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Liczba kontroli w terenie



1. Działalność nielegalna – zagrożenia dla ludzi i środowiska



PROCEDER PORZUCANIA ODPADÓW

1. Tereny wynajęte – hale, magazyny, place magazynowe od osób 
prywatnych, firm, syndyków lub bez wiedzy właściciela 
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PROCEDER PORZUCANIA ODPADÓW

2. Na terenach spółek Skarbu Państwa, terenach gminnych ( poprzemysłowych, zdegradowanych) –
wybranych celowo, ze świadomością że będą musiały zostać usunięte na koszt państwa  

66



PROCEDER PORZUCANIA ODPADÓW

3. Parkingi, miejsca postojowe (naczepy wypełnione odpadami)
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PROCEDER PORZUCANIA ODPADÓW

4. Zakopywanie odpadów - w istniejących wyrobiskach (w tym podczas prac rekultywacyjnych), na 
składowiskach (w trakcie normalnej eksploatacji) 

88



PROCEDER PORZUCANIA ODPADÓW

4. Zakopywanie odpadów – dobrze zorganizowana akcja 

99



5. Usuwanie porzuconych odpadów -
„karuzela odpadowa”

PROCEDER PORZUCANIA ODPADÓW
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6. Nielegalne międzynarodowe przemieszczanie odpadów

PROCEDER PORZUCANIA ODPADÓW
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107 w województwie śląskim, w 
których znajdują się odpady 
stwarzające największe zagrożenie 
(680 cała Polska)

(55 miejsc - grudzień 2019) 

12



13

 Zagrożenia

LZO - lotne związki organiczne z łatwością przechodzące
w postać pary lub gazu:
benzen, toluen, etylobenzen, ksylen, aceton, węglowodory
alifatyczne, dichlorometan, trichloroetan, trichloroeten,
dichlorobenzen, terpeny.

Objawy bezpośrednio po ekspozycji: podrażnienie oczu,
podrażnienie dróg oddechowych, bóle i zawroty głowy,
zaburzenia widzenia, zaburzenia pamięci, reakcje alergiczne
skóry, duszność, zmęczenie, nudności i wymioty.

Długotrwałe narażenie: uszkodzenia wątroby, nerek, serca
i centralnego układu nerwowego.

Zdrowie i życie
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 Zagrożenia

Pożary -

bezpieczeństwo, jakość powietrza

http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/
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 Zagrożenia

gleba

wody podziemne
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Styczeń 2019 Luty 2020

Czerwiec 2020
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Pkt. Czas wykonania 
badań 

Ołów mg/kg s.m. Rtęć mg/kg s.m. Suma benzyny C6-C12 mg/kg 
s.m. 

Olej mineralny C12-C35 mg/kg 
s.m. 

Dopuszczalna zmierzona Dopuszczalna zmierzona Dopuszczalna zmierzona Dopuszczalna zmierzona 

Pkt. 1 Marzec 2019 600 220 ±130 30 0,13±0,06 500 21±7 3000 840±280 
 

Pkt. 1 Czerwiec 
2020 

600 140±83 -- -- 500 35±12 3000 13000±4300 

Pkt. 2 Marzec 2019 600 90 ±54 30 0,18±0,08 500 460±160 3000 1200±400 
 

Pkt. 2 Czerwiec 
2020 

600 92 ±55 -- -- 500 110 ±37 3000 16000 ±5300 
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2. Regulacje formalno-prawne w zakresie gospodarki odpadami
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Podmioty gospodarujące odpadami posiadające decyzje*

*posiadających pozwolenie zintegrowane, pozwolenie na wytwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie odpadów     

i na przetwarzanie odpadów program gospodarowania odpadami wydobywczymi i obiektu unieszkodliwiania 

odpadów wydobywczych,  podziemne składowanie odpadów, odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości
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Zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów

• Konieczność dostosowania do nowych przepisów – graniczny termin złożenia 

wniosku - 5 marca 2020 r.

• Wymagana umowa dzierżawy w postaci aktu notarialnego, zaświadczenia o 

niekaralności, zabezpieczenie finansowe, monitoring wizyjny udostępniony w 

czasie rzeczywistym na potrzeby WIOŚ, określona maksymalna pojemność miejsc 

magazynowania

• Kontrola WIOŚ i organu wydającego nowe zezwolenie oraz zmianę zezwolenia

• Kontrola PSP

22



2323





3. Medyczne odpady zakaźne



Zakaźne odpady medyczne – problemy

• zwiększona ilość odpadów

• zmiana charakteru odpadów

• problemy z unieszkodliwieniem



Spalarnie odpadów medycznych

• 23 instalacje w Polsce

• 3 instalacje w woj. śląskim – łączna 

rzeczywista wydajność – 26,5 ton/dobę

• Szpital tymczasowy MCK Katowice – w 

marcu 2021 (szczyt epidemii) – 15 

ton/dobę 



• Monitorowanie stanu gospodarki 

odpadami – w szczególności 

medycznymi odpadami zakaźnymi.

• Zbieranie i analiza informacji                     

o ilości wytwarzanych odpadów                                       

i problemach.

• Przygotowanie informacji                          

o możliwościach podjęcia działań                

w sytuacji zagrożenia.

• Przygotowanie konkretnych 

rozwiązań w postaci projektu 

polecenia wydawanego 

podmiotom przez Wojewodę 

Śląskiego.

Zadania WIOŚ



Zadania WIOŚ

W związku z pojawieniem się zagrożenia ciągłości odbioru i utylizacji 

medycznych odpadów zakaźnych na terenie województwa śląskiego, WIOŚ 

przygotował projekt 4 poleceń w trybie art. 11i, 11j specustawy:

• 3 polecenia dotyczące wyznaczenia dodatkowych miejsc magazynowania 

odpadów

• 1 polecenie dotyczące przetwarzania odpadów medycznych innych niż 

zakaźne.

Podjęte działania zapobiegły utraty ciągłości odbioru i utylizacji odpadów w 

okresie 3 fali zachorowań. 



WIOŚ w Katowicach
ul. Konstantego Damrota 16

40-022 Katowice


