
RAPORT O STANIE �RODOWISKA W WIELKOPOLSCE W ROKU 2002 1 

GOSPODARKA ODPADAMI 

1. Akty prawne obowi�zuj�ce w zakresie gospodarki odpadami w roku 2002 

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628), 
2. Ustawa – Prawo ochrony �rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 62, poz. 627), 
3. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o wprowadzeniu ustawy − Prawo ochrony �rodowiska, ustawy o odpa-

dach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085), 
4. Ustawa z dnia 13 wrze�nia 1996 roku o utrzymaniu czysto�ci i porz�dku w gminie (Dz. U. Nr 132, 

poz. 622 z pó�niejszymi zmianami), 
5. Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr  63, poz. 638), 
6. Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o obowi�zkach przedsi�biorców w zakresie gospodarowania niektó-

rymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639), 
7. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

Nr 7, poz. 78), 
8. Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 27 wrze�nia 2001 roku w sprawie katalogu odpadów 

(Dz. U. Nr 112, poz. 1206), 
9. Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 11 grudnia 2001 roku w sprawie rodzajów odpadów lub ich 

ilo�ci, dla których nie ma obowi�zku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i �rednich 
przedsi�biorstw, które mog� prowadzi� uproszczon� ewidencj� odpadów (Dz. U. Nr 152, poz. 1735), 

10. Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 11 grudnia 2001 roku w sprawie niezb�dnego zakresu in-
formacji obj�tych obowi�zkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i woje-
wódzkiej bazy danych dotycz�cej wytwarzania i gospodarowania odpadami (Dz. U. Nr 152, poz. 1740), 

11. Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 11 grudnia 2001 roku w sprawie wzorów dokumentów sto-
sowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 152, poz. 1736), 

12. Rozporz�dzenie Rady Ministrów z dnia 9 pa�dziernika 2001 roku w sprawie opłat za korzystanie ze 
�rodowiska (Dz. U. Nr 130, poz. 1453), 

13. Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z 29 stycznia 2002 roku w sprawie rodzajów odpadów innych ni� 
niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urz�dze�, w których dopuszcza si� ich termiczne przekształca-
nie (Dz. U. Nr 18, poz. 176). 

14. Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z 28 maja 2002 roku w sprawie listy rodzajów odpadów, które 
posiadacz odpadów mo�e przekazywa� osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie b�d�-
cym przedsi�biorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby (Dz. U. Nr 74, poz. 686), 

15. Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z 28 pa�dziernika 2002 roku w sprawie rodzajów odpadów, któ-
rych zbieranie lub transport nie wymagaj� zezwolenia na prowadzenie działalno�ci, oraz podstawowe 
wymagania dla zbierania i transportu tych odpadów (Dz. U. Nr 188, poz. 1575), 

16. Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z 30 pa�dziernika 2002 roku w sprawie rodzajów odpadów, które 
mog� by� składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595), 

17. Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z 8 pa�dziernika 2002 roku w sprawie składowiska odpadów oraz 
miejsca magazynowania odpadów pochodz�cych z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z prze-
twarzania tych odpadów (Dz. U. Nr 176, poz. 1456), 

18. Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z 21 pa�dziernika 2002 roku w sprawie odpadów pochodz�cych z 
procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, które nie mog� by� 
unieszkodliwiane przez ich składowanie (Dz. U. Nr 180, poz. 1513), 

19. Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z 9 grudnia 2002 roku w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz 
warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858), 

20. Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z 1 sierpnia 2002 roku w sprawie komunalnych osadów �cieko-
wych (Dz. U. Nr 134, poz. 1140), 

21. Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 roku w sprawie 
przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608), 

22. Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z 23 grudnia 2002 roku w sprawie rodzajów odpadów medycznych i 
weterynaryjnych, których poddawanie odzyskowi jest zakazane (Dz. U. Nr 8, poz. 103), 
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23. Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z 23 grudnia 2002 roku w sprawie dopuszczalnych sposobów i wa-
runków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. Nr 8, poz. 104), 

W zwi�zku z mi�dzynarodowym obrotem odpadami Minister �rodowiska w 2002 roku wydał kilka rozpo-
rz�dze� m.in.: 
24. w sprawie listy odpadów innych ni� niebezpieczne, których przywóz z zagranicy nie wymaga zezwole-

nia Głównego Inspektora Ochrony �rodowiska z 5 marca 2002 roku (Dz. U. Nr 56, poz. 512), 
25. w sprawie rodzajów odpadów niebezpiecznych dopuszczonych do przywozu z zagranicy z 6 lutego 2002 

roku (Dz. U. Nr 15, poz. 146), 
26. w sprawie wprowadzenia obowi�zku uzyskiwania zezwole� na wywóz do okre�lonych pa�stw odpadów 

innych ni� niebezpieczne z 6 lutego 2002 roku (Dz. U. Nr 15, poz. 147). 

2. Nowe terminy w zakresie gospodarowania odpadami w 2002 roku 
Nowa ustawa o odpadach okre�la zasady post�powania z odpadami w sposób zapewniaj�cy ochron� �ycia 

i zdrowia ludzi oraz ochron� �rodowiska zgodnie z zasad� zrównowa�onego rozwoju, a w szczególno�ci 
zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczenia ilo�ci odpadów i ich negatywnego oddziały-
wania na �rodowisko, a tak�e odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. 

W ustawie wprowadzono nowe terminy dotycz�ce gospodarowania odpadami. Ilekro� w ustawie jest mowa o: 
• gospodarowaniu odpadami – rozumie si� przez to zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpa-

dów, w tym równie� nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów, 
• komunalnych osadach �ciekowych – rozumie si� przez to pochodz�cy z oczyszczalni �cieków osad 

z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji słu��cych do oczyszczania �cieków komunalnych oraz 
innych �cieków o składzie zbli�onym do składu �cieków komunalnych, 

• magazynowaniu odpadów – rozumie si� przez to czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadów 
przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem, 

• odpadach komunalnych – rozumie si� przez to odpady powstaj�ce w gospodarstwach domowych, a tak�e 
odpady nie zawieraj�ce odpadów niebezpiecznych pochodz�ce od innych wytwórców odpadów, które ze 
wzgl�du na swój charakter lub skład s� podobne do odpadów powstaj�cych w gospodarstwach domowych, 

• odpadach medycznych – rozumie si� przez to odpady powstaj�ce w zwi�zku z udzielaniem �wiadcze� 
zdrowotnych oraz prowadzeniem bada� i do�wiadcze� naukowych w zakresie medycyny, 

• odpadach oboj�tnych – rozumie si� przez to odpady, które ulegaj� istotnym przemianom fizycznym, 
chemicznym lub biologicznym; s� nierozpuszczalne, nie wchodz� w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie 
powoduj� zanieczyszczenia �rodowiska lub zagro�enia zdrowia dla ludzi, nie ulegaj� biodegradacji i nie 
wpływaj� niekorzystnie na materi�, z któr� si� kontaktuj�; ogólna zawarto�� zanieczyszcze� w tych od-
padach oraz zdolno�� do ich wymywania, a tak�e negatywne oddziaływanie na �rodowisko odcieku mu-
sz� by� nieznaczne, a w szczególno�ci nie powinny stanowi� zagro�enia dla jako�ci wód 
powierzchniowych, wód podziemnych, gleby i ziemi,  

• odpadach ulegaj�cych biodegradacji – rozumie si� przez to odpady, które ulegaj� rozkładowi tlenowemu 
lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów, 

• odpadach weterynaryjnych – rozumie si� przez to odpady powstaj�ce w zwi�zku z badaniem, leczeniem 
zwierz�t lub �wiadczeniem usług weterynaryjnych, a tak�e w zwi�zku z prowadzeniem bada� naukowych 
i do�wiadcze� na zwierz�tach, 

• odzysku – rozumie si� przez to wszelkie działania nie stwarzaj�ce zagro�enia dla �ycia, zdrowia ludzi lub 
dla �rodowiska, polegaj�ce na wykorzystaniu odpadów w cało�ci lub w cz��ci, lub prowadz�ce do odzy-
skania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania, okre�lone w zał�czniku nr 5 do 
ustawy, 

• odzysku energii – rozumie si� przez to termiczne przekształcanie odpadów w celu odzyskania energii,  
• posiadaczu odpadów – rozumie si� przez to ka�dego, kto faktycznie włada odpadami (wytwórc� odpa-

dów, inn� osob� fizyczn�, osob� prawn� lub jednostk� organizacyjn�); domniemywa si�, �e władaj�cy 
powierzchni� ziemi jest posiadaczem odpadów znajduj�cych si� na nieruchomo�ci, 

• recyklingu – rozumie si� przez to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub 
materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału 
o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym te� recykling organiczny, z wyj�tkiem 
odzysku energii, 
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• recyklingu organicznym − rozumie si� przez to obróbk� tlenow�, w tym kompostowanie, lub beztlenow� 
odpadów, które ulegaj� rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu 
mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub metan; składowanie na składowisku 
odpadów nie jest traktowane jako recykling organiczny, 

• składowisku odpadów – rozumie si� przez to obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów, 
• spalarni odpadów − rozumie si� przez to instalacj�, w której zachodzi termiczne przekształcanie odpa-

dów w celu ich unieszkodliwienia, 
• termicznym przekształcaniu odpadów – rozumie si� przez to procesy utleniania odpadów, w tym spala-

nia, zgazowywania, lub rozkładu odpadów, w tym rozkładu pirolitycznego, prowadzone w przeznaczo-
nych do tego instalacjach lub urz�dzeniach na zasadach okre�lonych w przepisach szczegółowych, 

• unieszkodliwianiu odpadów − rozumie si� przez to poddanie odpadów procesom przekształce� biolo-
gicznych, fizycznych lub chemicznych okre�lonym w zał�czniku nr 6 do ustawy w celu doprowadzenia 
ich do stanu, który nie stwarza zagro�enia dla �ycia, zdrowia ludzi lub dla �rodowiska, 

• wytwórcy odpadów − rozumie si� przez to ka�dego, którego działalno�� lub bytowanie powoduje po-
wstawanie odpadów, oraz ka�dego, kto przeprowadza wst�pne przetwarzanie, mieszanie lub inne działa-
nia powoduj�ce zmian� charakteru lub składu odpadów, 

• zbieraniu odpadów − rozumie si� przez to ka�de działanie, w szczególno�ci umieszczanie w pojemni-
kach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do 
miejsc odzysku lub unieszkodliwiania. 

Ponadto w ustawach: 
• o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 roku oraz 
• o obowi�zkach przedsi�biorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produk-

towej i opłacie depozytowej z dnia 11 maja 2001 roku wprowadzono takie terminy jak: 
odpady opakowaniowe – rozumie si� przez to wszystkie opakowania, w tym opakowania wielokrotnego 
u�ytku wycofane z ponownego u�ycia, stanowi�ce odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, z wyj�t-
kiem odpadów powstaj�cych w procesie produkcji opakowa�; 
opłata depozytowa – rozumie si� przez to opłat� pobieran� przy sprzeda�y detalicznej akumulatorów 
ołowiowych (kwasowych) jako osobnych produktów, której zwrot nast�puje po przekazaniu zu�ytego 
akumulatora sprzedawcy detalicznemu tych akumulatorów lub do punktu systemu zbiórki zu�ytych aku-
mulatorów zorganizowanego przez przedsi�biorc�;  
opłata produktowa – rozumie si� przez to opłat� obliczan� i wpłacan� za opakowania w przypadku sprzeda�y 
produktów w tych opakowaniach, a tak�e opłat� obliczan� i wpłacan� w przypadku sprzeda�y akumulatorów 
niklowo-kadmowych, ogniw i baterii galwanicznych, opon, lamp wyładowczych, olejów smarowych oraz 
urz�dze� chłodniczych i klimatyzacyjnych, wymienionych w zał�cznikach nr 1−3 do ustawy. 

