
III. 1.8. SKŁADOWANIE I UTYLIZACJA ODPADÓW 

W 2001 r. w województwie śląskim wytworzono ogółem 47,67 mln Mg odpadów, w tym:  
- w sektorze komunalnym – 1803 tys. Mg, 
- w sektorze gospodarczym – 45870 tys. Mg. 

SEKTOR KOMUNALNY 

Stan aktualny 

Na bilans odpadów w sektorze komunalnym składają się zarówno odpady wytworzone 
w gospodarstwach domowych, jak i odpady komunalno-podobne z obiektów infrastruktury.  
W bilansie uwzględniono, oprócz odpadów typowo domowych, także odpady wielkogaba-
rytowe, remontowo-budowlane, odpady z pielęgnacji terenów zielonych, odpady opakowa-
niowe oraz osady ściekowe z komunalnych oczyszczalni ścieków. Łącznie w sektorze tym 
powstaje 1803438 Mg, w tym: 

• odpady komunalne (domowe)    1183497 Mg, 
• odpady z pielęgnacji terenów zielonych       51238 Mg, 
• odpady opakowaniowe       259181 Mg, 
• odpady wielkogabarytowe         84393 Mg, 
• odpady remontowo-budowlane                                             168784 Mg, 
• odpady niebezpieczne                                                             12023 Mg, 
• komunalne osady ściekowe                                                     44322 Mg (s.m.). 

Łączna ilość wytwarzanych zarówno w sektorze komunalnym jak i gospodarczym od-
padów opakowaniowych wyszacowana została na poziomie 476 tys. Mg. Statystyczny 
mieszkaniec województwa wytwarza rocznie 371 kg odpadów, w tym odpadów tzw. 
domowych – średnio 243 kg. W 371 kg odpadów zawartych jest około: 

 
• 41,8% odpadów ulegających biodegradacji,  
• 3,8% szkła,  
• 8,3% metalu,  
• 12,1% tworzyw sztucznych,  
• 19,0% odpadów mineralnych,  
• 15,4% innych odpadów, takich jak: wielkogabarytowe, remontowo-budowlane, 

niebezpieczne. 
 

Aktualnie około 96% wytwarzanych odpadów komunalnych unieszkodliwianych jest 
poprzez składowanie na 43 czynnych składowiskach, które zajmują powierzchnię około 300 
ha (mapa III. 1.8/1). Ilość odpadów dotychczas nagromadzonych na czynnych i nieczynnych 
obiektach szacowana jest na poziomie 16 mln Mg. Nieczynne składowiska odpadów (24) 
zajmują powierzchnię około 40 ha, z czego 12,5 ha zrekultywowano. Z czynnych składowisk 
do 2006 r. zakończy eksploatację 9 obiektów, a w latach 2007-2010 dalszych 5 składowisk. 
Docelowo pozostanie więc 29 składowisk, z których jedynie 9 pełni obecnie funkcje re-
gionalnych obiektów – czyli „obsługujących” większą ilość gmin (Poczesna, Żywiec, 
Wojkowice, Knurów, Jastrzębie-Zdrój, Siemianowice, Tychy, Pyskowice, Tarnowskie Góry). 
Pozostałe składowiska mają charakter lokalny. 

Odpady komunalne poza unieszkodliwianiem poprzez składowanie – w niewielkim 
stopniu poddawane są procesom kompostowania. W województwie działają 4 kompostownie 
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zmechanizowane (Katowice, Świętochłowice, Zabrze i Żywiec) oraz kilka małych pryzmo-
wych kompostowni, które przerabiają odpady z pielęgnacji terenów tzw. zielonych. Łącznie 
kompostuje się około 40 tys. Mg odpadów, czyli około 2,3% całości wytwarzanych odpadów 
komunalnych. 

W wyniku selektywnej zbiórki z ogólnego strumienia odpadów uzyskano w 2001 r. 
około 35 tys. Mg surowców wtórnych (ok. 2% całej masy odpadów). Proces doczyszczania 
odpadów z selektywnej zbiórki prowadzony jest w 10 sortowniach ręczno-mechanicznych. 

Komunalne osady ściekowe zagospodarowywane są w następujący sposób: ponad 
20% osadów wykorzystano przemysłowo, 3% rolniczo, 2% poddano kompostowaniu, 27% 
zdeponowano na składowiskach, a 47% zagospodarowano w inny sposób. Zaledwie 0,005% 
unieszkodliwiono termicznie. 

Prognoza 

Odpady komunalne 

Prognozuje się wzrost ilości wytwarzanych odpadów komunalnych do poziomu 1861 
tys. Mg w 2006 r., 1946 tys. Mg w 2010 r. oraz 2019 tys. Mg w 2015 r. Z punktu widzenia 
założeń planu istotna była prognoza wytwarzania określonych, niżej wymienionych rodzajów 
odpadów komunalnych [Mg]: 

 
Rodzaj odpadu 2006 2010 2015 

Odpady ulegające biodegradacji 769 880 814 488 840 734
Odpady wielkogabarytowe 97 103 100 282 104 517
Odpady budowlano-remontowe 202 015 226 636 265 961
Odpady niebezpieczne 13 215 13 640 14 206

Komunalne osady ściekowe 

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015, zakłada się 
rozbudowę sieci odprowadzania i oczyszczania ścieków, głównie na terenach wiejskich. 
Prognozuje się, że do roku 2015 komunalne oczyszczalnie ścieków będą obsługiwać ok. 
95% ludności województwa. Spowoduje to ponad dwukrotne zwiększenie ilości powstających 
osadów ściekowych w stosunku do stanu obecnego (do ok. 92 tys. Mg osadów rocznie). 
Preferowanym kierunkiem postępowania z osadami ściekowymi będzie kompostowanie. 
Warunkiem kompostowania i wykorzystania osadów ściekowych w rolnictwie będzie ich 
odpowiedni skład chemiczny i zawartość patogenów. Przewiduje się zwiększenie ilości osa-
dów unieszkodliwianych termicznie, wykorzystywanych do celów nawozowych i rekultywacji 
terenów zdegradowanych. Składowanie będzie sposobem możliwym do zastosowania, lecz 
nie zalecanym i dotyczyło będzie głównie osadów gorszej jakości. Przewiduje się wzrost 
selektywnego oczyszczania ścieków komunalnych, które pozwoli na zmniejszenie ładunku 
zanieczyszczeń w osadach, co umożliwi ich szersze wykorzystanie bez obawy o zagrożenie 
zdrowotne i środowiskowe. 

