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TABL. 7/16/.   EMISJA I REDUKCJA PRZEMYSŁOWYCH ZANIECZYSZCZE Ń POWIETRZA 
EMISSION AND REDUCTION OF INDUSTRIAL AIR POLLUTANTS 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2000 2006 2007 SPECIFICATION 

Zakłady szczególnie uciążliwe  
dla czystości powietrzaa ............  26 22 22 

Plants generating air 
   pollutiona 

w tym wyposażone w urządzenia 
do redukcji zanieczyszczeń:    

of which possessing systems to 
reduce the emissions of: 

pyłowych .............................  21 16 16 particulates 
gazowych ............................  2 2 2 gases 

Emisja zanieczyszczeń:    Emission of pollutants: 
pyłowych: w tys. t .....................  2,4 0,8 0,7 particulates: in thous. t 

na 1 km2 w t ...........  8,2 2,7 2,5 per 1 km2  in t 
w tym ze spalania paliw.........  2,3 0,7 0,7 of which from the combustion of fuels 

gazowych: w tys. t ....................  1440,0 1614,9 1523,6 gases: in thous. t 
    na 1 km2 w t ...........  4914,6 5511,4 5199,9 per 1 km2 in t 

w tym: dwutlenek siarki .........  8,7 9,3 7,9 of which: sulphar dioxide 
tlenek węgla ...............  1,0 0,6 0,5 carbon monoxide 
tlenki azotu.................  3,2 3,1 2,7 nitrogen oxides 
dwutlenek węgla ........  1426,6 1592,7 1508,3 carbon dioxide 

Zanieczyszczenia zatrzymane  
w urządzeniach do redukcji  
zanieczyszczeń w % zanie- 
czyszczeń  wytworzonych:    

Pollutants retained in pollutant 
reduction systems in % 
of pollutants produced: 

pyłowych................................  97,7 99,5 99,4 particulates 
gazowych (bez CO2)..............  6,0 0,2 0,3 gases (excluding CO2) 

a Stan w dniu 31 XII, emitujące pyły, gazy lub równocześnie pyły i gazy. 
a As of 31 XII, emitting particulates, gases or particulates and gases. 
 
 
 
 

TABL. 8/17/.   ODPADY
a
 WEDŁUG RODZAJÓW 

  WASTEa BY TYPES 

2000 2006 2007 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

w tys. t   in thous. t 
SPECIFICATION 

Odpady wytworzone w ciągu  
  roku ............................................  311,1 320,3 526,8 

Waste generated during 
  the year 

poddane odzyskowib................  204,7 279,8 477,6 recovered b 
unieszkodliwione......................  103,9 5,8 22,0 treated 

w tym składowanec ..............  103,9 4,2 12,7 of which landfilled c 
magazynowane czasowod .......  2,5 34,7 27,2 temporarily stored d 

Odpady dotychczas składowane 
(nagromadzone)e ......................  4101,0 121,7 351,8 

Waste landfilled up to (accumu-
lated)e 

na 1 km 2 ..............................  14,0 0,4 1,2 per 1 km2 

a Z wyłączeniem odpadów komunalnych. bd W 2000 r. określone jako: b wykorzystane, d gromadzone przejścio-
wo. c Na terenach własnych zakładów i terenach obcych. e Na terenach własnych zakładów; stan w końcu roku. 

a Excluding municipal waste. bd In 2000 defined as: b utilized, d accumulated temporalily. c On own plant grounds 
and other land. e On own plant grounds; end of year. 

 
 
 