Minister wła�ciwy do spraw �rodowiska, kieruj�c si� kategoriami oraz rodzajami odpadów wymieniony-
mi w zał�cznikach nr 1 i 2, składnikami odpadów wymienionymi w zał�czniku nr 3 oraz wła�ciwo�ciami 
odpadów wymienionymi w zał�czniku nr 4, okre�lił w drodze rozporz�dzenia z dnia 27 wrze�nia 2001 roku 
katalog odpadów wraz z list� odpadów  niebezpiecznych (Dz. U. Nr 112 poz. 1206, zał�cznik do rozporz�-
dzenia Ministra �rodowiska z dnia 27 wrze�nia 2001 roku). 

3. Monitoring gospodarki odpadami na terenie województwa wielkopolskiego 

W ramach realizacji Pa�stwowego Monitoringu �rodowiska, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony �ro-
dowiska prowadz� monitoring gospodarki odpadami, pozwalaj�cy gromadzi� informacje o: 
� ilo�ci wytwarzanych odpadów z uwzgl�dnieniem ich wykorzystania, usuwania lub unieszkodliwiania, 

w tym unieszkodliwiania przez składowanie; 
� składowiskach z uwzgl�dnieniem stopnia i sposobu ich zabezpieczenia; 
� pełnym obrocie odpadami niebezpiecznymi. 

W 1993 roku opracowano System Informatyczny Gospodarki Odpadami Przemysłowymi (SIGOP), który 
obejmuje informacje o ilo�ciach odpadów niebezpiecznych wytwarzanych, unieszkodliwianych i składowa-
nych. System ten został wdro�ony we wszystkich województwach i był modernizowany w zwi�zku ze zmia-
nami wprowadzanymi do ustawy o odpadach.  
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Nadzór merytoryczny nad monitoringiem gospodarki odpadami przemysłowymi dla całej Polski prowa-
dzi od roku 2002 Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Oddział Zamiejscowy Centrum 
Gospodarki Odpadami Zakład Wykorzystania Odpadów i Kontroli �rodowiska. 

Monitoring odpadów powinien stanowi� podstaw� przy opracowywaniu planów i strategii gospodarowa-
nia odpadami zarówno na poziomie gminy jak i całego kraju, gdy� pozwala zaobserwowa� zmiany ilo�ci 
wytwarzanych odpadów, mo�liwo�ci ich wykorzystania, unieszkodliwienia czy składowania, jak i zmiany 
dominacji poszczególnych grup odpadów. 

Monitoring regionalny gospodarki odpadami województwa wielkopolskiego dotyczy głównie odpadów 
niebezpiecznych, ale przeprowadzone badania pozwoliły zebra� informacje równie� na temat odpadów in-
nych ni� niebezpieczne wytworzonych w 2002 roku. Otrzymano dane od 437 producentów odpadów, w tym 
362 producentów odpadów niebezpiecznych. 

3.1. Odpady przemysłowe 
W 2002 roku na terenie województwa wielkopolskiego wytworzonych zostało 4 654 730,1 Mg odpadów, 

odzyskowi poddano 3 429 291,4 Mg, unieszkodliwiono przez składowanie 1 269 508,9 Mg a poza składo-
waniem 79 284 Mg (wi�ksza suma poddanych odzyskowi i unieszkodliwianiu zarówno przez jak i poza 
składowanie odpadów wynika z ilo�ci nagromadzonych w poprzednich latach i zagospodarowanych dopiero 
w 2002 roku) na terenie zakładów magazynowano 28 000,5 Mg odpadów. 

Zgodnie z Katalogiem odpadów wraz z list� odpadów niebezpiecznych z 27 wrze�nia 2001 roku w opar-
ciu o badania monitoringowe przeprowadzone w 2002 roku, stwierdzono, �e najwi�cej odpadów powstało z 
grupy 10 czyli z procesów termicznych −−−− 1658609,7 Mg. Z tej ilo�ci, a� 76 % stanowi� mieszanki popio-
łowo-�u�lowe, które w 76 % zostały unieszkodliwione przez składowanie. Ponadto powstało du�o odpadów 
z grupy 02 czyli odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, le�nictwa, 
łowiectwa oraz przetwórstwa �ywno�ci tj. 1233055,3 Mg. Prawie w 80 % s� to odpady z przemysłu cu-
krowniczego – wysłodki, które w cało�ci zostały wykorzystane przez rolników (tabela 1).  

Tabela 1. 
Bilans dla poszczególnych grup odpadów w roku 2002 w województwie wielkopolskim /według WIO�/ 

Odpady /Mg/ 

unieszkodliwione Grupa odpadów 
wytworzone 

magazyno-
wane 

odzysk poza składo-
waniem 

przez skła-
dowanie 

01 odpady powstaj�ce przy poszukiwaniu, 
wydobywaniu, fizycznej i chemicznej 
przeróbce rud oraz innych kopalin 

5078,7 0,0 4950,0 25,7 103,0 

02 odpady z rolnictwa, sadownictwa, 
upraw hydroponicznych, rybołówstwa, 
le�nictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa 
�ywno�ci 

1233055,3 10235,3 1291343,1 33154,6 7023,9 

03 odpady z przetwórstwa drewna oraz z 
produkcji płyt i mebli, masy celulozo-
wej, papieru i tektury 

105169,0 245,9 90149,4 12554,0 2,1 

04 odpady z przemysłu skórzanego, fu-
trzarskiego i tekstylnego 

1207,5 25,9 1184,8 0,0 1,0 

05 odpady z przeróbki ropy naftowej, 
oczyszczania gazu ziemnego oraz piroli-
tycznej przeróbki w�gla 

3024,2 258,8 2764,3 1,1 0,0 

06 odpady z produkcji, przygotowania, 
obrotu i stosowania produktów przemy-
słu chemii nieorganicznej 

199,4 1 92,3 108,2 0,0 

07 odpady z produkcji, przygotowania, 
obrotu i stosowania produktów przemy-
słu chemii organicznej   

23071,5 272,9 19290,3 3534,4 8,5 
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Odpady /Mg/ 

unieszkodliwione Grupa odpadów 
wytworzone 

magazyno-
wane 

odzysk poza składo-
waniem 

przez skła-
dowanie 

08 odpady z produkcji, przygotowania, 
obrotu i stosowania powłok ochronnych 
(farb, lakierów, emalii ceramicznych), 
kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich 

810,6 52,8 151,9 597,7 25,8 

09 odpady z przemysłu fotograficznego i 
usług fotograficznych 

85,1 0,0 26,7 58,4 0,0 

10 odpady z procesów termicznych 1658609,7 4934,3 464671,6 8697,2 1196280,4 

11 odpady z chemicznej obróbki i powle-
kania powierzchni metali oraz innych 
materiałów i z procesów hydrometalur-
gii metali nie�elaznych 

5109,2 108,2 690,6 4390,7 15,0 

12 odpady z kształtowania oraz fizycznej i 
mechanicznej obróbki powierzchni 
metali i tworzyw sztucznych 

21535,2 248,6 19599,2 553,3 1223,5 

13 oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw 
(z wył�czeniem olejów jadanych oraz 
grup 05,12 i 19) 

2006,6 82,0 1034,7 931,3 0,0 

14 odpady z rozpuszczalników organicz-
nych, chłodziw i propelentów (z wył�-
czeniem grup 07 i 08) 

41,3 0,9 22,6 24,5 0,0 

15 odpady opakowaniowe; sorbenty, tkani-
ny do wycierania, materiały filtracyjne i 
ubrania ochronne nieuj�te w innych 
grupach 

60374,1 1383,9 56222,9 1586,6 1192,2 

16 odpady nieuj�te w innych grupach 394520,1 466,1 388908,6 3392,3 1960,6 

17 odpady z budowy, remontów i demon-
ta�u obiektów budowlanych oraz infra-
struktury drogowej (wł�czaj�c gleb� i 
ziemi� z terenów zanieczyszczonych) 

243835,0 4218,2 254595,2 2582,5 8313,2 

18 odpady medyczne i weterynaryjne 1759,3 0,0 65,6 1693,7 0,0 

19 odpady z instalacji i urz�dze� słu��cych 
zagospodarowaniu odpadów, z oczysz-
czalni �cieków oraz z uzdatniania wody 
pitnej i wody do celów przemysłowych 

865029,2 5434,8 832027,9 2036,8 26034,0 

20 odpady komunalne ł�cznie z frakcjami 
gromadzonymi selektywnie 

30209,0 30,8 1499,6 3361,0 27325,7 

 Suma 4654730,1 28000,4 3429291,3 79284,0 1269508,9 

Podobnie jak w latach ubiegłych, najwi�cej odpadów powstało w powiatach: 
• grodzkim miasta Konin  1364806,5 Mg, 
• tureckim                       870714,2 Mg. 
• grodzkim miasta Pozna� 520587,4 Mg, 
• nowotomyskim               503976,4 Mg, 

W Koninie dominuj�c� grup� odpadów stanowiły odpady wytworzone przez Zespół Elektrownii P�tnów i 
Konin − z procesów termicznych czyli mieszanka popiołowo-�u�lowa z mokrego odprowadzania odpadów 
paleniskowych w ilo�ci 738017,6 Mg, a tak�e z grupy 19 czyli z instalacji i urz�dze� słu��cych zagospoda-
rowaniu odpadów z oczyszczalni �cieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych w 
ilo�ci 373068,8 Mg. W powiecie tureckim sytuacja wygl�da podobnie, dominuj�ce grupy odpadów to 10 i 19 
− wytworzone przez Zespół Elektrownii Adamów − w ilo�ciach: 418587 Mg mieszanki popiołowo-�u�lowej 
z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych.(10 01 81) i 430242 Mg roztworów i szlamów z regene-
racji wymienników jonitowych. W Poznaniu dominuj� grupy odpadów 10 i 17, przede wszystkim popioły 
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lotne z w�gla oraz mieszanka popiołowo-�u�lowa z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych wy-
tworzonych przez Zespół Elektrociepłowni Pozna�skich. W powiecie nowotomyskim dominowała grupa 16, 
a przede wszystkim złom stalowy powstały w zwi�zku z modernizacj� Cukrowni „Opalenica” w ilo�ci 
380000 Mg. 

Znacz�ce ilo�ci odpadów powstały równie� w takich powiatach jak: kaliski, ko�cia�ski, rawicki, i �redzki. 
W tych powiatach grup� dominuj�c� wytworzonych odpadów stanowiła grupa 02 czyli odpady z rolnictwa, 
sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, le�nictwa oraz przetwórstwa �ywno�ci. Bilans odpa-
dów w poszczególnych powiatach przedstawia tabela 2.  

