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Wykaz stosowanych skrótów 

 

bd  brak danych 

GUS  Główny Urząd Statystyczny 

kg/M, rok masa odpadów w kg, w przeliczeniu na mieszkańca w ciągu roku 

KPGO 2010 „Krajowy Plan Gospodarki Odpadami - 2010” 

Mg   mega gram (dawniej: tona) 

Mg/M, rok masa odpadów w Mg, w przeliczeniu na mieszkańca w ciągu roku 

Mg/rok  masa odpadów w Mg, na rok 

NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

PCB  polichlorowane bifenyle 

tys.  tysiąc 

PGO  Plan gospodarki odpadami dla Miasta Legnica (Uchwała Nr XXVI/276/04 dnia 25 

października 2004 r. Rady Miejskiej Legnicy) 

UMWD Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

WFOŚiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

WIOŚ  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

WSO  Wojewódzki System Odpadowy (baza danych prowadzona przez Marszałka  

Województwa) 

 

 

 

 



Sprawozdanie z realizacji „Planu gospodarki odpadami dla Miasta Legnica” za lata 2009 - 2010 

 

 

7 

 

1. Wprowadzenie 

1.1. Cel przygotowania sprawozdania 

Sprawozdanie z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Legnica” (zwany dalej PGO) jest 

realizacją ustawowego obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  

o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm). 

 

 

1.2. Podstawa prawna sporządzania sprawozdania 

„Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Legnica” został przyjęty uchwałą  

Nr XXVI/276/04 z dnia 25 października 2004 r. Rady Miejskiej Legnicy (aktualizacja: Uchwała nr 

XLVIII/401/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2009 r.). Zgodnie z zapisami art. 14 ust. 13 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Prezydent Miasta jest zobowiązany do składania co 

dwa lata Radzie Miejskiej i Zarządowi Województwa sprawozdań z realizacji planu gospodarki odpa-

dami. 

 

 

1.3. Metodyka opracowania 

Niniejsze sprawozdanie jest opracowywane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie aktami praw-

nymi. W sprawozdaniu wykorzystano również „Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji 

powiatowego planu gospodarki odpadami” (Ministerstwo Środowiska, styczeń 2011) (zwane dalej 

Wytyczne).  

Wnioski zawarte w sprawozdaniu powinny zostać uwzględnione w aktualizacji planu gospodarki od-

padami. 

Zakres informacji objęty sprawozdaniem z realizacji planu gospodarki odpadami odnosi się do zmian, 

które na terenie Miasta Legnicy zaszły od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. 

 
Przy opracowaniu Sprawozdania wykorzystane zostały następujące źródła informacji: 

1. Wojewódzki System Odpadowy - baza danych o odpadach prowadzona w Urzędzie 

Marszałkowskim we Wrocławiu (WSO). 

2. Dane Urzędu Miasta Legnicy. 

3. Dane z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu. 

4. Dane statystyczne. 

5. Raporty i informatory ochrony środowiska. 

6. Inne opracowania z zakresu gospodarki odpadami. 

 

Zgodnie z Wytycznymi, zakres informacji zawartych w sprawozdaniu z realizacji powiatowego planu 

gospodarki odpadami, powinien obejmować: 

1) dane dotyczące stanu gospodarki odpadami, w tym: 

a) rodzaju, ilości i źródeł powstawania odpadów (w poszczególnych latach okresu sprawoz-

dawczego, tj. w roku 2009 i 2010), 

b) rodzaju i ilości odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku  

(w poszczególnych latach okresu sprawozdawczego, tj. w roku 2009 i 2010), 

c) rodzaju i ilości odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania (w po-

szczególnych latach okresu sprawozdawczego, tj. w roku 2009 i 2010), 

d) istniejących systemów zbierania odpadów na dzień kończący okres sprawozdawczy, tj. 31 

grudnia 2010 r., 
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e) rodzaju oraz mocy przerobowych instalacji do zagospodarowania odpadów na dzień kończący 

okres sprawozdawczy tj. 31 grudnia 2010 r., 

f) stanu formalno-prawnego instalacji do zagospodarowania odpadów na dzień kończący okres 

sprawozdawczy tj. 31 grudnia 2010 r.; 

2) dane dotyczące stanu realizacji zaplanowanych celów i działań zmierzających do poprawy sytuacji 

w zakresie gospodarki odpadami, w tym: 

a) działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu odpadów, 

b) działań zmierzających do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na 

środowisko, 

c) działań wspomagających prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, trans-

portu oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 

d) planu redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na skła-

dowiska odpadów, 

e) sposobu realizacji planu zamykania instalacji, w szczególności składowisk odpadów  

i spalarni odpadów, niespełniających wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie 

jest możliwa z przyczyn technicznych lub jest nieuzasadniona  

z przyczyn ekonomicznych, wynikającego z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 

3) ocenę kosztów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć; 

4) ocenę stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami oraz ocenę 

zmian w gospodarce odpadami. 

 

 

1.4. Zawartość opracowania 

W niniejszym Sprawozdaniu omówiono następujące zagadnienia dotyczące gospodarowania odpada-

mi na terenie Miasta Legnicy w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku: 

 

Rozdział 1. Omówiono cel, podstawę prawną oraz metodykę sporządzenia Sprawozdania. 

Rozdział 2. Omówiono zmiany stanu gospodarki odpadami na terenie Legnicy. Dokonano bilansu 

odpadów wytwarzanych, zbieranych oraz zagospodarowywanych. Omówiono funkcjo-

nujący w analizowanym okresie system zbierania odpadów. Scharakteryzowano oraz 

podano stan formalno – prawny instalacji i składowisk odpadów na terenie Miasta. 

Rozdział 3. Omówiono realizację zadań w zakresie gospodarowania odpadami określonych na lata 

2009 – 2010 w Planie Gospodarki Odpadami dla Miasta Legnicy. 

Rozdział 4. Podano koszty realizacji działań w zakresie gospodarowania odpadami oraz źródła ich 

finansowania. 

Rozdział 5. Dokonano oceny realizacji celów gospodarowania odpadami na terenie Miasta Legnicy  

wykorzystując do tego celu wskaźniki podane w „Wytycznych do opracowania spra-

wozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami” (Ministerstwo Środo-

wiska, styczeń 2011). 

Rozdział 6. Podano podsumowanie Sprawozdania, wskazując stopień realizacji zadań oraz zakła-

danych w Planie gospodarki odpadami wskaźników gospodarowania odpadami. 

 

1.5. Autorzy opracowania  

 
 

Zespół pod kierownictwem dr inż. Pawła Szyszkowskiego. 

 

 



Sprawozdanie z realizacji „Planu gospodarki odpadami dla Miasta Legnica” za lata 2009 - 2010 

 

 

9 

2. Zmiany stanu gospodarki odpadami na terenie Legnicy oraz oce-
na zmian w gospodarce odpadami 

2.1. Ilości i rodzaje odpadów wytworzonych i zagospodarowanych 

2.1.1. Odpady komunalne, w tym ulegające biodegradacji 

2.1.1.1. Charakterystyka wytwarzanych odpadów 

Zgodnie z treścią art. 3 ustawy o odpadach, odpady komunalne są to odpady powstające w gospodar-

stwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierają-

ce odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój 

charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. 

Źródłami wytwarzania odpadów komunalnych są: 

- gospodarstwa domowe, 

- obiekty infrastruktury takie jak: handel, usługi i rzemiosło, szkolnictwo, przemysł w części 

„socjalnej”, obiekty turystyczne, targowiska i inne. 

 

Zgodnie z przeprowadzonymi w ramach PGO szacunkami, w latach 2009 i 2010 w Legnicy powsta-

wała następująca ilość odpadów komunalnych: 

 

Tab. 2.1.1.-1. Prognozowana masa odpadów komunalnych w Mieście Legnicy w latach 2009 i 2010  

(Mg) (PGO, 2008) 

 

L.p. Strumień odpadów 2009 2010 

1. Domowe organiczne 13,01 13,21 

2. Odpady zielone 1,51 1,55 

3. Papier i karton nieopakowaniowy 4,15 4,22 

4. Opakowania papierowe 9,48 10,18 

5. Opakowania kompozytowe 1,06 1,14 

6. Tworzywa szt. nieopakowaniowe 6,57 6,61 

7. Opakowania z tworzyw sztucznych 3,55 3,81 

8. Odpady tekstylne 1,76 1,78 

9. Szkło nieopakowaniowe 0,33 0,34 

10. Opakowania szklane 5,41 5,71 

11. Metal 1,70 1,71 

12. Opakowania stalowe 0,81 0,84 

13. Opakowania aluminiowe 0,23 0,24 

14. Odpady mineralne 2,05 2,11 

15. Drobna frakcja popiołowa 4,72 4,61 

16. Odpady wielkogabarytowe 3,79 3,81 

17. Odpady budowlane 8,78 9,30 

18. Odpady niebezpieczne 0,38 0,38 

Razem 69,28 71,56 
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2.1.1.2. Odpady komunalne odbierane i zbierane z terenu Miasta Legnica 

W tabeli 2.1.1.-2. zamieszczono informacje o ilości zebranych i odebranych odpadów komunalnych w 

Mieście Legnica w latach 2009 i 2010 wg danych zawartych w Wojewódzkim Systemie Odpadowym.  

W latach 2009 i 2010 zebrano w Legnicy odpowiednio 80,2 tys. i 68,7 tys. Mg odpadów komunal-

nych, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiło: 770,1 kg i 661,1 kg. 

 

Odpady zbierane były głównie w formie zmieszanej (kod 20 03 01) – 96,3% w 2009 roku i 95,7% w 

2010 roku. Pozostałe odpady zebrano w sposób selektywny. Odpady odbierane były głownie bezpo-

średnio z nieruchomości: 80,7% w roku 2009 i 95,7% w roku 2010. 
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Tab. 2.1.1.-2. Ilość i rodzaje odpadów komunalnych odebranych i zebranych na terenie Miasta Legnicy w latach 2009 i 2010 (WSO) (Mg)  

(Wg. Wytycznych, 2011) 

 

Kod Nazwa odpadu 

2009 2010 

Odpady  

odebrane
1
 

Odpady  

zebrane
2
 

Razem 
Odpady  

odebrane 

Odpady  

zebrane 
Razem 

200101 Papier i tektura 0,000 38,120 38,120 0,000 32,300 32,300 

200121* 
Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,030 0,030 

200123* Urządzenia zawierające freony 0,000 29,667 29,667 0,000 1,862 1,862 

200133* 

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami 

i akumulatorami wymienionymi w 16 06 

01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesorto-

wane baterie i akumulatory zawierające te 

baterie 

0,000 1,580 1,580 0,000 2,160 2,160 

200135* 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektro-

niczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 

20 01 23 zawierające niebezpieczne 

składniki  

0,000 5,956 5,956 0,000 72,114 72,114 

200136 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektro-

niczne inne niż wymienione w 20 01 21, 

20 01 23 i 20 01 35 

0,000 6,106 6,106 0,000 83,003 83,003 

200140 Metale 0,500 2,400 2,900 0,000 0,000 0,000  

200201 Odpady ulegające biodegradacji 0,000 269,180 269,180 0,000 28,700 28,700 

200301 
Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 
64 423,530 12 857,500 77 281,030 65 405,170 337,670 65 742,840 

200307 Odpady wielkogabarytowe 358,800 112,780 471,580 290,000 40,040 330,040 

200399 
Odpady komunalne niewymienione w 

innych podgrupach 
0,000 2 122,470 2 122,470 0,000 2 387,380 2 387,380 

Razem 64 782,830 15 445,759 80 228,589 65 695,170 2 985,259 68 680,429 

kg/M, rok
3
 621,8 148,3 770,1 632,3 28,7 661,1 

1
 – odpady odebrane z nieruchomości, bez względu na to, czy zostały zebrane jako odpady zmieszane bądź w sposób selektywny, 

2
 – odpady zebrane w pojemnikach w miejscach publicznych lub dostarczone bezpośrednio do punktów zbierania, 

3
 - Ludność wg GUS – wg faktycznego miejsca zamieszkania: w 2009 r. – 104 178, w 2010 r. – 103 892 
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Od roku 2004 obserwujemy w Legnicy systematyczny wzrost ilości zbieranych odpadów co pokazuje 

rysunek 2.1.1.-1.: 

 

 
 

Rys. 2.1.1.-1. Ilość zbieranych odpadów komunalnych na terenie Miasta Legnica w latach 2004 - 2009 

(WSO)  

 

 

2.1.1.3. Wykaz przedsiębiorców odbierających odpady komunalne z terenu Miasta Le-

gnica  

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie na terenie miasta Legnicy działal-

ności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Le-

gnica zamieszczono w poniższej tabeli. 

 

 

 

 

 

511,6 

kg 
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Tab. 2.1.1.-3. Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie na terenie miasta Legnicy działalności w zakresie odbierania odpadów komunal-

nych od właścicieli nieruchomości (dane Urzędu Miasta Legnica) 

 

L.p. Nazwa podmiotu Adres 

Data wydania decyzji  

(zezwolenia)/ 

termin 

obwiązywania/nr decyzji  

Telefon/fax 

1. 
Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodar-

ki Komunalnej Sp. z o. o.   

ul. Nowodworska 60,  

59- 220 Legnica 

25.08.2006r. 

15.08.2015r. 

OŚR.7062/11/06 

Tel. 76 856 63 50/51 

Fax. 76 856 63 55 

2. 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 

van Gansewinkel Legnica Sp. z o. o. 

ul. Spokojna 15,  

59 – 220 Legnica 

21.11.2006r. 

15.10.2016r. 

OŚR.VII.7062/15/06 

Tel./fax 76 852 28  59 

3. 
Wrocławskie Przedsiębiorstwo 

Oczyszczania ALBA S.A. 

ul. Aleksandra Ostrowskiego 7 

53 – 238 Wrocław 

10.11.2006r.  

15.10.2016r.  

OŚR.7062/14/06 

Tel. 71 33 75 251 

Fax. 71 33 75 111 

4. 

Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej 

sp. z o. o.  

TRANS-FORMERS WROCŁAW 

ul. Atramentowa 10 

Bielany Wrocławskie 

55-040 Kobierzyce 

20.12.2006r. 

31.12.2016r. 

OŚR.VII.7062/19/06 

Tel. 71 328 70 37 

Fax: 71 328 86 95 

5. SIMEKO Sp. z o.o. 
Al. Jana Pawła II 33,  

58 – 506 Jelenia Góra 

30.10.2006r. 

15.10.2016r. 

OŚR.7062/13/06 

Tel. 75 64 28 065 

Fax. 75 64 28 066 

6. BECKER – POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Jana Wyżykowskiego 8,  

59 – 101 Polkowice 

17.01.2007r.  

31.12.2016r. 

OŚR.VII.7062/17/06 

Tel. 76 748 63 70 

Fax. 76 748 63 71 

7. 
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszcza-

nia Sp. z o.o. 

ul. Rzeźnicza 1, 

59- 300 Lubin 

17.01.2007r. 

31.12.2016r. 

OŚR. VII.7062/16/06 

Tel. 76 724 99 40 

Fax. 76 724 99 50 

8. 
Veolia Usługi dla Środowiska S.A. 

Oddział w Krapkowicach 

ul. Piastowska 38 

47-303 Krapkowice 

07.07.2008r.  

31.12.2017r. 

OŚR.VII.7062/3/08 –(decyzja dla 

SULO POLSKA sp. zo.o. następ-

nie  decyzja  zmieniająca  w za-

kresie nazwy firmy na Veolia… 

decyzja z dnia 11.05.2009r. nr 

Tel. 77 466 16 31 

Fax: 77 466 15 14 
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L.p. Nazwa podmiotu Adres 

Data wydania decyzji  

(zezwolenia)/ 

termin 

obwiązywania/nr decyzji  

Telefon/fax 

OŚR.VII.7062/3/08) 

9. 

Przedsiębiorstwo Usługowo- Produk-

cyjne i Handlowe  

COM–D sp. z o.o. 

ul. Poniatowskiego 25  

59-400 Jawor 

30.12.2009r.  

30.12.2019r. 

OŚR.VII.7062-6/09 

Tel. 76 870 30 26 

Fax: 76 870 33 86  

10. CHEMEKO – SYSTEM Sp. z o.o.  
ul. Jerzmanowska 4-6 

54-519 Wrocław 

01.03.2011r.  

01.03.2021r.  

OŚR.6221.3.2011.V 

Tel. 71 338 40 87 

Fax: 71 349 91 43  
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2.1.1.4. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku i 

unieszkodliwienia 

Analizy gospodarowania wytworzonymi odpadami dokonano na podstawie danych z Wojewódzkiego 

Systemu Odpadowego (WSO). Wg WSO, w Legnicy zagospodarowano w 2009 roku łącznie 63 841,1 

Mg odpadów komunalnych (79,6% zebranych), a w 2010 roku 57 788,6 Mg (65,5% zebranych) (tab. 

2.1.1.-4). Pozostała masa odpadów kierowana była do zagospodarowania do obiektów zlokalizowa-

nych poza Legnicą. W Legnicy odpady były przede wszystkim poddawane procesom odzysku (blisko 

100% masy odpadów zagospodarowanych), co pokazano na rysunku 2.1.1.-2. 

 

W 2009 roku odpady komunalne były przede wszystkim poddawane odzyskowi w sortowni (proces 

R15 - Przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu). W ten 

sposób zagospodarowano 89% masy odpadów. Były to głównie odpady komunalne zbierane w formie 

zmieszanej (kod 20 03 01). 

 

 
 

Rys. 2.1.1.-2. Sposoby zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Miasta Legnica w roku 

2009 (WSO)  

 

Procesowi R3 (Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako roz-

puszczalniki (włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)), w kompostowni 

poddano odzyskowi 8% masy zagospodarowywanych w Legnicy odpadów. Były to następujące odpa-

dy:  

- 20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 

- 20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji, 

- 20 03 02 - Odpady z targowisk. 

 

Najmniejszą ilość odpadów (3%) przetwarzano w procesie R14 (Inne działania prowadzące do wyko-

rzystania odpadów w całości lub części lub do odzyskania z odpadów substancji lub materiałów, łącz-

nie z ich wykorzystaniem, niewymienione w punktach od R1 do R13). Były to następujące odpady: 

- 20 02 02 – Gleba i ziemia, w tym kamienie, 

- 20 03 03 - Odpady z czyszczenia ulic i placów. 

 

Niewielką ilość odpadów poddano składowaniu bez przetworzenia. Były to następujące odpady: 

- 20 02 03 - Inne odpady nieulegające biodegradacji 

- 20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

- 20 03 03 - Odpady z czyszczenia ulic i placów 

- 20 03 06 - Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 
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Rys. 2.1.1.-3. Sposoby zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Miasta Legnica w roku 

2010 (WSO)  

 

Podobnie jak w roku poprzednim, w roku 2010 odpady poddawane były głownie odzyskowi w sor-

towni (proces R15 - Przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recy-

klingu) (94,8% masy zagospodarowanych w Legnicy odpadów). W kompostowni zagospodarowano 

3,7% masy odpadów (proces R3). Unieszkodliwiano przez składowanie (proces D5) bez wcześniej-

szego przetworzenia jedynie 1,4% masy odpadów. 

