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Abstract  

In this paper, the assessment of municipal waste management on landfill in Paszczyna (Poland, Podkarpackie province) was 
shown. The amount of municipal waste coming jointly and separately from the areas of individual municipalities during the 
period 2003-2007 have been summarized. We also analyzed the sources of waste transported to the landfill, as well as the 
amount of recyclable materials sorted from the overall municipal waste quantity. 
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Streszczenie 

Ocena działalności składowiska odpadów komunalnych w Paszczynie (woj. Podkarpackie) 

W pracy przedstawiono ocenę gospodarki odpadami komunalnymi na składowisku odpadów w Paszczynie (województwo 
podkarpackie). Zobrazowano ilość odpadów komunalnych trafiających na teren składowiska łącznie i z obszaru 
poszczególnych gmin w latach 2003-2007. Przeanalizowano również źródła odpadów trafiających na składowisko, a także 
ilość surowców wtórnych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych.  

Słowa kluczowe: odpady, składowisko odpadów komunalnych, recykling 

1. Wstęp 

Odpady stanowią jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla środowiska przyrodniczego. Ich obecność, 

bezpośrednio lub pośrednio, przyczynia się do naruszenia obiegu materii w środowisku,  ubytku rolno – leśnej 

przestrzeni produkcyjnej, zwiększenia nakładów inwestycyjnych m.in. na budowę składowisk, a także do 

degradacji środowiska przez zanieczyszczanie gleb, wód powierzchniowych i cieków wodnych, 

zanieczyszczanie powietrza rozwiewanymi pyłami, gazami i lotnymi związkami zapachowymi, nadmierną 

inwazję ptactwa i gryzoni, zagrożenie epidemiologiczne oraz zeszpecenia krajobrazu [1].  

Zgodnie z art. 3 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. [10] odpadem jest każda substancja lub przedmiot 

których posiadacz odpadów pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do pozbycia którego jest obowiązany. 

Specyficzną grupą odpadów są odpady komunalne. Są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a 

także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze 

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

Każdy niezagospodarowany i nie mający określonego przeznaczenia produkt nabywa właściwości odpadu, z 

kolei każdy odpad staje się surowcem lub materiałem z chwilą jego zagospodarowania. Zagospodarowanie 

wszelkich odpadów może odbywać się przez ich ponowne gospodarcze wykorzystanie, spalenie, kompostowanie 

lub składowanie w określonych warunkach terenu [6].  

Corocznie wytwarzanych jest od 9759 tys. Mg (2004) do 12129 tys. Mg (2011) odpadów komunalnych stałych. 

W 2004 r. składowano 96%, zagospodarowano biologicznie 2,45%, a spalano 0,97% ogólnej ilości zebranych 

odpadów (bez wyselekcjonowania). W 2012 roku ilość składowanych odpadów zmalała do 79%, natomiast ilość 

odpadów zagospodarowanych biologicznie i poddanych spaleniu wzrosła odpowiednio do 4,13% i 1,1% [4, 5].  
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Składowiska są obiektami służącymi do składowania odpadów w sposób nie uciążliwy dla środowiska, zarówno 

podczas eksploatacji, jak i po jej zakończeniu. Są one nieodłącznym elementem systemu gospodarki odpadami, 

ponieważ nie jest możliwa utylizacja całej masy powstających odpadów. Składowane są również pozostałości po 

wcześniejszym unieszkodliwianiu odpadów metodami termicznymi, chemicznymi lub biologicznymi. Pomimo 

zastosowania najlepszych zabezpieczeń składowanie odpadów jest zawsze uciążliwym dla środowiska, a 

jednocześnie nieuniknionym elementem systemu gospodarowania odpadami [9]. 

Według danych z Ochrony Środowiska 2005 [4] w 2004 r. zanotowano w kraju 1049 czynnych składowisk 

odpadów komunalnych o łącznej powierzchni 3385,1 ha, z czego zdecydowana większość, bo 829 składowisk 

znajdowało się na terenach wiejskich. W 2011 r. liczba czynnych składowisk odpadów komunalnych zmalała do 

578 (2349,5 ha). Na terenach wiejskich zanotowano 447 składowisk [5].  

Najważniejszym dokumentem odnoszącym się do odpadów jest Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (KPGO) 

przyjęty przez Radę Ministrów 29 października 2002 roku z późniejszymi aktualizacjami [2, 3]. 