Tabela 2. 
Bilans odpadów w poszczególnych powiatach za rok 2002 /według WIO�/ 

Odpady /Mg/ 
Lp. Powiat 

wytworzone magazynowane 
poddane                

odzyskowi 
unieszkodliwione 

poza składowaniem 
unieszkodliwione 
przez składowanie 

1 chodzieski 7358,7 212,4 6214,8 275,8 713,8 

2 
czarnkowsko-
trzcianecki 

48039,2 424,4 17670,0 22904,0 505,0 

3 gnie�nie�ski 5523,8 2,6 5130,7 314,,5 225,4 

4 gosty�ski 59470,3 5617,0 50045,1 1100,2 2707,4 

5 grodziski 5371,4 0,2 715,1 235,0 4421,2 

6 jaroci�ski 6287,4 389,6 112298,5 782,1 522,7 

7 kaliski 113901,0 4484,2 105178,8 4207,4 26,1 

8 k�pi�ski 11268,1 48,8 2728,5 7262,9 1237,6 

9 kolski 29411,1 41,7 28575,0 91,3 709,8 

10 koni�ski 12796,5 17,2 9739,9 234,9 2826,4 

11 ko�cia�ski 168912,5 645,8 164841,5 2449,7 1180,2 

12 krotoszy�ski 161720,0 313,7 158593,4 4270,5 2637,4 

13 leszczy�skie 32440,5 126,9 29835,9 208,7 2308,6 

17 mi�dzychodzki 1764,8 0,0 931,9 15,4 817,4 

18 nowotomyski 503976,4 0,0 503830,6 145,6 0,2 

19 obornicki 8023,9 110,7 6082,1 693,0 1138,1 

20 ostrowski 44746,6 19,1 39474,4 4091,3 1176,3 

21 ostrzeszowski 14088,2 1,4 3899,2 9937,9 249,6 

22 pilski 87105,8 1955,1 81767,9 762,7 2687,6 

23 pleszewski 20243,1 24,4 15713,7 78,3 4426,8 

24 pozna�ski 25891,5 27,4 15944,1 856,4 9262,5 

25 rawicki 128028,4 7154,3 116343,1 4195,6 1551,5 

26 słupecki 10061,2 0,2 9824,0 37,7 199,3 

27 szamotulski 4523,2 2,1 3876,0 133,1 512,0 

28 �redzki 209410,6 4,1 208929,1 2,0 475,3 

29 �remski 38960,9 1,7 58833,0 18,3 6555,8 

30 turecki 870714,2 393,4 450737,2 798,0 418862,5 

31 w�growiecki 1079,8 40,9 467,9 325,5 245,6 

32 wolszty�ski 30499,0 761,0 28007,3 429,5 1443,9 

33 wrzesi�ski 38295,5 140,3 39304,5 62,7 1484,6 

34 złotowski 13974,7 303,5 11597,0 915,9 1171,2 

13 miasto Kalisz 33793,7 3741,1 35345,9 183,4 1522,1 

14 miasto Konin 1364806,5 211,3 599782,1 1199,0 770704,9 

15 miasto Leszno 21654,2 8,7 15780,4 815,0 5062,7 

16 miasto Pozna�  520587,4 775,2 491252,7 9250,8 19937,4 

Suma całkowita 4654730,1 28000,4 3429291,3 79284,1 1269508,9 
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Wytworzone odpady poddawane s� działaniom polegaj�cym na wykorzystaniu odpadów w cało�ci lub w 
cz��ci lub prowadz�cym do odzyskania z odpadów substancji lub materiałów lub energii wraz z ich wyko-
rzystaniem oraz procesom unieszkodliwiania odpadów. Opis działa� zawieraj� zał�czniki nr 5 i 6 do ustawy 
o odpadach z 27 kwietnia 2001 roku. 

3.2. Odpady niebezpieczne 
W 2002 roku na terenie województwa wielkopolskiego wytworzono 30 644,2 Mg odpadów niebezpiecz-

nych, odzyskowi poddano 15 662,8 Mg, unieszkodliwiono przez składowanie 6 485,6 Mg, a poza składowa-
niem 8 202,9 Mg, na terenie zakładów magazynowano 6 485,6 Mg odpadów. 

Tabela 3. 
Bilans odpadów niebezpiecznych w poszczególnych powiatach za rok 2002 /według WIO�/ 

Odpady /Mg/ 
Lp. Powiat 

wytworzone magazynowane 
poddane 

odzyskowi 
unieszkodliwione 

poza składowaniem 
unieszkodliwione 
przez składowanie 

1. chodzieski 3777,0 95,4 3657,7 22,5 1,5 

2. czarnkowsko-
trzcianecki 

890,2 16,5 77,0 832,6 0,0 

3. gnie�nie�ski 48,1 2,1 20,0 26,3 0,0 

4. gosty�ski 91,6 1,4 61,2 29,0 0,0 

5. grodziski 10,9 0,2 1,3 9,5 0,0 

6. jaroci�ski 50,4 18,3 11,1 27,4 0,0 

7. kaliski 14,0 0,3 0,0 14,4 0,0 

8. k�pi�ski 57,8 8,9 10,7 38,6 0,0 

9. kolski 5092,1 15,2 5027,6 49,4 0,0 

10. koni�ski 278,1 1,9 160,8 123,0 0,0 

11. ko�cia�ski 97,1 0,1 4,1 92,4 0,6 

12. krotoszy�ski 76,9 0,5 3,0 73,3 0,0 

13. leszczy�skie 4,8 2,4 2,1 0,4 0,7 

14. mi�dzychodzki 21,1 0,0 0,3 15,3 5,5 

15. nowotomyski 120,6 0,0 31,6 89,0 0,0 

16. obornicki 286,5 0,2 264,8 21,6 0,0 

17. ostrowski 3654,5 3,8 83,4 3572,6 0,0 

18. ostrzeszowski 8,2 0,6 3,7 3,9 0,0 

19. pilski 615,8 6,3 296,1 292,0 22,7 

20. pleszewski 11,9 0,2 1,0 10,7 0,0 

21. pozna�ski 380,6 0,6 257,4 127,5 0,0 

22. rawicki 18,9 6,5 5,4 11,0 0,0 

23. słupecki 54,4 0,2 2,4 36,7 15,0 

24. szamotulski 30,0 2,1 13,7 14,2 0,0 

25. �redzki 399,6 0,1 1,1 2,0 396,3 

26. �remski 33,6 0,6 21,9 11,4 0,0 

27. turecki 150,8 45,9 48,2 64,4 1,1 

28. w�growiecki 71,3 1,2 36,1 34,0 0,0 

29. wolszty�ski 41,8 132,0 5,5 12,8 0,0 

30. wrzesi�ski 91,7 114,3 10,8 53,3 0,0 

31. złotowski 189,1 12,1 109,6 17,1 63,2 

32. miasto Kalisz 391,4 13,4 206,7 151,0 28,3 

33. miasto Konin 6675,0 37,1 183,4 517,9 5948,1 

34. miasto Leszno 299,8 2,2 163,0 146,2 0,0 

35. miasto Pozna�  6608,6 70,1 4880,1 1659,4 2,6 

Suma  30644,2 612,7 15662,8 8202,8 6485,6 
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Najwi�cej odpadów niebezpiecznych w roku 2002 powstało w powiatach: miasta Konin, miasta Pozna�, 
kolskim, chodzieskim i ostrowskim. Dane jednostkowe przedstawia tabela 7.3. 

W Koninie najwi�cej odpadów niebezpiecznych powstało z hutnictwa aluminium − głównie cz�stki stałe 
i pyły (ł�cznie z młynów kulowych) zawieraj�ce substancje niebezpieczne w ilo�ci 2195,3 Mg; szlamy i 
osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawieraj�ce odpady niebezpieczne-w ilo�ci 
1971,1 Mg oraz pyły z gazów odlotowych zawieraj�ce substancje niebezpieczne w ilo�ci 1425,0 Mg. 
Wszystkie te odpady wytworzone zostały przez Hut� Aluminium „Konin” i w 100 % poddano je unieszko-
dliwieniu przez składowanie.  

W Poznaniu najwi�cej odpadów niebezpiecznych powstało z hutnictwa ołowiu czyli zgary z produkcji 
pierwotnej i wtórnej w ilo�ci 2328 Mg oraz z grupy 16 baterie akumulatory ołowiowe w ilo�ci 2034,3 Mg, 
główny producent tych odpadów to Centra S.A.  

W powiecie kolskim najwi�cej wytworzono odpadów zawieraj�cych niebezpieczne substancje z fizycznej 
i chemicznej przeróbki kopalin innych ni� rudy metali w ilo�ci 4950 Mg przez Kopalnie Soli „Kłodawa” w 
cało�ci poddane odzyskowi.  

W powiecie chodzieskim dominuj�cym odpadem niebezpiecznym były baterie i akumulatory ołowiowe 
zebrane przez Przedsi�biorstwo Wielobran�owe „Jenox” S.C. z Chodzie�y w ilo�ci 3387 Mg, które prawie w 
cało�ci poddane zostały odzyskowi.  

W powiecie ostrowskim najwi�cej odpadów niebezpiecznych wytworzyła Fabryka „Wagon” S.A. w 
Ostrowie Wielkopolskim tzw. alkalia trawi�ce, czyli odpady z obróbki i powlekania metali oraz innych ma-
teriałów w ilo�ci 3067,5 Mg, które w 100% zostały unieszkodliwione. 

Bilans ilo�ciowy dla poszczególnych grup odpadów niebezpiecznych przedstawia tabela 4. 

Tabela 4. 
Bilans poszczególnych grup odpadów niebezpiecznych w roku 2002 w województwie wielkopolskim /wg WIO�/ 

Odpady /Mg/ 
unieszkodliwione Grupa odpadów 

wytworzone 
magazyno-

wane odzysk poza skła-
dowaniem 

przez składo-
wanie 

01 odpady powstaj�ce przy poszukiwaniu, 
wydobywaniu, fizycznej i chemicznej 
przeróbce rud oraz innych kopalin 

4950,0 0,0 4950,0 0,0 0,0 

03 odpady z przetwórstwa drewna oraz z 
produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, 
papieru i tektury 

0,7 0,1 0,0 0,6 0,0 

05 odpady z przeróbki ropy naftowej, 
oczyszczania gazu ziemnego oraz piroli-
tycznej przeróbki w�gla 

1,1 0,0 0,0 1,1 0,0 

06 odpady z produkcji, przygotowania, obro-
tu i stosowania produktów przemysłu 
chemii nieorganicznej 

164,8 0,2 64,4 102,3 0,0 

07 odpady z produkcji, przygotowania, obro-
tu i stosowania produktów przemysłu 
chemii organicznej   

259,6 1,3 43,9 217,1 0,0 

08 odpady z produkcji, przygotowania, obro-
tu i stosowania powłok ochronnych (farb, 
lakierów, emalii ceramicznych), kitu, 
klejów, szczeliw i farb drukarskich 

204,5 32,4 1,3 179,1 0,0 

09 odpady z przemysłu fotograficznego i 
usług fotograficznych 

83,2 0,0 25,8 57,4 0,0 

10 odpady z procesów termicznych 8317,4 1,2 2719,6 6,1 5591,4 

11 odpady z chemicznej obróbki i powleka-
nia powierzchni metali oraz innych mate-
riałów i z procesów hydrometalurgii 
metali nie�elaznych 

4735,6 108,0 317,4 4390,3 15,0 
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Odpady /Mg/ 
unieszkodliwione Grupa odpadów 

wytworzone 
magazyno-

wane odzysk poza skła-
dowaniem 

przez składo-
wanie 

12 odpady z kształtowania oraz fizycznej i 
mechanicznej obróbki powierzchni metali 
i tworzyw sztucznych 

522,9 28,6 338,8 156,6 8,9 

13 oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw 
(z wył�czeniem olejów jadanych oraz 
grup 05,12 i 19) 

2006,6 82,0 1034,7 931,3 0,0 

14 odpady z rozpuszczalników organicznych, 
chłodziw i propelentów (z wył�czeniem 
grup 07 i 08) 

41,3 0,9 22,6 24,5 0,0 

15 odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny 
do wycierania, materiały filtracyjne i 
ubrania ochronne nieuj�te w innych gru-
pach 

221,3 16,1 32,7 189,1 0,6 

16 odpady nieuj�te w innych grupach 6071,4 124,0 5795,3 158,1 4,1 

17 odpady z budowy, remontów i demonta�u 
obiektów budowlanych oraz infrastruktury 
drogowej (wł�czaj�c gleb� i ziemi� z 
terenów zanieczyszczonych) 

670,0 36,9 79,6 140,5 415,0 

18 odpady medyczne i weterynaryjne 1684,1 0,0 56,7 1627,4 0,0 

19 odpady z instalacji i urz�dze� słu��cych 
zagospodarowaniu odpadów, z oczysz-
czalni �cieków oraz z uzdatniania wody 
pitnej i wody do celów przemysłowych 

701,1 180,7 180,0 13,1 450,6 

20 odpady komunalne ł�cznie z frakcjami 
gromadzonymi selektywnie 

8,6 0,3 0,0 8,3 0,0 

 Suma 30644,2 612,7 15662,8 8202,9 6485,6 

4. Monitoring składowisk odpadów w województwie wielkopolskim 
W 2002 roku około 1 000 000 Mg odpadów trafiło na składowisko. Problem składowania odpadów mo�-

na uj�� w kilku aspektach: 
• du�y obszar zajmowanego terenu, 
• degradacja powierzchni ziemi, 
• zagro�enie dla wód powierzchniowych i podziemnych, czysto�ci powietrza, gleb i ro�lin oraz niszczenie 

walorów krajobrazowych. 
Składowisko odpadów według ustawy o odpadach z 27 kwietnia 2001 roku to obiekt budowlany prze-

znaczony do składowania odpadów. Wyró�nia si� nast�puj�ce typy składowisk odpadów: 
− składowisko odpadów niebezpiecznych, 
− składowisko odpadów oboj�tnych, 
− składowisko odpadów innych ni� niebezpieczne i oboj�tne. 