 

Tab. 2.1.1.-4. Ilość i rodzaje odpadów komunalnych zagospodarowanych na terenie Miasta Legnica w 

latach 2009 i 2010 (WSO) (Mg) (Wg. Wytycznych, 2011) 

 

Kod 

odpadu
2
 

Odpady odebrane i 

zebrane
1)

 
Odzysk Unieszkodliwienie 

Masa (Mg) Ozna-

czenie 

procesu 

Masa (Mg) Ozna-

czenie 

procesu 

Masa (Mg) 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

200101 38,120 32,300           

200108 0,000 0,000 R3  1,500      

200121* 0,000 0,030           

200123* 29,667 1,862           

200133* 1,580 2,160           

200135* 5,956 72,114           

200136 6,106 83,003           

200140 2,900 0,000           

200201 269,180 28,700 R3 5 156,000 2 125,500      

200202 0,000 0,000 R14 6,400 28,500      

200203 0,000 0,000      D5 48,400 20,700 

200301 
77 

281,030 
65 742,840 R15 56 196,300 

54 

352,000 
D5 97,100 7,300 

200302 0,000 0,000 R3 27,800 32,300      
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Kod 

odpadu
2
 

Odpady odebrane i 

zebrane
1)

 
Odzysk Unieszkodliwienie 

Masa (Mg) Ozna-

czenie 

procesu 

Masa (Mg) Ozna-

czenie 

procesu 

Masa (Mg) 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

200303 0,000 0,000 R14 1 754,600 0,000 D5 0,000 537,500 

200306 0,000 0,000      D5 34,100 249,800 

200307 471,580 330,040 R15 520,400 433,500      

200399 2 122,470 2 387,380           

Razem 
80 

228,589 
68 680,429  63 661,500 

56 

973,300 
 179,600 815,300 

1
 – patrz tab. 2.1.1.-2 

1
 - Kod odpadu - według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 

katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) 
2
 - Zgodnie z Załącznikiem 5 do ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 185, poz. 1243 i Nr 203, poz. 1351): 

R3   Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpusz-

czalniki (włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)  

R14  Inne działania prowadzące do wykorzystania odpadów w całości lub części lub do odzy-

skania z odpadów substancji lub materiałów, łącznie z ich wykorzystaniem, niewymienio-

ne w punktach od R1 do R13 

R15 Przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu 
3
 - Zgodnie z Załącznikiem 6 do ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity 

Dz. U. z 2007 Nr 39, poz. 251): 

D5   Składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpa-

dów innych niż niebezpieczne  

 

Praktycznie wszystkie odpady zagospodarowywane były w Legnicy w instalacjach (tab. 2.1.1.-5): 

 

Tab. 2.1.1.-5. Zagospodarowanie odpadów w instalacjach i poza instalacjami w latach 2009 i 2010 na 

terenie Miasta Legnica (Mg) (zgodnie z tab. 4 „Wytycznych …”) 

 

Kod 

Zagospodarowanie odpadów na terenie Miasta Legnicy 

W instalacjach  

i urządzeniach 

Poza instalacjami  

i urządzeniami 
Ogółem 

Masa (Mg) Masa (Mg) Masa (Mg) 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

200108 0,000 1,500 0,000 0,000 0,000 1,500 

200201 5 156,000 2 125,500 0,000 0,000 5 156,000 2 125,500 

200202 6,400 28,500 0,000 0,000 6,400 28,500 

200203 48,400 20,700 0,000 0,000 48,400 20,700 

200301 56 293,400 54 359,300 0,000 0,000 56 293,400 54 359,300 

200302 27,800 32,300 0,000 0,000 27,800 32,300 

200303 1 754,600 537,500 0,000 0,000 1 754,600 537,500 

200306 34,100 249,800 0,000 0,000 34,100 249,800 

200307 0,000 0,000 520,400 433,500 520,400 433,500 

Razem 63 320,700 57 355,100 520,400 433,500 63 841,100 57 788,600 

 

Spośród wytworzonych w Legnicy odpadów komunalnych do zagospodarowania poza Miasto skiero-

wano następujące odpady: 
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- 20 01 01 - Papier i tektura, 

- 20 01 21* - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, 

- 20 01 23* - Urządzenia zawierające freony, 

- 20 01 33* - Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w  

16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te bate-

rie, 

- 20 01 35* - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 

20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki, 

- 20 01 36 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 

01 23 i 20 01 35, 

- 20 01 40 – Metale, 

- 20 03 99 - Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach. 

 

Natomiast w instalacjach znajdujących się w Legnicy zagospodarowano następujące odpady spoza 

Miasta: 

- 20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji, 

- 20 02 02 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, 

- 20 02 03 - Inne odpady nieulegające biodegradacji, 

- 20 03 02 - Odpady z targowisk, 

- 20 03 03 - Odpady z czyszczenia ulic i placów, 

- 20 03 06 - Odpady ze studzienek kanalizacyjnych. 

 

 

2.1.1.5. Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji 

Ponieważ zgodnie z Planem gospodarki odpadami rozliczenie obowiązku ograniczenia ilości odpadów 

ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie dotyczy roku 2010, poniżej doko-

nano odpowiedniej analizy dla tego roku rozliczenia.  

W 2010 roku na terenie Miasta Legnica zebrano łącznie 68 680,429 Mg odpadów komunalnych oraz  

1 754,34 Mg opakowań ulegających biodegradacji zebranych selektywnie (z grupy 15). W masie ze-

branych odpadów było 30 084,757 Mg odpadów ulegających biodegradacji (tab. 2.1.1.-6.). 

 

Tab. 2.1.1.-6. Zawartość odpadów ulegających biodegradacji w masie odpadów komunalnych i opa-

kowaniowych (papierowych i drewnianych) zebranych na terenie Miasta Legnica w 2010 roku (WSO, 

Wytyczne, 2008) 

 

Kod Nazwa odpadu 

Masa odpadów 

odebranych i ze-

branych 

(Mg) 

UOUBi (%)
1
 

Zawartość 

UOUB  

(Mg) 

20 01 01 Papier i tektura 32,30 100,0 32,30 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 28,70 100,0 28,70 

20 03 01 
Niesegregowane odpady komu-

nalne 
65 742,840 43,0

2
 

23 371,36 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 1 634,00 100,0 1 634,00 

15 01 03 Opakowania z drewna 120,34 100,0 120,34 

Razem 67 558,176  30 084,757 
1
 - udział odpadów ulegających biodegradacji 

2
 – Górnikowski W., Szpadt R.: Obliczenia wymaganego stopnia redukcji składowania odpadów ulega-

jących biodegradacji w latach 2010 – 2013 na podstawie danych o odpadach odebranych przez Legnic-

kie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w 2009 roku. Kamieniec Wr., 2010 r. 
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Na instalacje znajdujące się na terenie Miasta Legnica (sortownia, kompostownia) skierowano łącznie 

56 518,600 Mg odpadów, zawierających 25 533,799 Mg odpadów ulegających biodegradacji (tab. 

2.1.1.-7.). 

 

 

Tab. 2.1.1.-7. Zawartość odpadów ulegających biodegradacji w masie odpadów komunalnych skiero-

wanych na instalacje znajdujące się na terenie Miasta Legnica w 2010 roku (WSO, Wytyczne, 2008) 

 

Kod Nazwa odpadu 

Masa odpadów 

odebranych i ze-

branych 

(Mg) 

UOUBi (%)
1
 

Zawartość 

UOUB  

(Mg) 

20 01 08 
Odpady kuchenne ulegające bio-

degradacji 
1,500 100 1,5 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 2 125,500 100 2 125,50 

20 03 02 Odpady z targowisk 32,300 100 32,30 

20 03 01 
Niesegregowane odpady komu-

nalne 
54 359,300 43 23 374,50 

Razem 56 518,600  25 533,799 
1
 - udział odpadów ulegających biodegradacji 

 

 

Do sortowni Legnickiego Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. skierowano 54 359,300 

Mg odpadów komunalnych zmieszanych (kod 20 03 01), z których wydzielono m.in. 7,8 Mg papieru 

(kod 15 01 01) oraz 50 951,100 Mg odpadu o kodzie 19 12 12 (tab. 2.1.1.-8.). Z wydzielonej masy 

odpadu o kodzie 19 12 12 do kompostowni skierowano następnie 16 054,400 Mg odpadów.  

 

Tab. 2.1.1.-8. Bilans odpadów zagospodarowywanych w 2010 roku w sortowni należącej do Legnic-

kiego Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (wg WSO) 

 

Kod Nazwa odpadu Masa % masy
1
 

Odpady skierowane do sortowni 

20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) odpady komu-

nalne 
54 352,000 79,1 

Kod Nazwa odpadu Masa % masy
2
 

Odpady powstające w procesie sortowania 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 7,800 0,01 

19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma 18,400 0,03 

19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie) 3 374,7 6,21 

19 12 12 

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i 

przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11 

50 951,100 93,74 

Razem 54 352,000 100,00 
1
 – w stosunku do masy odpadów zbieranych w Legnicy 

2
 – w stosunku do masy odpadów trafiającej do sortowni 

 

 

Łącznie, w 2010 roku do kompostowni skierowano 18 213,70 Mg odpadów, co pokazano w tabeli 

2.1.1.-9: 
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Tab. 2.1.1.-9. Zestawienie ilości odpadów ulegających biodegradacji skierowanych do kompostowni 

w 2010 roku w Legnicy (wg WSO) 

 

Kod Nazwa odpadu 

Masa odpadów 

poddanych re-

cyklingowi i 

odzyskowi  

(Mg) 

UOUBi (%) 

Zawartość 

UOUB  

(Mg) 

19 12 12 

Inne odpady (w tym zmieszane sub-

stancje i przedmioty) z mechanicznej 

obróbki odpadów inne niż wymienio-

ne w 19 12 11  

16 054,400 80
1
 12 843,520 

20 01 08 
Odpady kuchenne ulegające biode-

gradacji 
1,500 100 1,5 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 2 125,500 100 2 125,500 

20 03 02 Odpady z targowisk 32,300 100 32,300 

Razem 18 213,70  15 002,820 
1
 – dane literaturowe: Emilia den Boer, Ryszard Szpadt: Charakterystyka biodegradowalnych frakcji odpadów 

komunalnych oraz stopnia ich rozkładu w procesach tlenowych i beztlenowych. Zarządzanie gospodarką odpa-

dami. Poznań, 2008 

 

Wobec powyższego masę odpadów skierowana do składowania na składowisku odpadów w Legnicy 

obliczono na podstawie następującego wzoru: 

 

masa odpadów ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie na składowisku w 

Legnicy =  

masa odpadów ulegających biodegradacji skierowana na instalacje w Legnicy (tab. 2.1.1.-7.)  

- (masa papieru wydzielona w sortowni (tab. 2.1.1.-8.) + masa odpadów ulegających biodegradacji 

poddanych odzyskowi i recyklingowi w kompostowni w Legnicy (tab. 2.1.1.-9))  

 

czyli: 

 

25 533,799 Mg – (7,800 Mg + 15 002,820 Mg) = 10 523,179 Mg 

 

W roku 1995 wytworzono w Legnicy 16 729,9 Mg odpadów ulegających biodegradacji. W związku z 

tym, zgodnie z zapisami „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Legnica”, w roku 2010 można było 

unieszkodliwić przez składowanie najwyżej 75% masy wytworzonych odpadów ulegających biode-

gradacji w roku 1995 – czyli 12 547,4 Mg. Ponieważ w 2010 roku unieszkodliwiono na składowisku 

w Legnicy 10 523,179 Mg odpadów ulegających biodegradacji, oznacza to, że w analizowanym roku 

zrealizowano zakładany cel. Na składowisku w Legnicy unieszkodliwiono przez składowanie 62,9% 

masy odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w Mieście w 1995 roku. 
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2.1.1.6. Występowanie na terenie Legnicy miejsc nielegalnego składowania odpadów 

Wg stanu na dzień 31.12.2010 r., na terenach stanowiących własność Gminy Legnica znajdowały się 

następujące miejsca nielegalnego składowania odpadów (tzw. dzikie wysypiska): 

 

Tab. 2.1.1.-10. Wykaz miejsc nielegalnego składowania odpadów na terenie Miasta Legnicy  

(tereny stanowiące własność Gminy Legnica) (stan na dzień 31.12.2010 r.) 

 

Lp. Nr działki Obręb Rodzaj odpadu Uwagi 

1. 1084 Tarninów 

Składowisko samochodowych 

odpadów plastikowych (zde-

rzaki) 

(przy ul. Leśnej) 

2. 19/19 Piekary Osiedle 
Składowisko odpadów budow-

lanych 
(przy ul. Odrzańskiej) 
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2.1.2. Odpady z grup 01 – 19 (informacje ogólne) 

2.1.2.1. Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów 

Informacje o ilości wytworzonych w Legnicy odpadach z grup 01 – 19 zamieszczono w tabeli 2.1.2.-1 

(wg WSO).  

 

Tab. 2.1.2.-1. Masa odpadów wytwarzanych w obiektach przemysłowych Miasta Legnica (WSO)  

 

Grupa 

odpadów 
Nazwa grupy odpadów 

2009 2010 

Mg % Mg % 

02 

Odpady z rolnictwa, sadownictwa, 

upraw hydroponicznych, rybołówstwa, 

leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa 

żywności 

146,911 0,04 133,940 0,02 

03 

Odpady z przetwórstwa drewna oraz z 

produkcji płyt i mebli, masy celulozo-

wej, papieru i tektury 

217,490 0,05 0,000 0,00 

04 
Odpady z przemysłu skórzanego, fu-

trzarskiego i tekstylnego 
3 939,720 0,97 23,230 0,003 

06 

Odpady z produkcji, przygotowania, 

obrotu i stosowania produktów przemy-

słu chemii nieorganicznej 

5 795,464 1,42 14 760,469 2,01 

07 

Odpady z produkcji, przygotowania, 

obrotu i stosowania produktów przemy-

słu chemii organicznej 

2 257,537 0,55 1 390,921 0,19 

08 

Odpady z produkcji, przygotowania, 

obrotu i stosowania powłok ochronnych 

(farb, lakierów, emalii ceramicznych), 

kitu, klejów, szczeliw i farb drukar-

skich 

222,059 0,05 718,772 0,10 

09 
Odpady z przemysłu fotograficznego i 

usług fotograficznych 
0,080 0,00002 0,100 0,00001 

10 Odpady z procesów termicznych 258 692,270 63,48 625 803,220 85,40 

11 

Odpady z chemicznej obróbki i powle-

kania powierzchni metali oraz innych 

materiałów i z procesów hydrometalur-

gii metali nieżelaznych 

2 221,730 0,55 1 760,259 0,24 

12 

Odpady z kształtowania oraz fizycznej i 

mechanicznej obróbki powierzchni 

metali i tworzyw sztucznych 

11 175,940 2,74 4 672,550 0,64 

13 

Oleje odpadowe i odpady ciekłych 

paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych 

oraz grup 05, 12 i 19) 

371,649 0,09 384,451 0,05 

14 

Odpady z rozpuszczalników organicz-

nych, chłodziw i propelentów (z wyłą-

czeniem grup 07 i 08)  

0,830 0,0002 0,843 0,0001 

15 

Odpady opakowaniowe; sorbenty, tka-

niny do wycierania, materiały filtracyj-

ne i ubrania ochronne nieujęte w innych 

grupach 

1 842,407 0,45 4 072,041 0,56 
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Grupa 

odpadów 
Nazwa grupy odpadów 

2009 2010 

Mg % Mg % 

16 Odpady nieujęte w innych grupach 1 735,504 0,43 1 795,955 0,25 

17 

Odpady z budowy, remontów i demon-

tażu obiektów budowlanych oraz infra-

struktury drogowej (włączając glebę i 

ziemię z terenów zanieczyszczonych) 

14 649,017 3,59 15 211,039 2,08 

18 Odpady medyczne i weterynaryjne 126,446 0,03 146,093 0,02 

19 

Odpady z instalacji i urządzeń służą-

cych zagospodarowaniu odpadów, z 

oczyszczalni ścieków oraz z uzdatnia-

nia wody pitnej i wody do celów prze-

mysłowych 

104 095,254 25,55 61 949,565 8,45 

Razem 407 490,308 100,00 732 823,447 100,00 

 

W masie wytworzonych w przemyśle odpadów, w roku 2009 było 68,2 tys. Mg odpadów niebez-

piecznych (16,7% masy wszystkich odpadów), a w 2010 roku – 57,9 tys. Mg (7,9% masy wszystkich 

odpadów) (tab. 2.1.2-2.). Wśród nich dominowały odpady z procesów termicznych (grupa 10) i odpa-

dy z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdat-

niania wody pitnej i wody do celów przemysłowych (grupa 19). 

 

Tab. 2.1.2.-2. Masa wytwarzanych odpadów niebezpiecznych w obiektach przemysłowych w Legnicy 

(WSO)  

 

Grupa 

odpadów 
Nazwa grupy odpadów 

2009 2010 

Mg % Mg % 

04 
Odpady z przemysłu skórzanego, fu-

trzarskiego i tekstylnego 
0,420 0,001 1,080 0,002 

06 

Odpady z produkcji, przygotowania, 

obrotu i stosowania produktów przemy-

słu chemii nieorganicznej 

5 795,464 8,50 14 760,469 25,49 

07 

Odpady z produkcji, przygotowania, 

obrotu i stosowania produktów przemy-

słu chemii organicznej 

177,920 0,26 12,835 0,02 

08 

Odpady z produkcji, przygotowania, 

obrotu i stosowania powłok ochronnych 

(farb, lakierów, emalii ceramicznych), 

kitu, klejów, szczeliw i farb drukar-

skich 

160,145 0,23 233,784 0,40 

09 
Odpady z przemysłu fotograficznego i 

usług fotograficznych 
0,080 0,0001 0,100 0,0002 

10 Odpady z procesów termicznych 26 340,600 38,64 40 565,390 70,04 

11 

Odpady z chemicznej obróbki i powle-

kania powierzchni metali oraz innych 

materiałów i z procesów hydrometalur-

gii metali nieżelaznych 

1 505,031 2,21 1 131,859 1,95 

12 

Odpady z kształtowania oraz fizycznej i 

mechanicznej obróbki powierzchni 

metali i tworzyw sztucznych 

395,408 0,58 301,725 0,52 

13 

Oleje odpadowe i odpady ciekłych 

paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych 

oraz grup 05, 12 i 19) 

371,649 0,55 384,451 0,66 



Sprawozdanie z realizacji „Planu gospodarki odpadami dla Miasta Legnica” za lata 2009 - 2010 

 

 

24 

Grupa 

odpadów 
Nazwa grupy odpadów 

2009 2010 

Mg % Mg % 

14 

Odpady z rozpuszczalników organicz-

nych, chłodziw i propelentów (z wyłą-

czeniem grup 07 i 08) 

0,830 0,001 0,843 0,001 

15 

Odpady opakowaniowe; sorbenty, tka-

niny do wycierania, materiały filtracyj-

ne i ubrania ochronne nieujęte w innych 

grupach 

142,114 0,21 275,234 0,48 

16 Odpady nieujęte w innych grupach 42,319 0,06 67,526 0,12 

17 

Odpady z budowy, remontów i demon-

tażu obiektów budowlanych oraz infra-

struktury drogowej (włączając glebę i 

ziemię z terenów zanieczyszczonych) 

57,780 0,08 20,866 0,04 

18 Odpady medyczne i weterynaryjne 126,347 0,19 145,744 0,25 

19 

Odpady z instalacji i urządzeń służą-

cych zagospodarowaniu odpadów, z 

oczyszczalni ścieków oraz z uzdatnia-

nia wody pitnej i wody do celów prze-

mysłowych 

33 059,489 48,49 12,030 0,02 

Razem 68 175,597 100,00 57 913,935 100,00 

 

 

2.1.2.2. Istniejący system zbierania odpadów  

Powstające w obiektach przemysłowych odpady są z reguły zbierane selektywnie, w zależności od 

dalszego postępowania z nimi. Sposób zbierania, wymagania stawiane pojemnikom oraz miejscom 

magazynowania odpadów regulowane są zapisami odpowiednich aktów prawnych. Odpady powstają-

ce w działalności gospodarczej, wytwórca odpadów: 

1. Unieszkodliwia lub odzyskuje. 

2. Przekazuje na podstawie jednorazowego zlecenia lub umowy innemu podmiotowi uprawnionemu 

do:  

- zbierania i transportu odpadów;  

- odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. 

Przekazanie odpadów uprawnionym podmiotom odbywa się w trybie:  

- zlecenia,  

- wyboru na podstawie konkursu ofert,  

- rozstrzygnięcia przetargu publicznego.  