Cele i zadania do realizacji 

Wyznaczono następujące główne cele do realizacji w gospodarce odpadami 
komunalnymi: 

• odzysk i unieszkodliwianie odpadów ulegających biodegradacji, 
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• odzysk substancji, materiałów, energii z odpadów, 
• wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów 

komunalnych i poddanie procesom odzysku i unieszkodliwiania, 
• wydzielenie odpadów budowlano-remontowych ze strumienia odpadów 

komunalnych i poddanie ich procesom odzysku i unieszkodliwiania, 
• wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych 

i poddanie ich procesom unieszkodliwiania. 

Redukcja składowanych odpadów ulegających biodegradacji zgodnie z planem imple-
mentacji Dyrektywy Rady 1999/31/EC winna być prowadzona dla osiągnięcia niżej podanych 
poziomów w stosunku do ilości wytwarzanych w roku 1995: 

• 75% w 2010 r., 
• 50% w 2013 r., 
• 35% w 2020 r. 

Poza wymaganą redukcją ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji – 
plan przewiduje rozwój systemu selektywnego gromadzenia odpadów wielkogabarytowych, 
budowlano-remontowych i niebezpiecznych wchodzących w strumień odpadów komunalnych 
oraz zagwarantowanie wybudowania odpowiednich linii odzysku i unieszkodliwiania tych 
odpadów. 

Założony poziom odzysku i unieszkodliwiania odpadów w kolejnych latach jest 
następujący: 

Okres do roku 2006 

 
o  odpady ulegające biodegradacji - 126 tys. Mg, 
o  odpady wielkogabarytowe - 19 tys. Mg, 
o  odpady remontowo-budowlane - 30 tys. Mg, 
o  odpady niebezpieczne - 2 tys. Mg. 

Okres do roku 2007-2010 

 
o  odpady ulegające biodegradacji - 261 tys. Mg, 
o  odpady wielkogabarytowe - 60 tys. Mg, 
o  odpady remontowo-budowlane - 91 tys. Mg, 
o  odpady niebezpieczne - 7 tys. Mg. 

Okres do roku 2011-2015 

 
o  odpady ulegające biodegradacji - 478 tys. Mg, 
o  odpady wielkogabarytowe - 84 tys. Mg, 
o  odpady remontowo-budowlane - 160 tys. Mg, 
o  odpady niebezpieczne - 11 tys. Mg. 

Aby podejmowane działania w kierunku spełnienia wyżej przedstawionych zadań 
(wyrażonych ilością odpadów) – były racjonalne i optymalne pod względem ekonomicznym, 
winny zafunkcjonować rozwiązania na skalę regionalną. Plan gospodarki odpadami w woje-
wództwie śląskim zakłada, że budowa docelowego systemu przebiegać będzie syste-
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matycznie do roku 2010 i kontynuowana w dalszych latach. Obejmować będzie – realizację 
regionalnych zakładów odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów, które w sposób 
kompleksowy zapewnią funkcjonowanie nowoczesnej gospodarki odpadami. Potencjalne 
lokalizacje obiektów regionalnych są następujące: Młynek-Sobuczyna, Knurów, Jastrzębie- 
-Zdrój, Siemianowice, Żywiec, Tychy. Funkcje ponadlokalne będą mogły pełnić także obiekty 
zlokalizowane w gminach Bytom i Bielsko-Biała, pod warunkiem stworzenia przez te gminy 
organizacyjnych i technicznych podstaw takiego funkcjonowania. Poza powyższymi funkcjo-
nować będą w okresie powyżej roku 2010 składowiska lokalne pod warunkiem uzyskania 
pozwoleń zintegrowanych, które uwzględniać będą spełnienie warunków budowy i eksplo-
atacji składowisk nałożonych przez 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 (Dz. U. Nr 
61, poz. 549). Zgodnie z planem implementacji Dyrektywy Rady 1994/31/EC do 2010 roku 
wszystkie składowiska odpadów muszą spełniać wymogi tej Dyrektywy.  

Budowa obiektów regionalnych zapewnić winna odzysk i unieszkodliwianie odpadów 
na poziomie wymaganym dla spełnienia ww. wymogów Dyrektywy. Lokalne kompostownie 
i sortownie, które planowane są w poszczególnych gminach spełniać będą rolę „uzupeł-
niającą” w osiąganiu niezbędnego poziomu odzysku i recyklingu. W okresie lat 2007-2010 
zakłada się budowę regionalnej instalacji termicznego przekształcania odpadów 
o przepustowości min. 150 tys. Mg w skali roku. Obiekt ten powinien powstać w skojarzeniu 
z energetyką. Przed podjęciem decyzji dotyczącej lokalizacji należy przystąpić do szcze-
gółowych analiz w zakresie uwarunkowań dotyczących możliwości wykorzystania infra-
struktury, warunków technicznych i logistycznych, a także opracowania studium wykonal-
ności przedsięwzięcia. Potencjalne i wariantowe lokalizacje instalacji termicznego przek-
ształcania odpadów to: Jaworzno, Ruda Śląska, Rybnik, Tychy, Będzin. Obiekty regionalne 
muszą spełniać określone warunki. Regionalne obiekty gospodarki odpadami muszą w za-
kresie technicznym spełniać kryteria BAT, czyli najlepszej dostępnej techniki. Stosowane 
technologie winny być sprawdzone, posiadać odpowiednie i liczne referencje, poparte 
wieloletnimi doświadczeniami i uzyskiwanymi efektami zarówno technicznymi, ekologicznymi 
jak i ekonomicznymi. Kolejnym warunkiem funkcjonowania obiektu o charakterze regio-
nalnym będzie kompleksowość rozwiązań, czyli zagwarantowanie pełnego zakresu usług 
dotyczących: 

• odzysku i unieszkodliwiania odpadów ulegających biodegradacji, 
• odzysku i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych, budowlano-remontowych, 
• gospodarki odpadami niebezpiecznymi ze strumienia odpadów komunalnych. 

Trzecim warunkiem stawianym tym obiektom będzie ich przepustowość, którą określa 
się na min. 400 Mg odpadów komunalnych przyjmowanych dziennie. 