4.1. Składowiska odpadów z sektora komunalnego 
Z bada� monitoringowych wynika, �e na terenie województwa wielkopolskiego w 2002 roku było czyn-

nych 174 składowisk w tym 124 o uregulowanym stanie prawnym oraz 50 o nieuregulowanym stanie praw-
nym, które w latach poprzednich nazywane były składowiskami komunalnymi. Obecnie w wi�kszo�ci s� to 
składowiska odpadów innych ni� niebezpieczne i oboj�tne.  

Ilo�ci odpadów nagromadzonych w roku 2002, zajmowan� powierzchni� terenu, ilo�� kwater, dat� uru-
chomienia, zabezpieczenie podło�a oraz stan formalno-prawny dla poszczególnych składowisk przedstawia 
tabela 5. 
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Tabela 5. 
Wykaz składowisk czynnych w roku 2002 na terenie województwa wielkopolskiego (według WIO�) 
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Powiat chodzieski 
1.  Budzy� Łucjanowo 1230,0 0,63 1 1997 folia 2,5 U 
2.  Chodzie�  Kamionka 1203,5 3,57 1 1986 brak 2 U 
3.  Margonin Sułaszewo 1338,0 0,57 6 1999 folia 2 U 
4.  Szamocin  Jaktorowo 1257,0 0,5 1 1993 glina  2 U 
Powiat czarnkowsko-trzcianecki 
5.  Czarnków Zofiowo 3387,0 3,0 1 1992 folia 1,2,5 U 
6.  Krzy� Huta Szklana 2552,0 1,6 1 1993 brak 2,5 U 
7.  Lubasz Sławienko 1298,4 3,4 1 2001 folia 2 U 
8.  Połajewo Sierakówko 1585,0 3,5 1 2000 folia 2 U 
9.  Trzcianka Trzcianka 5169,0 8,66 1 1996 folia 1,2 U 
10.  Wiele� Marianowo 1605,6 6,7 1 1998 folia 1,2,5 U 
Powiat gnie�nie�ski 
11.  Czerniejewo  Czerniejewo  4357,0 1,26 1 1988 brak brak NU 

12.  Gniezno Lulkowo 23429,0 22,37 4 1994 folia PEHD 1,2,4,5 U 

13.  Kiszkowo Turostówko 105,0 2,19 1 1987 brak 2 U 

14.  Kłecko  Brzozogaj  1500,0 0,5 1 1989 brak 2 U 

15.  Łubowo Le�niewo 60,0 0,32 1 1993 folia PEHD brak U 

16.  Niechanowo Nowa Wie� Niecha-
nowska 

164,0 1,8 b.d. 1973 brak brak NU 

17.  Trzemeszno �wi�te 4194,0 1,8 1 1995 folia PEHD 2 U 

Powiat gosty�ski 
18.  Borek Karolew 980,0 1,5 1 1997 folia PEHD 2,5 U 

19.  Gosty� Dalabuszki 3365,0 3,9 3 1992 folia PEHD 2,5 U 

20.  Krobia Karzec 1833,0 3,71 1 1994 utwardzenie 
gruntu 

2,5 U 

21.  P�powo Czelu�cin 354,0 1,68 2 1999 folia PEHD 2,5 U 

22.  Piaski Smogorzewo 1113,0 1,44 3 1997 brak brak U 

23.  Poniec Wydawy 325,57 2 b.d. 1993 brak brak NU 

Powiat grodziski 
24.  Granowo Granowo 3401,0 9,4 b.d. 1980 brak 2,5 U 

25.  Grodzisk Wlkp. Czarna Wie� 2917,2 3,7 1 1992 folia PEHD 1,2,5 U 

26.  Rakoniewice Go�dzin 1965,0 4,61 1 2001 folia PEHD 2,5 U 

27.  Wielichowo Łubnica 717,6 0,83 1 1983 brak 2,5 U 

28.  Wielichowo �niaty 75,83 1,04 1 1989 brak 2,4,5 U 

Powiat jaroci�ski 
29.  Jaraczewo Gola II 400,0 0,5 1 1994 folia 2,5 U 
30.  Jarocin Leszczyce 9696,7 16,36 2 1987/98 geomembrana  2,5 U 

31.  Kotlin Kotlin 451,2 1,838 2 1996 folia  2,5 U 

32.  	erków Brzostków 861,0 1,87 3 1993 folia PEHD 2,5 U 
Powiat kaliski 
33.  Brzeziny Czempisz 48,5 0,27 1 1993 brak brak U 

34.  Ceków Kolonia Kamie� 45304,2 9,22 3 1992 folia PEHD  1,2,5 U 

35.  Opatówek Cienia  b.d. 2,25 1 1990 inne brak U 
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36.  Stawiszyn Długa Wie� 534,7 1 1 1994 folia PEHD 2,5 U 

37.  Szczytniki Po�rednik 92,1 1,622 2 1999 folia brak U 

38.  	elazków 	elazków 180,0 0,55 1 1996 folia  2,5 U 

Powiat k�pi�ski 
39.  Baranów Donaborów 185,0 3,6 2 1999 folia PEHD 1 U 

40.  Bralin Nowa Wie� Ksi���ca 560,0 3,36 1 1999 folia PEHD 2,5 U 

41.  K�pno Mianowice 10198,0 5 1 1963 brak 1,4,5 NU 

Powiat kolski 

42.  Babiak 	urawieniec 140,0 0,78 1 1985 utwardzenie 
gruntu 

brak NU 

43.  Kłodawa Zbójno 4030,0 1,98 1 1999 inne 1,2,5 U 

44.  Przedecz Dziwie 238,0 1 b.d. 1975 brak brak NU 

45.  Osiek Mały Maciejewo 7854,4 3 1 1999 brak 1,2,3,4,5 U 

46.  Olszówka Umie� Poduchowny 85,0 1,68 b.d. 1985 brak brak NU 

47.  D�bie Sobótka 227,0 1,1 1 1987 brak brak NU 

48.  Ko�cielec Daniszew 176,0 2 b.d. 1983 brak brak NU 

49.  Grzegorzew Grzegorzew 365,0 1,22 3 1987 brak brak NU 

Powiat koni�ski 

50.  Kazimierz 
Biskupi 

Kazimierz Biskupi-
Nie�wiastów 

2488,0 1,5 3 1985 brak brak NU 

51.  Kleczew Kleczew 1739,2 12 5 2000 folia PEHD brak U 

52.  Konin Konin 24315,0 16,7 7 1986 inne 2,5, U 

53.  Kramsk Podgór 88,0 1,4 3 1986. brak 2 NU 

54.  Rychwał Wola Rychwalsk 358,0 0,72 1 1985 brak brak NU 

55.  Rzgów Rzgów 342,3 0,45 1 1997 folia PEHD 1,2 U 

56.  Skulsk Mielnica Du�a 700,0 1,74 1 1984 brak brak NU 

57.  Sompolno Sompolno 1707,0 0,62 b.d. 1984 brak brak NU 

58.  �lesin Goranin 136824,0 12 4 2000 folia PEHD 1,3,4,5 U 

59.  Wierzbinek Zielonka 457,0 4,63 3 1999 folia PEHD 1,2,3,5 U 

60.  Wilczyn Kownaty 686,0 b.d 2 2002 folia PEHD 1,2,4 U 

Powiat ko�cia�ski 
61.  Ko�cian Bonikowo 8602,0 6,5 3 1992 folia PEHD 2,5 U 

62.  Krzywi�  Czerwona Wie�  741,5 0,38 2 2001 folia PEHD brak U 

63.  �migiel Koszanowo 1501,0 2,65 1 1993 utwardzony 
grunt 

brak U 

Powiat krotoszy�ski 

64.  Krotoszyn Krotoszyn 13661,2 8,73 1 1977 utwardzenie 
gruntu 

1,6 U 

65.  Ko�min Orla 684,9 3,95 1 1995 folia PEHD  1,2,5 U 

66.  Rozdra�ew Chwałki 126,0 1,8 1 1989 folia  2,5 U 

67.  Sulmierzyce Sulmierzyce 270,0 5,9 5 1993 folia PEHD 1 U 

68.  Zduny Konarzew 890,0 2,65 1 1994 folia  1,2,5 U 

Powiat leszczy�ski 
69.  Krzemieniewo  Bel�cin Nowy 677,87 0,7 1 1998 folia PEHD 2,5 U 

70.  Osieczna  Trzebania 35749,04 7,5 7 1986 brak brak NU 

71.  Rydzyna Moraczewo 1024,0 2,1 11 1994 utwardzenie 
gruntu 

brak NU 
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72.  �wi�ciechowa Długie Stare 194,0 2,5 1 1990 brak brak U 

73.  Wijewo  Brenno  474,73 1,5 1 1996 folia PEHD 2,5 U 

74.  Włoszakowice Krzycko Wielkie 474,47 1 b.d. 1978 brak brak NU 

Powiat mi�dzychodzki 

75.  Chrzypsko 
Wielkie 

Ł��ce 130,7 0,4 1 1986 brak brak NU 

76.  Kwilcz Prusim 777,0 0,5 1 1988 brak brak NU 

77.  Mi�dzychód Wiktorowo 3936,0 11,03 5 1986 folia PEHD 2 U 

78.  Mi�dzychód Łowy� 1200,0 3,7 2 1990 folia PEHD brak U 

79.  Sieraków Grobia 1860,1 0,5 1 2000 folia PEHD 2 U 

Powiat nowotomyski 
80.  Ku�lin Ku�lin 630,9 4,1 3 1992 folia PEHD brak U 

81.  Lwówek Konin 500m3 2,52 b.d. 1987 brak brak NU 

82.  Miedzichowo Bolewice  349,0 0,662 1 1975 brak brak NU 

83.  Nowy Tomy�l Bukowiec 3736,0 1 1 1994 folia PEHD 1,4 U 

84.  Opalenica Jastrz�bniki  4732,0 3,2 b.d. 1981 utwardzenie 
gruntu 

4,5 NU 

85.  Zb�szy�  Nowy Dwór 1693,4 0,6 1 2000 folia PEHD 1,2,5 U 

Powiat obornicki 
86.  Oborniki  U�cikówiec 10900,0 2,45 2 1994 folia 1,2 U 

87.  Rogo�no Studzieniec 4140,0 5,7 1 1995 folia 2 U 

Powiat ostrowski 

88.  Ostrów miasto Ostrów Wlkp. 30379,7 4,48 2 1997 folia PEHD  1,2,3,4,
5 

U 

89.  Ostrów gmina Daniszyn 1350,8 0,48 1 1997 folia PEHD  1,2,5 U 

90.  Odolanów Biadaszki 819,0 4,4 1 1989 utwardzenie 
gruntu 

brak U 

91.  Raszków Moszczanka 820,3 1,77 1 1998 folia PEHD  2,5 U 

92.  Sieroszewice Psary 2917,6 10,96 1 2001 geomembrana 2,3,4,5  U 

93.  So�nie Cieszyn 406,0 2,02 1 1997 glina brak U 

Powiat ostrzeszowski 

94.  Grabów 
n/Prosn� 

Grabów-Wójtostwo b.d. 1,26 1 1981 brak brak NU 

95.  Doruchów Doruchów 284,2 1,54 1 1998 folia  2 U 

96.  Mikstat Mikstat 1000,0 1,0 1 1995 folia 2,5 U 

97.  Kobyla Góra Ignaców 277,0 2,48 2 1991 brak brak U 

98.  Ostrzeszów Ostrzeszów 4562,4 17,8 1 lata60-te brak brak U 

Powiat pilski 
99.  Biało�liwie  Biało�liwie  444,0 1,1 1 1993 brak 2 U 
100.  Łob�enica Luchowo 849,0 0,63 5 1997 folia 2 U 