W zależności od wewnętrznych ustaleń wytwórcy odpadów możliwe jest: 

- zawieranie wielu umów z różnymi firmami uprawnionymi do odbioru odpadów;  

- zawieranie jednej umowy z jednym odbiorcą na podstawie tzw. Umowy o kompleksowym 

odbiorze odpadów.  

 

Transport odpadów powstających w zakładach przemysłowych z ich miejsc wytwarzania do miejsc 

ich odzysku lub unieszkodliwiania realizowany jest z wykorzystaniem środków transportu, będących 

w gestii: 

- wytwórców odpadów, 

- właścicieli instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania, 

- specjalistycznych firm transportowych. 

Sposób transportu odpadów jest ściśle uzależniony od rodzaju odpadów i regulowany jest przez od-

powiednie przepisy, w tym ADR (Dz.U. Nr 194, poz. 1629 z 2002 r. z późn. zm.). 
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2.1.2.3. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku i 

unieszkodliwienia 

Wg informacji zgromadzonych przez GUS, w roku 2009 (dla roku 2010 brak aktualnie danych), 

głównym sposobem postępowania z wytworzonymi odpadami było poddanie ich odzyskowi (45%) 

(rys. 2.1.2.-3.). Ponadto, magazynowano aż 45% masy odpadów. Unieszkodliwieniu przez składowa-

nie poddano 8% masy zagospodarowywanych odpadów. Powyższe dane obejmują zagospodarowanie 

odpadów na terenie Miasta Legnicy oraz poza jego granicami. 

 

 
 

Rys. 2.1.2.-3. Sposoby gospodarowania wytworzonymi odpadami z grup 02 – 19 w roku 2009 (GUS) 

 

Wg WSO, na terenie Miasta Legnica poddano odzyskowi następująca masę odpadów z grup 01 - 19 

(tab. 2.1.2.-3.): 

w roku 2009: 389,4 tys. Mg 

w roku 2010: 1 492,7 tys. Mg 

 

Procesom odzysku poddawane były głównie odpady z procesów termicznych (grupa 10) oraz odpady 

z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (grupa 17). 

Spośród odpadów niebezpiecznych poddawanych odzyskowi na terenie Legnicy zdecydowanie naj-

większy udział miały równie z procesów termicznych (grupa 10) (tab. 2.1.2.-4.). 

 

Tab. 2.1.2.-3. Masa odpadów powstających w obiektach przemysłowych poddanych odzyskowi w 

latach 2009 i 2010 na terenie Miasta Legnica (WSO)  

 

Grupa 

odpadów 
Nazwa grupy odpadów 

2009 2010 

Mg % Mg % 

02 

Odpady z rolnictwa, sadownictwa, 

upraw hydroponicznych, rybołówstwa, 

leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa 

żywności 

86,500 0,02 54,100 0,004 

03 

Odpady z przetwórstwa drewna oraz z 

produkcji płyt i mebli, masy celulozo-

wej, papieru i tektury 

1 722,000 0,44 1 650,500 0,11 

04 
Odpady z przemysłu skórzanego, fu-

trzarskiego i tekstylnego 
1 207,700 0,31 0,000 0,00 

06 

Odpady z produkcji, przygotowania, 

obrotu i stosowania produktów przemy-

słu chemii nieorganicznej 

196,360 0,05 41,780 0,003 
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Grupa 

odpadów 
Nazwa grupy odpadów 

2009 2010 

Mg % Mg % 

07 

Odpady z produkcji, przygotowania, 

obrotu i stosowania produktów przemy-

słu chemii organicznej 

1 496,260 0,38 1 912,340 0,13 

10 Odpady z procesów termicznych 203 357,816 52,22 1 277 349,548 85,57 

11 

Odpady z chemicznej obróbki i powle-

kania powierzchni metali oraz innych 

materiałów i z procesów hydrometalur-

gii metali nieżelaznych 

646,753 0,17 788,965 0,05 

12 

Odpady z kształtowania oraz fizycznej i 

mechanicznej obróbki powierzchni 

metali i tworzyw sztucznych 

1 884,480 0,48 3 382,000 0,23 

15 

Odpady opakowaniowe; sorbenty, tka-

niny do wycierania, materiały filtracyj-

ne i ubrania ochronne nieujęte w innych 

grupach 

34,957 0,01 24,840 0,002 

16 Odpady nieujęte w innych grupach 657,720 0,17 669,040 0,04 

17 

Odpady z budowy, remontów i demon-

tażu obiektów budowlanych oraz infra-

struktury drogowej (włączając glebę i 

ziemię z terenów zanieczyszczonych) 

129 803,040 33,33 170 516,640 11,42 

19 

Odpady z instalacji i urządzeń służą-

cych zagospodarowaniu odpadów, z 

oczyszczalni ścieków oraz z uzdatnia-

nia wody pitnej i wody do celów prze-

mysłowych 

48 318,640 12,41 36 345,900 2,43 

Razem 389 412,226 100,00 1 492 735,653 100,00 

 

 

Tab. 2.1.2. - 4. Masa odpadów niebezpiecznych powstających w obiektach przemysłowych i podda-

nych odzyskowi w latach 2009 i 2010 na terenie Miasta Legnica (WSO)  

 

Grupa 

odpadów 
Nazwa grupy odpadów 

2009 2010 

Mg % Mg % 

06 

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i 

stosowania produktów przemysłu chemii 

nieorganicznej 

196,360 1,81 41,780 0,46 

10 Odpady z procesów termicznych 9 323,646 85,99 8 169,668 90,20 

11 

Odpady z chemicznej obróbki i powlekania 

powierzchni metali oraz innych materiałów i 

z procesów hydrometalurgii metali nieżela-

znych 

646,753 5,96 788,080 8,70 

15 

Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny 

do wycierania, materiały filtracyjne i ubra-

nia ochronne nieujęte w innych grupach 

30,950 0,29 24,800 0,27 

16 Odpady nieujęte w innych grupach 401,220 3,70 0,000 0,00 

19 

Odpady z instalacji i urządzeń służących 

zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni 

ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i 

wody do celów przemysłowych 

244,340 2,25 32,600 0,36 

Razem 10 843,269 100,00 9 056,928 100,00 
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Jak z poniższej tabeli wynika, w Legnicy poddano odzyskowi w 2009 roku 95,6% wytworzonych w 

Mieście odpadów. Natomiast w roku 2010 poddano odzyskowi więcej odpadów niż wytworzono w 

roku tym na terenie Miasta. 

Z kolei do zagospodarowania w obiektach znajdujących się poza Legnicą skierowano w 

analizowanych latach nastepujące odpady: 

 Grupa 08 - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, 

lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich, 

 Grupa 09 - Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych, 

 Grupa 13 - Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz 

grup 05, 12 i 19), 

 Grupa 14 - Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłącze-

niem grup 07 i 08), 

 Grupa 18 - Odpady medyczne i weterynaryjne. 
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Tab. 2.1.2. - 5. Udział masy poszczególnych grup odpadów poddawanych odzyskowi na terenie Miasta Legnicy w stosunku do masy tych odpadów wytwo-

rzonych w lata 2009 i 2010 (WSO)  

 

Grupa 

odpadów 
Nazwa grupy odpadów 

2009 2010 

Wytworzone 

(Mg) 

Poddane 

odzyskowi 

(Mg) 

% w  

stosunku do 

wytworzo-

nych 

Wytworzone 

(Mg) 

Poddane 

odzyskowi 

(Mg) 

% w  

stosunku do 

wytworzo-

nych 

02 

Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydropo-

nicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz 

przetwórstwa żywności 

146,911 86,500 58,9 133,940 54,100 40,4 

03 
Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt 

i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury 
217,490 1 722,000 791,8 0,000 1 650,500 0,0 

04 
Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i 

tekstylnego 
3 939,720 1 207,700 30,7 23,230 0,0 0,0 

06 
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stoso-

wania produktów przemysłu chemii nieorganicznej 
5 795,464 196,360 3,4 14 760,469 41,780 0,3 

07 
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stoso-

wania produktów przemysłu chemii organicznej 
2 257,537 1 496,260 66,3 1 390,921 1 912,340 137,5 

08 

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stoso-

wania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii 

ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukar-

skich 

222,059 0,0 0,0 718,772 0,0  0,0 

09 
Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotogra-

ficznych 
0,080 0,0 0,0 0,100 0,0  0,0 

10 Odpady z procesów termicznych 258 692,270 203 357,816 78,6 625 803,220 1 277 349,548  204,1 

11 

Odpady z chemicznej obróbki i powlekania po-

wierzchni metali oraz innych materiałów i z proce-

sów hydrometalurgii metali nieżelaznych 

2 221,730 646,753 29,1 1 760,259 788,965 44,8 

12 
Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicz-

nej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych 
11 175,940 1 884,480 16,9 4 672,550 3 382,000 72,4 

13 
Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłącze-

niem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) 
371,649 0,0 0,0 384,451 0,0  0,0 

14 
Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw 

i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08) 
0,830 0,0 0,0 0,843 0,0 0,0 
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Grupa 

odpadów 
Nazwa grupy odpadów 

2009 2010 

Wytworzone 

(Mg) 

Poddane 

odzyskowi 

(Mg) 

% w  

stosunku do 

wytworzo-

nych 

Wytworzone 

(Mg) 

Poddane 

odzyskowi 

(Mg) 

% w  

stosunku do 

wytworzo-

nych 

15 

Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycie-

rania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieuję-

te w innych grupach 

1 842,407 34,957 1,9 4 072,041 24,840  0,6 

16 Odpady nieujęte w innych grupach 1 735,504 657,720 37,9 1 795,955 669,040 37,3 

17 

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włącza-

jąc glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) 

14 649,017 129 803,040 886,1 15 211,039 170 516,640 1121,0 

18 Odpady medyczne i weterynaryjne 126,446 0,0 0,0 146,093  0,0  0,0 

19 

Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospoda-

rowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z 

uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemy-

słowych 

104 095,254 48 318,640 46,4 61 949,565  36 345,900  58,6 

Razem 407 490,31 389 412,23 95,6 732 823,45 1 492 735,65 203,7 
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Informacje szczegółowe o stosowanych procesach odzysku odpadów powstających w obiektach prze-

mysłowych w Legnicy podano poniższych tabelach: 

 

Tab. 2.1.2. - 6. Wykaz stosowanych metod odzysku odpadów powstających w przemyśle w latach 

2009 i 2010 na terenie Miasta Legnicy (Mg) (WSO)  

 

Grupa Nazwa grupy odpadów Metoda
1
 2009 2010 

02 

Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydro-

ponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa 

oraz przetwórstwa żywności 

R3 86,500 54,100 

03 
Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji 

płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury 

R1 32,500 0,000 

R3 651,700 717,300 

R14 1 037,800 933,200 

04 
Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i 

tekstylnego 
R14 1 207,700 0,000 

06 

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i 

stosowania produktów przemysłu chemii nie-

organicznej 

R4 0,000 41,780 

R14 196,360 0,000 

07 

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i 

stosowania produktów przemysłu chemii orga-

nicznej 

R14 1 496,260 1 912,340 

10 Odpady z procesów termicznych 

R4 9 374,506 8 231,368 

R11 51,060 791,880 

R14 193 932,250 1 268 326,300 

11 

Odpady z chemicznej obróbki i powlekania po-

wierzchni metali oraz innych materiałów i z 

procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych 

R1 0,000 0,885 

R4 646,753 788,080 

12 

Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mecha-

nicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw 

sztucznych 

R4 577,900 874,000 

R14 1 306,580 2 508,000 

15 

Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do 

wycierania, materiały filtracyjne i ubrania 

ochronne nieujęte w innych grupach 

R1 4,007 0,000 

R4 30,950 24,800 

R14 0,000 0,040 

16 Odpady nieujęte w innych grupach 

R3 5,300 2,300 

R4 570,120 0,040 

R12 0,000 629,600 

R14 73,700 15,800 

R15 8,600 21,300 

17 

Odpady z budowy, remontów i demontażu 

obiektów budowlanych oraz infrastruktury dro-

gowej (włączając glebę i ziemię z terenów za-

nieczyszczonych) 

R1 61,500 20,500 

R4 39 394,400 53 963,400 

R12 62 456,860 98 772,300 

R14 27 887,380 17 748,140 

R15 2,900 12,300 

19 

Odpady z instalacji i urządzeń służących zago-

spodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków 

oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów 

przemysłowych 

R3 19 078,200 16 163,200 

R4 1 810,240 36,000 

R12 0,000 474,100 

R14 27 430,200 19 672,600 

Razem 389 412,226 1 492 735,653 
1
 - Zgodnie z Załącznikiem 5 do ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 

r. Nr 185, poz. 1243 i Nr 203, poz. 1351): 

R1   Wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii 

R3   Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpusz-
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czalniki (włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)  

R4   Recykling lub regeneracja metali i związków metali  

R12  Wymiana odpadów w celu poddania któremukolwiek z działań wymienionych w punk-

tach od R1 do R11  

R14  Inne działania prowadzące do wykorzystania odpadów w całości lub części lub do odzy-

skania z odpadów substancji lub materiałów, łącznie z ich wykorzystaniem, niewymienio-

ne w punktach od R1 do R13 

R15 Przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu 

 

 

Tab. 2.1.2. - 7. Wykaz stosowanych metod odzysku odpadów niebezpiecznych powstających w obiek-

tach przemysłowych w latach 2009 i 2010 na terenie Miasta Legnica (Mg) (WSO)  

 

Grupa 

odpadów 
Nazwa grupy odpadów 

Metoda od-

zysku
1
 

2009 2010 

06 

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i 

stosowania produktów przemysłu chemii nie-

organicznej 

R4 0,000 41,780 

R14 196,360 0,000 

10 Odpady z procesów termicznych 
R4 9 305,006 8 169,668 

R14 18,640 0,000 

11 

Odpady z chemicznej obróbki i powlekania po-

wierzchni metali oraz innych materiałów i z pro-

cesów hydrometalurgii metali nieżelaznych 

R4 646,753 788,080 

15 

Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do 

wycierania, materiały filtracyjne i ubrania 

ochronne nieujęte w innych grupach 

R4 30,950 24,800 

16 Odpady nieujęte w innych grupach R4 401,220 0,000 

19 

Odpady z instalacji i urządzeń służących zago-

spodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków 

oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów 

przemysłowych 

R4 244,340 32,600 

Razem 10 843,269 9 056,928 

 

 

Tab. 2.1.2. - 8. Informacje syntetyczne o stosowanych metodach odzysku odpadów powstających w 

obiektach przemysłowych w latach 2009 i 2010 na terenie Miasta Legnicy (WSO)  

 

Metoda Nazwa procesu 
2009 2010 

Mg % Mg % 

R1 

Wykorzystanie jako paliwa lub 

innego środka wytwarzania ener-

gii  

98,007 0,02 21,385 0,001 

R3 

Recykling lub regeneracja sub-

stancji organicznych, które nie są 

stosowane jako rozpuszczalniki 

(włączając kompostowanie i inne 

biologiczne procesy przekształca-

nia) 

25 005,500 5,52 16 936,900 1,13 

R4 
Recykling lub regeneracja metali i 

związków metali 
52 404,869 11,57 63 959,468 4,28 

R11 

Wykorzystanie odpadów pocho-

dzących z któregokolwiek z dzia-

łań wymienionych w punktach od 

51,060 0,01 791,880 0,05 
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Metoda Nazwa procesu 
2009 2010 

Mg % Mg % 

R1 do R10 

R12 

Wymiana odpadów w celu podda-

nia któremukolwiek z działań 

wymienionych w punktach od R1 

do R11 

62 456,860 13,79 99 876,000 6,69 

R14 

Inne działania prowadzące do 

wykorzystania odpadów w całości 

lub części lub do odzyskania z 

odpadów substancji lub materia-

łów, łącznie z ich wykorzysta-

niem, niewymienione w punktach 

od R1 do R13 

256 329,230 56,58 1 311 116,420 87,83 

R15 

Przetwarzanie odpadów, w celu 

ich przygotowania do odzysku, w 

tym do recyklingu 

56 728,200 12,52 33,600 0,002 

Razem 453 073,726 100,00 1 492 735,653 100,00 

 

 

Tab. 2.1.2. - 9. Wykaz stosowanych metod odzysku odpadów niebezpiecznych powstających w obiek-

tach przemysłowych w latach 2009 i 2010 na terenie Miasta Legnicy (Mg) (WSO)  

 

Metoda Nazwa procesu 
2009 2010 

Mg % Mg % 

R4 
Recykling lub regeneracja metali i 

związków metali 
215,00 1,98 0,00 0,00 

R14 

Inne działania prowadzące do 

wykorzystania odpadów w całości 

lub części lub do odzyskania z 

odpadów substancji lub materia-

łów, łącznie z ich wykorzysta-

niem, niewymienione w punktach 

od R1 do R13 

10 628,27 98,02 9 056,928 100,00 

Razem 10 843,27 100,00 9 056,928 100,00 

 

 

Procesom unieszkodliwienia na terenie Miasta Legnicy poddawane były przede wszystkim odpady z 

instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania 

wody pitnej i wody do celów przemysłowych (grupa 19) (tab. 2.1.2. – 10 i 2.1.2. – 11).  

 

Tab. 2.1.2. - 10. Masa odpadów z obiektów przemysłowych poddanych unieszkodliwieniu w latach 

2009 i 2010 na terenie Miasta Legnicy (WSO)  

 

Grupa 

odpadów 
Nazwa grupy odpadów 

2009 2010 

Mg % Mg % 

02 

Odpady z rolnictwa, sadownictwa, 

upraw hydroponicznych, rybołówstwa, 

leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa 

żywności 

3,300 0,00 2,400 0,004 

04 
Odpady z przemysłu skórzanego, fu-

trzarskiego i tekstylnego 
21,100 0,02 11,200 0,02 

07 Odpady z produkcji, przygotowania, 0,000 0,00 3,100 0,005 
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Grupa 

odpadów 
Nazwa grupy odpadów 

2009 2010 

Mg % Mg % 

obrotu i stosowania produktów przemy-

słu chemii organicznej 

10 Odpady z procesów termicznych 5 324,900 4,27 0,000 0,00 

12 

Odpady z kształtowania oraz fizycznej i 

mechanicznej obróbki powierzchni 

metali i tworzyw sztucznych 

101,300 0,08 161,400 0,26 

15 

Odpady opakowaniowe; sorbenty, tka-

niny do wycierania, materiały filtracyj-

ne i ubrania ochronne nieujęte w innych 

grupach 

16,800 0,01 27,100 0,04 

16 Odpady nieujęte w innych grupach 256,800 0,21 107,800 0,17 

17 

Odpady z budowy, remontów i demon-

tażu obiektów budowlanych oraz infra-

struktury drogowej (włączając glebę i 

ziemię z terenów zanieczyszczonych) 

19 097,600 15,32 18 324,700 29,35 

18 Odpady medyczne i weterynaryjne 19,217 0,02 0,000 0,00 

19 

Odpady z instalacji i urządzeń służą-

cych zagospodarowaniu odpadów, z 

oczyszczalni ścieków oraz z uzdatnia-

nia wody pitnej i wody do celów prze-

mysłowych 

99 813,299 80,07 43 799,000 70,15 

Razem 124 654,316 100,00 62 436,700 100,00 

 

 

Tab. 2.1.2. - 11. Masa odpadów niebezpiecznych z obiektów przemysłowych poddanych unieszkodli-

wieniu w latach 2009 i 2010 na terenie Miasta Legnicy (WSO)  

 

Grupa 

odpadów 
Nazwa grupy odpadów 

2009 2010 

Mg % Mg % 

18 Odpady medyczne i weterynaryjne 19,217 0,059 0,000 0,0 

19 

Odpady z instalacji i urządzeń służą-

cych zagospodarowaniu odpadów, z 

oczyszczalni ścieków oraz z uzdatnia-

nia wody pitnej i wody do celów prze-

mysłowych 

32 808,799 99,941 0,000 0,0 

Razem 32 828,016 100,000 0,000 0,0 

 

Na terenie Legnicy poddano unieszkodliwieniu w 2009 roku 30,6% wytworzonych w Mieście odpa-

dów, a w 2010 roku jedynie 8,5% (tab. 2.1.2. – 12).  

