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Fot. Archiwum MRiRW 

S OWO WST PNE

Szanowni Pa stwo!

Jest mi niezmiernie mi o zaprezentowa
Pa stwu „Wytyczne w zakresie wykorzystania 
produktów ubocznych oraz zalecanego post -
powania z odpadami w rolnictwie i przemy le
rolno-spo ywczymi”.

Opracowanie to jest wynikiem realizacji za-
da , uj tych w „Krajowym planie gospodarki 
odpadami 2010”, stanowi cym za cznik do 

uchwa y Rady Ministrów Nr 233 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie Krajowego pla-
nu gospodarki odpadami 2010. 

Wytyczne zosta y opracowane na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi przez zespó  pracowników Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falen-
tach, Dolno l skiego O rodka Badawczego we Wroc awiu pod kierunkiem Dyrek-
tora Oddzia u dr in . Marii Strzelczyk. Zawieraj  one m.in. opis pozosta o ci po-
produkcyjnych powstaj cych w rolnictwie i przemy le rolno-spo ywczym oraz 
sposoby ich zagospodarowania zgodne z aktualnymi wymogami przepisów pol-
skich i unijnych. 

Jednocze nie pragn  podkre li , e aktem prawnym, okre laj cym wymagania 
dla gospodarki odpadami w pa stwach Unii Europejskiej, jest dyrektywa Parla-
mentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 
odpadów oraz uchylaj ca niektóre dyrektywy (Dz. Urz. WE L 312 z 22.11.2008 r., 
s. 3–30). Dyrektywa ta ustanawia hierarchi  post powania z odpadami, wed ug 
której przepisy krajowe powinny zobowi zywa  w pierwszej kolejno ci do zapo-
biegania powstawaniu odpadów, a je li to niemo liwe, to kolejno do przygotowa-
nia do ponownego u ytku, recyklingu i innych form odzysku. Je eli wykorzystanie 
odpadów nie jest mo liwe, nale y je unieszkodliwi , przy czym najmniej po da-
nym sposobem unieszkodliwienia jest sk adowanie odpadów. 

Oddaj c niniejsze opracowanie w Pa stwa r ce, pozostaje mi ogromna nadzie-
ja, e przybli y ono Pa stwu tematyk  zwi zan  z gospodark  odpadami oraz u a-
twi stosowanie obowi zuj cych w tym zakresie przepisów. 

Marek Sawicki 
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Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
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1. WPROWADZENIE 

Produkcja rolna (ro linna i zwierz ca) oraz przetwarzanie surowców rolno- 
-spo ywczych wi e si  zawsze z powstawaniem wielu rodzajów pozosta o ci 
poprodukcyjnych. Surowce i materia y na ogó  nie s  w pe ni (w 100%) wykorzy-
stane, wskutek czego powstaj  pozosta o ci w postaci resztek surowcowych 
i materia owych stanowi cych produkty uboczne i odpady technologiczne oraz 
odpady wynikaj ce z u ytkowania maszyn, urz dze  i zabudowa . Dobór techno-
logii oraz intensywno  podejmowanych dzia a  zwi zanych ze zmniejszeniem 
wp ywu produkcji na rodowisko, znacz co przek ada si  na ilo  powstaj cych 
odpadów.

Powstanie niektórych odpadów, zw aszcza w du ej ilo ci, nie zawsze jest nie-
uniknione i uzasadnione. Dotychczasowa praktyka i stosowane ju  w wielu zak a-
dach dzia ania, zmierzaj ce do ograniczania powstawania odpadów, wykaza y, e
istniej  du e mo liwo ci uzyskania pozytywnych efektów. Dowiod y tego te  dzia-
ania, zmierzaj ce do minimalizacji powstawania odpadów, prowadzone w USA 

i krajach zachodnioeuropejskich. W wyniku tych dzia a  w ostatnim dwudziestole-
ciu nast pi a widoczna poprawa stanu rodowiska. Sta o si  tak dzi ki stosowaniu 
tzw. strategii zapobiegania, zwanej te  czystsz  produkcj  (CP – ang. „Cleaner 
Production”). 

Przepisy prawne, zarówno unijne jak i polskie, nak adaj  na wszelkie zak ady,
prowadz ce dzia ania powoduj ce powstawanie odpadów, obowi zek zapobiegania 
powstawaniu oraz minimalizacji ich ilo ci. Zgodnie z ustaw  z dnia 27 kwietnia 
2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243), „kto podejmuje dzia ania 
powoduj ce lub mog ce powodowa  powstawanie odpadów, powinien takie dzia-
ania planowa , projektowa  i prowadzi , tak aby: 

1) zapobiega  powstawaniu odpadów lub ogranicza  ilo  odpadów i ich nega-
tywne oddzia ywanie na rodowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po 
zako czeniu ich u ytkowania; 

2) zapewnia  zgodny z zasadami ochrony rodowiska odzysk, je eli nie uda o si
zapobiec powstawaniu odpadów; 

3) zapewnia  zgodne z zasadami ochrony rodowiska unieszkodliwianie odpadów, 
których powstaniu nie uda o si  zapobiec lub których nie uda o si  podda  od-
zyskowi.” 
Spe nienie tych wymaga  zale y m.in. od warunków technicznych, technolo-

gicznych, ekonomicznych, a przede wszystkim od racjonalnego prowadzenia go-
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spodarki w zak adach i od dzia a  zmierzaj cych do minimalizacji powstawania 
odpadów oraz w a ciwego ich zagospodarowania.  

Niniejsze wytyczne zawieraj  podstawowe wiadomo ci z zakresu ochrony ro-
dowiska i systemów zarz dzania rodowiskiem, zestaw dzia a  (zalece ) w zakre-
sie wykorzystania produktów ubocznych oraz zalecanego post powania z odpada-
mi w rolnictwie i przemy le rolno-spo ywczym. Ponadto zawarte s  w nich tak e
zalecane sposoby zagospodarowywania produktów ubocznych, mo liwe do zasto-
sowania w obecnych warunkach, oraz wielko ci wska ników materia och onno ci
i odpadowo ci, a tak e dzia ania rekomendowane przez ankietowane zak ady, ma-
j ce na celu zmniejszenie tych wska ników. 

