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TABL. 14(24). ODPADY a  WEDŁUG  RODZAJÓW 
                        WASTE a  BY  TYPE 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Odpady wytworzone b  

Waste generated b 

Odpady dotych-
czas składowa-
ne (nagroma- 
dzone c; stan  
w końcu roku) 

Waste landfilled 
up to now 

(accumulated c;  
end of year) 

SPECIFICATION ogółem 

total 

w tym  
poddane 

odzyskowi 
of which 

recovered 

w tys. t    in thous. t 
     

O G Ó Ł E M ..................... 2005 34882,1 26574,5 558727,7 T O T A L 
2008 33738,8 23883,6 575153,7  

                                          2009 33307,2 22804,8 585555,3  
w tym:    of which: 

Mieszanki popiołowo-żużlowe  
z mokrego odprowadzania 
odpadów paleniskowych ........  65,3 58,9 4429,1 

Dust-slag compounds from wet 
treatment of furnace waste 

Popioły lotne z węgla ................  90,6 88,6 0,1 Coal fly ash 
Żużle, popioły paleniskowe  

i pyły z kotłów .........................  137,3 112,3 244,9 
Slag, furnace ash and particu-

lates from boilers 
Mieszaniny popiołów lotnych  

i odpadów stałych z wapnio-
wych metod odsiarczania 
gazów odlotowych..................  1914,5 1914,5 - 

Mixtures of flyash and solid 
waste originating from lime-
stone methods of desulphuri-
sation of waste gases 

Odpady z flotacyjnego wzboga-
cania rud metali nieżelaznych 27768,9 18493,4 537355,5 

Waste from floatation dres- 
sing of non-ferrous metal ores 

 

a Z wyłączeniem odpadów komunalnych; patrz uwagi ogólne, ust. 8 na str. 69. b W ciągu roku. c Na terenach własnych zakładów.  
a Excluding municipal waste; see general notes, item 8 on page 69. b During the year. c On own plant grounds.  

 

TABL. 15(25). POWIERZCHNIA  O  SZCZEGÓLNYCH  WALORACH  PRZYRODNICZYCH  PRAWNIE  CHRONIONA 
                        Stan  w  dniu  31  XII 
                        LEGALLY  PROTECTED  AREAS  POSSESSING  UNIQUE  ENVIRONMENTAL  VALUE 
                        As  of  31  XII 

WYSZCZEGÓL- 
NIENIE 

2000 2005 2008 2009 

SPECIFICATION 
w ha    in ha 

w % po-
wierzchni 
ogólnej 
woje-

wództwa 
in % of 

total area 
of the 

voivod-
ship 

na 1  
miesz-
kańca  
w m2 
per 

capita  
in m2 

        
O G Ó Ł E M a .............  400212,0 361597,4 359688,8 362429,7 18,2 1260 T O T A L a 
Parki narodowe b .........  11915,1 11920,2 11920,9 11920,9 0,6 41 National parks b 
Rezerwaty przyrody b 9473,9 10339,7 10504,3 10486,0 0,5 36 Nature reserves b 
Parki krajobrazowe bc 198625,1 196727,4 195437,4 195437,4 9,8 679 Scenic parks bc 
Obszary chronionego 

krajobrazu c ..............  179257,4 136228,2 136228,2 138566,2 6,9 482 
Areas of protected 

landscape c 
Zespoły przyrodniczo- 

-krajobrazowe ..........  116,5 1578,8 461,5 896,2 0,0 3 
Natural and scenic 

complexes 
Użytki ekologiczne ......  824,0 4803,1 5136,5 5123,0 0,3 18 Ecological areas 

 

a Łącznie z obiektami utworzonymi na mocy uchwały rad gmin. b Bez otuliny. c Bez powierzchni rezerwatów i innych form ochrony przyro-
dy położonych na terenie parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu.  

a Including those created on the basis of gmina resolution. b Excluding buffer zones. c Excluding nature reserves and other forms of na-
ture protection within scenic parks and areas of protected landscape.  