 

 

 

 



Sprawozdanie z realizacji „Planu gospodarki odpadami dla Miasta Legnica” za lata 2009 - 2010 

 

 

34 

Tab. 2.1.2. - 12. Udział masy poszczególnych grup odpadów poddawanych unieszkodliwieniu na terenie Miasta Legnicy w stosunku do masy tych odpadów 

wytworzonych w latach 2009 i 2010 (WSO)  

 

Grupa 

odpadów 
Nazwa grupy odpadów 

2009 2010 

Wytworzone 

(Mg) 

Poddane 

unieszkodli-

wieniu 

(Mg) 

% w  

stosunku do 

wytworzo-

nych 

Wytworzone 

(Mg) 

Poddane 

unieszkodli-

wieniu 

(Mg) 

% w  

stosunku do 

wytworzo-

nych 

02 

Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydropo-

nicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz 

przetwórstwa żywności 

146,911 3,300 0,001 133,940 2,400 0,0003 

03 
Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt 

i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury 
217,490 0,0 0,000 0,000 0,0 0,000 

04 
Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i 

tekstylnego 
3 939,720 21,100 0,005 23,230 11,200 0,002 

06 
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stoso-

wania produktów przemysłu chemii nieorganicznej 
5 795,464 0,0 0,000 14 760,469 0,0 0,000 

07 
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stoso-

wania produktów przemysłu chemii organicznej 
2 257,537 0,0 0,000 1 390,921 3,100 0,0004 

08 

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stoso-

wania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii 

ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukar-

skich 

222,059 0,0 0,000 718,772 0,0 0,000 

09 
Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotogra-

ficznych 
0,080 0,0 0,000 0,100 0,0 0,000 

10 Odpady z procesów termicznych 258 692,270 5 324,900 1,307 625 803,220 0,0 0,000 

11 

Odpady z chemicznej obróbki i powlekania po-

wierzchni metali oraz innych materiałów i z proce-

sów hydrometalurgii metali nieżelaznych 

2 221,730 0,0 0,000 1 760,259 0,0 0,000 

12 
Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicz-

nej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych 
11 175,940 101,300 0,025 4 672,550 161,400 0,022 

13 
Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłącze-

niem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) 
371,649 0,0 0,000 384,451 0,0 0,000 

14 
Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw 

i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08) 
0,830 0,0 0,000 0,843 0,0 0,000 
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Grupa 

odpadów 
Nazwa grupy odpadów 

2009 2010 

Wytworzone 

(Mg) 

Poddane 

unieszkodli-

wieniu 

(Mg) 

% w  

stosunku do 

wytworzo-

nych 

Wytworzone 

(Mg) 

Poddane 

unieszkodli-

wieniu 

(Mg) 

% w  

stosunku do 

wytworzo-

nych 

15 

Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycie-

rania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieuję-

te w innych grupach 

1 842,407 16,800 0,004 4 072,041 27,100 0,004 

16 Odpady nieujęte w innych grupach 1 735,504 256,800 0,063 1 795,955 107,800 0,015 

17 

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włącza-

jąc glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) 

14 649,017 19 097,600 4,687 15 211,039 18 324,700 2,501 

18 Odpady medyczne i weterynaryjne 126,446 19,217 0,005 146,093  0,000 0,000 

19 

Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospoda-

rowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z 

uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemy-

słowych 

104 095,254 99 813,299 24,495 61 949,565  43 799,000 5,977 

Razem 407 490,308 124 654,316 30,59 732 823,448 62 436,700 8,52 
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Informacje o stosowanych procesach unieszkodliwiania odpadów z obiektów przemysłowych podano 

w tabeli 2.1.2. - 13. i 2.1.2. – 14.  

 

Tab. 2.1.2. - 13. Wykaz stosowanych metod unieszkodliwiania odpadów z obiektów przemysłowych 

w latach 2009 i 2010 na terenie Miasta Legnica (Mg) (WSO)  

 

Grupa Nazwa grupy odpadów Metoda
1
 2009 2010 

02 

Odpady z rolnictwa, sadownictwa, 

upraw hydroponicznych, rybołówstwa, 

leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa 

żywności 

D5 3,300 2,400 

04 

Odpady z przetwórstwa drewna oraz z 

produkcji płyt i mebli, masy celulozo-

wej, papieru i tektury 

D5 21,100 11,200 

07 

Odpady z produkcji, przygotowania, 

obrotu i stosowania produktów przemy-

słu chemii organicznej 

D5 0,000 3,100 

10 Odpady z procesów termicznych D5 5 324,900 0,000 

12 

Odpady z kształtowania oraz fizycznej i 

mechanicznej obróbki powierzchni me-

tali i tworzyw sztucznych 

D5 101,300 161,400 

15 

Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkani-

ny do wycierania, materiały filtracyjne i 

ubrania ochronne nieujęte w innych 

grupach 

D5 16,800 27,100 

16 

Odpady z budowy, remontów i demon-

tażu obiektów budowlanych oraz infra-

struktury drogowej (włączając glebę i 

ziemię z terenów zanieczyszczonych) 

D5 256,800 107,800 

17 

Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkani-

ny do wycierania, materiały filtracyjne i 

ubrania ochronne nieujęte w innych 

grupach 

D5 19 097,600 18 324,700 

18 Odpady medyczne i weterynaryjne D9 19,217 0,000 

19 

Odpady z instalacji i urządzeń służących 

zagospodarowaniu odpadów, z oczysz-

czalni ścieków oraz z uzdatniania wody 

pitnej i wody do celów przemysłowych 

D5 99 813,299 43 799,000 

Razem 124 654,316 62 436,700 
1
 - Zgodnie z Załącznikiem 6 do ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity 

Dz. U. z 2007 Nr 39, poz. 251): 

D5   Składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpa-

dów innych niż niebezpieczne 

D9   Obróbka fizyczno-chemiczna niewymieniona w innym punkcie niniejszego załącznika, w 

wyniku której powstają odpady, unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek z procesów 

wymienionych w punktach od D1 do D12 (np. parowanie, suszenie, strącanie) 
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Tab. 2.1.2. - 14. Wykaz stosowanych metod unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych innych niż 

komunalne w latach 2009 i 2010 na terenie Miasta Legnica (Mg) (WSO)  

 

Grupa 

odpadów 
Nazwa grupy odpadów 

Metoda 

unieszkodli-

wiania
1
 

2009 2010 

18 Odpady medyczne i weterynaryjne D9 19,217 0,000 

19 

Odpady z instalacji i urządzeń służących zago-

spodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków 

oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów 

przemysłowych 

D5 32 808,799 0,000 

Razem 32 828,016 0,000 

 

Informacje syntetyczne dotyczące stosowanych metod unieszkodliwiania odpadów powstających w 

obiektach przemysłowych podano w tabelach 2.1.2. - 15. i 2.1.2. - 16. Główną metodą unieszkodli-

wiania odpadów było składowanie ich na składowiskach (99,96%). 

 

Tab. 2.1.2. - 15. Informacje syntetyczne o stosowanych metodach unieszkodliwiania odpadów z 

obiektów przemysłowych w latach 2009 i 2010 na terenie Miasta Legnica (Mg) (WSO) 

 

Metoda Nazwa procesu 
2009 2010 

Mg % Mg % 

D5 

Składowanie na składowiskach odpadów 

niebezpiecznych lub na składowiskach 

odpadów innych niż niebezpieczne 

124 635,099 99,985 62 436,700 100,00 

D9 

Obróbka fizyczno-chemiczna niewymie-

niona w innym punkcie niniejszego za-

łącznika, w wyniku której powstają od-

pady, unieszkodliwiane za pomocą któ-

regokolwiek z procesów wymienionych 

w punktach od D1 do D12 (np. parowa-

nie, suszenie, strącanie) 

19,217 0,015 0,000 0,00 

Razem 124 654,316 100,00 62 436,700 100,00 

 

 

Tab. 2.1.2. - 16. Informacje syntetyczne o stosowanych metodach unieszkodliwiania odpadów niebez-

piecznych innych niż komunalne w latach 2009 i 2010 na terenie Miasta Legnica (Mg) (WSO) 

 

Metoda Nazwa procesu 
2009 2010 

Mg % Mg % 

D5 

Składowanie na składowiskach odpadów 

niebezpiecznych lub na składowiskach 

odpadów innych niż niebezpieczne 

32 808,799 99,941 0,000 0,0 

D9 

Obróbka fizyczno-chemiczna niewymie-

niona w innym punkcie niniejszego za-

łącznika, w wyniku której powstają od-

pady, unieszkodliwiane za pomocą któ-

regokolwiek z procesów wymienionych 

w punktach od D1 do D12 (np. parowa-

nie, suszenie, strącanie) 

19,217 0,059 0,000 0,0 

Razem 32 828,016 100,000 0,000  
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W tabeli 2.1.2. – 17. zamieszczono informacje podsumowujące zagospodarowanie odpadów w Legni-

cy. Jak z przytoczonych danych wynika, w Legnicy w latach 2009 i 2010 zagospodarowano więcej 

odpadów niż wytworzono. Oznacza to, że zagospodarowuje się w Mieście odpady spoza jego terenu. 
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Tab. 2.1.2. - 17. Udział masy poszczególnych grup odpadów poddawanych zagospodarowaniu na terenie Miasta Legnica w stosunku do masy tych odpadów 

wytworzonych w lata 2009 i 2010 (WSO)  

 

Grupa 

odpadów 
Nazwa grupy odpadów 

2009 2010 

Wytworzone 

(Mg) 

Zagospodaro

wane 

(Mg) 

% w  

stosunku do 

wytworzo-

nych 

Wytworzone 

(Mg) 

Zagospodarow

ane 

(Mg) 

% w  

stosunku do 

wytworzo-

nych 

02 

Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydropo-

nicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz 

przetwórstwa żywności 

146,911 89,800 61,13 133,940 56,500 42,18 

03 
Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt 

i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury 
217,490 1 722,000 791,76 0,000 1 650,500 -  

04 
Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i 

tekstylnego 
3 939,720 1 228,800 31,19 23,230 11,200 48,21 

06 
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stoso-

wania produktów przemysłu chemii nieorganicznej 
5 795,464 196,360 3,39 14 760,469 41,780 0,28 

07 
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stoso-

wania produktów przemysłu chemii organicznej 
2 257,537 1 496,260 66,28 1 390,921 1 915,440 137,71 

08 

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stoso-

wania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii 

ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukar-

skich 

222,059 0,000 0,00 718,772 0,000 0,00 

09 
Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotogra-

ficznych 
0,080 0,000 0,00 0,100 0,000 0,00 

10 Odpady z procesów termicznych 258 692,270 208 682,716 80,67 625 803,220 1 277 349,548 204,11 

11 

Odpady z chemicznej obróbki i powlekania po-

wierzchni metali oraz innych materiałów i z proce-

sów hydrometalurgii metali nieżelaznych 

2 221,730 646,753 29,11 1 760,259 788,965 44,82 

12 
Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicz-

nej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych 
11 175,940 1 985,780 17,77 4 672,550 3 543,400 75,83 

13 
Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłącze-

niem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) 
371,649 0,000 0,00 384,451 0,000 0,00 

14 
Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw 

i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08) 
0,830 0,000 0,00 0,843 0,000 0,00 
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Grupa 

odpadów 
Nazwa grupy odpadów 

2009 2010 

Wytworzone 

(Mg) 

Zagospodaro

wane 

(Mg) 

% w  

stosunku do 

wytworzo-

nych 

Wytworzone 

(Mg) 

Zagospodarow

ane 

(Mg) 

% w  

stosunku do 

wytworzo-

nych 

15 

Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycie-

rania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieuję-

te w innych grupach 

1 842,407 51,757 2,81 4 072,041 51,940 1,28 

16 Odpady nieujęte w innych grupach 1 735,504 914,520 52,69 1 795,955 776,840 43,25 

17 

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włącza-

jąc glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) 

14 649,017 148 900,640 1016,45 15 211,039 188 841,340 1241,48 

18 Odpady medyczne i weterynaryjne 126,446 19,217 15,20 146,093  0,000 0,00  

19 

Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospoda-

rowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z 

uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemy-

słowych 

104 095,254 148 131,939 142,30 61 949,565  80 144,900 129,37 

Razem 407 490,31 514 066,546 126,15 732 823,45 1 555 172,353 212,22 
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2.1.3. Odpady, które podlegają osobnym przepisom prawnym, w tym niebez-
pieczne 

Odrębnym przepisom prawnym podlegają następujące odpady, do których należy odnieść się w Spra-

wozdaniu (Wytyczne, 2011): 

- odpady zawierające PCB, 

- oleje odpadowe, 

- zużyte baterie i akumulatory, 

- odpady zawierające azbest, 

- przeterminowane środki ochrony roślin, 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

- pojazdy wycofane z eksploatacji, 

- odpady medyczne i weterynaryjne, 

- odpady materiałów wybuchowych, 

- zużyte opony, 

- odpady opakowaniowe. 

 

Dane dotyczące ilości powyższych odpadów oraz o metodach ich zagospodarowania podano w tabeli 

2.1.3. - 1. i 2.1.3.-2. Szczegółowe informacje o zagospodarowaniu poszczególnych odpadów w insta-

lacjach i urządzeniach oraz poza nimi zamieszczono w tabeli 2.1.3.-3. Natomiast informacje dotyczące 

przedsiębiorstw zajmujących się zagospodarowywaniem odpadów podano w rozdz. 2.2. 

 

Tab. 2.1.3. - 1. Ilość i rodzaje odpadów, które podlegają odrębnym przepisom prawnym wytworzo-

nych i zagospodarowanych na terenie Miasta Legnica w latach 2009 i 2010 (Wg. Wytycznych, 2011) 

 

Kod 

Wytwarzanie odpa-

dów 
Odzysk Unieszkodliwienie 

Masa (Mg) Oznaczenie 

procesu 

Masa (Mg) Oznaczenie 

procesu 

Masa (Mg) 

2009 r. 2010 r. 2009 r. 2010 r. 2009 r. 2010 r. 

Odpady zawierające PCB 

160209* 0,720 1,020       

Razem 0,720 1,020       

Oleje odpadowe 

130105* 2,464 5,180       

130110* 6,560 2,860       

130111* 2,262 1,114       

130113* 8,488 5,761       

130204* 0,000 0,100       

130205* 22,653 31,770       

130207* 0,000 83,173       

130208* 9,361 9,023       

130307* 153,024 26,930       

130502* 40,185 25,150       

130507* 7,000 0,000       

Razem 251,997 191,061       

Zużyte baterie i akumulatory 

160601* 11,225 28,456 R4 399,600 0,000    

160602* 0,230 0,216       

160604 0,102 0,208       
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Kod 

Wytwarzanie odpa-

dów 
Odzysk Unieszkodliwienie 

Masa (Mg) Oznaczenie 

procesu 

Masa (Mg) Oznaczenie 

procesu 

Masa (Mg) 

2009 r. 2010 r. 2009 r. 2010 r. 2009 r. 2010 r. 

160605 0,202 0,456       

160606* 0,000 0,000 R4 1,620 0,000    

Razem 11,759 29,336  401,220 0,000    

Odpady zawierające azbest 

16 01 11*         

16 02 12*         

170601* 0,200 0,000       

170605* 23,650 2,720       

Razem 23,850 2,720       

Przeterminowane środki ochrony roślin i opakowania po nich 

150110* 67,041 207,192 R4 19,304 8,013    

Razem 67,041 207,192  19,304 8,013    

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

160209* 0,720 1,020       

160211* 0,044 0,090       

160213* 5,249 27,349       

160214 34,555 119,323 R15 8,600 21,300    

160215* 0,143 6,125       

200136 0,000 0,050       

Razem 40,711 153,957  8,600 21,300    

Pojazdy wycofane z eksploatacji 

160104* 5,000 0,000       

160106 4,090 0,000       

Razem 9,090 0,000       

Odpady medyczne 

180101 0,041 0,002       

180102* 2,847 2,156       

180103* 122,002 141,811    D9 19,217 0,000 

180104 0,000 0,003       

180106* 0,039 0,031       

180108* 0,955 1,068       

180109 0,015 0,271       

180110* 0,001 0,001       

Razem 125,900 145,343     19,217 0,000 

Odpady weterynaryjne 

180201 0,013 0,040       

180202* 0,501 0,669       

180203 0,030 0,034       

180205* 0,003 0,008       

180207* 0,000 0,001       

Razem 0,547 0,752       
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Kod 

Wytwarzanie odpa-

dów 
Odzysk Unieszkodliwienie 

Masa (Mg) Oznaczenie 

procesu 

Masa (Mg) Oznaczenie 

procesu 

Masa (Mg) 

2009 r. 2010 r. 2009 r. 2010 r. 2009 r. 2010 r. 

Odpady materiałów wybuchowych – nie wytworzono 

Zużyte opony 

160103 16,727 18,002       

Razem 16,727 18,002       

Odpady opakowaniowe 

150101 1 294,262 1 633,996       

150102 155,138 132,410       

150103 130,155 120,340 R1 4,000 0,000    

150104 20,133 1 818,342       

150105 4,672 5,787       

150107 0,253 0,145 R14 0,000 0,040    

150110* 67,041 207,192 R4 19,304 8,013    

150111* 0,778 1,978       

Razem 1672,432 3920,190  23,304 8,053    

 

 

Tab. 2.1.3. - 2. Ilość i rodzaje pozostałych odpadów wytworzonych i zagospodarowanych  na terenie 

Miasta Legnicy w latach 2009 i 2010 (Wg. Wytycznych, 2011) 

 

Kod 

Wytwarzanie odpa-

dów 
Odzysk Unieszkodliwienie 

Masa (Mg) Oznaczenie 

procesu 

Masa (Mg) Oznaczenie 

procesu 

Masa (Mg) 

2009 r. 2010 r. 2009 r. 2010 r. 2009 r. 2010 r. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej 

170101 2 906,640 1 157,520 R14 3 434,200 2 246,800 D5 35,200 0,000 

170102 134,860 243,240 R14 4 000,100 2 566,700 D5 0,000 68,100 

170103 34,369 7,162 R14 69,800 11,800 D5 4,700 1,800 

170107 3 144,381 3 753,360 R14 473,900 177,800 D5 2 769,800 3 592,500 

170181 1 460,060 1 731,550 R14 1 468,600 988,500    

170182 0,000 20,800    D5 245,800 0,000 

170201 93,760 6,890 R1 61,500 20,500 D5 0,000 1,400 

170202 1,000 0,050 R14 0,200 0,000 D5 18,600 13,800 

170203 14,074 40,781    D5 60,100 195,600 

170204* 17,360 11,415       

170302 0,000 0,000 R14 46,400 86,800    

170380 85,080 75,760 R14 281,500 0,000 D5 40,600 176,000 

170401 
305,633 

 

213,853 

 

R12 62 456,860 98 772,300    

R4 39 136,200 53 508,800    

suma 305,633 213,853  101 593,060 152 281,100    

170402 22,959 3 703,624       

170403 50,100 28,398 R4 258,000 453,400    
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Kod 

Wytwarzanie odpa-

dów 
Odzysk Unieszkodliwienie 

Masa (Mg) Oznaczenie 

procesu 

Masa (Mg) Oznaczenie 

procesu 

Masa (Mg) 

2009 r. 2010 r. 2009 r. 2010 r. 2009 r. 2010 r. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

170404 0,000 6,687       

170405 2 155,757 3 505,003 R14 3 843,480 3 041,340    

170407 17,196 24,221 R15 2,900 12,300    

170410* 0,000 0,351       

170411 
116,153 

 

5,068 

 

R14 56,800 12,100 D5 0,000 0,800 

R4 0,200 1,200    

suma 116,153 5,068  57,000 13,300  0,000 0,800 

170504 3 039,450 52,042 R14 14 212,400 8 616,300    

170604 32,765 52,944    D5 166,000 163,300 

170802 3,240 0,000    D5 5,000 14,600 

170903* 16,570 6,380       

170904 973,760 561,220    D5 15 751,800 14 096,800 

Razem 14 625,167 15 208,319  129 803,040 170 516,640  19 097,600 18 324,700 

Komunalne osady ściekowe 

190805 0,000 5,000 R14 0,000 3 141,500 D5 7 291,900 3 953,500 

 

 

Tab. 2.1.3. – 3. Ilość i rodzaje odpadów, które zagospodarowywano w instalacjach i poza instala-

cjami na terenie Miasta Legnica w latach 2009 i 2010 (Wg. Wytycznych, 2011) 

 

Kod 

Zagospodarowanie odpadów na terenie Miasta Legnica 

W instalacjach  

i urządzeniach 

Poza instalacjami  

i urządzeniami 
Ogółem 

Masa [Mg] Masa [Mg] Masa [Mg] 

2009 r. 2010 r. 2009 r. 2010 r. 2009 r. 2010 r. 