G ównym materia em pomocnym w opracowaniu wytycznych by y informacje 
i dane ankietowe, uzyskane ze 179 polskich gospodarstw rolnych i zak adów prze-
mys u rolno-spo ywczego. Na podstawie tych danych opracowano tak e wska niki
materia och onno ci i pozosta o ci w rolnictwie i przemy le rolno-spo ywczym, 
podane w tabelach stanowi cych za cznik do wytycznych. 

2. CEL WYTYCZNYCH ORAZ KATEGORIE I GRUPY 
ODPADÓW OBJ TE WYTYCZNYMI 

Celem wytycznych jest okre lenie niezb dnych dzia a , zmierzaj cych do 
optymalnego wykorzystania produktów ubocznych oraz zapobiegania i minimali-
zacji powstawania odpadów w rolnictwie i przemy le rolno-spo ywczym.  

Wytyczne mog  stanowi  materia  pomocniczy dla organów samorz dowych, 
wydaj cych pozwolenia zintegrowane dla zak adów nale cych do wy ej wymie-
nionych dzia ów gospodarki.  

Wytyczne obejmuj  wyszczególnione poni ej kategorie odpadów, wymienione 
w za czniku nr 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 185, poz. 1243): 
- Q5   – substancje lub przedmioty zanieczyszczone lub zabrudzone w wyniku 

planowych dzia a  (pozosta o ci z czyszczenia, odpady opakowaniowe, 
pojemniki itp.); 

- Q8   – pozosta o ci z procesów przemys owych; 
- Q9   – pozosta o ci z procesów usuwania zanieczyszcze  (osady ciekowe, 

szlamy z p uczek itp.); 
- Q14 – substancje lub przedmioty, dla których posiadacz nie znajduje ju  dal-

szego zastosowania (odpady z rolnictwa). 
Zgodnie z obowi zuj cym stanem prawnym (listopad 2010 r.) wytyczne doty-

cz  grupy odpadów z rolnictwa i przetwórstwa rolno-spo ywczego (kod 02), wy-
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mienionych w rozporz dzeniu Ministra rodowiska z dnia 27 wrze nia 2001 r. 
w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206), nale cych do 
jednej z wy ej wymienionych kategorii. Na podstawie opinii Europejskiego Try-
buna u Sprawiedliwo ci oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylaj cej nie-
które dyrektywy (Dz. Urz. WE L 312 s. 3) pozosta o ci spe niaj ce okre lone wy-
magania powinny by  zakwalifikowane do produktów ubocznych, powstaj cych 
w czasie procesu produkcji. 

3. DEFINICJA ODPADU  
(PRODUKT UBOCZNY, CZY ODPAD?) 

W procesach produkcyjnych powstaj , oprócz produktu g ównego (celowego), 
ró nego rodzaju pozosta o ci.

Pozosta o ciami s  substancje lub przedmioty, których powstanie nie jest 
celem danego procesu produkcyjnego, lecz ubocznym skutkiem jego przepro-
wadzenia. Pozosta o ci te, w zale no ci od w a ciwo ci i spe niania okre lonych 
warunków, mog  by  sklasyfikowane jako produkty uboczne lub odpady. Kryteria 
tej klasyfikacji ci gle nie s cis e i jednoznaczne. Dlatego te  ten sam rodzaj po-
zosta o ci mo e by  uznany za produkt uboczny lub za odpad, w zale no ci od 
aktualnych uwarunkowa  gospodarczych, spo ecznych i prawnych. 

Definicja odpadu, zarówno w Polsce jak i krajach Unii Europejskiej, jest ci gle
dyskusyjna, mimo e zosta a podana w obowi zuj cych przepisach prawnych. 
Wed ug art. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/12/WE z dnia 
5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów (Dz. Urz. UE L 149), a tak e wg art. 3.1. 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243)
„odpady oznaczaj  ka d  substancj  lub przedmiot nale cy do jednej 
z kategorii, okre lonej w za czniku nr 1 do ustawy, których posiadacz po-
zbywa si , zamierza pozby  si  lub do ich pozbycia si  jest zobowi zany”.

W rozporz dzeniu Rady (EWG) nr 3035/80 z dnia 11 listopada 1980 r. ustala-
j cym ogólne zasady przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych pro-
duktów rolnych, wywo onych w postaci towarów nieobj tych za cznikiem II do 
Traktatu i kryteria ustalania kwoty takich refundacji (Dz. Urz. UE L 323), ustalaj -
ce ogólne zasady przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów 
rolnych, wywo onych w postaci towarów nieobj tych za cznikiem II do Traktatu 
i kryteria ustalania kwoty takich refundacji (Dz. U. L 323 z 29.11.1980 r.). podano 
nast puj ce definicje produktów ubocznych i pozosta o ci (odpadów): 
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- „produkty uboczne” – ilo ci produktów lub towarów uzyskiwanych w toku da-
nego procesu produkcyjnego, o sk adzie lub cechach wyra nie ró nych od towa-
rów faktyczne wywo onych, oraz które nadaj  si  do wprowadzenia do obrotu; 

- „pozosta o ci” – produkty danego procesu produkcyjnego, o sk adzie wyra nie 
ró nym od towarów faktycznie wywo onych i które nie mog  by  skomercjali-
zowane.