101.  Szydłowo Kłoda 34720,0 19,9 1 1979 glina, iły 1,2,4,5 U 

102.  Uj�cie  Mirosław 916,0 1,8 1 1996 glina 2 U 

103.  Wyrzysk  Bagdad  1865,0 1,07 1 1997 folia 2 U 

104.  Wysoka  Wysoka Wielka 0,0 1,15 2 1984 glina 1,3,4,5 U 

Powiat pleszewski 
105.  Czermin Pieruchy 116,0 2,95 1 1997 folia PEHD b.d. U 

106.  Dobrzyca Strzy�ew b.d. 1,0 1 1980 brak brak U 
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107.  Gizałki Gizałki 136,0 0,646 1 1994 folia  1 U 

108.  Pleszew Dobra Nadzieja 6789,5 5,44 4 1988 folia PEHD 1,2,4,5 U 

Powiat pozna�ski 
109.  Buk Wysoczka 10400m3 3,84 1 1996 folia PEHD 1,2,5 U 

110.  Czerwonak  Owi�ska 7754,28 5 1 2001 folia PEHD 1,2,5 U 

111.  Dopiewo  Dopiewo 11963,5m3 1,03 1 1995 folia PEHD 2 U 

112.  Kórnik  Czmo� 148566,3 6,66 4 1995 folia PEHD b.d. U 

113.  Murowana 
Go�lina  

Biał�gi  10866m3 0,763 3 1994 folia PEHD 2 U 

114.  Pobiedziska  Borówko 7454,5 1,308 1 1996 folia PEHD 1,2,4,5 U 

115.  St�szew  Srocko Małe 8546,6 3,4 3 1995 folia PEHD 1,2,5 U 

116.  Suchy Las  Suchy Las 76114,0 48,7 5 1984 utwardzenie 
gruntu 

1,2,4,5,6 U 

117.  Swarz�dz  Rabowice  18736,0 5,09 3 1999 folia PEHD 2,5 U 

118.  Tarnowo Pod-
górne  

Rumianek  17812,3 23,22 3 1997/98 folia PEHD 1,2,4,5 U 

Powiat rawicki 
119.  Bojanowo Bojanowo 1422,2 4,62 5 1987 brak 2,5 U 

120.  Jutrosin Nadstawem 2400,0 2,07 2 1993 utwardzenie 
gruntu 

brak U 

121.  Miejska Górka Sobiałkowo 732,4 1,62 1 1988 brak brak NU 

122.  Rawicz Rawicz 3230,0 3,5 1 1999 brak brak NU 

Powiat słupecki 
123.  Powidz Ługi 619,0 1,5 1 2002 folia PEHD 2 U 

124.  Strzałkowo Kokczyn I 947,4 1,36 1 1988 brak  4 NU 

125.  Ostrowite Skrzynka 100,0 0,3 b.d. 1982 brak brak NU 

126.  Zagórów Wr�bczyn 245,0 1 b.d. 1991 brak brak NU 
127.  L�dek Ci��e� 780,0 1,5 4 1983 brak  brak NU 

128.  Słupca Borki 34600m3 9,83 1 1984 brak brak NU 

129.  Orchowo Skubarczewo 150,0 1 1 1983 inne brak NU 

Powiat szamotulski 
130.  Duszniki  Grzebienisko 9000,0 1 1 1992 folia PEHD 1,2 U 

131.  Obrzycko  Obrzycko  121,2 2,34 1 1977 brak brak NU 

132.  Ostroróg  Zapust 1500,0 3 1 1987 brak brak U 

133.  Pniewy  D�borzyce 1350,0 2 1 1995 folia PEHD 2 U 

134.  Szamotuły  Piotrkówko 10848,1 6,5 3 1994 folia PEHD 1,5 U 

135.  Wronki  Samoł��  1273,0 1,67 - 1985 brak 2,5 NU 

Powiat �redzki 
136.  Dominowo  Orzeszkowo  110,0 1,28 2 1993 folia PEHD brak U 

137.  Krzykosy  Pi�czkowo 230,0 0,6 1 1993 folia PEHD 2 U 

138.  Nowe Miasto 
nad Wart� 

Radliniec 1100,0 7 1 1991 folia PEHD brak U 

139.  �roda Wlkp. Nadziejewo  13854,0 11 2 1995 folia PEHD 1,2,5 U 

Powiat �remski 
140.  Dolsk  Pokrzywnica  631,0 b.d. 1 1993 folia PEHD brak U 

141.  Ksi�� Wlkp. Wło�cijewki 1174,0 0,7 1 1993 folia 1,2,5 U 

142.  �rem  Mateuszewo  14369,6 7,178 2 1997 folia PEHD 1,2,5 U 
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Powiat turecki 
143.  Brudzew Smolina 86,0 1 1 1988 brak brak NU 

144.  Dobra Chrapczew 720,0 3,5 1 1986 brak brak NU 

145.  Kaw�czyn Wojciechów 30,0 0,36 1 1984 brak brak NU 

146.  Kaw�czyn Milejów 15,0 0,29 1 1992 brak brak NU 

147.  Malanów Malanów 66,0 0,6 b.d. 1985 brak brak NU 

148.  Malanów Kotwasice 18,0 0,31 b.d. 1986 brak brak NU 

149.  Przykona Psary 495,6 0,7 1 1990 brak brak NU 

150.  Tuliszków Kr�pa 203,0 2,42 b.d. 1982 utwardzenie 
gruntu  

brak NU 

151.  Turek Dzier��zna 14742,0 2,63 1 1983 utwardzenie 
gruntu 

2,4,5 NU 

152.  Turek Cisew 15,0 0,8 1 1989 brak brak NU 

153.  Władysławów Rusocice 420,0 0,9 b.d. 1983 brak brak NU 

154.  Władysławów Stawki 190,0 1 b.d. 1992 brak brak NU 

Powiat wolszty�ski 

155.  Przem�t  Kaszczor 215,0 0,8 1 1997 utwardzenie 
gruntu 

brak U 

156.  Przem�t Siekówko 75,6 3,11 1 2002 folia PEHD brak U 

157.  Siedlec  Reklinek 1194,0 2,1 1 1978 utwardzenie 
gruntu 

brak U 

158.  Siedlec Kopanica 226,0 0,8 1 1975 brak brak NU 

159.  Wolsztyn  Powodowo  8886,4 1,52 2 1992 folia PEHD 1,2,5 U 

Powiat w�growiecki 
160.  Damasławek  Niemczyn 1260,0 2,1 2 1996 folia 2 U 

161.  Goła�cz Smogulec 537,5 5,0 1 1999 folia 1,2 U 
162.  Mie�cisko Jaworówko 420,0 2,0 2 1991 glina b.d. NU 

163.  Skoki Rejowiec 1620,0m³ 0,8 1 1990 glina b.d. NU 

164.  Wapno Aleksandrowo 257,0 0,93 1 1995 brak 2 U 

165.  W�growiec  Nowe Kopaszyn-
Tomiszewo 

10013,5 25,24 1 2000 folia 2 U 

Powiat wrzesi�ski 
166.  Kołaczkowo Gał�zowice 363,3 2 1 1996 folia PEHD 4 U 

167.  Nekla Starczanowo 913,0 9,032 1 1993 folia PEHD 2 U 

168.  Pyzdry Pyzdry 900,0 1 1 1983 b.d. b.d.  NU 

169.  Wrze�nia Bardo 12954,4 4,4 1 1992 folia PEHD 1,2 U 

Powiat złotowski 
170.  Jastrowie  Jastrowie  3663,6 2,70 1 1990 brak 2 U 

171.  Krajenka  Krajenka  290,0 3,4 1 1972 brak 2,4 U 

172.  Lipka  Osowo  875,0 1,1 1 1998 brak 2 U 

173.  Okonek  Anielin  1931,0 3,85 1 1985 brak b.d. U 

174.  Złotów Mi�dzybłocie 6446,8 2,55 2 1976 folia 2 U 

* 1 − badanie odcieków, 2 − piezometry, 3 − badanie opadu pyłu, 4 − badanie gleby, 5 − badanie wód podziemnych.   

4.1.1. Selektywna zbiórka odpadów 
Do zada� gminy zgodnie z ustaw� o utrzymaniu czysto�ci i porz�dku w gminie z 13 wrze�nia 1996 roku 

nale�y zapewnienie czysto�ci i porz�dku na swoim terenie oraz tworzenie warunków niezb�dnych do ich 
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utrzymania min.: zorganizowanie selektywnej zbiórki, segregacji oraz magazynowania odpadów komunal-
nych, w tym odpadów niebezpiecznych, przydatnych do odzysku oraz współdziałanie z przedsi�biorcami 
podejmuj�cymi działalno�� w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami. Informacje na temat prowa-
dzenia selektywnej zbiórki odpadów na terenie województwa wielkopolskiego zawiera mapa. 

4.1.2. Monitoring lokalny wokół składowisk 
Informacje o monitoringu lokalnym wokół składowisk zebrano w oparciu o raporty z bada� przesłane do 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony �rodowiska, wykonane w roku 2002. Przedstawiaj� m.in. badania 
wód podziemnych i odcieków.  

Składowisko w miejscowo�ci Anielin (gmina Okonek powiat złotowski). Badania monitoringowe wód 
podziemnych wykonano raz w 2002 roku. Prób� pobrano z otworu studziennego. Wody okre�lono jako po-
zaklasowe, brak danych w jakim zakresie były przekroczenia.  

Składowisko w miejscowo�ci Aleksandrowo (gmina Wapno powiat w�growiecki). Badania wód pod-
ziemnych przeprowadzono raz w 2002 roku, w wodach z piezometrów dla trzech pomiarów wykazano prze-
kroczenia dla przewodnictwa, co w rezultacie dało wody pozaklasowe. 

Składowisko w miejscowo�ci Brenno (gmina Wijewo powiat leszczy�ski ziemski). Poboru próbek wód 
podziemnych z piezometrów P-1,P-2,P-3 dokonano w pa�dzierniku 2002 roku. Stwierdzono przekroczenia 
tylko w piezometrie P-1 w azocie amonowym, pozostałe analizy nie przekraczaj� warto�ci dopuszczalnych 
dla zwykłych wód podziemnych. 

Składowisko w miejscowo�ci Bonikowo (gmina Ko�cian powiat ko�cia�ski). Poboru prób wód podziem-
nych dokonano w czerwcu 2002 roku z piezometrów P-1 i P-2. Z analiz przeprowadzonych przez WIO� 
Pozna� wynika, �e przedstawione wyniki st��e� zanieczyszcze� nie wykazały przekrocze� w stosunku do 
warto�ci dopuszczalnych dla zwykłych wód podziemnych. 

Składowisko w miejscowo�ci Czarna Wie� (gmina i powiat Grodzisk Wlkp. Poboru wód podziemnych z 
piezometrów P-1, P-2, P-3 dokonano w maju 2002 roku. Analizy st��e� zanieczyszcze� nie wykazały prze-
krocze� w stosunku do warto�ci dopuszczalnych dla zwykłych wód podziemnych. Analiza odcieków pobra-
nych ze składowiska wykazała przekroczenia w stosunku do najwy�szych dopuszczalnych warto�ci 
wska�ników zanieczyszcze� w �ciekach wprowadzanych do wód lub do ziemi (Dz. U. Nr 116 z 1991 roku, 
poz. 503 – zał�cznik nr 2). Stwierdzone przekroczenia wyst�puj� w: ChZT-Cr,BZT5, i zawiesinie ogólnej. 