Najważniejszymi zobowiązaniami Rzeczypospolitej Polskiej, wynikającymi z członkostwa w Unii Europejskiej 

jest osiągnięcie do 31 grudnia 2014 r. odzysku na poziomie minimum 60% oraz recyklingu na poziomie 

minimum 55% odpadów opakowaniowych, sukcesywne ograniczanie masy składowanych odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji, począwszy od 75% w 2010 r., poprzez 50% w 2013, aż do osiągnięcia 

w roku 2020 poziomu 35% w stosunku do masy tych odpadów wytwarzanych w 1995 r., a także zebranie w 

2012 r. 25% zużytych baterii i akumulatorów przenośnych, a w 2016 r. osiągnięcie poziomu zbierania 45% tych 

odpadów [3]. Szacuje się, że w roku 2030 ilość wytwarzanych odpadów, przypadających na jednego 

mieszkańca, w stosunku do roku 1985, wzrośnie o 50 kg. Zakłada się znaczny spadek udziału odpadów 

spożywczych i frakcji ≤Φ 10 mm, natomiast prawie dwukrotny wzrost udziału odpadów makulaturowych, szkła, 

metali i tworzyw sztucznych (tabela 1.1.) [6]. 

Tabela 1.1. Stan i prognoza składu głównej grupy odpadów komunalnych w latach 1985 – 2030 [6] 

Składniki odpadów 

1985 2000/10 2030 

kg/ 

mieszk. 
% 

kg/ 

mieszk. 
% 

kg/ 

mieszk. 
% 

odpady spożywcze 75 30 50 20 50 17 

papier, tektura 35 14 70 28 90 30 

szkło 18 7,2 35 14 40 14 

metale 5 2 6 2 15 5 

tworzywa sztuczne 5 2 8 3 15 5 

tekstylia  5 2 6 2 10 3 

pozostałość 

organiczna 
20 8 22 9 25 8 

pozostałość 

nieorganiczna 
27 10,8 30 12 30 10 

frakcja ≤ Φ 10 mm 60 24 25 10 25 8 

Razem 250 100 252 100 300 100 

 

Różnice w składzie morfologicznym odpadów komunalnych dotyczą głównie udziału części 

biodegradowalnych, mineralnych, papieru i tektury. Obserwowane jest także zróżnicowanie ilości i składu 

odpadów w zależności od miejsca pochodzenia. Średni procentowy skład odpadów komunalnych wytworzonych 

w miastach i na obszarach wiejskich przedstawia rysunek 1.1. 

Jakość odpadów, które w przyszłości będą trafiać na składowiska komunalne będzie ulegać zmianom ze względu 

na planowane w ramach KPGO zadania związane z ich odzyskiem i unieszkodliwianiem. Efektem tych zmian 

będzie znaczny spadek ilości odpadów ulegających biodegradacji, odpadów wielkogabarytowych i odpadów 

niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych. Nie zmieni się ilość odpadów budowlanych 

kierowanych do składowania. Wzrośnie natomiast udział składników mineralnych i obojętnych dla środowiska 

(tabela 1.2.) [6]. 
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Rys. 1.1. Średni procentowy skład odpadów komunalnych na terenach wiejskich i w miastach [2] 

Tabela 1.2. Prognoza ilości odpadów komunalnych, które będą kierowane do składowania w latach 2010 i 2014 

[6] 

Rodzaje odpadów 

Ilość odpadów do składowania 

[tys. Mg/rok] 

Udział rodzajów odpadów 

do składowania [%] 

2010 2014 2010 2014 

odpady kuchenne 

ulegające 

biodegradacji 

2294,41 854,33 20,08 8,41 

opakowania z 

papieru i tektury 
989,96 1345,30 8,66 13,24 

opakowania 

wielomateriałowe 
185,30 251,81 1,62 2,48 

tworzywa sztuczne 

(nieopakowaniowe) 
1580,32 1441,72 13,83 14,19 

opakowania z 

tworzyw sztucznych 
621,59 835,61 5,44 8,22 

szkło 

nieopakowaniowe 
82,80 87,81 0,72 0,86 

opakowania ze szkła 569,17 697,24 4,98 6,86 

metale 316,86 341,28 2,77 3,36 

tekstylia 418,32 443,88 3,66 4,37 

odpady mineralne 1937,96 1813,37 16,96 17,85 

odpady 

wielkogabarytowe 
508,78 307,55 4,45 3,03 

odpady 

niebezpieczne 

wytwarzane w 

grupie odpadów 

komunalnych 

58,18 23,40 0,51 0,23 

odpady budowlane 1861,83 1716,22 16,30 16,89 

 

Składowiska odpadów muszą być zorganizowane w sposób zapewniający spełnienie wymogów określonych w 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych wymagań 
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dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy 

składowisk.  