Komunalne osady ściekowe 

Do głównych celów przewidzianych do realizacji w najbliższych latach należy uporząd-
kowanie gospodarki ściekowej na terenach o rozproszonej zabudowie. Dotyczy to przede 
wszystkim części wschodniej i północnozachodniej województwa. Ważnym elementem 
będzie przygotowanie projektów i budowa małych oczyszczalni ścieków dla terenów wiej-
skich i małych miast oraz funkcjonujących przy nich zakładów kompostowania osadów ście-
kowych. Prowadzone działania będą zmierzać również do wzrostu monitoringu jakości i skła-
du osadów we wszystkich oczyszczalniach. Sposoby zagospodarowania powstających osa-
dów ściekowych będą zgodne z zakładanymi prognozami. W odniesieniu do osadów gorszej 
jakości preferowane będzie unieszkodliwianie termiczne w elektrociepłowniach lub cemen-
towniach. 
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SEKTOR GOSPODARCZY  

Stan aktualny 

 Odpady przemysłowe powstające w sektorze gospodarczym stanowią dominujący 
strumień odpadów wytwarzanych w województwie. Stan gospodarki odpadami przemys-
łowymi w województwie śląskim opracowano na podstawie danych Urzędu Statystycznego  
w Katowicach oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. Dane 
te obejmują grupę dużych zakładów, wytwarzających ponad 1.000 Mg odpadów rocznie i nie 
uwzględniają ilości i rodzajów odpadów wytwarzanych przez sektor małych i średnich 
przedsiębiorstw. 

Według danych Urzędu Statystycznego w 2001 r w województwie śląskim zostało wy-
tworzonych 45,87 mln Mg odpadów przemysłowych, w tym 145,6 tys. Mg odpadów niebez-
piecznych. Stanowiło to 37,05% ogólnej ilości odpadów przemysłowych wytworzonych  
w kraju. W porównaniu do roku 2000, odnotowano spadek o około 2% wytworzonych 
odpadów (z 46,84 mln Mg do 45,87 mln Mg) spowodowany w głównej mierze mniejszą  
o około 0,9 mln Mg ilością odpadów wytworzonych przez górnictwo węgla kamiennego. 

Z ogólnej ilości wytworzonych odpadów 41,04 mln Mg (89,5%) poddano procesom 
odzysku, 4,46 mln Mg (9,7%) unieszkodliwiono – z czego 4,08 mln Mg (8,9%) poprzez 
składowanie a 0,369 mln Mg (9,7%) odpadów zostało zmagazynowanych. W stosunku do 
2000 r. ilość odpadów poddana procesom odzysku wzrosła o około 2,6%, a o około 3,4% 
zmalała ilość odpadów unieszkodliwionych poprzez składowanie. Tendencje te są zgodne  
z celami Polityki Ekologicznej Państwa w zakresie sukcesywnego wzrostu gospodarczego 
wykorzystywania wytwarzanych odpadów. 

Na koniec roku 2001 w województwie śląskim na składowiskach nagromadzono 
781810,4 tys. Mg odpadów przemysłowych, z czego około 71% stanowiły odpady po-
węglowe. Aktualnie na terenie województwa śląskiego znajdują się 33 czynne składowiska 
odpadów przemysłowych innych, niż niebezpieczne i obojętne (mapa III. 1.8/1). 

Specyfika regionu sprawia, że w ogólnym bilansie odpadów wytworzonych w sektorze 
gospodarczym (inne niż niebezpieczne) dominują tzw. odpady masowe wytwarzane 
w sektorze górnictwa węgla kamiennego, energetyki oraz hutnictwa żelaza i stali. Odpady te 
stanowią ponad 94% ogółu wytwarzanych odpadów przemysłowych w województwie. 

Odpady z przemysłu wydobywczego 

W 2001 roku przemysł górniczo-wydobywczy wytworzył ogółem 36,281 mln Mg odpa-
dów, co stanowiło 79% całkowitej ilości odpadów przemysłowych wytworzonych w tym okre-
sie w województwie śląskim, z czego 35,311 mln Mg wytworzyło górnictwo węgla kamien-
nego. Procesom odzysku poddano 90% odpadów górniczych, tj. 31,641 mln Mg, do 10% od-
padów, tj. 3,52 mln Mg unieszkodliwiono poprzez składowanie na składowiskach własnych  
i zwałowiskach centralnych, z czego 88% stanowiły odpady przeróbcze ze wzbogacania 
węgla oraz 9,7% odpady flotacyjne. Zagospodarowanie, w ramach odzysku (przemysłowe 
i nieprzemysłowe) odpadów górniczych, wzrosło w ostatnich 5 latach o ponad 11 mln Mg. W 
największych ilościach odpady powęglowe wykorzystuje się w celach nieprzemysłowych, do 
różnego rodzaju robót inżynieryjnych, w tym przede wszystkim w masowej skali do niwelacji  
i rekultywacji terenów zdegradowanych. Stanowi to aktualnie podstawowy kierunek wyko-
rzystania odpadów górniczych. W tych celach w 2001 roku wykorzystano 29,4 mln Mg 
odpadów, co stanowiło 84% wytworzonych odpadów górniczych. Problem stanowią duże 
ilości odpadów górniczych zdeponowane na kilkudziesięciu nie w pełni zinwentaryzowanych 
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starych hałdach kopalnianych, zwałowiskach zewnętrznych i w osadnikach przemysłowych 
zlokalizowanych w całym rejonie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. 

Odpady z przemysłu energetycznego 

Głównymi źródłami wytwarzania odpadów paleniskowych i odpadów z oczyszczania 
spalin są elektrownie i elektrociepłownie zawodowe i przemysłowe. W 2001 roku wytworzono 
4316,8 tys. Mg odpadów energetycznych, co stanowiło 9,4% ogólnej ilości odpadów prze-
mysłowych wytworzonych w województwie. Na składowiskach nagromadzonych było 60,35 
mln Mg odpadów paleniskowych i z odsiarczania spalin – 8% ogółu nagromadzonych odpa-
dów przemysłowych w województwie śląskim. 

