymi.
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REGIONAL MUNICIPAL WASTES MANAGEMENT IN POLAND
Summary
The exhibition the state of economy is the aim of study municipal wastes in country in
regional formulation. It the data of GUS in work were used was as well as information with literature
of object. The analysis was hugged the streams of municipal wastes in Poland,, secondary their
accumulating utilization and neutralizing. With investigations it results, that the state of economy is in
country municipal wastes very unfavourable. The main problem the state the low level of selective
meeting wastes as well as storing on dump ground large their quantity.
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