Składowisko w miejscowo�ci Czelu�cin (gmina P�powo powiat gosty�ski). Poboru prób wód podziem-
nych dokonano we wrze�niu 2002 roku z piezometrów 1, 2, 3. Wykonane analizy wykazały przekroczenia w 
arsenie oraz w �elazie ogólnym. Innych przekrocze� w stosunku do norm dla zwykłych wód podziemnych 
nie stwierdzono. 

Składowisko w miejscowo�ci Dalabuszki (gmina Gosty� powiat gosty�ski). Próby wód podziemnych z 
piezometrów 1 i 2 pobrano w listopadzie 2002 roku. Analiza nie wykazała przekrocze� w stosunku do war-
to�ci dopuszczalnych dla zwykłych wód podziemnych. 

Składowisko odpadów w Daniszynie dla gminy Ostrów Wielkopolski (powiat ostrowski). W 2002 roku 
pobrano próby wody z dwóch piezometrów (w pozostałych dwóch wody nie było), z drena�u podfoliowego i 
ze zbiornika odcieków. W analizowanych próbkach wód podziemnych stwierdzono przekroczenia st��e� 
kadmu, chromu, arsenu w obu piezometrach oraz manganu w jednym z nich. W próbie wód z drena�u podfo-
liowego wyst�powały wysokie st��enia miedzi, cynku, kadmu, arsenu, siarczków, chromu, fluorków, cyjan-
ków wolnych, detergentów anionowych. W odciekach wyst�powały wysokie st��enia miedzi, rt�ci, cynku, 
kadmu, arsenu, siarczków. 

Składowisko w miejscowo�ci D�browa (gmina Damasławek powiat w�growiecki). Badania monitorin-
gowe wód podziemnych wykonano raz w 2002 roku. Dla dwóch pomiarów okre�lono wody pozaklasowe. 
Przekroczenia były w azotanach i przewodnictwie. 

Składowisko w miejscowo�ci Go�ciejewo (gmina Rogo�no powiat obornicki). W 2002 roku badania mo-
nitoringowe wód podziemnych wykonano dwa razy. Dla dwóch pomiarów okre�lono wody pozaklasowe, 
przekroczenia były dla: azotanów azotynów i przewodnictwa. Kolejne dwa pomiary wykazywały wody o 
niskiej jako�ci. 

Składowisko w miejscowo�ci Go�dzin (gmina Rakoniewice powiat grodziski). Poboru próbek wód pod-
ziemnych z piezometrów P-1,P-2,P-3 dokonano w czerwcu 2002 roku. Analizy st��e� zanieczyszcze� wyka-
zały przekroczenia w piezometrze P-3 w azotanach .Innych przekrocze� w stosunku do warto�ci 
dopuszczalnych dla zwykłych wód podziemnych nie stwierdzono. 
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Składowisko w miejscowo�ci Granowo (gmina Granowo powiat grodziski). Poboru próbek wód pod-
ziemnych z piezometrów 1, 2, 3, 4, 5 dokonano w maju 2002. Analizy st��e� zanieczyszcze� wykazały 
przekroczenia warto�ci azotu amonowego w piezometrach 1 i 3 oraz przewodno�ci w piezomerach 1, 2, 4, 5. 
Innych przekrocze� w stosunku do warto�ci dopuszczalnych dla zwykłych wód podziemnych nie stwierdzono. 

Składowisko w miejscowo�ci Grzebienisko (gmina Duszniki powiat szamotulski). Badania przeprowa-
dzone w 2002 roku wykazały, �e nie nast�piła zmiana jako�ci wód podziemnych w stosunku do stanu „zero-
wego” czyli rozpoczynaj�cego monitoring wód podziemnych terenu składowiska odpadów. Przebadane 
próby wykazuj� w ró�nym stopniu zanieczyszczenia pod wzgl�dem fizyczno-chemicznym. Próby wody z 
dwóch piezometrów odpowiadaj� II klasie czysto�ci wód podziemnych, natomiast w jednym piezometrze 
woda jest pozaklasowa z uwagi na ogólne zanieczyszczenie, podobne do przedstawionego w badaniach wyj-
�ciowych czyli stanu „zerowego”. 

Składowisko w miejscowo�ci Huta Szklana (gmina Krzy� powiat czarnkowsko-trzcianecki). W 2002 ro-
ku badania wód podziemnych przeprowadzono raz. Dla dwóch pomiarów okre�lono wody wysokiej jako�ci, 
a w jednym wody pozaklasowe z uwagi na przekroczenia dla azotu amonowego. 

Składowisko w Jastrowie (gmina Jastrowo powiat złotowski). Badania wód podziemnych w 2002 roku 
wykonano raz. Prób� pobrano z piezometru i dla jednego pomiaru okre�lono wody najwy�szej jako�ci. 

Składowisko w miejscowo�ci Kamionka (gmina Chodzie� powiat chodzieski). Badania wód podziem-
nych przeprowadzono raz w 2002 roku. w wodach z piezometrów dla jednego pomiaru były przekroczenia w 
zakresie przewodnictwa, co wskazywało na wody pozaklasowe oraz dla kolejnych dwóch pomiarów wyka-
zało – wody wysokiej i niskiej jako�ci. 

Składowisko w Karolowie(gmina Borek powiat gosty�ski). Poboru prób wód podziemnych w 2002 roku 
dokonano raz dla dwóch piezometrów P-1 i P-2. Analizy wykazały przekroczenia w azocie amonowym i 
fosforanach (P-2). Innych przekrocze� w stosunku do norm dla zwykłych wód podziemnych nie stwierdzono. 

Składowisko w miejscowo�ci Karzec (gmina Krobia powiat gosty�ski). Poboru prób wód podziemnych z 
piezometrów P-1 i P-2 dokonano w czerwcu 2002 roku. Analizy wykazały przekroczenia z piezometru P-1 w 
potasie i piezometru P-2 w potasie i manganie. W pozostałych oznaczeniach przekrocze� w stosunku do 
norm dla zwykłych wód podziemnych nie stwierdzono. 

Składowisko w miejscowo�ci Kłoda (gmina Szydłowo powiat pilski). W 2002 roku badania monitorin-
gowe wód podziemnych wykonano dwa razy. Dla trzech pomiarów w piezometrach stwierdzono przekro-
czenia: Pb, Cd, CHZT-Mn, przewodnictwo, i H2S. Stwierdzono wody pozaklasowe.  

Składowisko w Kolonia Czmo� (gmina Kórnik powiat pozna�ski). Z bada� monitoringowych przepro-
wadzonych w czterech piezometrach wynika, �e wyst�puj�ce wody podziemne w rejonie Kolonii Czmo� 
charakteryzuje niska mineralizacja, odczyn lekko zasadowy (7,2−7,79 pH), naturalny zapach oraz brak za-
barwienia. Niskie s�, podobnie jak w latach ubiegłych, st��enia amoniaku, chlorków, siarczanów, manganu, 
Na, K, Ca, Cu, Zn, siarczków, fosforanów, fenoli i detergentów anionowych. Zgodnie z klasyfikacj� jako�ci 
zwykłych wód podziemnych PIO�, zweryfikowan� w 1995 roku, stwierdza si�, �e zdecydowana wi�kszo�� 
składników wód podziemnych zbadanych w lipcu 2002 roku odpowiada najwy�szej klasie jako�ci –Ia i wy-
sokiej Ib. Natomiast wyniki bada� odcieków ze składowiska (zgodnie z rozporz�dzeniem MO�ZNiL z 5 
listopada 1991 roku o najwy�szych dopuszczalnych warto�ciach wska�ników zanieczyszcze� w �ciekach 
wprowadzanych do wód i ziemi) wykazały przekroczenia st��e� dla 12 wska�ników: BZT5, NH4, K, Cl, Na, 
Fe, siarczki, As, Cr, indeks fenolowy i detergenty anionowe oraz substancje rozpuszczone.  

Składowisko w miejscowo�ci Kopaszyn (gmina W�growiec powiat w�growiecki). Przeprowadzone bada-
nia wykazały �e, od uruchomienia składowiska do grudnia 2002 roku nie nast�piła zmiana jako�ci wód pod-
ziemnych i powierzchniowych w stosunku do stanu przed rozpocz�ciem budowy tego obiektu. Wody 
poziomu gruntowego na terenie składowiska mieszcz� si� w II i III klasie – �redniej i niskiej jako�ci zwy-
kłych wód powierzchniowych. Wyniki monitorowanych otworów obserwacyjnych, które usytuowane s� na 
kierunku przepływu wód poziomu gruntowego z terenu składowiska do rynny Jeziora Durowskiego, pozwa-
laj� na stwierdzenie, �e dotychczasowa działalno�� składowiska odpadów nie powoduje jakichkolwiek nie-
korzystnych zmian w jako�ci wód. 

Składowisko w miejscowo�ci Krzemieniewo (gmina Krzemieniewo powiat leszczy�ski ziemski). Poboru 
próbek wód podziemnych z piezometrów 1 i 2 dokonano w lipcu 2002 roku. Analizy nie wykazały przekro-
cze� warto�ci dopuszczalnych dla zwykłych wód podziemnych. Analiza odcieków ze studni S1 równie�, nie 
wykazała przekrocze� w stosunku do najwy�szych dopuszczalnych warto�ci wska�ników zanieczyszcze� w 
�ciekach wprowadzanych do wód lub do ziemi (Dz. U. Nr 116 z 1991 roku, poz. 503 –zał�cznik nr 2). 
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Składowisko w miejscowo�ci Luchowo (gmina Łob�enica powiat pilski). Próby wód podziemnych w 
2002 roku pobrano z trzech piezometrów. Stwierdzono dla poszczególnych pomiarów wody wysokiej, �red-
niej i niskiej jako�ci. 

Składowisko w Mateuszewie (gmina �rem powiat �remski). Poboru próbek wód podziemnych dokonano 
z pi�ciu piezometrów w kwietniu i pa�dzierniku 2002 roku. Analizy st��e� zanieczyszcze� nie wykazały 
przekrocze� w stosunku do warto�ci dopuszczalnych dla zwykłych wód podziemnych. 

Analiza odcieków pobranych ze składowiska w styczniu, kwietniu, lipcu i pa�dzierniku 2002 roku wyka-
zała przekroczenia w stosunku do najwy�szych dopuszczalnych warto�ci wska�ników zanieczyszcze� w 
�ciekach wprowadzanych do wód lub do ziemi (Dz. U. Nr 116 z 1991 roku, poz. 503 – zał�cznik nr 2). 
Stwierdzone przekroczenia obejmuj�: ChZT-Cr, substancje rozpuszczone, BZT5, azot ogólny, azot amono-
wy, zawiesin� ogóln� i sód. 

Składowisko w Marianowie (gmina Wiele� powiat czarnkowsko-trzcianecki). Badania monitoringowe 
wykonano raz w 2002 roku. Próby pobrano z piezometrów i studni gospodarczej. Dla dwóch pomiarów z 
piezometrów okre�lono wody �redniej jako�ci, a dla jednego wody pozaklasowe z uwagi na przekroczenia 
dla przewodnictwa i CHZT-Mn. Pomiar ze studni gospodarczej okre�lił wody najwy�szej jako�ci.  

Składowisko w miejscowo�ci Mi�dzybłocie (gmina i powiat Złotów). W 2002 roku badania wód pod-
ziemnych wykonano dwa razy. Próby pobrano z piezometrów i okre�lono wody pozaklasowe. Przekroczenia 
były w trzech pomiarach dla: przewodnictwa, CHZT-Mn , chlorków, rozpuszczonego w�gla organicznego, 
m�tno�ci, barwy, azotu amonowego, azotu organicznego, Fe, Na, K oraz substancji rozpuszczonych. 