Odpady zawierające PCB – nie zagospodarowywano 

Oleje odpadowe – nie zagospodarowywano 

Zużyte baterie i akumulatory 

160601* 399,600 0,000     399,600 0,000 

160606* 1,620 0,000     1,620 0,000 

Razem 401,220 0,000   401,220 0,000 

Odpady zawierające azbest – nie zagospodarowywano 

Przeterminowane środki ochrony roślin 

150110* 19,304 8,013     19,304 8,013 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

160214 8,600 21,300         

Pojazdy wycofane z eksploatacji – nie zagospodarowywano 

Odpady medyczne  

160214 8,600 21,300         

Odpady weterynaryjne – nie zagospodarowywano 

Odpady materiałów wybuchowych – nie zagospodarowywano 

Zużyte opony – nie zagospodarowywano 

Odpady opakowaniowe 

150103 4,000 0,000     4,000 0,000 
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Kod 

Zagospodarowanie odpadów na terenie Miasta Legnica 

W instalacjach  

i urządzeniach 

Poza instalacjami  

i urządzeniami 
Ogółem 

Masa [Mg] Masa [Mg] Masa [Mg] 

2009 r. 2010 r. 2009 r. 2010 r. 2009 r. 2010 r. 

150107 0,000 0,040     0,000 0,040 

150110* 19,304 8,013     19,304 8,013 

Razem 23,304 8,053   23,304 8,053 

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej 

170101 3 469,400 2 246,800     3 469,400 2 246,800 

170102 4 000,100 2 634,800     4 000,100 2 634,800 

170103 74,500 13,600     74,500 13,600 

170107 3 243,700 3 770,300     3 243,700 3 770,300 

170181 1 468,600 988,500     1 468,600 988,500 

170182 245,800 0,000     245,800 0,000 

170201 61,500 21,900     61,500 21,900 

170202 18,800 13,800     18,800 13,800 

170203 60,100 195,600     60,100 195,600 

170302 46,400 13,300 0,000 73,500 46,400 86,800 

170380 322,100 176,000     322,100 176,000 

170401 101 593,060 152 281,100     101 593,060 152 281,100 

170403 258,000 453,400     258,000 453,400 

170405 3 843,480 3 041,340     3 843,480 3 041,340 

170407 2,900 12,300     2,900 12,300 

170411 57,000 14,100     57,000 14,100 

170504 14 212,400 8 616,300     14 212,400 8 616,300 

170604 166,000 163,300     166,000 163,300 

170802 5,000 14,600     5,000 14,600 

170904 15 751,800 14 096,800     15 751,800 14 096,800 

Razem 148 900,640 188 767,840 0,000 73,500 148 900,640 188 841,340 

Komunalne osady ściekowe 

190805 7 291,900 7 095,000         

 

 

2.2. Stan formalno – prawny i techniczny instalacji do odzysku lub 
innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów oraz ocena ich 
mocy przerobowych 

Wykaz funkcjonujących na terenie Miasta Legnica wybranych instalacji do zagospodarowania odpa-

dów podano w poniższych tabelach (wg WSO). 
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Tab. 2.2. - 1. Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów komunalnych według stanu na 

dzień 31.12.2010 r. na terenie Miasta Legnica (Wg. Wytycznych, 2011) 

Lp. Rodzaj instalacji 

Nazwa i adres 

podmiotu zarzą-

dzającego 

Adres instala-

cji 

Rodzaj decy-

zji/podstawa 

prawna 

Numer decy-

zji; data wy-

dania/ organ 

wydający 

Data waż-

ności de-

cyzji 

Symbol 

R lub 

D wg 

decyzji 

Rodzaj 

odpadu 

/kod 

Zdolności 

przerobowe 

roczne 

(Mg/rok) 

Ilość odpadów 

przetworzonych 

w 2009 r.  

(Mg) 

Ilość odpadów 

przetworzonych 

w 2010 r.  

(Mg) 

Kompostownie odpadów organicznych selektywnie zbieranych 

1. 

Kompostownia odpadów 

w systemie pryzmowym 

KUSS ze sterowanym 

napowietrzaniem pryzm. 

w Legnicy działka nr 11/1 

Legnickie Przed-

siębiorstwo Go-

spodarki Komu-

nalnej Sp. z o.o. 

ul. Nowodworska 

60, 59-220 Legni-

ca 

ul. Nowo-

dworska 60, 

59-220 Le-

gnica 

pozwolenie na 

wytwarzanie 

odpadów 

OŚR VI. 

7660-1-32/09 

Prezydent 

Miasta Le-

gnicy 

2019-01-19 R3 

020304 

020380 

030307 

160380 

190801 

190802 

191212 

200108 

200201 

200302 

25 000  44,900 

9,200 

717,300 

2,300 

88,200 

20,600 

16 054,400 

1,500 

2 125,500 

32,300 

2. 
Kompostownia odpadów 

selektywnie zbieranych 

Legnickie Przed-

siębiorstwo Go-

spodarki Komu-

nalnej Sp. z o.o. 

ul. Nowodworska 

60, 59-220 Legni-

ca 

ul. Rzeszotar-

ska, 59-220 

Legnica 

pozwolenie na 

wytwarzanie 

odpadów 

OŚR VI. 

7660-1-32/09 

Prezydent 

Miasta Le-

gnicy 

2019-01-19 R3 

020304 

020601 

030307 

030308 

160380 

191212 

200201 

200302 

30 000 86,200 

0,300 

643,400 

8,300 

5,300 

19 078,200 

5 156,000 

27,800 

 

Razem 55 000 25 005,500 19 096,200 

Sortownie odpadów 

1. 

Mobilna linia do dwueta-

powego oddzielenia frak-

cji drobnej ze zmiesza-

nych odpadów komunal-

nych 

Legnickie Przed-

siębiorstwo Go-

spodarki Komu-

nalnej Sp. z o.o. 

ul. Nowodworska 

60, 59-220 Legni-

ca 

ul. Rzeszotar-

ska, 59-220 

Legnica 

Brak danych w WSO R15 200301 85 000,0 56 196,300 54 352,000 
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Tab. 2.2. - 2. Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów, które podlegają odrębnym 

przepisom prawnym funkcjonujących na terenie Miasta Legnica według stanu na dzień 31.12.2010 r. (Wg. Wytycznych, 2011) 

 

L.p. 

Nazwa i adres 

podmiotu za-

rządzającego 

Adres instalacji 

Rodzaj decy-

zji/podstawa 

prawna 

Numer 

decyzji; 

data wy-

dania/ 

organ 

wydający 

Data 

ważności 

decyzji 

Symbol 

R lub D 

wg 

decyzji 

Rodzaj 

odpadu 

/kod 

Zdolności 

przerobowe 

roczne 

(Mg/rok) 

Ilość odpadów 

przetworzonych 

w 2009 r.  

(Mg) 

Ilość odpadów 

przetworzonych 

w 2010 r.  

(Mg) 

Instalacje do unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych inne niż spalarnie 

1. 

Autoklaw 

ECODAS 

T300  

Wojewódzki 

Szpital Specja-

listyczny 

ul. Iwaszkiewi-

cza 5, 59-220 

Legnica  

Brak danych w WSO D9 180103* 200,0 19,2170  0,0 
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Tab. 2.2. - 3. Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów pozostałych na terenie Miasta 

Legnica według stanu na dzień 31.12.2010 r. (Wg. Wytycznych, 2011) 

 

L.p. 
Nazwa i adres podmiotu zarzą-

dzającego 
Adres instalacji 

Rodzaj 

decy-

zji/podstaw

a prawna 

Numer de-

cyzji; data 

wydania/ 

organ wy-

dający 

Data waż-

ności decy-

zji 

Symbol 

R lub D 

wg 

decyzji 

Rodzaj 

odpadu 

/kod 

Zdolności 

przerobowe 

roczne 

(Mg/rok) 

Ilość odpadów 

przetworzonych 

w 2009 r.  

(Mg) 

Ilość odpadów 

przetworzonych 

w 2010 r.  

(Mg) 

Spalarnie i współspalarnie odpadów (poza spalarniami odpadów komunalnych i niebezpiecznych) 

1. 

Tartak Bogdan Biniek  

ul. Wrocławska 306, 59-220 

Legnica 

Zespół spalania 

Kocioł 0.5 

MW ul. Wro-

cławska 306, 

59-220 Legni-

ca  

Brak danych w WSO R1 030105 350,0 32,500  0,0  

Instalacje do poddawania odzyskowi odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej 

1. 

KGHM Metraco Sp. z o.o.  

 ul. Św. M. Kolbe 9, 59-220 

Legnica 

urządzenie do 

zdzierania 

izolacji kablo-

wych, Maxi 

TR 120 do 

zdzierania 

izolacji 

 Szklary Górne 

79b, 59-300 

Lubin 

Brak danych w WSO R14 170411 5 000,0 56,800  12,100  

2. 
KGHM Metraco Sp. z o.o.  

 ul. Św. M. Kolbe9, 59-220  

Prasowanie 

złomu Praso-

paczkarka RAS 

III R-1250 

 Szklary Górne 

79b, 59-300 

Brak danych w WSO R12 170401 70 000,0 62 456,860  98 772,300  
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L.p. 
Nazwa i adres podmiotu zarzą-

dzającego 
Adres instalacji 

Rodzaj 

decy-

zji/podstaw

a prawna 

Numer de-

cyzji; data 

wydania/ 

organ wy-

dający 

Data waż-

ności decy-

zji 

Symbol 

R lub D 

wg 

decyzji 

Rodzaj 

odpadu 

/kod 

Zdolności 

przerobowe 

roczne 

(Mg/rok) 

Ilość odpadów 

przetworzonych 

w 2009 r.  

(Mg) 

Ilość odpadów 

przetworzonych 

w 2010 r.  

(Mg) 

Lubin 

3. 

Instytut Metali Nieżelaznych 

O/Legnica 

ul. Złotoryjska 194, 59-220 

Legnica 

Instalacja do 

produkcji sto-

pów ołowiu 

ul. Złotoryjska 

89, 59-220 

Legnica 

Brak danych w WSO R14 170405 22 700,0 1 529,780 0,0 

4. 

Instytut Metali Nieżelaznych 

O/Legnica 

ul. Złotoryjska 194, 59-220 

Legnica 

Instalacja do 

produkcji sto-

pów ołowiu 

(trzy krótkie 

płomiennice 

piece obroto-

we) 

ul. Złotoryjska 

89, 59-220 

Legnica 

Brak danych w WSO R4 
170403 

170405 
22 700,0 0,0 

436,300 

3 041,340 

 

5. 

KGHM Polska Miedź S.A. 

Oddział Huta Miedzi "Legnica" 

ul. Złotoryjska 194, 59-220 

Legnica 

instalacji rafi-

nerii ołowiu 

Kotły rafina-

cyjne 

ul. Złotoryjska 

194, 59-220 

Legnica 

Brak danych w WSO R4 170403 400,0 258,000 17,100 

6. 

KGHM Polska Miedź S.A. 

Oddział Huta Miedzi "Legnica" 

ul. Złotoryjska 194, 59-220 

Piec topielny 

do produkcji 

miedzi 

Brak danych w WSO R4 170401 3 000,0 1 757,800 1 651,700 
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L.p. 
Nazwa i adres podmiotu zarzą-

dzającego 
Adres instalacji 

Rodzaj 

decy-

zji/podstaw

a prawna 

Numer de-

cyzji; data 

wydania/ 

organ wy-

dający 

Data waż-

ności decy-

zji 

Symbol 

R lub D 

wg 

decyzji 

Rodzaj 

odpadu 

/kod 

Zdolności 

przerobowe 

roczne 

(Mg/rok) 

Ilość odpadów 

przetworzonych 

w 2009 r.  

(Mg) 

Ilość odpadów 

przetworzonych 

w 2010 r.  

(Mg) 

Legnica ul. Złotoryjska 

194, 59-220 

Legnica 

7. 

KGHM Polska Miedź S.A. 

Oddział Huta Miedzi "Legnica" 

ul. Złotoryjska 194, 59-220 

Legnica 

Instalacja do 

produkcji mie-

dzi 

Piece anodowe 

ul. Złotoryjska 

194, 59-220 

Legnica 

Brak danych w WSO R4 170401 3 000,0 7 519,900 7 708,300 

8. 

KGHM Polska Miedź S.A. 

Oddział Huta Miedzi "Legnica" 

ul. Złotoryjska 194, 59-220 

Legnica 

Instalacja do 

produkcji mie-

dzi 

Piece Konwek-

torowe 

ul. Złotoryjska 

194, 59-220 

Legnica 

Brak danych w WSO 
R4 

R14 

170401 

170202 
65,0 

30 423,600 

0,2000 
44 148,800 

9. 

KGHM Polska Miedź S.A. 

Oddział Huta Miedzi "Legnica" 

ul. Złotoryjska 194, 59-220 

Legnica 

Instalacja do 

produkcji mie-

dzi 

Piece Konwek-

torowe 

ul. Złotoryjska 

194, 59-220 

Legnica 

Brak danych w WSO R14 170411 1 500,0 
0,200 

 
1,200 

10. DFM Zanam Legmet Sp. z o.o. Piec do wytopu Brak danych w WSO R14 170405 5 040,0 770,000 0,0 
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L.p. 
Nazwa i adres podmiotu zarzą-

dzającego 
Adres instalacji 

Rodzaj 

decy-

zji/podstaw

a prawna 

Numer de-

cyzji; data 

wydania/ 

organ wy-

dający 

Data waż-

ności decy-

zji 

Symbol 

R lub D 

wg 

decyzji 

Rodzaj 

odpadu 

/kod 

Zdolności 

przerobowe 

roczne 

(Mg/rok) 

Ilość odpadów 

przetworzonych 

w 2009 r.  

(Mg) 

Ilość odpadów 

przetworzonych 

w 2010 r.  

(Mg) 

ul. Kopalniana 7, 59-101 Po-

lkowice 

stali Q=3t 

ul. Złotoryjska 

178-184, 

59-220 Legni-

ca 

11. 

DFM Zanam Legmet Sp. z o.o. 

ul. Kopalniana 7, 59-101 Po-

lkowice 

Piec do wytopu 

stali Q=6t 

ul. Złotoryjska 

178-184, 

59-220 Legni-

ca 

Brak danych w WSO R14 170405 8 600,0 1 543,700 0,0 

12. 

Legnickie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej Sp. z 

o.o. 

ul. Nowodworska 60, 59-220 

Legnica 

Kotłownia 

ul. Nowodwor-

ska 60, 59-220 

Legnica 

Brak danych w WSO R1 170201 100,0 61,500 20,500 

Razem 142 105,0 43 864,680 57 025,240 
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2.3. Realizacja planu zamykania instalacji - poza składowiskami od-
padów - niespełniających wymagań ochrony środowiska 

W „Planie Gospodarki Odpadami dla Miasta Legnica”, przyjętym uchwałą Nr XXVI/276/04 z dnia 25 

października 2004 r. Rady Miejskiej Legnicy (aktualizacja: Uchwała nr XLVIII/401/09 Rady Miej-

skiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2009 r.). nie planowano zamykania instalacji zagospodarowania od-

padów. 

 

 

2.4. Stan formalno – prawny i techniczny składowisk odpadów 

Wykaz składowisk znajdujących się na terenie Miasta Legnica podano w poniższych tabelach. 
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Tab. 2.4.-1. Charakterystyka czynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne – stan na 

dzień 31.12.2010 r. (Wg. Wytycznych, 2011) 

 

L.p. 

Nazwa  

i adres skła-

dowiska 

Współ-

rzędne 

geogra-

ficzne 

Pojemność 

całkowita  

(m
3
) 

Pojemność 

wypełniona 

łącznie  

z warstwami 

izolacyjny-

mi (m
3
) 

Pojem-

ność po-

została 

(m
3
) 

Masa odpa-

dów do przy-

jęcia 

(Mg) 

Masa składo-

wanych odpa-

dów  

(Mg) 

Czy składowisko 

spełnia wymaga-

nia w zakresie 

posiadania decyzji
 

[T/|N] 

Czy składowi-

sko spełnia wy-

magania  

w zakresie bu-

dowy i eksplo-

atacji
 

[T/|N] 

Czy składowi-

sko spełnia 

wymagania  

w zakresie 

lokalizacji
 

[T/|N] 

Czy są skła-

dowane odpa-

dy komunalne 

przetworzone 

termicznie lub 

biologicznie  

[T/N] 

1. 

Składowisko 

Odpadów 

Komunalnych 

w Legnicy 

51°14'19.

176"N, 

16°10'26.

435"E 

2 340 000 1 306 465,0 1 033 535 
Brak możli-

wości oceny 
1 613 791,1 Tak Tak Tak 

Tak – kom-

post nieodpo-

wiadający 

wymaganiom 

(nienadający 

się do wyko-

rzystania 

(kod: 19 05 

03) 

 

 



Sprawozdanie z realizacji „Planu gospodarki odpadami dla Miasta Legnica” za lata 2009 - 2010 

 

 

54 

Tab. 2.4.-2. Zestawienie czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których nie są składowane odpady komunalne – stan na dzień 

31.12.2010 r. (Wg. Wytycznych, 2011) 

 

L.p. 
Nazwa  

i adres składowiska 

Pojemność 

całkowita 

[m
3
] 

Pojemność 

wypełniona 

łącznie  

z warstwami 

izolacyjnymi 

[m
3
] 

Pojemność 

pozostała 

[m
3
] 

Masa odpadów 

do przyjęcia 

[Mg] 

Masa skła-

dowanych 

odpadów 

[Mg] 

Czy składowi-

sko spełnia 

wymagania 

w zakresie 

posiadania 

decyzji
1) 

[T/|N] 

Czy składowi-

sko spełnia 

wymagania 

w zakresie 

budowy i eks-

ploatacji
2) 

[T/|N] 

Czy składowi-

sko spełnia 

wymagania 

w zakresie 

lokalizacji
3) 

[T/|N] 

1. 

KGHM Polska Miedź S.A. Od-

dział Huta Miedzi "Legnica", 

Tymczasowe Składowisko Kon-

centratów Ołowionośnych 

(TSKO) 

ul. Złotoryjska 194 

59-220 Legnica 

60 000,0 28 322,0 31 678,0 120 000,0 

38 885,139 

Mg s.m.  

49 916,738 

Mg m.m.  T T T 
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Tab. 2.4.-3. Zestawienie czynnych składowisk odpadów niebezpiecznych - stan na dzień 31.12.2010 r. (Wg. Wytycznych, 2011) 

 

L.p. 
Nazwa  

i adres składowiska 

Pojemność 

całkowita 

[m
3
] 

Pojemność 

wypełniona 

łącznie  

z warstwami 

izolacyjnymi 

[m
3
] 

Pojemność 

pozostała 

[m
3
] 

Masa skła-

dowanych 

odpadów 

[Mg s.m.] 

Czy składowi-

sko spełnia 

wymagania 

w zakresie 

posiadania 

decyzji
1) 

[T/|N] 

Czy składowi-

sko spełnia 

wymagania 

w zakresie 

budowy i eks-

ploatacji
2) 

[T/|N] 

Czy składowi-

sko spełnia 

wymagania 

w zakresie 

lokalizacji
3) 

[T/|N] 

1. 