Celem niniejszej pracy jest ocena działalności składowiska odpadów komunalnych w Paszczynie, na którym 

deponowane są zmieszane odpady komunalne. Podjęta ocena działalności składowiska przeprowadzona została 

na przestrzeni 5 lat, tj. od 2003 do 2007 roku. Przeanalizowano zmiany w  ilości zmieszanych odpadów 

komunalnych kierowanych na składowisko, a także dokonano analizy struktury odpadów komunalnych 

zebranych selektywnie na terenie gmin: Czarna, Dębica i Żyraków. Dane przedstawione w pracy uzyskano z 

Gminnego Zakładu Komunalnego Gromadzenia i Utylizacji Odpadów Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w 

Paszczynie. 

2. Charakterystyka obiektu badawczego  

Składowisko odpadów komunalnych zlokalizowane jest w północnej części miejscowości Paszczyna, gmina i 

powiat Dębica, województwo podkarpackie. W sąsiedztwie obiektu występują rozległe tereny upraw rolnych z 

rozproszonymi kompleksami leśnymi. Grunty znajdujące się w sąsiedztwie składowiska zaliczone zostały do 

klasy V i VI. Składowisko odpadów zostało urządzone w wyrobisku poeksploatacyjnym kruszywa po tzw. 

"dzikiej eksploatacji". Lokalizując składowisko na nieprzepuszczalnych iłach trzeciorzędowych wykorzystano 

naturalne warunki geologiczne dla zabezpieczenia wód podziemnych przed wpływem składowiska (Rys. 2.1).  

 

 

Rys. 2.1. Lokalizacja składowiska na terenie gminy Dębica [11] 

3. Charakterystyka odpadów deponowanych na składowisku  

Do Gminnego Zakładu Komunalnego Gromadzenia i Utylizacji Odpadów, Wodociągów i Kanalizacji w 

Paszczynie kierowane były dwa strumienie odpadów. 

Zmieszane niesegregowane odpady komunalne, które są dowożone śmieciarkami i po zważeniu na wadze 

wysypywane na działki eksploatacyjne. Odpady są następnie rozplantowane, zagęszczane i przysypywane 

warstwą izolacyjną ziemi. Strumień ten jest głównym strumieniem odpadów deponowanych na składowisku. 

Odpady komunalne segregowane, docierają do Zakładu z selektywnej zbiórki. Odpady te podlegają procesowi 

wtórnego sortowania w sortowni, gdzie grupuje się odpady nadające się do wykorzystania. W tym procesie 

powstaje tzw. balast, przewożony okresowo z sortowni w miejsce działek eksploatacyjnych. Zawartość balastu 

zależy od rodzaju frakcji segregowanej – średnio balast stanowi 15% przyjętej masy na sortownię. 

4. Omówienie wyników 

W omawianym okresie pięciu lat (2003 – 2007) działalności składowiska zebrano blisko 17045 Mg odpadów 

komunalnych łącznie z odpadami zebranymi selektywnie, z tego do składowania trafiło 10544 Mg odpadów. 

Ilość zbieranych odpadów w ciągu roku przedstawia rysunek 4.1. W pierwszych trzech latach obserwuje się 

niewielki spadek ilości zbieranych odpadów, w roku 2005 ilość ta była mniejsza o 29% w porównaniu z rokiem 



  AArrcchhiivveess  ooff  WWaassttee  MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  EEnnvviirroonnmmeennttaall  PPrrootteeccttiioonn,,  vvooll..  1155  iissssuuee  22  ((22001133))  5555  

  

2003. Przez kolejne lata odbierano coraz więcej odpadów komunalnych – w ostatnim roku omawianego okresu 

ilość ta osiągnęła najwyższy poziom 4077,63 Mg, co stanowi blisko 24% odpadów zebranych w przeciągu 

pięciu lat. Związane jest to ze wzrostem ilości umów zawartych z właścicielami posesji na wywóz odpadów 

komunalnych, których liczba wzrosła z 4818 do 6321. 
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Rys. 4.1. Odpady komunalne zebrane w analizowanym okresie 

W ramach działalności składowiska zbiórką odpadów objęte były trzy gminy: Dębica, Czarna i Żyraków. Na 

rysunku 4.2. zaprezentowano procentowy udział odpadów z poszczególnych gmin w ogólnej puli odpadów 

zebranych w ciągu pięciu lat. 