Brak jednoznacznej wyk adni prawnej spowodowa  wszcz cie kilku post powa
w Europejskim Trybunale Sprawiedliwo ci (ETS). Zgodnie z wyrokiem Europej-
skiego Trybuna u Sprawiedliwo ci z dnia 11 listopada 2004 r. w sprawie C-457/02, 
nale y przyj , e towar, materia  lub surowiec pochodz cy z procesu wytwarzania 
lub wydobywania, którego celem nie by o zasadniczo ich wyprodukowanie, nie 
stanowi pozosta o ci, ale produkt uboczny, którego przedsi biorstwo nie chce 
„usuwa ” w rozumieniu art. 1 lit. a) akapit pierwszy dyrektywy 75/442/EWG oraz 
91/156/EWG (niniejsze dyrektywy zosta y implementowane do prawa polskiego 
ustaw  o odpadach), ale który zamierza, bez uprzedniego przetworzenia, zu ytko-
wa  lub zby  na korzystnych dla siebie warunkach. Poj cie produktów ubocznych 
jest ograniczone wy cznie do sytuacji, w których ponowne wykorzystanie towaru, 
materia u czy surowca bez uprzedniego przetwarzania i z zachowaniem ci g o ci 
procesu produkcyjnego jest pewne. 

Uwzgl dniaj c interpretacj  i kryteria ETS, Komisja Rady i Parlamentu Euro-
pejskiego (KRiPE) wyda a komunikat wyja niaj cy, dotycz cy odpadów i produk-
tów ubocznych [KOM (2007) 59, Bruksela 21.02.2007 r.]. Komunikat KRiPE za-
wiera wyja nienia definicji odpadów oraz wskazówki, dotycz ce klasyfikacji da-
nego materia u jako odpadu.  

W wydanej pó niej dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE 
z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylaj cej niektóre dyrekty-
wy (Dz. Urz. WE L 312 s. 3), definicja odpadu nie zosta a zmieniona. W art. 5 tej 
dyrektywy podane s  natomiast warunki, dotycz ce uznania pozosta o ci popro-
dukcyjnych za produkt uboczny. 

Zgodnie z tym artyku em, produkty uboczne oznaczaj  substancje lub przed-
mioty powstaj ce w wyniku procesu produkcyjnego, którego podstawowym celem 
nie jest ich produkowanie, je eli spe niaj  nast puj ce warunki: 
a) dalsze ich wykorzystanie jest pewne; 
b) mog  by  wykorzystane bezpo rednio bez jakiegokolwiek dalszego przetwa-

rzania, innego ni  normalna praktyka przemys owa;
c) powstaj  jako integralna cz  procesu produkcyjnego;  
d) dalsze ich wykorzystanie jest zgodne z prawem, to znaczy spe niaj  wszelkie 

istotne wymagania dla okre lonego zastosowania w zakresie produktu, ochrony 
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rodowiska i zdrowia ludzkiego i nie doprowadzi do ogólnych niekorzystnych 
oddzia ywa  na rodowisko lub zdrowie ludzkie. 
Zgodnie z wymogami prawnymi, wszystkie zak ady produkcyjne s  zobowi -

zane do prowadzenia ekologicznej gospodarki odpadowej, podejmowania dzia a
zmierzaj cych do minimalizacji powstawania odpadów „u ród a” oraz zagospoda-
rowanie pozosta o ci z procesów produkcyjnych i odzysk, w tym recykling, odpa-
dów.

W celu rozró nienia produktów ubocznych od odpadów proponujemy defini-
cje, które nie s  sprzeczne z omówionymi powy ej kryteriami ETS ani dyrektyw
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w spra-
wie odpadów oraz uchylaj cej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE L 312), a mog
u atwi  klasyfikacj  pozosta o ci:
- produkty uboczne – pozosta o ci poprodukcyjne, nadaj ce si  do bezpo-

redniego wykorzystania bez uprzedniego przetwarzania lub stanowi ce su-
rowiec do produkcji innych wyrobów; 

- odpady – pozosta o ci poprodukcyjne, wymagaj ce poddawania procesom 
przerobu w celu odzysku lub unieszkodliwienia, oraz pozosta o ci popro-
dukcyjne nienadaj ce si  do odzysku i przedmioty lub ich cz ci nienadaj -
ce si  do u ytku.

Produkty uboczne powinny by  wykorzystane w zak adzie lub sprzedane, 
a nawet przekazywane bezp atnie (w warunkach trudno ci ze zbytem). Odpady 
natomiast nale y poddawa  procesom odzysku lub unieszkodliwiania i likwidacji 
w sposób jak najmniej szkodliwy dla rodowiska i zgodny z wymaganiami obo-
wi zuj cych przepisów prawnych. 

W szczególnych przypadkach, kiedy wyst pi brak mo liwo ci zbytu lub nawet 
bezp atnego przekazania produktów ubocznych, mog  one by  z konieczno ci trak-
towane jako odpady. Przyk adem mog  by  wys odki z cukrowni, które s  produk-
tem ubocznym i nadaj  si  do bezpo redniego wykorzystania jako pasza dla zwie-
rz t. Równie  melasa, jako produkt uboczny, jest surowcem dla przemys u fermen-
tacyjnego. Ostatnio zdarza si  jednak dosy  cz sto brak popytu, zarówno na wy-
s odki, jak i melas . W takich sytuacjach, z konieczno ci, produkty te mog  by
zaliczone do odpadów. 

Bior c pod uwag  tre  proponowanej powy ej definicji odpadów, pozosta o-
ci poprodukcyjne, zaliczane do odpadów, musz  by  podzielone na: 
- odpady nadaj ce si  do recyklingu lub odzysku po poddaniu odpowiednim pro-

cesom przerobu; 
- odpady niemaj ce adnego praktycznego zastosowania i nienadaj ce si  do pod-

dania procesom odzysku ani recyklingu.  
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Dokonanie takiego podzia u wymaga bardzo wnikliwej oceny i rozeznania 
mo liwo ci zastosowania ró nych procesów przetwarzania odpadów w celu ich 
odzysku. Ma to na celu mo liwie najwi ksze ograniczenie ilo ci odpadów, trafiaj -
cych na sk adowiska. Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 9 i 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243): 
- odzysk – „wszelkie dzia ania, nie stwarzaj ce zagro enia dla ycia, zdrowia 

ludzi lub dla rodowiska, polegaj ce na wykorzystaniu odpadów w ca o ci
lub w cz ci, lub prowadz ce do odzyskania z odpadów substancji, materia-
ów lub energii i ich wykorzystania, okre lone w za . 5 do ustawy”;

- recykling – „taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu sub-
stancji lub materia ów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w 
celu uzyskania substancji lub materia u o przeznaczeniu pierwotnym lub 
innym przeznaczeniu, w tym recykling organiczny, z wyj tkiem odzysku 
energii”.