ENERGETYKA Sp. z o.o w Legnicy,  

ul. Złotoryjska 

Osadnik nr 2 12 000,0 3 659,6 8 340,4 6 697,0 T T T 

Osadnik nr 3 15 000,0 2 263,9 12 736,1 4 143,0 T T T 

Osadnik nr 4 59 000,0 17 335,8 41 664,2 31 724,5 T T T 

Osadnik nr 5A 3 430,0 0,0 3 430,0 0,0 T T T 

Osadnik nr 5B 2 600,0 0,0 2 600,0 0,0 T T T 

Osadnik nr 5C 1 740,0 0,0 1 740,0 0,0 T T T 

Razem 93 770,0 23 259,3 70 510,7 42 564,6    
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2.5. Realizacja planu zamykania składowisk odpadów niespełniają-
cych wymagań ochrony środowiska 

W „Planie Gospodarki Odpadami dla Miasta Legnica przyjętym uchwałą Nr XXVI/276/04 z dnia 25 

października 2004 r. Rady Miejskiej Legnicy (aktualizacja: Uchwała nr XLVIII/401/09 Rady Miej-

skiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2009 r.). nie planowano zamykania składowisko odpadów na terenie 

Miasta. 

 

 

3. Stan realizacji działań ujętych w powiatowym planie gospodarki 
odpadami w latach 2009 - 2010 oraz jej ocena 

Sprawozdanie z realizacji zadań zaplanowanych w „Planie gospodarki odpadami dla Miasta Legnica” 

zamieszczono w formie tabelarycznej.  
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Tab. 3.-1. Zestawienie informacji na temat stanu realizacji zadań wynikających z „Krajowego planu gospodarki odpadami 2010” dla administracji samorzą-

dowej szczebla powiatowego i gminnego oraz zadań wynikających z wojewódzkiego, powiatowego i gminnych planów gospodarki odpadami według stanu na 

dzień kończący okres sprawozdawczy, tj. 31 grudnia 2010 r. (Wg. Wytycznych, 2011) 

 

Lp. 

Krajowy plan gospodarki odpadami 2010 

„Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Legnica przyjęty uchwałą Nr XXVI/276/04 z dnia 25 października 

2004 r. Rady Miejskiej Legnicy (aktualizacja: Uchwała nr XLVIII/401/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 

grudnia 2009 r.). 

Nazwa zadania 

Termin 

realiza-

cji/Wykonawc

a 

Nazwa zadania 

Termin realiza-

cji/wykonawca 
Opis podjętych działań 

Ocena stanu 

realizacji 

Zadania ogólne w zakresie gospodarki odpadami: 

1.  

Uwzględnienie w przetargach pu-

blicznych zakupów wyrobów za-

wierających materiały lub substan-

cje pochodzące z recyklingu odpa-

dów (np. zakup papieru wytworzo-

nego z co najmniej 50 % udziałem 

makulatury) 

2007 – 2010/ 

Urzędy admi-

nistracji pu-

blicznej 

Brak zapisów w Planie gospodarki 

odpadami dla Miasta Legnica 
 

  

2.  

Wydawanie decyzji w sprawie 

usuwania odpadów z miejsc na ten 

cel nieprzeznaczonych (w celu 

sukcesywnego likwidowania dzi-

kich wysypisk odpadów, czyli usu-

wania odpadów z miejsc, które nie 

są legalnymi składowiskami odpa-

dów lub magazynami odpadów) 

2007 – 2009/ 

Wójtowie, 

burmistrzowie  

i prezydenci 

miast 

Wydawanie decyzji w sprawie usu-

wania odpadów z miejsc na ten cel 

nieprzeznaczonych 

Działania ciągłe/ 

Prezydent 

2009: 

Prowadzono interwencje środo-

wiskowe. 

Prowadzono postępowania admi-

nistracyjne,  w wyniku których 

usunięto odpady z miejsc nie 

przeznaczonych do składowania.  

Wydano 1 decyzję nakazującą 

usuniecie odpadów z miejsc nie-

przeznaczonych do składowania 

 

2010: 

Prowadzono interwencje środo-

wiskowe. 

Prowadzono postępowania admi-

Realizowano 
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Lp. 

Krajowy plan gospodarki odpadami 2010 

„Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Legnica przyjęty uchwałą Nr XXVI/276/04 z dnia 25 października 

2004 r. Rady Miejskiej Legnicy (aktualizacja: Uchwała nr XLVIII/401/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 

grudnia 2009 r.). 

Nazwa zadania 

Termin 

realiza-

cji/Wykonawc

a 

Nazwa zadania 

Termin realiza-

cji/wykonawca 
Opis podjętych działań 

Ocena stanu 

realizacji 

nistracyjne,  w wyniku których 

usunięto odpady z miejsc nie 

przeznaczonych do składowania. 

Wydano 1 decyzję nakazującą 

usuniecie odpadów z miejsc nie-

przeznaczonych do składowania 

Zadania dotyczące gospodarowania odpadami - niewynikające z Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 - które były realizowane na terenie Miasta Legnica  

3.  

 

 

Wzmocnienie kontroli podmiotów 

prowadzących działalność w zakresie 

zbierania, transportu, odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów 

Działania ciągłe/ 

UML, WIOŚ 

Realizacja w ramach posiada-

nych środków 
Realizowano 

4.  

 

 

Zapewnienie przepływu strumieni 

odpadów zgodnie z uchwalonymi 

planami gospodarki odpadami 

Działania cią-

głe/UML 

Odpady kierowane do instalacji 

wskazanych  w Planie gospodar-

ki odpadami 

Realizowano 

5.  

 

 

Współpraca samorządu z organiza-

cjami odzysku i przemysłem w celu 

stymulowania rozwoju rynku surow-

ców wtórnych i produktów zawiera-

jących surowce wtórne 

Działania cią-

głe/UML 

Organizacje odzysku współpra-

cują z przedsiębiorcami w zakre-

sie odzysku/recyklingu  odpadów 

surowcowych 

Realizowano 

6.  

 

 

Wydawanie pozwoleń tylko na bu-

dowę instalacji realizujących założe-

nia planów gospodarki odpadami, 

których celowość została potwier-

dzona odpowiednią analizą 

Działania cią-

głe/UML 
Wydawano pozwolenia Realizowano 

7.  

 

 

Ujmowanie kryteriów ochrony śro-

dowiska przy finansowaniu zadań ze 

środków publicznych 

Działania ciągłe/ 

Jednostki sektora 

finansów pu-

Ujmowano kryteria ochrony śro-

dowiska  
Realizowano 
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Lp. 

Krajowy plan gospodarki odpadami 2010 

„Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Legnica przyjęty uchwałą Nr XXVI/276/04 z dnia 25 października 

2004 r. Rady Miejskiej Legnicy (aktualizacja: Uchwała nr XLVIII/401/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 

grudnia 2009 r.). 

Nazwa zadania 

Termin 

realiza-

cji/Wykonawc

a 

Nazwa zadania 

Termin realiza-

cji/wykonawca 
Opis podjętych działań 

Ocena stanu 

realizacji 

blicznych 

8.  

 

 

Kontrola podmiotów prowadzących 

działalność w zakresie zbierania, 

transportu, odzysku i unieszkodli-

wiania odpadów 

Działania ciągłe/ 

Jednostki kontro-

lne 

Prowadzono kontrole Realizowano 

9.  

Sporządzenie sprawozdań z reali-

zacji powiatowych i gminnych 

planów gospodarki odpadami 

cyklicznie co 

2 lata/Zarządy 

powiatów, 

wójtowie, 

burmistrzowie 

i prezydenci 

miast 

Sporządzanie sprawozdania z reali-

zacji planu gospodarki odpadami 

2009 – 2020/ 

Prezydent 

2009: 

Rada Miejska Legnicy protoko-

łem nr XLI/09 z sesji z dnia 23 

lipca 2009r. przyjęła do akceptu-

jącej wiadomości „ Sprawozda-

nie z realizacji planu gospodarki 

odpadami dla miasta Legnicy za 

lata 2007 – 2008” 
Realizowano 

10.   

Opracowano dokumentację pn. 

„Aktualizacja PGO dla miasta 

Legnicy na lata 2009 -2012 z 

perspektywą na lata 2013-2020” 

wraz z prognozą oddziaływania 

na środowisko ww. Projektu 

Zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 

1.  

Tworzenie i udział gmin w struktu-

rach ponadgminnych dla realizacji 

regionalnych zakładów zagospoda-

rowania odpadów (zgodnie z wy-

znaczonymi regionami w woje-

wódzkich planach gospodarki od-

padami) 

2008 – 2009/ 

Rady gmin 

Brak zapisów w Planie gospodarki 

odpadami dla Miasta Legnica 
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Lp. 

Krajowy plan gospodarki odpadami 2010 

„Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Legnica przyjęty uchwałą Nr XXVI/276/04 z dnia 25 października 

2004 r. Rady Miejskiej Legnicy (aktualizacja: Uchwała nr XLVIII/401/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 

grudnia 2009 r.). 

Nazwa zadania 

Termin 

realiza-

cji/Wykonawc

a 

Nazwa zadania 

Termin realiza-

cji/wykonawca 
Opis podjętych działań 

Ocena stanu 

realizacji 

2.  

Tworzenie regionalnych systemów 

gospodarki odpadami komunalny-

mi (obejmujące działania w zakre-

sie zapobiegania powstawaniu 

odpadów, selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych zgodnie z 

wytycznymi Kpgo 2010, przetwa-

rzania odpadów w celu przygoto-

wania do odzysku lub unieszkodli-

wiania, składowania przetworzo-

nych zmieszanych odpadów komu-

nalnych, w tym budowę regional-

nych zakładów zagospodarowania 

odpadów (zzo) wraz z rekultywacją 

zamkniętych składowisk odpadów 

znajdujących się w obszarze od-

działywania zzo) 

2008 – 2013/ 

Zarządy 

związków 

międzygmin-

nych, przed-

siębiorstwa 

komunalne  i 

prywatne 

Tworzenie regionalnych systemów 

gospodarki odpadami komunalnymi 

2009 – 2010/ 

UML, porozu-

mienie międzyg-

minne, przedsię-

biorcy 

Na przełomie lat 2009 – 2010 

przygotowany został projekt 

porozumienia międzygminnego 

dot. powierzenia Gminie Legnica 

realizacji zadania publicznego w 

zakresie gospodarki odpadami 

komunalnymi poprzez budowę 

instalacji i urządzeń do odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów ko-

munalnych pn. „Budowa Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów w 

Legnicy przy ul. Rzeszotarskiej”. 

Projekt porozumienia został 

przekazany gminom powiatu 

legnickiego z prośbą o zajęcie 

stanowiska w sprawie przystą-

pienia do  porozumienia oraz 

uczestnictwa w kosztach realiza-

cji zadania. 

Gminy nie wyraziły woli uczest-

nictwa w kosztach realizacji 

przedmiotowego zadania, w 

związku z powyższym porozu-

mienie nie zostało zawarte. 

realizowano 

Zadania dotyczące gospodarowania odpadami - niewynikające z Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 - które były realizowane na terenie Miasta Legnica 

3.  
 

 
Prowadzenie działań edukacyjno – 

informacyjnych promujących wła-

Działania ciągłe/ 

UML przy 

2009: 

Sporządzenie informacji dla 
Realizowano 
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Lp. 

Krajowy plan gospodarki odpadami 2010 

„Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Legnica przyjęty uchwałą Nr XXVI/276/04 z dnia 25 października 

2004 r. Rady Miejskiej Legnicy (aktualizacja: Uchwała nr XLVIII/401/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 

grudnia 2009 r.). 

Nazwa zadania 

Termin 

realiza-

cji/Wykonawc

a 

Nazwa zadania 

Termin realiza-

cji/wykonawca 
Opis podjętych działań 

Ocena stanu 

realizacji 

ściwe postępowanie z odpadami współpracy z 

organizacjami 

odzysku, organi-

zacjami ekolo-

gicznymi, me-

diami 

szkół dotyczących „Światowego 

Dnia Ziemi” i „Sprzątania świata 

- 2009”: 

Z okazji „Dni Ziemi -2009” za-

mówiono tablice ekologiczne 

propagujące selektywną zbiórkę 

odpadów. 

Uczestnictwo w szkolnych pro-

gramach związanych z prowa-

dzeniem selektywnej zbiórki 

odpadów. 

Organizacja konkursu Legnickie 

Szkoły Przyjazne Środowisku – 

Bądź świadomym konsumentem 

4.  

 

 

Kontrolowanie przez Miasto zgodno-

ści ustaleń zawartych w wydanych 

zezwoleniach podmiotom prowadzą-

cym działalność w zakresie odbiera-

nia odpadów komunalnych od wła-

ścicieli nieruchomości oraz odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów 

Działania ciągłe/ 

UML 
Prowadzono kontrole Realizowano 

5.  

 

 
Prowadzenie selektywnego zbierania 

i odbierania odpadów komunalnych 

Działania ciągłe/ 

ZZO, przedsię-

biorcy 

2009: 

 

Prowadzenie selektywnego zbie-

rania (odpady biodegradowalne, 

leki, surowce itp.). 

Współdziałano z firmami zajmu-

jącymi się odbiorem odpadów 

Realizowano 
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Lp. 

Krajowy plan gospodarki odpadami 2010 

„Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Legnica przyjęty uchwałą Nr XXVI/276/04 z dnia 25 października 

2004 r. Rady Miejskiej Legnicy (aktualizacja: Uchwała nr XLVIII/401/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 

grudnia 2009 r.). 

Nazwa zadania 

Termin 

realiza-

cji/Wykonawc

a 

Nazwa zadania 

Termin realiza-

cji/wykonawca 
Opis podjętych działań 

Ocena stanu 

realizacji 

komunalnych  z terenu miasta 

Legnicy w zakresie wdrażania 

selektywnej zbiórki odpadów. 

Sporządzanie i umieszczanie na 

stronie internetowej Urzędu Mia-

sta wykazu adresów miejsc zbie-

rania zużytego sprzętu elektrycz-

nego i elektronicznego. 

Wyłoniono w drodze wyboru 

najkorzystniejszej oferty firmę 

dokonującą odbioru leków z ap-

tek na terenie Legnicy - Pogoto-

wie Sanitarno Epidemiologiczne 

„NOWISTA”  

 ul. J.III Sobieskiego 63, Bielsko 

– Biała.  

Sporządzono umowę na odbiór 

przeterminowanych leków z ap-

tek. 

Koordynowano akcję odbioru 

przeterminowanych leków  z 

aptek w ciągu całego roku. 

W związku  z wcześniejszym 

przepełnieniem konfiskatorów 

sporządzono umowę na odbiór 

interwencyjny przeterminowa-

nych leków. 

 



Sprawozdanie z realizacji „Planu gospodarki odpadami dla Miasta Legnica” za lata 2009 - 2010 

 

 

63 

Lp. 

Krajowy plan gospodarki odpadami 2010 

„Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Legnica przyjęty uchwałą Nr XXVI/276/04 z dnia 25 października 

2004 r. Rady Miejskiej Legnicy (aktualizacja: Uchwała nr XLVIII/401/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 

grudnia 2009 r.). 

Nazwa zadania 

Termin 

realiza-

cji/Wykonawc

a 

Nazwa zadania 

Termin realiza-

cji/wykonawca 
Opis podjętych działań 

Ocena stanu 

realizacji 

2010: 

Prowadzenie selektywnego zbie-

rania (odpady biodegradowalne, 

surowce itp.). 

Zaktualizowano i umieszczono 

na stronie internetowej Urzędu 

Miasta Legnicy informacje o 

zbierających zużyty sprzęt elek-

tryczny i elektroniczny pocho-

dzący z gospodarstw domowych. 

Dokonano wyboru najkorzyst-

niejszej oferty w zakresie obsługi 

pojemników do selektywnej 

zbiórki przeterminowanych le-

ków. 

Nadzór nad realizacją zadania 

„Odbiór przeterminowanych 

leków z aptek”. 

6.  

 

 

Zapewnienie przepływu strumieni 

odpadów zgodnie z uchwalonymi 

planami gospodarki odpadami 

Działania ciągłe/ 

UML 

Odpady kierowane do instalacji 

wskazanych w Planie  
Realizowano 

7.  

 

 

Kontrolowanie stanu zawieranych 

umów przez właścicieli nieruchomo-

ści z podmiotami prowadzącymi 

działalność w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych 

Działania ciągłe/ 

UML 

2010: 

Dokonano wspólnie ze Strażą 

Miejską w Legnicy kontroli za-

wartych przez Rodzinne Ogrody 

Działkowe umów na odbiór od-

padów komunalnych.  

Dokonano kontroli zawarcia 

Realizowano 
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Lp. 

Krajowy plan gospodarki odpadami 2010 

„Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Legnica przyjęty uchwałą Nr XXVI/276/04 z dnia 25 października 

2004 r. Rady Miejskiej Legnicy (aktualizacja: Uchwała nr XLVIII/401/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 

grudnia 2009 r.). 

Nazwa zadania 

Termin 

realiza-

cji/Wykonawc

a 

Nazwa zadania 

Termin realiza-

cji/wykonawca 
Opis podjętych działań 

Ocena stanu 

realizacji 

umów przez właścicieli nieru-

chomości. 

Wprowadzano dane dot. zawar-

tych i zerwanych umów na od-

biór odpadów komunalnych oraz 

nieczystości ciekłych przez wła-

ścicieli nieruchomości - uzupeł-

nienie elektronicznej bazy GO-

MiG – Gospodarka Odpadami na 

terenie Gminy 

8.  

 

 

Kontrolowanie zgodności ustaleń 

zawartych w wydanych zezwole-

niach podmiotom prowadzącym 

działalność w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicie-

li nieruchomości oraz odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów 

Działania ciągłe/ 

UML 
Prowadzono kontrole Realizowano 

9.  

 

 

Wspieranie wdrażania efektywnych 

ekonomicznie i ekologicznie techno-

logii odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów, w tym technologii pozwa-

lających na odzyskiwanie energii 

zawartej w odpadach w procesach 

termicznego i biochemicznego ich 

przekształcania 

Działania ciągłe/ 

Jednostki sektora 

finansów pu-

blicznych, UML 

W roku 2010 oddano do użytku 

kompostownię 
Realizowano 

10.    

Współpraca samorządu terytorialne-

go z organizacjami odzysku i prze-

mysłem w celu stymulowania rozwo-

Działania ciągłe/ 

UML 

Organizacje odzysku współpra-

cują z przedsiębiorcami w zakre-

sie odzysku/recyklingu  odpadów 

Realizowano 
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Krajowy plan gospodarki odpadami 2010 

„Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Legnica przyjęty uchwałą Nr XXVI/276/04 z dnia 25 października 

2004 r. Rady Miejskiej Legnicy (aktualizacja: Uchwała nr XLVIII/401/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 

grudnia 2009 r.). 

Nazwa zadania 

Termin 

realiza-

cji/Wykonawc

a 

Nazwa zadania 

Termin realiza-

cji/wykonawca 
Opis podjętych działań 

Ocena stanu 

realizacji 

ju rynku surowców wtórnych i pro-

duktów zawierających surowce 

wtórne 

surowcowych 

11.  

 

 

Monitorowanie wskaźników wytwa-

rzania odpadów oraz wspieranie 

działań związanych z badaniem cha-

rakterystyki odpadów 

Działania ciągłe/ 

UML 

2010: 

Sprawozdanie dla Głównego 

Urzędu Statystycznego o ilości 

odpadów zebranych selektywnie 

z terenu miasta Legnicy oraz o  

gromadzeniu i wywozie nieczy-

stości ciekłych (załącznik do 

sprawozdania SG-01 cz. III B). 

Sprawozdanie dla Marszałka 

Woj.  dotyczące rodzaju i ilości 

odpadów opakowaniowych ze-

branych i przekazanych do recy-

klingu oraz wydatków poniesio-

nych przez gminę na określone 

wyżej zadania. 