Z ogólnej ilości wytworzonych odpadów procesom odzysku poddano 3 867 tys. Mg od-
padów, unieszkodliwiono poprzez składowanie 271 tys. Mg, przy czym w ponad 97% sta-
nowiły je mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych. 
W ponad 99% zagospodarowano popioły lotne z węgla kamiennego, w 78% żużle, a w 49% 
mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych. W naj-
większych ilościach odpady z przemysłu energetycznego zostały zagospodarowane w pod-
ziemnych wyrobiskach górniczych, stosowane od lat w profilaktyce przeciwpożarowej, do lik-
widacji nieczynnych wyrobisk, jako składnik podsadzki hydraulicznej oraz do doszczelniania 
zrobów zawałowych. 

Odpady z przemysłu hutniczego 

Dominujący strumień odpadów z przemysłu hutniczego stanowią odpady wytworzone 
przez hutnictwo żelaza i stali. W 2001 roku wytworzono w województwie śląskim 3002,6 tys. 
Mg odpadów z hutnictwa żelaza i stali, co stanowiło 6,5% ogółu wytworzonych odpadów 
przemysłowych w województwie. Największymi wytwórcami odpadów hutniczych są „Polskie 
Huty Stali” S.A. oddział Huta Katowice oraz w mniejszym stopniu Huta „Częstochowa” i Huta 
„Zawiercie”, które wytworzyły w sumie ponad 98% przedmiotowych odpadów. Procesom 
odzysku poddano ponad 98% całkowitej ilości wytworzonych odpadów, około 1,6% zostało 
unieszkodliwionych poprzez składowanie. 

Największe znaczenie gospodarcze mają żużle wielkopiecowe i stalownicze sta-
nowiące ponad 66% ogółu wytwarzanych odpadów hutniczych, które aktualnie wykorzys-
tywane są w 99%. Z zastosowań pozahutniczych, największe ilości żużli hutniczych – z uwa-
gi na swoje korzystne właściwości i rozwój infrastruktury komunikacyjnej – znajdują zastoso-
wanie jako kruszywo w drogownictwie. 

Odpady z przemysłu remontowo-budowlanego 

Liczne źródła powstawania przedmiotowych odpadów, znaczna ilość firm budowlanych 
i ich rozproszenie utrudnia w dużym stopniu oszacowanie realnych ilości odpadów z prze-
mysłu remontowo-budowlanego. Według danych Urzędu Statystycznego w 2001 roku wyt-
worzono w województwie śląskim 424,1 tys. Mg odpadów z przemysłu remontowo-budo-
wlanego (statystyka ta nie obejmuje znaczących ilości odpadów budowlanych pochodzących 
z sektora komunalnego). Z ilości tej, ponad 90% odpadów poddano procesom odzysku, 
około 7,4% unieszkodliwiano poprzez składowanie, a około 1,7% unieszkodliwiono w inny 
sposób. 

Spośród wytworzonych odpadów budowlanych w sektorze przemysłowym (remont, 
demontaż obiektów przemysłowych) największe ilości stanowiły: żelazo i stal – ponad 56%, 
gruz z wykopów i pogłębiania – ponad 22%, wymieszany gruz i materiały z rozbiórek – 
ponad 11% z ogółu wytworzonych odpadów w sektorze remontowo-budowlanym. W sto-
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sunkowo niewielkim stopniu – jedynie w 57% – odzyskiwany jest gruz betonowy, który wy-
korzystywany jest po prostym przerobieniu do makroniwelacji terenu, jako kruszywo dro-
gowe, bądź wprost w miejscu wyburzeń tam gdzie podejmowane są nowe inwestycje. 
Pozostała część składowana jest na składowiskach gruzu budowlanego, bądź deponowana 
jest na wysypiskach odpadów komunalnych. Dotychczasowy stopień odzysku gruzu budo-
wlanego (włączając odpady budowlane z sektora komunalnego) w skali województwa w sto-
sunku do możliwości ich wykorzystania można uznać za niezadowalający i nieefektywny. 

Odpady z przemysłu rolno-spożywczego 

Ilość odpadów z przemysłu rolno-spożywczego w roku 2001 wyniosła 401,59 tys. Mg. 
Wielkość ta nie obejmuje odpadów z dużej liczby małych zakładów tej branży. Pod wzglę-
dem ilości wytwarzanych odpadów dominuje przemysł napojów alkoholowych i bezalko-
holowych będący źródłem 52% odpadów oraz przemysł cukrowniczy, który wytwarza około 
42% całkowitej ilości odpadów z przemysłu rolno-spożywczego. Odpadowa tkanka zwie-
rzęca oraz odchody zwierzęce stanowią 5,35% całkowitego strumienia odpadów rolno-spo-
żywczych. Odpady z przemysłu rolno-spożywczego w 2001 roku zostały odzyskane w 92%. 

Prognoza 

Przewidywanie zmian ilościowych i jakościowych odpadów wytwarzanych w wo-
jewództwie śląskim w perspektywie 2015 roku, wobec braku realnych przesłanek, oparto 
głównie o prognozy (założenia) rozwoju zawarte w dostępnych opracowaniach sektorowych: 
górnictwa węgla kamiennego, energetyki i hutnictwa żelaza i stali – wytwórców odpadów 
dominujących w województwie śląskim. Uwzględniono również „optymistyczny wariant” 
rozwoju gospodarczego regionu – wyjście z recesji, ustabilizowanie poziomu produkcji po 
zakończeniu procesów restrukturyzacyjnych i przewidywanych zmian własnościowych, 
wzrost konsumpcji dużych grup społecznych. Założono także, że w dalszej przyszłości – po 
2006 roku w ramach nowo realizowanych inwestycji i modernizacji istniejących zakładów,  
z uwagi na wprowadzenie nowoczesnych technologii mało i bezodpadowych, ewentualny 
wzrost produkcji nie wpłynie wprost na wzrost ilości wytwarzanych odpadów. Można założyć, 
że tradycyjnie, w skali masowej główny strumień ogółu wytwarzanych odpadów w woje-
wództwie stanowić będą odpady węglowe, energetyczne i hutnicze. Największych zmian 
można przewidywać w grupie odpadów z przemysłu wydobywczego, w związku z zakładana 
redukcją wydobycia węgla kamiennego w kraju. Realizacja przewidywanych inwestycji  
w sektorze energetycznym wpłynie na wzrost ilości wytwarzanych odpadów – odpadów 
fluidalnych. W pozostałych sektorach gospodarczych ilość i jakość odpadów nie ulegnie 
większym zmianom poza grupami odpadów wytwarzanych w związku z prowadzonymi 
inwestycjami bądź przewidywanym wzrostem konsumpcji. W grupie związanej z sektorem 
rolno-spożywczym można się spodziewać wzrostu odpadów w związku z przewidywaną 
aktywizacją tego sektora po wejściu do UE. 