Składowisko w Nadziejewie (gmina �roda Wlkp. powiat �redzki). Badania wykonano w kwietniu i pa�-
dzierniku. Zawarto�� składników niebezpiecznych i toksycznych w próbach wody gruntowej z czterech pie-
zometrów nie przekracza poziomów dopuszczalnych dla rejonu u�ytkowanego przemysłowo. Pozostałe 
wska�niki nie przekraczaj� poziomów dopuszczalnych dla �cieków, które mog� by� odprowadzane do wód 
do ziemi. Głównym wska�nikiem informuj�cym o oddziaływaniu odcieków spod niezabezpieczonego dna 
starego składowiska jest azot amonowy i azotanowy w wodzie z dwóch piezometrów.  

Składowisko w miejscowo�ci Niemczyn (gmina Niemczyn powiat w�growiecki). Badania monitoringowe 
w 2002 roku dla wód podziemnych wykonano dwa razy. W czterech pomiarach stwierdzono przekroczenia 
w: przewodnictwie, chlorkach, Ca, NO3, NO2 oraz twardo�ci ogólnej, co rezultacie dało wody pozaklasowe. 

Składowisko w miejscowo�ci Osowo (gmina Lipka powiat złotowski). Badania wód podziemnych w 
2002 roku wykonano raz. Prób� pobrano z piezometru i dla jednego pomiaru okre�lono wody niskiej jako�ci. 

Składowisko w Ostrowie Wielkopolskim, ul Staroprzygodzka. W 2002 roku przeprowadzono: 
− jednorazow� pełn� analiz� stanu wód podziemnych z czterech piezometrów i odcieków ze składowiska, 
− jednorazow� analiz� gleby wokół składowiska w czterech punktach pomiarowych, 
− ci�gły pomiar opadu pyłu całkowitego wokół składowiska w czterech punktach pomiarowych. 

W analizowanych próbkach wód podziemnych st��enia oznaczanych wska�ników nie przekraczały war-
to�ci dopuszczalnych dla zwykłych wód podziemnych (klasyfikacja PIO� 1995). Analizy odcieków wykaza-
ły wzrost st��e� zanieczyszcze�, co �wiadczyło o szczelno�ci podło�a składowiska. We wszystkich punktach 
pomiarowych warto�ci opadu pyłu były ni�sze ni� 200 g/m2/rok i w stosunku do 2001 roku nie zanotowano 
znacz�cych ró�nic. 

Równie� w oznaczanych wska�nikach zanieczyszczenia gleby nie stwierdzono przekroczenia dopusz-
czalnych norm dla obszarów typu C, do których nale�� miejsca składowania odpadów. 

Składowisko w Owi�skach (gmina Czerwonak powiat pozna�ski). Pobrano w kwietniu i pa�dzierniku 
próby wody z dwóch piezometrów, próby wody powierzchniowej z dwóch cieków płyn�cych w rejonie skła-
dowiska oraz odcieki ze składowiska. 

Zawarto�� metali ci��kich, fenoli, detergentów oraz w�glowodorów ekstrahuj�cych si� eterem naftowym 
w próbach wody gruntowej z dwóch piezometrów nie przekracza norm dla rejonu u�ytkowanego przemy-
słowo. Pozostałe wska�niki nie przekraczaj� norm, jakim powinny odpowiada� zwykłe wody podziemne II 
lub III klasy, jak równie� norm jakim powinny odpowiada� �cieki odprowadzane do wód i do ziemi. 

Składowisko w miejscowo�ci Powodowo (gmina Wolsztyn powiat wolszty�ski). Poboru próbek z piezo-
metrów nr 1, 4, 5, 6, 7 i studni S1 i S2 dokonano w kwietniu 2002 roku. Wykonane analizy wód podziem-
nych wykazały przekroczenia warto�ci dopuszczalnych dla zwykłych wód podziemnych z piezometru nr 7 
w: zawiesinie łatwoopadaj�cej, azocie amonowym, �elazie, chromie i niklu. 

Analiza odcieków ze studni S1 i S2 wykazała przekroczenia w stosunku do najwy�szych dopuszczalnych 
warto�ci wska�ników zanieczyszcze� w �ciekach wprowadzanych do wód lub do ziemi (Dz. U. Nr 116 z 
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1991 roku, poz. 503 – zał�cznik nr 2). Stwierdzone przekroczenia wyst�puj� w: ChZT Cr, BZT5, azocie 
amonowym, zawiesinie ogólnej i chlorkach. 

Składowisko w Rabowicach dla miasta Swarz�dz.(gmina Swarz�dz powiat pozna�ski). Próby wody do 
bada� w 2002 roku pobrano w kwietniu i pa�dzierniku z zainstalowanych czterech piezometrów, ze zbiorni-
ka ewapracyjnego oraz ze studni gł�binowej w miejscowo�ci Kruszewnia. Badania wykazały, �e wi�kszo�� 
parametrów zmienia si� sezonowo w niewielkim stopniu. Próby pobierane z czterech piezometrów ujmuj�-
cych wody spływaj�ce na teren składowiska, obecnie mo�na zaliczy� do Ib klasy czysto�ci zwykłych wód 
podziemnych. W porównaniu do lat 1998 i 1999 korzystnej redukcji uległy wska�niki �wiadcz�ce o zanie-
czyszczeniu wód m.in.: azotany, azot azotanowy, siarczany, ponadto fenole, detergenty i pestycydy, wielo-
pier�cieniowe w�glowodory aromatyczne (WWA), benzoapiren oraz metale (rt��, kadm, ołów, mied�, cynk, 
arsen, nikiel i chrom) wyst�puj� obecnie w ilo�ciach nieznacznych, �ladowych lub nie wyst�puj� w ogóle. 

Składowisko w Rumianku (gmina Tarnowo Podgórne powiat pozna�ski). Z wód pobranych do analizy 
w kwietniu wynikaj� nast�puj�ce przekroczenia zanieczyszcze� (w stosunku do warto�ci dopuszczalnych 
okre�lonych przez rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrze�nia 2000 roku w sprawie warunków ja-
kim powinna odpowiada� woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w k�pieliskach oraz zasad spra-
wowania kontroli jako�ci wody przez organy Inspekcji Sanitarnej) dla: siarczanów, kadmu, ołowiu, niklu, 
chromu, fluorków i twardo�ci ogólnej. Wzrost zanieczyszcze� zarówno w ilo�ci jak i jako�ci w stosunku do 
ubiegłych lat mo�e �wiadczy� o oddziaływaniu eksploatowanego składowiska na wody podziemne. 

Składowisko w miejscowo�ci Ryczywół (gmina Ryczywół powiat obornicki). Badania monitoringowe 
wód podziemnych wykonano raz w 2002 roku. Dla jednego pomiaru okre�lono wody pozaklasowe. Stwier-
dzono przekroczenia warto�ci azotanów, azotynów i przewodnictwa. 

Składowisko w miejscowo�ci Sierakówko (gmina Połajewo powiat czarnkowsko-trzcianecki). Badania 
wód podziemnych w 2002 roku wykonano raz i dla jednego pomiaru okre�lono wody niskiej jako�ci. 

Składowisko w miejscowo�ci Sławienko (gmina Lubasz powiat czarnkowsko-trzcianecki). Badania mo-
nitoringowe wód podziemnych wykonano raz w 2002 roku. Zgodnie z pismem zarz�dzaj�cego nie wykazano 
przekrocze� w pobranych próbach. 

Składowisko w miejscowo�ci Smogulec (gmina Goła�cz powiat w�growiecki). Pobrane dwa razy w roku 
2002 próby wody z piezometrów dla wód podziemnych wykazały w jednym pomiarze wody niskiej jako�ci, 
w dwóch kolejnych wody �redniej jako�ci oraz w jednym były przekroczenia w przewodnictwie, co dało w 
rezultacie wody pozaklasowe. 

Składowisko w miejscowo�ci Sowiny (gmina Bojanowo powiat rawicki). Poboru próbek wód podziem-
nych dokonano w lutym 2002 roku z piezometru nr 3 (oznacze� dokonano tylko dla cynku i ołowiu). Anali-
zy st��e� zanieczyszcze� nie wykazały przekrocze� w stosunku do warto�ci dopuszczalnych dla zwykłych 
wód podziemnych. 

Składowisko w miejscowo�ci Studzieniec (gmina Rogo�no powiat obornicki). W 2002 roku badania mo-
nitoringowe wód podziemnych wykonano dwa razy. Dla trzech pomiarów okre�lono wody o niskiej jako�ci, 
nast�pnie jeden pomiar okre�lał wody �redniej jako�ci, kolejny wysokiej jako�ci oraz ostatni najwy�szej 
jako�ci wody. 

Składowisko w Suchym Lesie (gmina Suchy Las powiat pozna�ski). Raport z bada� wykonanych w 
2002 roku wskazuje, �e składowanie odpadów, jak dot�d nie wywołało zanieczyszczenia wód podziemnych 
w otoczeniu składowiska. W zakresie podstawowych wska�ników wody podziemne w siedmiu piezometrach 
wykazywały Ib klas� czysto�ci, w pozostałych sze�ciu II klas�. Wod� w ciekach, w stawie przy cieku oraz w 
Jeziorze Glinnowieckim tylko ze wzgl�du na twardo�� mo�na zaliczy� do III klasy czysto�ci, pozostałe pa-
rametry mieszcz� si� w II klasie czysto�ci. Natomiast stan pozaklasowy wykazuje staw przy wysypisku, 
głównie z uwagi na st��enie zwi�zków mineralnych jak i du�� zawarto�� substancji organicznych oraz wy-
sokie warto�ci ChZT-Mn i ChZT-Cr. 

Składowisko w miejscowo�ci Sułaszewo (gmina Margonin powiat chodzieski). Próby wody podziemnej 
z piezometrów pobrano raz w roku 2002 i stwierdzono wody �redniej jako�ci. 

Składowisko w miejscowo�ci �niaty (gmina Wielichowo powiat grodziski). Poboru próbek wód z piezo-
metrów P-1, P-2, P-3 dokonano w pa�dzierniku 2002 roku. Z analizy st��e� zanieczyszcze� wynika, �e nie 
ma przekrocze� w stosunku do warto�ci dopuszczalnych dla zwykłych wód podziemnych. Z analizy próbek 
gleby równie� wynika, �e nie przekraczaj� standardów gleby i ziemi (Dz. 165 z 2002 roku poz. 1359). 
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Składowisko w miejscowo�ci Trzcianka (gmina Trzcianka powiat czarnkowsko-trzcianecki). W 2002 
roku badania wykonano dwa razy. W dwóch pomiarach z piezometrów stwierdzono wody �redniej jako�ci i 
w dwóch kolejnych wody niskiej jako�ci. 

Składowisko w miejscowo�ci U�cikowiec (gmina Oborniki powiat obornicki). Badania monitoringowe 
wód podziemnych w 2002 roku wykonano raz. Próby pobrano z drena�u podfoliowego i stwierdzono wody o 
niskiej jako�ci. 

Składowisko w miejscowo�ci W�growiec (gmina W�growiec powiat w�growiecki). W 2002 roku badania 
wód podziemnych wykonano raz. Dla jednego pomiaru stwierdzono przekroczenia azotynów.  

Składowisko w miejscowo�ci Wło�ciejewki (gmina Ksi�� powiat �remski). Poboru próbek wód podziem-
nych z dwóch piezometrów dokonano w kwietniu 2002 roku. Analizy st��e� zanieczyszcze� nie wykazały 
przekrocze� w stosunku do warto�ci dopuszczalnych dla zwykłych wód podziemnych. 

Analiza odcieków ze studzienki odpływowej nie wykazała przekrocze� w stosunku do najwy�szych do-
puszczalnych warto�ci wska�ników zanieczyszcze� w �ciekach wprowadzanych do wód lub do ziemi (Dz. 
U. Nr 116 z 1991 roku, poz. 503 – zał�cznik nr 2). 