Zgodnie z art. 6 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE  
z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylaj cej niektóre dyrekty-
wy (Dz. Urz. UE L 312), niektóre okre lone rodzaje odpadów przestaj  by  odpa-
dami (trac  status odpadu), gdy zosta y poddane procesowi odzysku, w tym recy-
klingu i spe niaj cis e kryteria, opracowane zgodnie z nast puj cymi warunkami: 
a) dana substancja lub przedmiot jest powszechnie stosowana do konkretnych 

celów;
b) istnieje rynek takich substancji lub przedmiotów b d  popyt na nie; 
c) dana substancja lub przedmiot spe niaj  wymagania techniczne dla konkretnych 

celów oraz wymagania obowi zuj cych przepisów i norm, maj cych zastoso-
wanie do produktów; 

d) zastosowanie substancji lub przedmiotu nie prowadzi do ogólnych niekorzyst-
nych skutków dla rodowiska lub zdrowia ludzkiego. 

4. OCHRONA I ZARZ DZANIE RODOWISKIEM

Przez wiele lat ochrona rodowiska w przemy le ogranicza a si  do usuwania 
skutków: budowy instalacji do oczyszczania gazów, cieków, zmniejszania st e-
nia, zabezpieczania i deponowania odpadów sta ych. Obecnie zmienia si  to podej-
cie i traktuje technologie „ko ca rury” jako absolutn  ostateczno , a nacisk k a-

dzie na dzia anie prewencyjne, zmierzaj ce do minimalizacji wp ywu produktu na 
rodowisko w ca ym „cyklu ycia”, czyli w fazie pozyskiwania surowców, produk-

cji, u ytkowania, jak i po zako czeniu eksploatacji czy wykorzystania.  
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Wzrost wiadomo ci ekologicznej producentów, rozwój prawodawstwa w za-
kresie ochrony rodowiska, jak i oczekiwania konsumentów, a tak e zwi kszaj ce 
si  zagro enie zwi zane z produkcj  coraz wi kszej ilo ci dóbr konsumpcyjnych 
determinuj  szybki rozwój nauk z zakresu strategii i systemów zarz dzania rodo-
wiskiem. Wszystkie dzia ania, podejmowane w tym zakresie, maj  na celu zmniej-
szenie negatywnego wp ywu produkcji i us ug poprzez zapobieganie powstawaniu 
zanieczyszcze  oraz minimalizacji zu ycia zasobów naturalnych. Dzia ania takie 
maj  równie  efekt ekonomiczny, wynikaj cy ze zmniejszenia zu ycia surowców 
i materia ów oraz kosztów ponoszonych w zwi zku z korzystaniem ze rodowiska.
Wymogi ochrony rodowiska powinny stanowi  podstaw  wszystkich decyzji po-
dejmowanych przez kierownictwo zak adów.

Modele ochrony rodowiska (O ):
- model statyczny (pasywny) – model usuwania skutków lub model oczyszczania, 

w którym dzia ania s  podejmowane po wytworzeniu odpadów, poza cyklem 
produkcyjnym, stosownie do zasady „zanieczyszczaj cy p aci”; taki model jest 
zgodny z prawem, jednak nie chroni rodowiska, poniewa  z za o enia nie 
zmniejsza ilo ci zanieczyszcze  wprowadzanych do rodowiska, ograniczaj c
si  do ponoszenia odpowiedzialno ci finansowej, podnosz c tym samym ogólne 
koszty produkcji („model dzia ania na ko cu rury”); 

- model dynamiczny (aktywny) – jest oparty na nowoczesnym podej ciu do pro-
blemu ochrony rodowiska; wprowadzenie czynnika czasu do modelu O  zak a-
da ci g o  poprawy oraz dyscyplin  czasow  w osi ganiu poprawy; model ten 
umo liwia realizacj  „dobrowolnych zobowi za  ekologicznych”. 

Wieloletnie lekcewa enie problemu wp ywu dzia alno ci cz owieka na rodo-
wisko prowadzi o do stosowania modelu zrzutów niekontrolowanych oraz zrzutów 
kontrolowanych, polegaj cych na rozcie czaniu zanieczyszcze . Modele te jednak 
nie zabezpieczaj  przed wp ywem produkcji na rodowisko, a pierwszy z nich jest 
niezgodny z prawem. 

Instrumenty zarz dzania rodowiskiem. Istnieje wiele ró nych podzia ów
instrumentów zarz dzania rodowiskiem. Najogólniej mo na je jednak podzieli  na 
instrumenty oddzia ywania bezpo redniego i po redniego. Do pierwszej grupy 
mo na zaliczy  wszelkie regulacje ogólnoprawne zarówno o charakterze ustrojo-
wym (Konstytucja, kodeksy), jak i problemowym (ustawy, rozporz dzenia), a tak-
e prawno-administracyjne: 
- zakazy (np. emisji zwi zków oraz stosowania technologii niebezpiecznych dla 

rodowiska);
- nakazy (zmniejszenia produkcji lub zamkni cia zak adu, stosowania urz dze

ochronnych, sporz dzania oceny oddzia ywania na rodowisko); 
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- standardy (produktowe, jako ci rodowiska, wielko ci emisyjne); 
- pozwolenia (emisyjne, inwestycyjne, eksploatacyjno-reglamentacyjne i in.); 
- proekologiczne procedury administracyjne (procedura post powania w sprawie 

oceny oddzia ywania na rodowisko planowanych przedsi wzi , skutków reali-
zacji opracowanych planów i programów, zapewnienia udzia u spo ecze stwa 
w post powaniu administracyjnym, dotycz cym korzystania ze rodowiska oraz 
dost pu spo ecze stwa do informacji o rodowisku, zapewnienia ochrony ro-
dowiska w trakcie realizacji inwestycji). 