Na podstawie przedstawionych szacunkowych analiz dla wybranych sektorów 
gospodarczych, ilość odpadów wytwarzanych w latach 2003–2015 kształtować się będzie 
następująco: 

  
Sektor  Rok  

 2003–2006 2007–2010 2010–2015 
Wydobywczy tys. Mg/rok 32000 31000 30000 
Energetyczny tys. Mg/rok 4700 5000 5200 
Hutnictwo żelaza i stali tys. Mg/rok 3000 3000 3000 
Remontowo-budowlany tys. Mg/rok 640 700 760 
Rolno-spożywczy tys. Mg/rok 440 480 520 
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Cele i zadania do realizacji 

Podstawowymi celami w gospodarce odpadami przemysłowymi jest: ograniczenie ilości 
wytwarzanych odpadów, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w ostateczności ich bez-
pieczne składowanie. W realiach województwa śląskiego o dużej koncentracji przemysłu 
wydobywczego, energetycznego i hutniczego, wytwarzających w wyniku procesów pro-
dukcyjnych odpady w skali masowej, znaczące zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, 
poza ograniczeniem wielkości produkcji jest z przyczyn technicznych i technologicznych 
niemożliwe. Stąd też głównym celem gospodarki odpadami w dominujących gałęziach prze-
mysłu w województwie śląskim jest i będzie zintensyfikowanie działań organizacyjnych  
i technologicznych umożliwiających maksymalny, możliwy do osiągnięcia stopień odzysku 
wytwarzanych odpadów. Aktualnie, relatywnie wysoki poziom odzysku dominujących  
w województwie odpadów przemysłowych (ok. 90%) winien być utrzymany w przyszłości – 
z trendem wzrastającym, przy zachowaniu dotychczasowych, podstawowych kierunków ich 
wykorzystywania w największych ilościach – odzysk do procesów produkcyjnych, wykorzys-
tywanie w pracach inżynieryjnych, do prac rekultywacyjnych, w górnictwie węgla ka-
miennego, w budownictwie komunikacyjnym, w produkcji materiałów budowlanych. Jednym 
z celów nadrzędnych w perspektywie 2003-2015 roku jest ograniczenie negatywnego wpły-
wu składowisk odpadów przemysłowych na środowisko – w szczególności starych, nieczyn-
nych składowisk nie spełniających wymogów ekologicznych. 

Osiągnięcie zamierzonych celów wymaga działań organizacyjnych z uwzględnieniem 
potrzeb techniczno-technologicznych i finansowych w poszczególnych gałęziach przemysłu. 
W działaniach organizacyjnych, zgodnych z zawartymi w krajowym planie gospodarki odpa-
dami należy uwzględnić m.in.: wdrożenie wojewódzkiej bazy gospodarki odpadami z uw-
zględnieniem małych i średnich podmiotów gospodarczych; uwzględnienie w planach 
gospodarki odpadami na poziomie powiatu i gminy wykazu zwałowisk odpadów przemy-
słowych przeznaczonych do odzysku i rekultywacji; opracowanie list rankingowych składo-
wisk przeznaczonych do likwidacji i modernizacji oraz wykazów terenów zdegradowanych 
przeznaczonych do rekultywacji; organizację systemu punktów selektywnej zbiórki, ma-
gazynowania i przerobu gruzu budowlanego.  

W zadaniach inwestycyjnych uwzględniono przedsięwzięcia w zakresie budowy nie-
zbędnego potencjału technicznego warunkującego efektywne zagospodarowanie odpadów 
(na podstawie sondaży w poszczególnych sektorach przemysłowych), w tym m.in.: realizację 
inwestycji usprawniających procesy technologiczne odzysku szlamów i pyłów z oczyszczania 
gazów odlotowych w hutnictwie  żelaza i stali; modernizacje i budowę nowych instalacji do 
odzysku odpadów energetycznych uwzględniając perspektywiczny wzrost ilości wytwa-
rzanych odpadów fluidalnych, budowę instalacji do produkcji mieszanek energetycznych na 
bazie miałów i mułów węglowych.  

W zakresie dotyczącym składowisk odpadów przemysłowych inwestycje obejmować 
winny: 

− modernizacje (rozbudowy) składowisk nie spełniających wymogów ekologicznych, 
− rekultywacje składowisk dla których brak jest możliwości technicznych i ekonomicznych 

odzysku nagromadzonych odpadów. 

Zadania do realizacji w przemyśle rolno-spożywczym są następujące: 

• przeprowadzenie ewidencji i kontroli miejsc wytwarzania odpadów z przemysłu rolno-
-spożywczego, 
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• opracowanie strategii nadzoru weterynaryjnego nad procesem powstawania i nisz-
czenia odpadów pochodzenia zwierzęcego, 

• opracowanie i wdrożenie szczelnego systemu nadzoru weterynaryjnego nad proce-
sem powstawania i niszczenia odpadów pochodzenia zwierzęcego szczególnego 
ryzyka (SRM) oraz odpadów wysokiego ryzyka (HRM) oraz ich wyłączenie z łańcu-
cha pokarmowego ludzi i zwierząt, 

• budowa systemu unieszkodliwiania odpadów poubojowych (zbiornice zwierząt pad-
łych, modernizacja zakładów utylizacyjnych, budowa instalacji do spalania), 

• zwiększenie stopnia odzysku odpadów z przemysłu rolno-spożywczego ze szcze-
gólnym uwzględnieniem wykorzystania paszowego, nawozowego i przyrodniczego. 

ODPADY NIEBEZPIECZNE 

Stan aktualny 

Odpady niebezpieczne z sektora dużych przedsiębiorstw  

W województwie śląskim, według danych Urzędu Statystycznego (US) w Katowicach, 
w roku 2001 wytworzono 145,6 tys. Mg odpadów niebezpiecznych, głównie w sektorze 
dużych przedsiębiorstw. Poza statystyką pozostają także odpady niebezpieczne występujące 
w strumieniu odpadów komunalnych. Ocenia się, że w województwie śląskim rocznie pow-
staje tych odpadów około 12 tys. Mg. 