Sprawozdanie dla Marszałka 

Woj. dotyczące ilości i miejsc 

występowania azbestu na terenie 

gminy Legnica. 

Rejestr posiadaczy odpadów 

zwolnionych z obowiązku uzy-

skiwania zezwolenia na prowa-

dzenie działalności w zakresie 

zbierania lub transportu odpadów 

dla Marszałka Woj. 

Realizowano 
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Krajowy plan gospodarki odpadami 2010 

„Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Legnica przyjęty uchwałą Nr XXVI/276/04 z dnia 25 października 

2004 r. Rady Miejskiej Legnicy (aktualizacja: Uchwała nr XLVIII/401/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 

grudnia 2009 r.). 

Nazwa zadania 

Termin 

realiza-

cji/Wykonawc

a 

Nazwa zadania 

Termin realiza-

cji/wykonawca 
Opis podjętych działań 

Ocena stanu 

realizacji 

Ankieta dla Fundacji Ekonomi-

stów Środowiska i MOŚ „poten-

cjał zbiórki i recyklingu odpadów 

szklanych”. 

Sprawozdanie z realizacji zadań 

inwestycyjnych w zakresie go-

spodarki ściekowej w roku 2009 

dla Marszałka Woj.  

12.  
 

 

Bieżąca likwidacja miejsc nielegal-

nego składowania odpadów (tzw. 

dzikie wysypiska) 

Działania cią-

głe/UML 
Bieżąca likwidacja Realizowano 

13.  

 

 

Budowa zakładu zagospodarowania 

odpadów (w tym instalacji do zago-

spodarowania odpadów ulegających 

biodegradacji i produkcji paliwa z 

odpadów) 

2009 – 2012/ 

UML, porozu-

mienie międzyg-

minne, przedsię-

biorcy 

Na wniosek Legnickiego Przed-

siębiorstwa Gospodarki Komu-

nalnej Sp. z o. o., 59 – 220 Le-

gnica ul. Nowodworska 60 wy-

dano decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na re-

alizację przedsięwzięcia p.n. „ 

Budowa wielofunkcyjnego ma-

gazynu odpadów na terenie 

działki nr 66/1 przy ul. Rzeszo-

tarskiej w Legnicy” (obręb geod. 

Rzeszotary) 

Wybudowano kompostownię. 

Zakupy pojemników i sprzętu do 

obsługi gospodarki odpadami 

przez LPGK sp. z o.o. 

Realizowano 

14.    Składowanie nie więcej niż 75% 2010/ UML, po- Na składowisku w Legnicy Zrealizowano 
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Lp. 

Krajowy plan gospodarki odpadami 2010 

„Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Legnica przyjęty uchwałą Nr XXVI/276/04 z dnia 25 października 

2004 r. Rady Miejskiej Legnicy (aktualizacja: Uchwała nr XLVIII/401/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 

grudnia 2009 r.). 

Nazwa zadania 

Termin 

realiza-

cji/Wykonawc

a 

Nazwa zadania 

Termin realiza-

cji/wykonawca 
Opis podjętych działań 

Ocena stanu 

realizacji 

odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji (w stosunku do ilości 

tych odpadów wytwarzanych w roku 

1995) 

rozumienie mię-

dzygminne, 

przedsiębiorcy 

unieszkodliwiono 62,9% odpa-

dów ulegających biodegradacji 

wytworzonych w Mieście w 

1995 roku. 

Zadania ogólne w zakresie gospodarki odpadami z sektora przemysłowego 

1.  
Brak zadań w kpgo 2010 dotyczą-

cych gmin i powiatów 

 
 

   

Zadania dotyczące gospodarowania odpadami - niewynikające z Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 - które były realizowane na terenie Miasta Legnica 

2.  

  
Wspieranie działań informacyjno – 

edukacyjnych w zakresie wytwarza-

nia i gospodarowania odpadami 

Działania ciągłe/ 

UML przy 

współpracy z 

przemysłem 

Prowadzono działania informa-

cyjno - edukacyjne 
Realizowano 

3.  

  

Kontrola posiadaczy odpadów 

Działania ciągłe/ 

Jednostki kontro-

lne 

Prowadzono kontrole posiadaczy 

odpadów 
Realizowano 

4.  

  

Organizacja nowych i rozwój istnie-

jących systemów zbierania odpadów, 

w tym w szczególności odpadów 

niebezpiecznych ze źródeł rozpro-

szonych (małe i średnie przedsiębior-

stwa), z uwzględnieniem odpadów 

niebezpiecznych występujących 

w strumieniu odpadów komunalnych 

(gospodarstwa domowe) 

2008 – 2019/ 

Przedsiębiorcy 

Na wniosek Przedsiębiorstwa 

Produkcji Handlu i Usług A L V. 

„LINK” Sp. z o.o. ul. Sportowa 

13, 58 – 305 Wałbrzych prowa-

dzone jest postępowanie w spra-

wie wydania decyzji o środowi-

skowych uwarunkowaniach zgo-

dy na realizację inwestycji p.n. „ 

Budowa instalacji przetwarzania 

zużytych akumulatorów kwaso-

wo-ołowiowych” na terenie 

Realizowano 
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Lp. 

Krajowy plan gospodarki odpadami 2010 

„Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Legnica przyjęty uchwałą Nr XXVI/276/04 z dnia 25 października 

2004 r. Rady Miejskiej Legnicy (aktualizacja: Uchwała nr XLVIII/401/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 

grudnia 2009 r.). 

Nazwa zadania 

Termin 

realiza-

cji/Wykonawc

a 

Nazwa zadania 

Termin realiza-

cji/wykonawca 
Opis podjętych działań 

Ocena stanu 

realizacji 

dzierżawionym od Instytutu Me-

tali Nieżelaznych w Legnicy przy 

ul. Złotoryjskiej 194. 

5.  
  Zamykanie i rekultywacja składo-

wisk 

2008 – 2019/ 

Przedsiębiorcy 

Nie prowadzono ze względu na brak potrzeb w 

tym zakresie 

Zadania w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi 

1.  
Brak zadań w kpgo 2010 dotyczą-

cych gmin i powiatów 

 
 

   

Zadania dotyczące gospodarowania odpadami - niewynikające z Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 - które były realizowane na terenie Miasta Legnica 

2.  

  Organizacja systemu gromadzenia i 

unieszkodliwiania urządzeń zawiera-

jących PCB, które nie podlegają 

inwentaryzacji 

Działanie ciągłe/ 

Przedsiębiorcy 

W latach 2009 i 2010 zlikwido-

wano  łącznie 1,740 Mg urządzeń 

zawierających PCB 

Realizowano 

3.  

  Rozwój istniejącego systemu zbiera-

nia olejów odpadowych, w tym ze 

źródeł rozproszonych 

Działanie ciągłe/ 

Przedsiębiorcy 

Nie rozbudowywano istniejącego 

systemu  

Nie realizo-

wano 

4.  

  

Wspieranie inicjatyw zmierzających 

do rozbudowy systemu zbierania 

opakowań po środkach ochrony ro-

ślin 

Działanie ciągłe/ 

Przedsiębiorcy, 

Marszałek, zarzą-

dy związków 

międzygminnych, 

prezydent 

Nie rozbudowywano istniejącego 

systemu  

Nie realizo-

wano 

5.  

  
Opracowanie Programu usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających 

azbest dla m. Legnicy 

2009 – 2010/ 

Prezydent 

2009: 

Wyłoniono w drodze wyboru 

najkorzystniejszej oferty na wy-

konanie prac związanych z in-

Zrealizowano 
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Lp. 

Krajowy plan gospodarki odpadami 2010 

„Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Legnica przyjęty uchwałą Nr XXVI/276/04 z dnia 25 października 

2004 r. Rady Miejskiej Legnicy (aktualizacja: Uchwała nr XLVIII/401/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 

grudnia 2009 r.). 

Nazwa zadania 

Termin 

realiza-

cji/Wykonawc

a 

Nazwa zadania 

Termin realiza-

cji/wykonawca 
Opis podjętych działań 

Ocena stanu 

realizacji 

wentaryzacją wyrobów zawiera-

jących azbest na terenie miasta 

Legnicy i opracowanie dokumen-

tacji: „ Inwentaryzacja wyrobów 

zawierających azbest z terenu 

miasta Legnicy” oraz „Program 

usuwania azbestu  i wyrobów 

zawierających azbest z terenu 

miasta Legnicy” 

6.  

  
Likwidacja urządzeń zawierających 

PCB 

do 30.06.2010r/ 

Przedsiębiorcy 

W latach 2009 i 2010 zlikwido-

wano  łącznie 1,740 Mg urządzeń 

zawierających PCB 

Realizowano 

7.  

  Realizacja zadań w zakresie gospo-

darowania azbestem, określonych w 

Programie usuwania azbestu 

i wyrobów zawierających azbest 

stosowanych na terytorium Polski 

2010 – 2020/ 

Prezydent 

W latach 2009 i 2010 usunięto  

łącznie 26,570 Mg wyrobów 

zawierających azbest 

Realizowano 

8.  

  
Budowa składowisk odpadów zawie-

rających azbest 

2010 – 2020/ 

Przedsiębiorcy 

Brak potrzeby ze względu na duże możliwości 

kierowania odpadów zawierających azbest na 

inne składowiska. 
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4. Ocena kosztów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsię-
wzięć 

W Planie gospodarki odpadami planowano, że koszt realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpa-

dami w latach 2009 – 2012 wyniesie łącznie 77 130,0 tys. zł. 

 

Tab. 1. Szacunkowe koszty realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami („Plan Gospodarki Odpa-

dami dla Miasta Legnica przyjęty uchwałą Nr XXVI/276/04 z dnia 25 października 2004 r. Rady 

Miejskiej Legnicy (aktualizacja: Uchwała nr XLVIII/401/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grud-

nia 2009 r.)) 

 

Wyszczególnienie Ogółem 
2009 – 

2012 

2013 – 

2020 

Zadania ogólne z zakresu gospodarki odpadami 330,0 110,0 220,0 

Zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 78 675,0 76 925,0 1 750,0 

Zadania ogólne w zakresie gospodarki odpadami z sektora 

przemysłowego 
165,0 55,0 110,0 

Zadania w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi 50,0 40,0 10,0 

Razem  79 220,0 77 130,0 2 090,0 

 

W poniższych tabelach zamieszczono informacje o wpływach i wydatkach związanych z gospodaro-

waniem odpadami w Mieście Legnica. 

 

Tab. 4.-1. Wpływy do powiatowego oraz gminnych funduszy ochrony środowiska   

i gospodarki wodnej, budżetu gminy oraz powiatu z tytułu opłat produktowych i opłat za składowanie 

odpadów (zł) (Wg tab. 33 Wytycznych …)  

 

L.p. Otrzymane wpływy  2009 2010 

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/budżet powiatu 

1. Wpływy z opłat i kar za składowanie odpadów 

z opłat: 

387 375,00  

z kar: 0,00 

(nie nakła-

dano kar)  

z opłat: 

272 910,00  

z kar: 0,00 

(nie nakła-

dano kar) 

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/budżet gminy 

2. 
Wpływy z opłat produktowych (odpady opako-

waniowe) 
8 246,00 6 544,00 

3. Wpływy z opłat i kar za składowanie odpadów 

z opłat: 

1 936 873,00 

z kar: 0,00 

(nie nakła-

dano kar) 

z opłat: 

1 364 549,00 

z kar: 0,00 

(nie nakła-

dano kar) 

Razem 2 332 494,00 1 644 003,00 
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Tab. 4.-2. Koszty poniesione na realizację zadań określonych w planie gospodarki odpadami w latach 

2009 i 2010  

 

L.p. Nazwa projektu 
Koszt projektu 

(zł) 

Podmiot realizu-

jący 

Projekty realizowane w roku 2009 

1. 
Odbiór i unieszkodliwianie przeterminowanych 

leków 
10 159,86 

Urząd Miasta 

2. Likwidacja dzikich wysypisk 49 842,98 

3. 
Organizacja konkursu Legnickie Szkoły Przyjazne 

Środowisku – Bądź świadomym konsumentem  
10 000,00 

4. 
Opracowanie Programu usuwania azbestu i wyro-

bów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica  
18 000,00 

5. 
Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na 

terenie Gminy Legnica 
19 000,00 

6. 
Zakup materiałów informacyjnych promujących 

ochronę środowiska   
12 813,00 

7. 

System selektywnej zbiorki i odzysku odpadów bio-

degradowalnych odbieranych przez Legnickie Przed-

siębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

3 947 525,05 

EkoFundusz – 

23,30% 

WFOŚiGW – 

44,09% 

Środki własne – 

32,61% 
Legnickie Przed-

siębiorstwo Go-

spodarki Komu-

nalnej  

Sp. z o.o. w Le-

gnicy 

8. Zakup pojemników i kontenerów  1 157 050,00 

9. Zakup 2 samochodów z zabudową ramową  581 970,00  

10. Zakup samochodu śmieciarki 416 944,00 

11. Zakup samochodu z urządzeniem bramowym  359 200,00 

12. Zakup samochodu śmieciarki „z wrzutnikiem”  749 432,00 

13. Zakup rozdrabniacza  1 363 500,00 

14. Zakup rozdrabniarko mieszarki  1 044 000,00 

15. Zakup przesiewacza bębnowego  611 550,00 

16. Zakup praso – kontenera  47 000,00 

Razem 10 397 986,89 

Projekty realizowane w roku 2010 

1. Odbiór i utylizacja przeterminowanych leków  9 606,40 

Urząd Miasta 

2. Likwidacja dzikich wysypisk  23 942,69 

3. 
Organizacja konkursu Legnickie Szkoły Przyjazne 

Środowisku –Bądź świadomym konsumentem  
2 996,36 

 Wykonanie nowych koszy na odpadki 29 847,54 

4. 

System selektywnej zbiorki i odzysku odpadów bio-

degradowalnych odbieranych przez Legnickie Przed-

siębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

3 071 350,00 

EkoFundusz – 

23,30% 

WFOŚiGW – 

44,09% 

Środki własne – 

32,61% 

Legnickie Przed-

siębiorstwo Go-

spodarki Komu-

nalnej  

Sp. z o.o. w Le-

gnicy 
5. Zakup pojemników i kontenerów  437 156,00 

6. Biuro Obsługi Klienta ZOM ul. Nowodworska 48 1 727 548,20 

7. Zakup samochodu z urządzeniem bramowym  330 070,00 

8. Zakup śmieciarki z systemem myjącym  681 000,00 

Razem 6 313 517,19 

Razem lata 2009 i 2010 16 711 504,08 
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Tab. 4.-3. Środki publiczne wydatkowane na gospodarkę odpadami na terenie Miasta Legnica w latach 

2009 i 2010 (zł) (Wg Wytycznych, 2011)  

 

L.p. Źródło finansowania 2009 2010 

Środki krajowe 

1. 
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej 
9 871,00 - 

2. 
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej 
95 006,00 - 

3. Budżet Państwa - - 

4. Budżet powiatu (poza PWOŚiGW) - - 

5. Budżet gminy (poza GFOŚiGW) 14 938,84 66 392,99  

Razem 119 815,84  66 392,99 

Środki zagraniczne  

Fundusze Unii Europejskiej 

1. Fundusze strukturalne - - 

2. Fundusz spójności - - 

Razem - - 

Pozostałe środki zagraniczne 

1. 
Pożyczki i kredyty  

z międzynarodowych instytucji finansowych 
- - 

2. Norweski Mechanizm Finansowy - - 

3. 
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Go-

spodarczego 
- - 

4. Szwajcarski Mechanizm Finansowy - - 

Razem 0,0 0,0 

Razem 119 815,84  66 392,99  
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5. Ocena realizacji celów 

Ocenę realizacji celów gospodarowania odpadami na terenie Miasta Legnica wykonano wykorzystując 

do tego celu wskaźniki podane w Wytycznych do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego 

planu gospodarki odpadami” (Ministerstwo Środowiska, styczeń 2011) (tab. 5.-1.). 

 

Tab. 5.-1. Wskaźniki ogólne dla monitorowania osiągania (Wg Wytycznych, 2011) 

 

L.p. 
Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpa-

dami 
Jednostka 

Wartości  

w 2009 r. 

Wartości  

w 2010 r. 

Ogólne 

1. Masa odpadów wytworzonych – ogółem  Mg 487 718,897 801 503,876 

2a 
Masa odpadów wytworzonych poddanych recy-

klingowi (bez recyklingu organicznego) 
Mg 5,300 2,300 

2b 
Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych 

recyklingowi (bez recyklingu organicznego) 
% 0,0011 0,0003 

3a 
Masa odpadów wytworzonych poddanych recy-

klingowi organicznemu 
Mg 30 184,000 19 093,900 

3b 
Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych 

recyklingowi organicznemu 
% 6,2 2,4 

4a 
Masa odpadów wytworzonych poddanych termicz-

nemu przekształcaniu z odzyskiem energii 
Mg 98,007 21,385 

4b 
Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych 

termicznemu przekształcaniu z odzyskiem energii 
% 0,020 0,003 

5a 

Masa odpadów wytworzonych wykorzystanych 

bezpośrednio na powierzchni ziemi do prac wska-

zanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 

dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i 

urządzeniami (Dz. U. Nr 49, poz. 356) 

Mg 0,0 0,0 

5b 
Odsetek masy odpadów wytworzonych wykorzy-

stanych bezpośrednio na powierzchni ziemi 
% 0,0 0,0 

6a 
Masa odpadów wytworzonych poddanych uniesz-

kodliwianiu metodami biologicznymi 
Mg 25 005,500 19 096,200 

6b 
Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych 

unieszkodliwianiu metodami biologicznymi 
% 5,13 2,38 

7a 
Masa odpadów wytworzonych poddanych uniesz-

kodliwianiu metodami termicznymi 
Mg 0,0 0,0 

7b 
Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych 

unieszkodliwianiu metodami termicznymi 
% 0,0 0,0 

8a 
Masa odpadów wytworzonych poddanych składo-

waniu bez przetworzenia 
Mg 24 642,200 17 822,400 

8b 
Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych 

składowaniu bez przetworzenia 
% 5,05 2,22 

9a 
Liczba decyzji wydanych przez prezydenta miasta 

w zakresie gospodarki odpadami 
szt. 60 57 

9b 

Liczba decyzji wydanych przez prezydenta miasta 

w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono 

odwołania 

szt. 2 1 

9c 

Odsetek decyzji wydanych przez prezydenta miasta 

w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono 

odwołania 

% 3 1 

10a 
Liczba decyzji wydanych przez prezydenta miasta 

w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w 
szt. 2 0 
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L.p. 
Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpa-

dami 
Jednostka 

Wartości  

w 2009 r. 

Wartości  

w 2010 r. 

postępowaniu odwoławczym 

10b 

Odsetek decyzji wydanych przez prezydenta miasta 

w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w 

postępowaniu odwoławczym 

% 0,0 0,0 

11. 

Środki finansowe wydatkowane na budowę lub 

modernizację instalacji gospodarki odpadami – 

ogółem 

mln zł 8 427 702,05 2 912 897,95 

12. 