Kolejn  grup  instrumentów zarz dzania rodowiskiem s  ni ej wymienione 
instrumenty oddzia ywania po redniego. 

Instrumenty ekonomiczne – ich zadaniem jest kreowanie bod ców inspiruj cych 
podmioty do oszcz dnego korzystania z walorów i zasobów rodowiska oraz 
gromadzenie i podzia rodków finansowych na realizacj  zada , zgodnych z ce-
lami polityki ekologicznej. W grupie tych instrumentów znajduj  si  dzia ania 
o charakterze: 
- danin publicznych (podatki, op aty – np. za gospodarcze u ytkowanie rodo-

wiska, pobór wody, gospodarowanie zasobami mineralnymi, wy czenie 
gruntów z produkcji rolnej i le nej, wycink  drzew, op aty emisyjne, op aty
produktowe oraz za unieszkodliwianie odpadów itp.);  

- rynkowym – oparte na mechanizmie transakcji rynkowych (zbywalne prawa 
do emisji zanieczyszcze );

- zach t finansowych (dotacje, ulgi podatkowe); 
- zabezpiecze  finansowych (zastawy ekologiczne oraz ubezpieczenia od skut-

ków awarii); 
- administracyjnych kar pieni nych – za wszelkiego rodzaju przekroczenia ilo-

ciowe lub jako ciowe substancji wprowadzanych do rodowiska, ilo ci po-
branej wody, poziomu generowanego ha asu oraz przekroczenia, zwi zane ze 
sposobem oraz miejscem gromadzenia odpadów czy te  niszczeniem zieleni 
lub wycink  drzew i krzewów bez pozwole .

Ekologiczna reforma podatkowa. 
Instrumenty dobrowolnego stosowania:  
- dobrowolne umowy lub porozumienia ekologiczne, opisane w dyrektywie 

Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. 
w sprawie opakowa  i odpadów opakowaniowych (Dz. Urz. UE L 349); 

- procedury dobrowolnego stosowania, wynikaj ce z ró nych dokumentów 
o charakterze nieobligatoryjnym;  

- zalecenia ekologiczne, wskazuj ce i szereguj ce dzia ania lub rozwi zania 
wprowadzane przez podmioty w celu uzyskania wy szej ekologiczno-ekono-
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micznej efektywno ci funkcjonowania, zmniejszaj cego antropogenne obci -
enia rodowiska.

Instrumenty oddzia ywania spo ecznego – narz dzia zwi zane z kszta towaniem 
i rozwojem wiadomo ci ekologicznej spo ecze stwa oraz jego zaanga owania 
w ochron rodowiska. S  to przede wszystkim dzia ania edukacyjne, dost p do 
informacji o rodowisku, lobbing ekologiczny, sponsoring, instrumenty nacisku 
spo ecznego (petycje, manifestacje, demonstracje), us ugi spo eczne ( wiadczo-
ne g ównie przez organizacje pozarz dowe) oraz dzia ania komplementarne 
(prowadzone niezale nie i cz sto równolegle do bada  zlecanych w ramach ofi-
cjalnej procedury przez zainteresowanych). 

System zarz dzania rodowiskiem (SZ ) jest to zamierzony i uporz dkowa-
ny uk ad dzia a , zapewniaj cych realizacj  polityki ochrony rodowiska przedsi -
biorstwa stosownie do wybranego modelu. Zarz dzanie rodowiskiem powinno 
stanowi  integraln  cz  zarz dzania przedsi biorstwem i swym zasi giem obej-
mowa  struktur  organizacyjn , czynno ci planowania, zakres odpowiedzialno ci, 
praktyki, procedury, procesy i zasady s u ce rozwijaniu, wdra aniu, osi ganiu,
przegl dowi i utrzymaniu polityki rodowiskowej oraz aspektami rodowiskowy-
mi. SZ  jest instrumentem zach caj cym przedsi biorstwa, zak ady, jednostki 
organizacyjne do ci g ych dzia a  w celu ochrony rodowiska, a polegaj cych na: 
- identyfikacji obszarów, dla których nale y opracowa , poprawi  skuteczno

systemu zarz dzania rodowiskowego;
- ci g ym poszukiwaniu mo liwo ci praktycznego ograniczenia oddzia ywania na 

rodowisko i przyjmowaniu nowych celów w zakresie ochrony rodowiska;  
- systematycznym identyfikowaniu i eliminowaniu niezgodno ci z wewn trznymi

i zewn trznymi wymaganiami;  
- permanentnym identyfikowaniu aspektów rodowiskowych, wymagaj cych 

nadzoru lub poprawy;  
- szkoleniu personelu w celu zwi kszenia efektywno ci podejmowanych dzia a

rodowiskowych;  
- porównywaniu si  z innymi firmami czy instytucjami, dzia aj cymi w tej samej 

bran y. 
Wprowadzanie SZ  wymaga pracy, mobilizacji ca ego personelu oraz cz sto 

poniesienia kosztów na okre lone inwestycje. Niesie ze sob  te  okre lone korzy ci
(efekty):  
- ekologiczne – np. w postaci zmniejszenia emisji zanieczyszcze , zmniejszenia 

zu ycia wody, surowców, materia ów (wyra a si  je w jednostkach naturalnych 
– Mg, m3);
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- ekonomiczne – wszystkie efekty, które mo na wyrazi  w warto ciach pieni -
nych takich jak oszcz dno ci wynikaj ce ze zmniejszonych kosztów produkcji 
(op at ekologicznych, kosztów ponoszonych na energi  itp.); 

- organizacyjne – usprawnienie obiegu dokumentów, jasno okre lone zakresy 
obowi zków;

- spo eczne – lepszy wizerunek spo eczny przedsi biorstwa co prowadzi do wzro-
stu zaufania konsumentów i inwestorów. 