gmina Czarna
12%

gmina Dębica
75%

gmina Żyraków
13%

 
Rys. 4.2. Procentowy udział odpadów z poszczególnych Gmin w ogólnej puli zebranych odpadów komunalnych 

Ilości zebranych odpadów komunalnych, z podziałem na Gminy, w poszczególnych latach przedstawia rysunek 

4.3. W gminach Czarna i Żyraków na przestrzeni pięciu lat zaobserwowano wzrost ilości odbieranych odpadów 

komunalnych. Z terenu gminy Czarna w 2007 roku odebrano 2,5 razy więcej odpadów niż w roku 2003. 

Natomiast w Gminie Żyraków wzrost ten był mniejszy, ponieważ w 2007 roku zebrano o ok. 57% więcej 

odpadów niż w 2003. 

Odmienną sytuację zaobserwowano w Gminie Dębica. Przez pierwsze trzy lata omawianego okresu ilość 

odbieranych odpadów zmniejszała się, a w kolejnych dwóch latach widoczny jest wzrost ze 1563 do 2094 Mg. 
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Rys. 4.3. Odpady zebrane w analizowanym okresie w poszczególnych gminach 

Stwierdzono, że wśród odbieranych odpadów, we wszystkich omawianych gminach, największy strumień 

stanowiły odpady pochodzące z gospodarstw domowych (Rys. 4.4.). Ich udział w strumieniu odpadów wahał się 

od 55 do 85%. W roku 2006 rozpoczęto zbiórkę odpadów pochodzących ze świadczenia usług komunalnych. W 

gminie Czarna udział odpadów z gospodarstw domowych malał na rzecz odpadów z usług komunalnych. 

Natomiast w gminie Dębica i Żyraków zaobserwowano wzrost ilości odpadów pochodzących z gospodarstw 

domowych. Ilość odpadów z usług komunalnych kształtowała się na podobnym poziomie (3 – 5%) we 

wszystkich analizowanych gminach. 
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Rys. 4.4. Procentowy udział odpadów z poszczególnych sektorów działalności w ogólnej puli odpadów 

kierowanych na składowisko  

W ramach prowadzonej selektywnej zbiórki, prowadzonej na terenie gmin objętych działalnością składowiska w 

Paszczynie, ze strumienia odpadów wydzielano cztery podstawowe surowce wtórne: papier i tekturę, szkło, 

tworzywa sztuczne i metale (Rys. 4.5.).  
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 Rys. 4.5. Surowce wtórne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych 

W ramach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych widoczny jest wzrost odzysku poszczególnych frakcji 

odpadów. Największy postęp dotyczy szkła oraz papieru i tektury, których odzysk w latach 2003 – 2007 

zwiększył się czterokrotnie. Papieru i tektury w 2007 roku odzyskano o 160,8 Mg więcej niż w roku 2003. 

Natomiast szkła, zebrano 488,3 Mg czyli o 387,6 Mg więcej niż w roku 2003. W przypadku pozostałych 

surowców wtórnych tj. tworzyw sztucznych i metali, zbierana ilość była zmienna. Największy poziom odzysku 

tworzyw sztucznych zanotowano w 2007 roku – 261,9 Mg, a metali w 2004 roku 29,24 Mg.   

5. Podsumowanie 

Ilość odpadów komunalnych zbieranych w sposób zorganizowany rośnie. Wzrost ten zaznaczył się szczególnie 

w latach 2005 – 2007, w których to ilość zbieranych odpadów zwiększyła się o 38%.  Największy strumień 

wśród odbieranych odpadów komunalnych, we wszystkich gminach obsługiwanych przez składowisko, stanowią 

odpady pochodzące z gospodarstw domowych. Ich udział w strumieniu odpadów, w zależności od roku i gminy 

z jakiej pochodziły, wahał się od 55 do 85 % ogólnej puli odpadów. W czasie analizowanego okresu widoczny 

jest postęp w selektywnej zbiórce odpadów. W latach 2003 – 2007 ilość odpadów wyselekcjonowanych wzrosła 

prawie trzykrotnie. W ostatnim roku badanego okresu ze strumienia odpadów komunalnych wyselekcjonowano 

prawie 25% surowców wtórnych. W przypadku odzysku poszczególnych frakcji surowców wtórnych, 

największy  wzrost ilości odzyskanych odpadów stwierdzono w przypadku szkła oraz papieru i tektury. 
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