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TABL. 13(23). ODPADY a  WYTWORZONE  I  NAGROMADZONE  ORAZ  TERENY  ICH  SKŁADOWANIA 
                         GENERATED  AND  ACCUMULATED  WASTE a  AND  THEIR  STORAGE  YARDS  AREAS 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2000 2003 2004 SPECIFICATION 

     
Zakłady wytwarzające odpady (stan  

w dniu 31 XII) ................................  137 102 101 
Plants generating waste (as of  

31 XII) 

Odpady wytworzone (w ciągu roku)  
w tys. t ...........................................  32363,5 32821,9 34706,5 

Waste generated (during the year)  
in thous. t 

poddane odzyskowi 
b

....................  24762,8 25278,5 26248,3 recovered b 

unieszkodliwione ...........................  6769,2 6663,7 7460,2 treated 

w tym składowane c ...................  6712,8 6599,3 7357,5 of which landfilled c 

magazynowane czasowo d............  831,5 879,7 998,0 temporarily stored d 

W % wytworzonych:     In % generated: 

poddane odzyskowi 
b

....................  76,5 77,0 75,6 recovered b 

unieszkodliwione ...........................  20,9 20,3 21,5 treated 

w tym składowane
 c

 ...................  20,7 20,1 21,2 of which landfilled c 

magazynowane czasowo
 d

............  2,6 2,7 2,9 temporarily stored
 d

 

Odpady dotychczas składowane 
(nagromadzone e; stan w końcu 
roku) w tys. t ..................................  635750,9 548411,1 551782,7 

Waste landfilled up to now (accumu-
lated e; end of year) in thous. t 

Odpady poddane odzyskowi 
b
  

z nagromadzonych do 1 stycznia 
roku sprawozdawczego w tys. t ....  439,7 358,8 270,5 

Waste recovered
 b

 from accumula-
ted by 1 January of reporting year 
in thous. t 

Tereny składowania odpadów w ha:    Area of storage yards in ha: 

nie zrekultywowane (stan w końcu 
roku) ...........................................  2973,5 2769,6 2749,1 non-reclaimed (end of year) 

zrekultywowane (w ciągu roku) .....  6,7 10,5 10,0 reclaimed (during the year) 
 

a Z wyłączeniem odpadów komunalnych; patrz uwagi ogólne, ust. 7 na str. 75. b Do 2001 r. � wykorzystane. c Na składowiskach wła-
snych i innych. d Do 2001 r. � gromadzone przejściowo. e Na składowiskach własnych.  

a Excluding municipal waste; see general notes, item 7 on page 75. b Until 2001 � utilized. c On own plant grounds and other land. d Until 
2001 � accumulated temporarily. e On own plant grounds.  