Program Czystszej Produkcji (PCP). Zgodnie z definicj  przedstawion
przez United Nations Environment Programme (UNEP), czystsza produkcja ozna-
cza systematyczne i kompleksowe dzia ania prewencyjne w odniesieniu do proce-
sów, produktów i us ug, podejmowane u ród a powstawania zagro e  dla rodo-
wiska i ludzi.

Program Czystszej Produkcji jest prostym, uniwersalnym i niesformalizowa-
nym programem zarz dzania rodowiskowego. Przyst pienie do niego jest dobro-
wolne. SZ  wg CP, oparty na dobrowolnym zobowi zaniu przedsi biorstwa do 
ci g ego zmniejszania wp ywu jego dzia alno ci na rodowisko, jest wprowadzany 
w Polsce od 1996 r.

Wdra anie PCP mo e stanowi  przygotowanie do uczestnictwa w Systemie 
Ekozarz dzania i Audytu EMAS (ang. „Eco Management and Audit Scheme”) 
oraz wdra ania mi dzynarodowych norm serii ISO 14000. Czystsza Produkcja nie 
jest dzia aniem jednorazowym, w praktyce oznacza stosowanie ci g ych, komplek-
sowych dzia a  prewencyjnych, prowadz cych: 
- w fazie produkcji – do eliminacji toksycznych surowców, oszcz dno ci w zakre-

sie ilo ci zu ywanych materia ów, energii, wody itp.;
- w odniesieniu do produktu – do minimalizacji negatywnego wp ywu na rodo-

wisko w ca ym „cyklu ycia”. 
Koordynatorem ruchu CP w Polsce jest stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej 

Produkcji” – cz onek Federacji Stowarzysze  Naukowo-Technicznych NOT. Sto-
warzyszenie prowadzi Polski Rejestr Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przed-
si biorczo ci. 

Wdra anie PCP obejmuje ró ne dzia ania o charakterze organizacyjnym, eko-
nomicznym oraz technicznym. Budow  SZ , bazuj cego na strategii CP, mo na
podzieli  na poszczególne fazy, które obejmuj :
- poparcie kierownictwa (podpisanie deklaracji CP-UNEP, aktualizacja polityki 

ochrony rodowiska, wydanie odpowiednich rozporz dze  wewn trznych doty-
cz cych wprowadzenia CP, z o enie wniosku); 

- ocen  i analiz  potencjalnych obszarów do minimalizacji powstawania odpa-
dów;

- analiz  wykonalno ci wariantów rozwi za ;



4. Ochrona i zarz dzanie rodowiskiem 17

- wybór Pilotowego Projektu CP; 
- wdro enie Pilotowego Projektu CP; 
- ocen  (kontrol ) wdro onego Projektu CP, weryfikacja; 
- kolejne projekty CP; 
- wniosek o uzyskanie wiadectwa CP; 
- audyt weryfikacyjny; 
- wpis do rejestru CP; 
- coroczne raporty rodowiskowe; 
- ci g  popraw .

System Ekozarz dzania i Audyty EMAS jest unijnym instrumentem zach caj -
cym i promuj cym instytucje, spe niaj ce wysokie standardy rodowiskowe  
i usankcjonowanym prawnie programem Wspólnot Europejskich. EMAS pomaga 
organizacjom optymalizowa  ich procesy produkcyjne dzi ki zmniejszeniu wp y-
wu na rodowisko i bardziej wydajnemu wykorzystaniu zasobów. System funkcjo-
nuje na podstawie rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 
1221/2009/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udzia u orga-
nizacji w systemie ekozarz dzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylaj cym 
rozporz dzenie (WE) Nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE 
i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 s. 1). Do podstawowych zasad dzia ania
EMAS nale :
- dobrowolno  – udzia  organizacji w systemie jest dobrowolny; 
- dost pno  – system jest tak opracowany, aby mog a do niego przyst pi  ka da

jednostka organizacyjna (przedsi biorstwa, jednostki administracyjne, placówki 
edukacyjne itp.); 

- niezale na weryfikacja – wszystkie organizacje zarejestrowane w EMAS s
okresowo sprawdzane przez niezale nych weryfikatorów rodowiskowych; 

- jawno  danych – jednym z elementów programu jest obowi zek publikowania 
przez organizacj  deklaracji rodowiskowych, zawieraj cych informacje doty-
cz ce oddzia ywania organizacji na rodowisko, podejmowanych dzia a ro-
dowiskowych oraz uzyskiwanych efektach; 

- cykliczno – organizacje zarejestrowane w systemie s  zobowi zane do ci g ej 
kontroli i systematycznych dzia a , d cych do zmniejszenia wp ywu ich dzia-
alno ci na rodowisko.
Przyst pienie do SZ  jest dobrowolne, ale obliguje jednostk  do przestrzegania 

okre lonych zasad i procedur post powania. Procedura wdro enia systemu EMAS 
obejmuje: 
- decyzj  o wdro eniu EMAS; 
- ustalenie polityki rodowiskowej; 
- przeprowadzenie przegl du rodowiskowego; 
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- ustalenie celów, zasad i programów rodowiskowych; 
- wdro enie SZ ;
- przeprowadzenie wewn trznego audytu rodowiskowego; 
- sporz dzenie deklaracji rodowiskowej; 
- przeprowadzenie weryfikacji przez akredytowanego weryfikatora rodowisko-

wego;
- rejestracja w systemie EMAS. 