Do odpadów niebezpiecznych pochodzących z procesów przemysłowych, wytwarza-
nych w dużych jednostkach gospodarczych należą: odpady z hutnictwa cynku (podgrupa (10 
05) i ołowiu (podgrupa 10 04), odpady i szlamy z hydrometalurgii metali nieżelaznych (11 02) 
oraz odpady z przemysłu koksowniczego (05 06 – odpady z pirolitycznej przeróbki węgla). 
Odpady te są poddawane procesom odzysku (zawrót do procesu) lub unieszkodliwieniu 
w zakładach, w których powstają. Jedynie żużle z przerobu ołowiu (około 12,5 tys. Mg) z za-
kładu „Orzeł Biały” S.A w Bytomiu oraz żużle z rafinacji ołowiu (około 3 tys. Mg) z Huty Cyn-
ku „Miasteczko Śląskie” kierowane są na składowisko. W sektorze dużych przedsiębiorstw 
nie są wymagane nowe inwestycje w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebez-
piecznych. Niemniej jednak zakłady te, w miarę potrzeb powinny dążyć do stopniowej mo-
dernizacji swoich urządzeń zgodnie z BAT. Problemem wymagającym rozwiązania są nagro-
madzone odpady niebezpieczne takie, jak: szlamów cynkowe i szlamy kadmowo-cynkowe 
tzw. „gąbka kadmowa” powstałe po zakończeniu produkcji na Wydziale Cynku Huty Szo-
pienice.  

Odpady niebezpieczne szczególne 

Oprócz odpadów niebezpiecznych z procesów przemysłowych z sektora dużych 
przedsiębiorstw na terenie województwa śląskiego powstają w dużym rozproszeniu odpady 
niebezpieczne szczególne. Ilość powstających rocznie odpadów szczególnych na terenie 
województwa śląskiego szacuje się łącznie na ponad 82 tys.Mg. Odpady te to: odpady PCB, 
oleje odpadowe, baterie i akumulatory, azbest, odpady medyczne i weterynaryjne, pes-
tycydy.  

Odpady PCB 

Ilość potencjalnych odpadów z PCB do roku 2010 wynosić będzie ok. 3,2 tys. Mg. Na 
mocy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24.06.2002 r. (Dz.U.96 poz.860) podmioty 
gospodarcze zobligowane były do przeprowadzenia inwentaryzacji urządzeń zawierających 
PCB w ilości powyżej 5 dm3 (eksploatowanych i wycofanych z eksploatacji) oraz maga-
zynowanych odpadów PCB w terminie do 31.12.2002 r., a następnie przedłożenia informacji 
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o wynikach inwentaryzacji Wojewodzie. Aktualnie brak pełnego rozeznania, dotychczas 
zebrane dane wymagają weryfikacji. 

Baterie i akumulatory 

Ilość zużytych baterii i akumulatorów szacuje się, na około 7 tys.Mg/rok. Są to głównie 
zużyte akumulatory ołowiowe wraz z elektrolitem powstające w ilości około 6650 Mg/rok, 
akumulatory Ni-Cd wielkogabarytowe – 300 Mg/rok, akumulatory Ni-Cd małogabarytowe – 
50 Mg/rok i pozostałe baterie małogabarytowe (w tym rtęciowe) około 6 Mg/rok. Zbiórka  
i przerób akumulatorów ołowiowych w województwie śląskim jest stosunkowo dobrze 
zorganizowana. 

Odpady olejowe 

Ilość powstających w województwie śląskim odpadów olejowych szacuje się na 25 tys. 
Mg/rok. Funkcjonujący system zbiórki tych odpadów jest dobry. Odpady te kierowane są do 
instalacji odzysku, np. do regeneracji w Rafinerii Nafty Jedlicze bądź do unieszkodliwiania. 

Azbest 

Ocenia się, że na terenie województwie śląskiego znajduje się 779 tys. Mg wyrobów 
zawierających azbest. Usuwaniem azbestu, głównie z obiektów budowlanych zajmuje się 
szereg specjalistycznych firm. Usunięte z obiektów wyroby azbestowe stanowią odpady, 
które powinny być deponowane na składowiskach. Aktualnie na terenie województwa 
śląskiego funkcjonuje 4 składowiska azbestu. 

Odpady medyczne i weterynaryjne 

Szacuje się, że na terenie województwa śląskiego powstaje około 2,3 tys. Mg/rok 
odpadów me-dycznych. Większość z nich odbierana jest przez firmy przewozowe i 
poddawana unieszkodliwieniu w istniejących na terenie woj. śląskiego instalacjach do 
termicznego przeksz-tałcania odpadów, bądź poza nim. 

Pestycydy 

Ilość przeterminowanych środków ochrony roślin nagromadzonych w województwie 
śląskim kształtuje się na poziomie 82,3 Mg. Odpady te zdeponowane są w mogilnikach i ma-
gazynach w 70 różnych miejscach na terenach gmin woj. śląskiego. 

Instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych 

Na podstawie analizy bazy istniejących instalacji do odzysku i unieszkodliwienia 
odpadów na terenie województwa śląskiego można stwierdzić, że: 

• funkcjonujące instalacje zabezpieczają potrzeby na odzysk i unieszkodliwienie 
odpadów takich jak: akumulatory kwasowo-ołowiowe oraz niklowo-kadmowe, emulsje 
olejowo-wodne, rozpuszczalniki, płyny chłodzące, odpady zawierające kwasy i alkalia 
oraz odpady podlegające procesom termicznego unieszkodliwiania odpadów, 

• brak instalacji do unieszkodliwiania odpadów metodą zestalania, (poza instalacją do 
zestalania funkcjonującą dla potrzeb Zakładu Utylizacji Odpadów Szpitalnych  
w Bielsku Białej), która pozwoli unieszkodliwić odpady zawierające metale ciężkie 
(m.in. szlamy z obróbki metali, osady poneutralizacyjne, odpady z termicznego unie-
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szkodliwiania odpadów medycznych itp.) pochodzące z bieżącej produkcji oraz na-
gromadzone na składowiskach odpadów niebezpiecznych. 

Aktualnie funkcjonuje w woj. śląskim 15 składowisk odpadów niebezpiecznych. 
Spośród składowisk czynnych w okresie do 2006 zostanie zamkniętych 5 składowisk, a do 
roku 2015 zostanie zamkniętych dalszych 5 składowisk. Dla odpadów aktualnie groma-
dzonych na tych składowiskach przewiduje się uruchomienie instalacji do unieszkodliwiania, 
bądź odzysku odpadów. 

