
 

 

TABL. 7(110). ODPADY  KOMUNALNE  I  NIECZYSTOŚCI  CIEKŁE a 
MUNICIPAL  WASTE  AND  LIQUID  WASTE a 

2003 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2000 2002 ogółem 

total 

miasta 

urban 
areas 

wieś 

rural  
areas 

SPECIFICATION 

       
Odpady komunalne zebrane  

(w ciągu roku) b w t................. 1510657,3 1031288,3 934682,1 815793,0 118889,1 
Municipal waste collected 

(during the year) 
 b in t 

w tym z gospodarstw 
domowych

 c ..................  1061124,6 756282,5 684465,8 587676,9 96788,9 of which from households
 c 

w tym wyselekcjonowane:      of which selected: 

makulatura.......................  229,5 1917,8 2159,8 1378,7 781,1 waste-paper 

szkło ................................  867,1 1588,0 1073,3 836,1 237,2 glass 

tworzywa sztuczne ..........  57,4 866,8 982,8 831,7 151,1 plastic 

metale .............................  12,6 132,1 182,5 176,5 6,0 metals 

inne .................................  715,1 20,8 19,2 19,2 - other 

Czynne składowiska kontrolo-
wane d (stan w dniu 31 XII):      

Controlled landfill sites in 
operation d (as of 31 XII): 

liczba ..................................  103 102 101 33 68 number 

powierzchnia w ha..............  332,6 330,0 320,7 128,0 192,7 area in ha 

Zrekultywowana powierzch-
nia kontrolowanych skła-
dowisk d (w ciągu roku) w 
ha .......................................  4,3 3,4 - - - 

Reclaimed area of controlled 
landfill sites d (during the 
 year) in ha 

Nieczystości ciekłe e wywie-
zione (w ciągu roku) w dam3  1112,2 939,7 1058,1 563,4 494,7 

Liquid waste
 e removed 

(during the year) in dam3 

w tym z gospodarstw do-
mowych c .........................  800,3 768,8 733,4 364,0 369,4 of which from households c 

 

a Patrz uwagi ogólne do działu, ust. 8 i 9 na str. 166. b, c Dane szacunkowe; do 2001 r. określane jako odpady:  
b — stałe wywiezione, c — wywiezione z budynków mieszkalnych. d Do 2001 r. określane jako zorganizowane.  
e Gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych. 

a See general notes, item 8 and 9 on page 166. b, c Estimated data; until 2001 defined as solid waste: b — removed,  
c — removed from residential buildings. d Until 2001 defined as organized landfills. e Collected temporarily in cesspools. 