Norma ISO 14001 – jest to mi dzynarodowa norma, okre laj ca wytyczne 
i procedury wdra ania systemu ISO 14000, wydana przez Mi dzynarodow  Orga-
nizacj  Standaryzacji (ang. „International Organization for Standardization”) we 
wrze niu 1996 r. G ównym celem systemu ISO 14000 jest produkowanie wyrobów 
w taki sposób, aby minimalnie wykorzystywa  zasoby naturalne, energi , wod ,
z zachowaniem przynajmniej dotychczasowej jako ci produktu. ISO 14001 jest 
najwa niejsz  norm  z ca ej serii, poniewa  daje mo liwo  certyfikacji systemu 
zarz dzania rodowiskiem. Norma ta ustala zasady, wytyczne lub charakterystyki, 
dotycz ce ró nej dzia alno ci oraz uzyskiwanych wyników. Jest przeznaczona do 
powszechnego i wielokrotnego stosowania, wprowadza kodeks dobrej praktyki 
oraz zasady racjonalnego post powania w warunkach aktualnego poziomu techni-
ki. Nak ada obowi zek ci g ej poprawy i zgodno ci z aktualnym stanem prawnym. 
Bazuje na klasycznym modelu ko owym Deminga, obejmuj cym cztery etapy dzia-
a : planowanie (Plan), realizacj  (Do), kontrol  (Check) i dzia ania koryguj ce

(Act), maj ce na celu ci g  popraw  i doskonalenie systemu organizacyjnego 
przedsi biorstwa dla osi gni cia efektów rodowiskowych. 

Model systemu zarz dzania rodowiskiem, zgodny z norm  ISO 14001, sk ada
si  z pi ciu elementów:  

polityki rodowiskowej – dokument opracowany zgodnie z PN-EN ISO 14001 
z 2005 r. zawieraj cy stanowisko kierownictwa firmy; 
planowania – obejmuj cego przegl d rodowiskowy, wymagania prawne, cele 
i zadania rodowiskowe oraz programy zarz dzania rodowiskowego; 
wdra ania i funkcjonowania systemu – etap ten wymaga sporz dzenia proce-
dur zwi zanych ze:

struktur  i odpowiedzialno ci ;
szkoleniem, wiadomo ci  i kompetencjami;  
systemem komunikacji; 
systemem prowadzenia dokumentacji i nadzoru nad ni ;
sterowaniem operacyjnym, oznaczaj cym nadzór realizowanych procesów ze 
wzgl du na potencjalne aspekty rodowiskowe; 
gotowo ci  na wypadek awarii i reagowania na nie. 
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dzia ania sprawdzaj ce i koryguj ce – etap ten obejmuje monitoring, pomiary 
i ocen  zgodno ci uzyskanych wyników z przyj tymi za o eniami, dzia ania ko-
ryguj ce oraz nadzór nad zapisami, audyt wewn trzny; 
przegl d SZ  wykonywany przez kierownictwo – wykonywany w zaplano-
wanych terminach w celu oceny dzia ania wdro onego systemu; efektem powin-
ny by  zalecenia, maj ce na celu doskonalenie SZ .

Ostatnim elementem modelu SZ  jest za o enie ci g ego doskonalenia.

5. ZALECENIA OGÓLNE, DOTYCZ CE
ZAPOBIEGANIA POWSTAWANIU ODPADÓW  
I MINIMALIZACJI ICH ILO CI

W celu wywi zania si  z obowi zków, wynikaj cych z przepisów prawnych, 
ka dy zak ad produkcyjny powinien podejmowa  dzia ania, zapobiegaj ce po-
wstawaniu odpadów oraz zmniejszaj ce ich ilo . Ni ej wymieniono dzia ania 
w tym zakresie. 
1. D enie do minimalizacji wp ywu produkcji na rodowisko poprzez: 

- eko-projektowanie;  
- zmniejszanie ilo ci odpadów u ród a, czyli w procesach przygotowania 

produkcji i w procesach wytwórczych; 
- wprowadzenie najlepszych dost pnych technik BAT (ang. „Best Available 

Techniques”);
- wprowadzanie systemów zarz dzania rodowiskiem. 
Eko-projektowanie oznacza uwzgl dnianie aspektów rodowiskowych w pro-

jektowaniu produktu i ma na celu popraw  charakterystyki oddzia ywania, jakie 
dany produkt wywiera na rodowisko przez ca y „cykl ycia”. Dotyczy to zarówno 
samych produktów, jak równie  opakowa  jednostkowych, zbiorczych i transpor-
towych. 

Efektem zmniejszania ilo ci odpadów u ród a jest zmniejszenie kosztów ich 
zbierania, zagospodarowania i unieszkodliwiania po procesach produkcyjnych. Jest 
to strategia zapobiegania powstawaniu skutków dzia alno ci, a nie ich usuwania. 
Wprowadzanie najlepszych dost pnych technik skutkuje zwi kszon  efektywno-
ci  produkcji i popraw  oddzia ywania na rodowisko (zmniejszenie ilo ci odpa-

dów i cieków).
W rozumieniu obowi zuj cych przepisów najlepsze dost pne techniki s  taki-

mi rozwi zaniami technicznymi, technologicznymi i organizacyjnymi, zastosowa-
nymi w konkretnej instalacji, które nale  do najlepszych w danej bran y czy te
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dla danego komponentu rodowiska oraz s  dost pne w postaci sprawdzonej na 
skal  przemys ow  i s  wykonalne ekonomicznie, tj. przynosz  korzy ci bez nad-
miernych kosztów funkcjonowania instalacji. 

Wybór konkretnych, najlepszych dost pnych technik w danym zak adzie po-
winien by  oparty na trójetapowej ocenie (wed ug schematu zamieszczonego 
w tabeli 1.). 

Tabela 1. Proces wyboru najlepszej dost pnej techniki (wg: Najlepsze dost pne techniki BAT – 
wytyczne dla przemys u piwowarskiego) 

Nr Kryteria wyboru Czynnik warunkuj cy 
1 korzy ci dla rodowiska
2 skutki uboczne dla rodowiska
3 zmiany skutków mi dzy komponentami rodowiska 

korzy ci dla rodowiska

4 uwarunkowania i mo liwo ci techniczne oraz organizacyjne 
5 wp yw na jako  produktu, dost pno  produkcji, BHP, 

rynek i zachowania konsumenta 
6 ocena korzy ci – modernizacja kontra nowa instalacja 

techniczna wykonalno

7 wska niki rentowno ci inwestycji i oszcz dno ci
8 ekonomiczny efekt skali 
9 wra liwo  kosztowa w zmiennych warunkach i ryzykach 

op acalno  ekonomiczna 

2. W razie braku mo liwo ci zastosowania najlepszych dost pnych technik (np. ze 
wzgl dów finansowych) modyfikowanie procesów technologicznych pod 
wzgl dem lepszego wykorzystania surowców i materia ów oraz minimalizacji 
powstawania odpadów.