Na nieczynnych składowiskach odpadów niebezpiecznych województwa śląskiego 
zdeponowanych jest, przeważnie w sposób nieselektywny, łącznie 7,5 mln Mg odpadów 
niebezpiecznych. 

Prognoza 

Generalnie zakłada się, że ilość odpadów niebezpiecznych z sektora dużych przed-
siębiorstw nie ulegnie zmianie w okresie najbliższych lat. Nie przewiduje się także wzrostu 
wytwarzanych innych w tym sektorze odpadów niebezpiecznych. 

Przewidywania w zakresie wytwarzania szczególnych odpadów niebezpiecznych są 
następujące: 

• oleje odpadowe: od 25,1 tys. Mg w 2004r. do 22,8 tys. Mg w 2015r., 
• azbest: do 2015r. w woj. śląskim powinno zostać usunięte i unieszkodliwione poprzez 

składowanie około 358 399 Mg odpadów azbestowych. Oznacza to, że średnio 
roczne wytwarzanie odpadów azbestowych wyniesie około 28 tys. Mg. Szczegółowe 
ilości powstających w każdym roku odpadów azbestowych można będzie oszacować 
po weryfikacji informacji posiadanych przez Powiatowe Inspektoraty Nadzoru 
Budowlanego o stopniu pilności wymiany wyrobów zawierających azbest, 

• pestycydy: do roku 2010 nastąpi całkowite wyeliminowanie ze środowiska, 
• odpady medyczne: w 2015r. ich ilość osiągnie wartość około 2370 Mg/rok. 

Cele i zadania do realizacji 

Przyjęto następujące cele do osiągnięcia w latach 2003–2015: 

• całkowite wyeliminowanie PCB ze środowiska do 2010 r., 
• unieszkodliwianie powstających przy demontażu odpadów zawierających azbest 

(w ilości około 50% znajdujących się na terenie woj. śląskiego wyrobów zawiera-
jących azbest), 

• całkowita likwidacja mogilników,  
• ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko odpadów medycznych i we-

terynaryjnych, 
• ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko odpadów niebezpiecznych 

znajdujących się w strumieniu odpadów komunalnych, 
• ograniczenie obciążenia środowiska odpadami niebezpiecznymi zdeponowanymi na 

składowiskach, 
• zapewnienie bezpiecznego dla środowiska składowania odpadów. 

Dla realizacji zamierzonych celów konieczne jest prowadzenie kampanii informacyjno- 
-edukacyjnych oraz podjęcie zadań, które dla poszczególnych rodzajów odpadów niebez-
piecznych są następujące: 

 301



PCB - przewidywane zadania do realizacji w latach 2003-2010 to: 

• weryfikacja danych ilościowych oraz harmonogramu unieszkodliwiania i deko-
ntaminacji, 

• dostosowanie laboratoriów WIOŚ do badań na zawartość PCB, 
• sukcesywna likwidacja urządzeń zawierających PCB, 
• kontrola prawidłowego oznakowania urządzeń zawierających PCB oraz monitoring 

procesu likwidacji urządzeń zawierających PCB. 

Odpady olejowe – wymagają zwiększenia stopnia ich pozyskiwania szczególnie ze źródeł 
rozproszonych, dla uzyskania poziomu odzysku olejów smarowych do roku 2007 w wy-
sokości 50% w stosunku do ilości wprowadzanej na rynek, i poziomu recyklingu w wysokości 
35%. 

Azbest – dla planowanego do roku 2015 usunięcia 50% wyrobów azbestowych i zde-
ponowania ich na składowiskach odpadów azbestowych niezbędne jest podjęcie następu-
jących zadań:  

• zaktywizowanie działań dyspozycyjno-kontrolnych do nadzoru usuwania azbestu na 
terenie województwa, 

• przeprowadzenie inwentaryzacji i opracowanie harmonogramu usuwania azbest 
w ramach planów gospodarki odpadami, 

• opracowanie planu rozmieszczenia na terenie województwa wyrobów zawierających 
azbest, 

• budowa 2 składowisk odpadów azbestowych o pow. 2 ha, 
• monitoring realizacji usuwania azbestu. 

Zużyte baterie i akumulator – podstawowym zadaniem jest uruchomienie przez przed-
siębiorców punktów zbiórki zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych i dążenie do 
odzysku z rynku: akumulatorów ołowiowych do 100%, akumulatorów Ni-Cd wielkoga-
barytowych – 60% w 2006 r., akumulatorów Ni-Cd małogabarytowych – 45% w 2006 r. i po-
zostałych baterii (z wyłączeniem cynkowo-węglowych i alkalicznych) – 30% w 2006 r. 

Odpady medyczne i weterynaryjne – przewidywane zadania: 

• objęcie wszystkich posiadaczy odpadów medycznych i weterynaryjnych systemem 
nadzoru i kontroli w zakresie zgodności postępowania z obowiązującymi przepisami 
prawnymi, 

• modernizacja instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych –  
3 obiekty, 

• minimalizacja ilości powstających niebezpiecznych odpadów medycznych i wete-
rynaryjnych wymagających szczególnych metod unieszkodliwiania na drodze termicz-
nego unieszkodliwiania poprzez segregację odpadów u źródeł ich powstawania. 

Pestycydy – przewidywane zadania: 

• uruchomienie zbiórki odpadów opakowań po przeterminowanych środkach ochrony 
roślin ze strumienia odpadów komunalnych oraz utworzenie punktów zbiórki 
w punktach sprzedaży, 

• likwidacja mogilników do 2010, 
• prowadzenie monitoringu na zlikwidowanych obiektach. 
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Odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych  – przewidywane zadania: 

• wdrożenie Systemu Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi w oparciu o zorgani-
zowaną sieć gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON) oraz sta-
cji przeładunkowych (SPON). GPZON-y mają na celu ułatwienie zbiórki odpadów nie-
bezpiecznych od mieszkańców oraz małych i średnich przedsiębiorstw, 

• I etap do 2006 roku przewiduje utworzenie 27 gminnych punktów zbiórki (GPZON), 
• docelowo do roku 2015 zakłada się powstanie punktu zbiórki (GPZON) w każdej 

gminie – 140. 