Środki finansowe wydatkowane na budowę lub 

modernizację instalacji gospodarki odpadami – z 

funduszy Unii Europejskiej 

mln zł 0,0 0,0 

13. 
Środki finansowe wydatkowane na prace naukowo-

badawcze w zakresie gospodarki odpadami 
mln zł 0,0 0,0 

14. 
Liczba etatów w administracji miasta w zakresie 

gospodarki odpadami 
szt. 3 3 

Odpady komunalne 

15a Liczba mieszkańców miasta ogółem osob. 104 178 103 892 

15b 

Liczba mieszkańców miasta objętych zorganizowa-

nym systemem zbierania/ odbierania odpadów ko-

munalnych 

osob. 104 178 103 892 

15c 

Odsetek mieszkańców miasta objętych zorganizo-

wanym systemem zbierania/ odbierania odpadów 

komunalnych 

% 100,0 100,0 

15d 
Liczba zawartych umów na odbieranie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości 
szt. 5 818 5 386 

15e 
Liczba mieszkańców miasta objętych systemem 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych  
osob. 75 008 74 888 

15f 
Odsetek mieszkańców miasta objętych systemem 

selektywnego odbierania odpadów komunalnych 
% 72,0 72,1 

16. 
Masa zebranych/ odebranych odpadów komunal-

nych – ogółem  
Mg 80 228,589 68 680,429 

17. 
Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebra-

nych selektywnie 
Mg 2 947,559 2 937,589 

18. 
Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebra-

nych jako zmieszane odpady komunalne  
Mg 77 281,030 65 742,840 

19a 

Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebra-

nych jako zmieszane, poddanych przetwarzaniu 

metodami mechaniczno-biologicznymi 

Mg 56 196,300 54 352,000 

19b 

Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych/ 

odebranych jako zmieszane, poddanych przetwa-

rzaniu metodami mechaniczno-biologicznymi 

% 72,72 82,67 

20a 

Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebra-

nych jako zmieszane odpady komunalne podda-

nych przetwarzaniu metodami termicznymi w spa-

larniach odpadów 

Mg 0,0 0,0 

20b 

Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych/ 

odebranych jako zmieszane odpady komunalne 

poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w 

spalarniach odpadów 

% 0,0 0,0 

21a 

Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebra-

nych jako zmieszane odpady komunalne, podda-

nych przetwarzaniu metodami termicznymi w 

Mg 0,0 0,0 



Sprawozdanie z realizacji „Planu gospodarki odpadami dla Miasta Legnica” za lata 2009 - 2010 

 

 

75 

L.p. 
Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpa-

dami 
Jednostka 

Wartości  

w 2009 r. 

Wartości  

w 2010 r. 

współspalarniach odpadów 

21b 

Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych/ 

odebranych jako zmieszane odpady komunalne, 

poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w 

współspalarniach odpadów 

% 0,0 0,0 

22a 

Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebra-

nych jako zmieszane odpady komunalne składowa-

nych bez przetwarzania 

Mg 97,100 7,300 

22b 

Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych/ 

odebranych jako zmieszane odpady komunalne 

składowanych bez przetwarzania 

% 0,12 0,01 

23a 

Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebra-

nych selektywnie poddanych recyklingowi (bez 

recyklingu organicznego) 

Mg 0,0 0,0 

23b 

Odsetek masy odpadów komunalnych/ odebranych 

zebranych selektywnie poddanych recyklingowi 

(bez recyklingu organicznego) 

% 0,0 0,0 

24a 

Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebra-

nych selektywnie, poddanych recyklingowi orga-

nicznemu 

Mg 5 183,8 2 159,3 

24b 

Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych/ 

odebranych selektywnie, poddanych recyklingowi 

organicznemu 

% 6,46 3,14 

25a 

Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebra-

nych selektywnie, poddanych termicznemu prze-

kształcaniu w spalarniach odpadów (z odzyskiem 

energii) 

Mg 0,0 0,0 

25b 

Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych/ 

odebranych selektywnie, poddanych termicznemu 

przekształcaniu w spalarniach odpadów (z odzy-

skiem energii) 

% 0,0 0,0 

26a 

Masa odpadów komunalnych zebranych selektyw-

nie poddanych termicznemu przekształcaniu we 

współspalarniach odpadów (z odzyskiem energii) 

Mg 0,0 0,0 

26b 

Odsetek odpadów komunalnych zebranych/ ode-

branych selektywnie poddanych termicznemu prze-

kształcaniu we współspalarniach odpadów (z odzy-

skiem energii) 

% 0,0 0,0 

27a 

Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebra-

nych selektywnie poddanych unieszkodliwianiu 

(poza składowaniem) 

Mg 0,0 0,0 

27b 

Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych/ 

odebranych selektywnie poddanych unieszkodli-

wianiu (poza składowaniem) 

% 0,0 0,0 

28a 
Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebra-

nych selektywnie poddanych składowaniu 
Mg 82,5 808,0 

28b 
Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych/ 

odebranych selektywnie poddanych składowaniu 
% 0,10 1,18 

29a 
Masa odpadów komunalnych ulegających biode-

gradacji wytworzonych w 1995 r. 
Mg 16 729,9 
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L.p. 
Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpa-

dami 
Jednostka 

Wartości  

w 2009 r. 

Wartości  

w 2010 r. 

29b 
Masa odpadów komunalnych ulegających biode-

gradacji składowanych na składowiskach odpadów 
Mg 

Dotyczy roku 

2010 
23 150,427 

30. 

Iloraz masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji składowanych na składowiskach 

odpadów i masy tychże odpadów wytworzonych w 

1995 r. 

% 
Dotyczy roku 

2010 
1,38 

31. 
Liczba czynnych składowisk odpadów, na których 

składowane są odpady komunalne – ogółem 
szt. 1 1 

32. 

Liczba czynnych składowisk odpadów, na których 

składowane są odpady komunalne przetworzone 

termicznie lub biologicznie 

szt. 0 0 

33. 

Pozostała do wypełnienia pojemność składowisk 

odpadów, na których są składowane odpady komu-

nalne – ogółem  

m
3
 

Dotyczy roku 

2010 
1 033 535 

34. 

Pozostała do wypełnienia pojemność składowisk 

odpadów, na których są składowane odpady komu-

nalne przetworzone termicznie lub biologicznie 

m
3
 Brak składowisk 

35. 
Liczba instalacji do biologiczno-mechanicznego 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych  
szt. 0 0 

36. 

Moce przerobowe instalacji do mechaniczno-

biologicznego przetwarzania zmieszanych odpa-

dów komunalnych  

Mg 0 0 

37. 
Liczba spalarni zmieszanych odpadów komunal-

nych 
szt. 0 0 

38. 
Moce przerobowe spalarni zmieszanych odpadów 

komunalnych 
Mg 0 0 

Odpady niebezpieczne 

39. Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych Mg 68 212,800 57 990,071 

39a 
Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych 

poddanych recyklingowi 
Mg 10 628,269 9 056,928 

39b 
Odsetek masy wytworzonych odpadów niebez-

piecznych poddanych recyklingowi 
% 15,58 15,62 

40a 
Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych 

poddanych termicznemu przekształceniu 
Mg 0,0 0,0 

40b 
Odsetek masy wytworzonych odpadów niebez-

piecznych poddanych termicznemu przekształceniu 
% 0,0 0,0 

41a 
Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych 

składowanych bez przetworzenia 
Mg 32 808,799 0,0 

41b 
Odsetek masy wytworzonych odpadów niebez-

piecznych składowanych bez przetworzenia 
% 48,10 0,0 

41c 

Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych 

poddanych unieszkodliwieniu innymi metodami niż 

składowanie 

Mg 19,217 0,0 

41d 

Odsetek wytworzonych odpadów niebezpiecznych 

poddanych unieszkodliwieniu innymi metodami niż 

składowanie 

% 0,03 0,0 

42. 
Masa selektywnie zebranych komunalnych odpa-

dów niebezpiecznych 
Mg 37,203 76,136 

43a 
Masa selektywnie zebranych komunalnych odpa-

dów niebezpiecznych poddanych recyklingowi 
Mg 0,0 0,0 

43b 
Odsetek masy selektywnie zebranych komunalnych 

odpadów niebezpiecznych poddanych recyklingowi 
% 0,0 0,0 
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Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpa-

dami 
Jednostka 

Wartości  

w 2009 r. 

Wartości  

w 2010 r. 

44a 

Masa selektywnie zebranych komunalnych odpa-

dów niebezpiecznych poddanych termicznemu 

przekształceniu 

Mg 0,0 0,0 

44b 

Odsetek masy selektywnie zebranych komunalnych 

odpadów niebezpiecznych poddanych termicznemu 

przekształceniu 

% 0,0 0,0 

45a 

Masa selektywnie zebranych komunalnych odpa-

dów niebezpiecznych składowanych bez przetwo-

rzenia 

Mg 179,600 815,300 

45b 

Odsetek masy selektywnie zebranych komunalnych 

odpadów niebezpiecznych składowanych bez prze-

tworzenia 

% 100,0 100,0 

45c 

Masa selektywnie zebranych komunalnych odpa-

dów niebezpiecznych poddanych unieszkodliwie-

niu innymi metodami niż składowanie 

Mg 0,0 0,0 

45d 

Odsetek selektywnie zebranych komunalnych od-

padów niebezpiecznych poddanych unieszkodli-

wieniu innymi metodami niż składowanie 

% 0,0 0,0 

46a 
Masa olejów odpadowych poddanych odzyskowi w 

instalacjach znajdujących się na terenie miasta  
Mg 0,0 0,0 

46b 

Masa olejów odpadowych poddanych recyklingowi 

(regeneracji) w instalacjach znajdujących się na 

terenie miasta 

Mg 0,0 0,0 

47. 

Masa pozostałych zinwentaryzowanych wyrobów 

zawierających azbest – do usunięcia i unieszkodli-

wienia 

Mg 382,5 379,78 

48. 

Liczba zinwentaryzowanych mogilników pozosta-

łych do likwidacji wg stanu na dzień 31 grudnia 

danego roku 

szt. 0 0 

49. 
Liczba zlikwidowanych mogilników w danym roku 

okresu sprawozdawczego 
szt. 0 0 

50. 

Masa szacunkowa przeterminowanych pestycydów 

zawartych w pozostałych do likwidacji zinwentary-

zowanych mogilnikach 

Mg 0,0 0,0 

51. 
Liczba stacji demontażu wg stanu na dzień 31 

grudnia danego roku 
szt. 1 0 

52. 
Liczba punktów zbierania pojazdów wg stanu na 

dzień 31 grudnia danego roku 
szt. 1 1 

53. 

Masa zebranych pojazdów wycofanych z eksplo-

atacji przez i na poczet stacji demontażu znajdują-

cych się na terenie miasta 

Mg 9,090 0,0 

Komunalne osady ściekowe 

54. 
Masa wytworzonych komunalnych osadów ście-

kowych 
Mg 

Brak danych w 

WSO 
5,0 

55a 

Masa wytworzonych komunalnych osadów ście-

kowych poddanych przetwarzaniu metodami biolo-

gicznymi 

Mg 
Brak danych w 

WSO 
0,0 

55b 

Odsetek masy wytworzonych komunalnych osa-

dów ściekowych poddanych przetwarzaniu meto-

dami biologicznymi 

% 
Brak danych w 

WSO 
0,0 

56a 
Masa wytworzonych komunalnych osadów ście-

kowych poddanych przetwarzaniu metodami ter-
Mg 

Brak danych w 

WSO 
0,0 
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Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpa-

dami 
Jednostka 

Wartości  

w 2009 r. 

Wartości  

w 2010 r. 

micznymi 

56b 

Odsetek masy wytworzonych komunalnych osa-

dów ściekowych poddanych przetwarzaniu meto-

dami termicznymi 

% 
Brak danych w 

WSO 
0,0 

57a 

Masa wytworzonych komunalnych osadów ście-

kowych bezpośrednio wykorzystywanych w rolnic-

twie 

Mg 
Brak danych w 

WSO 
0,0 

57b 

Odsetek masy wytworzonych komunalnych osa-

dów ściekowych bezpośrednio wykorzystywanych 

w rolnictwie 

% 
Brak danych w 

WSO 
0,0 

58a 

Masa wytworzonych komunalnych osadów ście-

kowych bezpośrednio wykorzystywanych w innych 

zastosowaniach 

Mg 
Brak danych w 

WSO 
3 131,0 

58b 

Odsetek masy wytworzonych komunalnych osa-

dów ściekowych bezpośrednio wykorzystywanych 

w innych zastosowaniach 

% 
Brak danych w 

WSO 
100,0 

59a 

Masa wytworzonych komunalnych osadów ście-

kowych składowanych bez przetworzenia na skła-

dowiskach odpadów
2)

 

Mg 
Brak danych w 

WSO 
5,000 

59b 

Odsetek masy wytworzonych komunalnych osa-

dów ściekowych składowanych bez przetworzenia 

na składowiskach odpadów 

% 
Brak danych w 

WSO 
100,0 

60c 

Masa wytworzonych komunalnych osadów ście-

kowych unieszkodliwionych innymi metodami niż 

wyżej wymienione 

Mg 
Brak danych w 

WSO 
0,0 

60d 

Odsetek wytworzonych komunalnych osadów ście-

kowych unieszkodliwionych innymi metodami niż 

wyżej wymienione 

% 
Brak danych w 

WSO 
0,0 

Odpady opakowaniowe 

61. 

Masa odpadów opakowaniowych poddanych odzy-

skowi – ogółem w instalacjach znajdujących się na 

terenie miasta 

Mg 23,304 8,053 

62. 

Masa odpadów opakowaniowych podanych recy-

klingowi – ogółem w instalacjach znajdujących się 

na terenie miasta 

Mg 19,304 8,013 

63. 

Masa odpadów opakowaniowych ze szkła podda-

nych recyklingowi w instalacjach znajdujących się 

na terenie miasta 

Mg 0,0 0,0 

64. 

Masa odpadów opakowaniowych z tworzyw 

sztucznych podanych recyklingowi w instalacjach 

znajdujących się na terenie miasta 

Mg 0,0 0,0 

65. 

Masa odpadów opakowaniowych z papieru i tektu-

ry podanych recyklingowi w instalacjach znajdują-

cych się na terenie miasta 

Mg 0,0 0,0 

66. 

Masa odpadów opakowaniowych ze stali podanych 

recyklingowi w instalacjach znajdujących się na 

terenie miasta 

Mg 0,0 0,0 

67. 

Masa odpadów opakowaniowych z aluminium 

podanych recyklingowi w instalacjach znajdują-

cych się na terenie miasta 

Mg 0,0 0,0 

68. Masa odpadów opakowaniowych z drewna poda- Mg 0,0 0,0 
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Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpa-

dami 
Jednostka 

Wartości  

w 2009 r. 

Wartości  

w 2010 r. 

nych recyklingowi w instalacjach znajdujących się 

na terenie miasta 

Zużyte opony 

69. 

Masa opon poddanych innym niż recykling proce-

som odzysku w instalacjach znajdujących się na 

terenie miasta 

Mg 0,0 0,0 

70. 
Masa opon poddanych recyklingowi w instalacjach 

znajdujących się na terenie miasta 
Mg 0,0 0,0 
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6. Podsumowanie 

Analiza gospodarowania odpadami w Mieście Legnica w latach 2009 i 2010 pozwoliła na sformuło-

wanie następujących wniosków: 

1. Począwszy od 2004 roku (pierwsze Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami) 

corocznie zwiększa się ilość zbieranych w Legnicy odpadów komunalnych. W latach 2009 i 

2010 zebrano w Legnicy odpowiednio 80,2 tys. i 68,7 tys. Mg odpadów komunalnych, co w 

przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiło: 770,1 kg i 661,1 kg. Dla porównania w roku 2004 ze-

brano 511,6 kg odpadów komunalnych na mieszkańca. 

2. Odpady zbierane były głównie w formie zmieszanej (kod 20 03 01) – 96,3% w 2009 roku i 

95,7% w 2010 roku. 

3. W Legnicy zagospodarowano w 2009 roku łącznie 63 841,1 Mg odpadów komunalnych 

(79,6% zebranych), a w 2010 roku 57 788,6 Mg (65,5% zebranych). Pozostała masa odpadów 

kierowana była do zagospodarowania do obiektów zlokalizowanych poza Legnicą. W Legnicy 

odpady były przede wszystkim poddawane procesom odzysku (blisko 100% masy odpadów 

zagospodarowanych). Podobnie jak w roku poprzednim, w roku 2010 odpady poddawane były 

głownie odzyskowi w sortowni (proces R15 - Przetwarzanie odpadów, w celu ich przygoto-

wania do odzysku, w tym do recyklingu) (94,8% masy zagospodarowanych w Legnicy odpa-

dów). W kompostowni zagospodarowano 3,7% masy odpadów (proces R3). Unieszkodliwia-

no przez składowanie (proces D5) bez wcześniejszego przetworzenia jedynie 1,4% masy od-

padów. 

4. Spośród wytworzonych w Legnicy odpadów komunalnych do zagospodarowania poza Miasto 

skierowano następujące odpady: 

- 20 01 01 - Papier i tektura, 

- 20 01 21* - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, 

- 20 01 23* - Urządzenia zawierające freony, 

- 20 01 33* - Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi 

w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierają-

ce te baterie, 

- 20 01 35* - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 

01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki, 

- 20 01 36 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 

01 21, 20 01 23 i 20 01 35, 

- 20 01 40 – Metale, 

- 20 03 99 - Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach. 

Natomiast w instalacjach znajdujących się w Legnicy zagospodarowano następujące odpady 

spoza Miasta: 

- 20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji, 

- 20 02 02 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, 

- 20 02 03 - Inne odpady nieulegające biodegradacji, 

- 20 03 02 - Odpady z targowisk, 

- 20 03 03 - Odpady z czyszczenia ulic i placów, 

- 20 03 06 - Odpady ze studzienek kanalizacyjnych. 

5. W roku 1995 wytworzono w Legnicy 16 729,9 Mg odpadów ulegających biodegradacji. W 

związku z tym, zgodnie z zapisami „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Legnica”, w ro-

ku 2010 można było unieszkodliwić przez składowanie najwyżej 75% masy wytworzonych 

odpadów ulegających biodegradacji w roku 1995 – czyli 12 547,4 Mg. Ponieważ w 2010 roku 

unieszkodliwiono na składowisku w Legnicy 10 523,179 Mg odpadów ulegających biodegra-

dacji, oznacza to, że w analizowanym roku zrealizowano zakładany cel. Na składowisku w 

Legnicy unieszkodliwiono przez składowanie 62,9% masy odpadów ulegających biodegrada-

cji wytworzonych w Mieście w 1995 roku. 

6. W porównaniu dla lat wcześniejszych, w roku 2010 zanotowano mniejszą ilość tzw. dzikich 

wysypisk. 

7. W masie wytworzonych w przemyśle odpadów, w roku 2009 było 68,2 tys. Mg odpadów nie-

bezpiecznych (16,7% masy wszystkich odpadów), a w 2010 roku – 57,9 tys. Mg (7,9% masy 
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wszystkich odpadów). Wśród nich dominowały odpady z procesów termicznych (grupa 10) i 

odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków 

oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych (grupa 19). 

8. Wg informacji zgromadzonych przez GUS, w roku 2009 (dla roku 2010 brak aktualnie da-

nych), głównym sposobem postępowania z wytworzonymi odpadami było poddanie ich odzy-

skowi (45%). Ponadto, magazynowano aż 45% masy odpadów. Unieszkodliwieniu przez 

składowanie poddano 8% masy zagospodarowywanych odpadów. Powyższe dane obejmują 

zagospodarowanie odpadów na terenie Miasta Legnicy oraz poza jego granicami. Procesom 

odzysku poddawane były głównie odpady z procesów termicznych (grupa 10) oraz odpady z 

budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (grupa 

17). Spośród odpadów niebezpiecznych poddawanych odzyskowi na terenie Legnicy zdecy-

dowanie największy udział miały również z procesów termicznych (grupa 10). 

9. W Legnicy poddano odzyskowi w 2009 roku 95,6% wytworzonych w Mieście odpadów. 

Natomiast w roku 2010 poddano odzyskowi więcej odpadów niż wytworzono w roku tym na 

terenie Miasta. Z kolei do zagospodarowania w obiektach znajdujących się poza Legnicą 

skierowano w analizowanych latach nastepujące odpady: 

- Grupa 08 - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych 

(farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich, 

- Grupa 09 - Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych, 

- Grupa 13 - Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych 

oraz grup 05, 12 i 19), 

- Grupa 14 - Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłą-

czeniem grup 07 i 08), 

- Grupa 18 - Odpady medyczne i weterynaryjne. 

10. Na terenie Legnicy poddano unieszkodliwieniu w 2009 roku 30,6% wytworzonych w Mieście 

odpadów, a w 2010 roku jedynie 8,5%.  

11. Jedyne istniejące w Legnicy składowisko odpadów komunalnych wypełnione jest w ok. 44%. 

 

 

 

 

 