Składowisko w miejscowo�ci Wysoczka (gmina Buk powiat pozna�ski). Stan wód podziemnych w gra-
nicach składowiska wykazuje, �e w okresie 2000−2002 czyli trzyletniego u�ytkowania jako�� ich nie uległa 
istotnym zmianom, które �wiadczyłyby o bezpo�rednim oddziaływaniu sposobu u�ytkowania tego terenu. 
Wyst�puj�ce w nieznacznym zakresie zmiany, nie powoduj�ce deklasyfikacji jako�ci wód w stosunku do 
stanu zerowego wywołane były raczej poprzez opady lub niewielki wpływ s�siaduj�cych u�ytków rolnych. 
Potencjalne �ródło ska�enia wód gruntowych i wgł�bnych mo�e stanowi� ruch samochodowy w centralnej 
cz��ci składowiska przywo��cych odpady jak i rozdeszczowywanie odcieków na składowisko.  

Składowisko w miejscowo�ci Zofiowo (gmina Czarnków powiat czarnkowsko-trzcianecki). Badania wód 
podziemnych wykonano raz w 2002 roku. Dla dwóch pomiarów z piezometrów okre�lono wody wysokiej 
jako�ci oraz w jednym wody pozaklasowe.  

4.2. Składowiska odpadów z sektora gospodarczego 
Wykaz składowisk odpadów z sektora gospodarczego przedstawia tabela 6. 

Tabela 6. 
Składowiska odpadów z sektora gospodarczego (według WIO�) 

Powiat Gmina Miejscowo�� 
U�ytkownik              
składowiska 

Opis składowiska / główny rodzaj odpadów 

czarnkowsko-
trzcianecki 

Lubasz Tarnówka Fabryki Tektury 
K. Gawi�ski 

trwa rekultywacja, planowane zako�czenie w 2003 
roku; składowane odpady zawieraj�ce azbest 

gnie�nie�ski Trze-
meszno 

Trzemeszno PPHU IZOPOL funkcjonuje od 1991 roku , składowane odpady zawie-
raj�ce azbest 

kolski Koło Koło Saint-Gobain 
Abrasivies S.A. 

składowisko odpadów oboj�tnych, istnieje od 1985 r. 
Powierzchnia składowiska 1,35 ha, w 2002 nagroma-
dzono 430 Mg  

koni�ski Konin Konin Fabryka Urz�dze� 
Górnictwa Od-
krywkowego FU-
GO S.A.  

składowane masy formierskie z fabryki, głównie od-
pady z podgrupy 10 09, eksploatowane od 1988 r. z 
zamiarem zamkni�cia i rekultywacji do 2003r nagro-
madzenie odpadów w 2002 r wynosi 3546  Mg,  

koni�ski Konin Konin Zakład Utylizacji 
Odpadów 
Sp. z o.o. 

składowane s� głównie odpady z huty i inne odpady 
niebezpieczne, składowisko istnieje od 1984 roku, 
obecnie jest w trakcie modernizacji poszczególnych 
kwater. W 2002 r. przyj�to 9363,67 Mg odpadów. 

koni�ski Konin Konin P�t-
nów 

Cukrownia  Go-
sławice 

Składowisko zlokalizowane w wyrobisku  pokopal-
nianym w miejscowo�ci Konin – P�tnów, istnieje od 
1978 roku Ilo�� odpadów przyj�tych w 2002 roku 
wynosi – 6111,4 Mg, gromadzone s� odpady z pod-
grupy 02 04. 

koni�ski �lesin R�bowow 
Sław�cinek 

Elektrownia P�t-
nów Elektrow-
nia Konin 

Składowisko odpadów stałych eksploatowane od 1996 
roku o powierzchni 6,9. Głównie gromadzone odpady 
z podgrupy 10 01, 17 01 i 19 09. Ilo�� odpadów przy-
j�tych w 2002 roku – 7818 Mg. 
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Powiat Gmina Miejscowość Użytkownik        
składowiska Opis składowiska / główny rodzaj odpadów 

koniński Konin Gosławice 
Maliniec 
Wola Łasz-
czowa 

Elektrownia Konin 
Elektrownia Pąt-
nów 

.Składowisko popiołów i żużli z Elektrowni Konin 
zlokalizowane w wyrobisku byłej odkrywki w Gosła-
wicach eksploatowane od 1996 roku Ilość odpadów 
przyjętych w 2002 roku – 740085,8 Mg. 

koniński Kazimierz 
Biskupi 

Kazimierz 
Biskupi 

Elektrownia Pąt-
nów 

Składowisko „Liniowiec” odparowalnik wód nadosa-
dowych eksploatowane jest od 1990 roku o po-
wierzchni 34,14 ha.. głównie składowane odpady 
10 01 80. Ilość nagromadzonych w 2002 roku wynosi 
– 4174,9Mg. 

nowotomyski Nowy 
Tomyśl 

Bukowiec Zielonogórskie 
Zakłady Górnictwa 
Nafty i Gazu 

Składowisko płuczki wiertniczej Zielonogórskich Zakła-
dów Górnictwa Nafty i Gazu. Składowisko istnieje od 
1992 roku. Zajmuje powierzchnię 0,7 ha; wyłożone jest 
folią PEHD. 

ostrowski Ostrów 
Wlkp. 

Sobótka EKO-BUD S.C. z 
siedzibą we Wro-
cławiu 

Na składowisko głównie trafiają odpady z przemysłu 
garbarskiego, pogalwaniczne, zestalone lakiernicze, z 
przemysłu tłuszczowego i azbestowe. Składowisko 
zlokalizowane w wyrobisku piaskowni – żwirowni.  

pilski Szydłowo  Kłoda Philips Lighting 
Poland 

Odpady składowane były w mogilniku – obecnie 
nieczynny 

pilski Kaczory Śmiłowo Zakład Rolniczo-
Przemysłowy 
Farmutil S.A. 

w 1992 roku składowisko zostało uruchomione w 
2002 przyjęto 266,24 Mg odpadów. Głównie składo-
wane były niesegregowane odpady komunalne. 

poznański Luboń Luboń Zakład Chemiczny 
Luboń S.A 

Wylewisko ługów pokrystalicznych czynne było w 
latach 1971−1992. Wykonane zostało w zagłębieniu 
terenu, na piaszczystych nieużytkach, w formie zbior-
nika z obwałowaniem o wysokości 4 m bez uszczel-
nienia podłoża. 

poznański Poznań Poznań Zespół Elektrocie-
płowni Poznań-
skich S.A. 

składowisko odpadów paleniskowych. Odpady skła-
dowane są od 1984 roku; głównie żużel, stałe odpady 
z wapniowych metod odsiarczania spalin i mieszanki 
popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpa-
dów paleniskowych 

śremski Śrem Pysząca Odlewnia Żeliwa 
Śrem S.A. 

Składowisko istnieje od 1990 roku; zajmuje po-
wierzchnię 2 ha. W 2002 roku przyjęto 5204,7 Mg 
głównie odpadów 10 09 12 Raz w miesiącu wykony-
wane są badania wód podziemnych. 

turecki Przykona Gajówka, 
Olszówka, 
Laski 

Elektrownia Ada-
mów 

Składowisko odpadów paleniskowych z Elektrowni 
Adamów Odkrywka Zachodnia. Istnieje od 1987 roku. 
i zajmuje powierzchnię 140 ha. Ilość przyjętych odpa-
dów w 2002 roku wynosi 417448Mg 

turecki Przykona Jeziorko, 
Warenka 

Elektrownia Ada-
mów 

Składowisko odpadów z Elektrowni Adamów Od-
krywka Wschodnia odparowalnik wód nadosadowych 
zlokalizowane. Ilość przyjętych odpadów w 2002 roku 
– 1314 Mg. 

wolsztyński Wolsztyn Powodowo Zakład Produkcji 
Betonów „PRE-
FBET” Sp. z o.o. 

Składowisko zakładowe zajmuje powierzchnię 
1,38 ha. Uruchomione od 1989 roku. W 2002 przyjęto 
122 Mg odpadów głownie 20 03 01 I 10 13 82.. 

Opracowała Anna Karlik 
Współpraca: Lidia Kołodziej, Jolanta Pupin, Paweł Tomczak, Agnieszka Wrocławska 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 
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4.3. Informacja dotycz�ca likwidacji mogilników zlokalizowanych na terenie województwa 
wielkopolskiego w roku 2002 

Na terenie województwa wielkopolskiego zlokalizowanych było 26 mogilników zawieraj�cych przeter-
minowane �rodki ochrony ro�lin i inne odpady pestycydowe. Ł�czn� ilo�� odpadów znajduj�cych si� w mo-
gilnikach oszacowano na 1853 tony, bazuj�c na danych zawartych w Programie likwidacji mogilników 
znajduj�cych si� na terenie województwa wielkopolskiego opracowanym przez Instytut Ochrony Ro�lin 
Oddział w So�nicowicach oraz w opracowanych dla poszczególnych mogilników ocenach, raportach 
oddziaływania na �rodowisko i przegl�dach ekologicznych. 

Zarz�d Województwa Wielkopolskiego przeprowadził post�powanie o udzielenie zamówienia publiczne-
go pn. Całkowita likwidacja starych składowisk odpadów niebezpiecznych, tzw. mogilników, zawieraj�cych 
przeterminowane �rodki ochrony ro�lin i opakowania po nich, znajduj�cych si� na terenie Województwa 
Wielkopolskiego w trybie przetargu nieograniczonego.  

W wyniku przeprowadzonego post�powania wyłoniono Wykonawc� – Konsorcjum: SEGI – AT Sp. z 
o.o. z siedzib� w Warszawie i EKOLOG SYSTEMS Sp. z o.o. z siedzib� w Poznaniu. Umowa zawarta z 
Wykonawc� w dniu 26 marca 2002 roku przewidywała usuni�cie 1853 ton odpadów do dnia 31 grudnia 
2003 roku, a warto�� zamówienia wyniosła 18 372 080,00 złotych brutto. 

Przedsi�wzi�cie jest w 50% finansowane ze �rodków Narodowego Funduszu Ochrony �rodowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie, w 45% ze �rodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Go-
spodarki Wodnej w Poznaniu oraz w 5% z Powiatowych Funduszy Ochrony �rodowiska i Gospodarki 
Wodnej, na terenie których znajduj� si� mogilniki. 

W dniu 20 grudnia 2002 roku została zawarta umowa dotacji pomi�dzy NFO�iGW w Warszawie a Wo-
jewództwem Wielkopolskim na udzielenie przez „Fundusz” dotacji w kwocie 9 186 040,00 zł z przeznacze-
niem na likwidacje mogilników. Równie� w dniu 20 grudnia 2002 roku została zawarta umowa dotacji z 
WFO�iGW w Poznaniu a Województwem Wielkopolskim na udzielenie przez Fundusz dotacji w kwocie 
8 267 436,00 zł z przeznaczeniem na likwidacje mogilników. 

W roku 2002 przekazano Wykonawcy robót tereny, na których znajdowały si� trzy mogilniki. Były to 
mogilniki w miejscowo�ciach: Pozna� (Fort przy ul. Ksi���cej), Wagowo (gmina Pobiedziska), Hiszpania 
(gmina Krzymów). 

W ka�dym wypadku przekazanie terenu mogilnika poprzedzone było uzyskaniem przez Wykonawc� ro-
bót na jego wniosek, decyzji zatwierdzaj�cej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wydanymi 
przez wła�ciwego Starost� Powiatu, na terenie którego zlokalizowany jest mogilnik. 

Do ko�ca 2002 roku wydobyto, przepakowano i przygotowano do transportu do spalarni na terenie Nie-
miec 200,58 Mg przeterminowanych �rodków ochrony ro�lin z trzech wymienionych mogilników. Warto�� 
wykonanych robót w roku 2002 wyniosła 628 369,00 zł. 

W roku 2003 prace kontynuowane s� na terenie 13 mogilników. 

      Tadeusz Kołodziej 
     Departament Ekologii, Infrastruktury i Mienia 

           Urz�du Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 