Ponadto dla ograniczenia obciążenia środowiska odpadami niebezpiecznymi 
niezbędna jest: 

• budowa instalacji do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych metodą zesta-
lania/stabilizacji, 

• modernizacja instalacji do odzysku/unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, 
• zamknięcie i rekultywacja składowisk odpadów niebezpiecznych, 
• likwidacja zagrożeń powodowanych odpadami zdeponowanymi w środowisku: 

o Zakłady Chemiczne Tarnowskie Góry, 
o Zakłady Chemiczne „Rudniki”, 
o Izolacja Ogrodzieniec, 
o Zakłady Chemiczne „Organika Azot” w Jaworznie. 

• likwidacja zagrożeń powodowanych zmagazynowanymi odpadami (gąbka kadmowa  
i szlamy cynkonośne z byłej HMN „Szopienice”). 

INNE ODPADY 

Zużyte pojazdy samochodowe 

Baza przetwórcza zużytych pojazdów samochodowych 

W latach 2000 do 2002 wyrejestrowywano na obszarze województwa śląskiego rocznie 
około 38000-39000 samochodów. W województwie śląskim aktualnie 60 podmiotów gos-
podarczych posiada zezwolenie Wojewody na złomowanie pojazdów. Wszystkie te firmy 
poddane zostały ankietyzacji w celu określenia ilości samochodów przyjętych do złomowania 
i w celu oceny możliwości technicznych i maksymalnej zdolności przerobowej. Ilość samo-
chodów poddanych utylizacji w stacjach demontażu wynosiła: 

• w 2000 roku: 10673 sztuk, 
• w 2001 roku: 11709 sztuk,  
• w 2002 roku: 10673 sztuk. 

Prognoza ilości zużytych pojazdów samochodowych w latach 2003-2015 
 

Ilość zużytych pojazdów samochodowych w latach 
[szt] 

2003 2006 2007 2010 2015 
41 129 70100 80000 56000 48000 
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Dla zapewnienia prawidłowej gospodarki zużytymi pojazdami konieczne jest przede 
wszystkim podjęcie działań na poziomie krajowym.  Do najważniejszych należą: 

• wdrożenie zapisów aktów prawnych związanych z problematyką pojazdów 
wycofanych z eksploatacji obowiązujących w Unii Europejskiej, 

• uruchomienie Centralnej Ewidencji Pojazdów, 
• egzekwowanie przepisów w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 

Zużyte opony 

Ocenia się, że w województwie śląskim w 2002 roku powstało około 14 000 Mg zuży-
tych opon. 

W 2007 roku ilość zużytych opon będzie wynosić około 15 000 Mg, a w 2015 około 17 
500 Mg. 

Niezbędne jest stworzenie systemu zbiórki i punktów gromadzenia zużytych opon. 
Najkorzystniej zorganizować je przy istniejących składnicach lub stacjach segregacji od-
padów. Znajdujące się w bliskim sąsiedztwie, na terenie województwa opolskiego, Ce-
mentownie Górażdże i Strzelce Opolskie w pełni zaspokajają potrzeby województwa 
śląskiego w zakresie unieszkodliwiania zużytych opon. 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

W skali roku powstaje około 9,7 tys. Mg zużytych urządzeń elektrycznych i elek-
tronicznych. Zdolności przerobowe instalacji do demontażu i recyklingu są wystarczające, 
aby zapewnić zagospodarowanie strumienia zużytych urządzeń elektrycznych i elektro-
nicznych powstającego na terenie województwa, barierę stanowi słabo rozwinięty system 
zbiórki. 

Do końca 2000 r. należałoby osiągnąć zbiórkę i zagospodarowanie na poziomie około 
19,4 tys. Mg odpadów elektrycznych i elektronicznych rocznie. Pozwoliłoby to na odzysk 
około 11,6 tys. Mg surowców wtórnych, w tym głównie metali żelaznych i nieżelaznych oraz 
tworzyw sztucznych.  

Zadania: 
- organizacja selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych na terenie 

województwa, 
- wprowadzenie systemu monitorowania i przekazywania informacji o wdrażaniu 

selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych, 
- rozbudowa linii technologicznej demontażu i przerobu urządzeń elektrycznych i elek-

tronicznych w ramach zakładów recyklingu istniejących na terenie województwa. 

Zużyty sprzęt gospodarstwa domowego 

 W skali roku powstaje około 8,2 tys. Mg odpadów - zużytego sprzętu AGD. Wielkość 
strumienia zużytego sprzętu chłodniczego (lodówek i zamrażarek) pochodzącego z gospo-
darstw domowych szacuje się w woj. śląskim na około 107 tys. sztuk rocznie.  

Zdolności przerobowe instalacji do demontażu i recyklingu odpadów zużytego sprzętu 
AGD w firmach działających na terenie województwa są wystarczające, aby zapewnić za-
gospodarowanie zużytych urządzeń AGD, barierę stanowi słabo rozwinięty system zbiórki.  
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Należałoby do końca 2006 roku osiągnąć zbiórkę i zagospodarowanie odpadów 
sprzętu AGD na poziomie około 16,5 tys. Mg rocznie, w tym wielkogabarytowego sprzętu 
AGD – 13,6 tys. Mg i małogabarytowego sprzętu AGD – 2,9 tys. Mg. Zagospodarowanie 
strumienia odpadów sprzętu AGD poprzez recykling pozwoliłoby w skali województwa 
śląskiego na odzysk około 11,6 tys. Mg surowców wtórnych rocznie, w tym 5,9 tys. Mg metali 
żelaznych i nieżelaznych, 2,3 tys. Mg tworzyw sztucznych oraz 45 Mg freonów (R-11 i R-12). 

Zadania: 

- organizacja selektywnej zbiórki odpadów sprzętu gospodarstwa domowego ze 
szczególnym uwzględnieniem sprzętu chłodniczego na terenie województwa, 

- wprowadzenie systemu monitorowania i przekazywania informacji o wdrażaniu selek-
tywnej zbiórki odpadów sprzętu AGD, 

- uruchomienie instalacji odzysku freonu (R-11) z warstwy izolacyjnej urządzeń chłod-
niczych i zamrażających (2004-2006 r.), 

- rozbudowa linii technologicznej demontażu i przerobu odpadów elektrycznych i elek-
tronicznych ze szczególnym uwzględnieniem sprzętu AGD w ramach zakładów re-
cyklingu istniejących na terenie województwa (2007-2010 r.). 
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