3. Przeanalizowanie gospodarki wewn trzzak adowej w celu identyfikacji wszel-
kich mo liwo ci zmniejszenia zu ycia materia ów oraz zmniejszenia ilo ci od-
padów.

4. Zapewnienie warunków transportu i magazynowania surowców, materia ów
i produktów, zapobiegaj cych uszkodzeniom, zamakaniom, psuciu si , pogar-
szaniu przydatno ci, przeterminowaniu (optymalizacja logistyki materia owej).

5. Prowadzenie racjonalnej gospodarki surowcami i materia ami oraz rodkami
chemicznymi, bez tworzenia nadmiernych zapasów, powoduj cych cz sto prze-
kraczanie okresu ich trwa o ci lub terminu przydatno ci. Zaleca si  wprowa-
dzenie, w miar  mo liwo ci, gospodarki „dok adnie na czas”, tzn. systematycz-
nej dostawy surowców i materia ów dok adnie na okre lone terminy. Jest to za-
sada, daj ca wymierne korzy ci ekonomiczne i eliminuj ca niebezpiecze stwo 
przetrzymywania niektórych materia ów, rodków chemicznych i produktów 
ponad okres ich trwa o ci.
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6. Prowadzenie regularnej kontroli zapasów w celu zapewnienia ich minimalnego 
stanu oraz unikni cia ewentualnego deficytu. Stany magazynowe surowców 
i materia ów nale y utrzymywa  na poziomie zapewniaj cym prowadzenie za-
planowanej produkcji.

7. Prowadzenie monitoringu, okre laj cego charakterystyczne wska niki i ich 
zmiany w zakresie wydajno ci (wykorzystania) surowców, zu ycia materia ów, 
wody i energii oraz ilo ci powstaj cych odpadów i cieków na jednostk  pro-
duktu.  

8. Opracowanie i realizacja programu zapobiegania i minimalizacji powstawania
odpadów.

9. Dokonywanie okresowych przegl dów i napraw sprz tu, urz dze  i maszyn 
oraz kontrola i utrzymanie wysokiej sprawno ci linii technologicznych w zak a-
dach produkcyjnych.  

10.Przestrzeganie zasad ochrony rodowiska we wszystkich fazach produkcji, po-
cz wszy od przej cia surowca a  do wysy ki gotowego wyrobu. 

11.Recykling odpadów oraz stosowanie wszelkich mo liwych (realnych) i zgod-
nych z przepisami prawnymi sposobów przygotowania odpadów w celu ich po-
nownego wykorzystania w tych samych lub innych procesach albo przetworze-
nia na inne produkty. 

12.Prowadzenie szkolenia za ogi w zakresie zmniejszania zu ycia materia ów, 
wody i energii oraz rodków chemicznych w celu przeciwdzia ania z ym nawy-
kom i u wiadamianiu o gospodarczych i ekologicznych skutkach powstawania 
odpadów oraz korzy ciach wynikaj cych z minimalizacji ich powstawania. 

13.Stosowanie surowców i materia ów najlepszej jako ci w celu uzyskania wi k-
szej efektywno ci produkcji i zmniejszenia ilo ci odpadów. 

14.Koordynowanie prac w poszczególnych dzia ach (etapach produkcji).  
Wprowadzenie powy szych zalece  przynosi wymierne korzy ci ekonomiczne 

zak adom produkcyjnym w postaci lepszego wykorzystania surowców, zwi ksze-
nia wydajno ci produkcyjnej, zmniejszenia kosztów przetwarzania, usuwania 
i likwidacji odpadów. Wynikaj  z tego te  korzy ci niewymierne, jak na przyk ad
poprawa bezpiecze stwa i higieny pracy zatrudnionych w zak adzie, ochrona ro-
dowiska i zdrowia spo ecze stwa, zmniejszenie ryzyka odpowiedzialno ci za ska-
enie rodowiska.
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6. ZALECANE POST POWANIE Z POZOSTA O CIAMI
POPRODUKCYJNYMI W ROLNICTWIE
I PRZEMY LE ROLNO-SPO YWCZYM

W rolnictwie i przemy le rolno-spo ywczym powstaj  g ównie pozosta o ci 
organiczne pochodzenia ro linnego i zwierz cego. Tego rodzaju pozosta o ci maj
okre lone w a ciwo ci (warto ci) nawozowe, energetyczne i od ywcze. Dlatego 
w trakcie wyboru sposobów przerobu i zagospodarowania pozosta o ci organicz-
nych konieczne jest wnikliwe przeanalizowanie trzech nast puj cych kierunków 
ich zagospodarowania: 
1) rolnicze wykorzystanie przez bezpo rednie nawo enie gleb (rozprowadzenie na 

polach i przyoranie) lub produkcj  nawozów, np. kompostu; 
2) wykorzystanie do produkcji pasz;  
3) wykorzystanie do celów energetycznych przez: 

- suszenie, brykietowanie i wykorzystanie jako opa u; 
- poddanie procesowi fermentacji metanowej i produkcj  biogazu; 
- poddanie procesowi fermentacji alkoholowej i produkcja etanolu, np. jako 

dodatku do paliw. 
Podczas wyboru odpowiedniego kierunku zagospodarowania odpadów nale y

uwzgl dnia  nast puj ce kryteria: 
- efekty rodowiskowe (oddzia ywanie na rodowisko) i zgodno  z wymagania-

mi przepisów prawnych w zakresie ochrony rodowiska oraz zdrowia ludzi 
i zwierz t;

- wykonalno  pod wzgl dem technicznym i finansowym; 
- efekty ekonomiczne (op acalno  lub straty). 

W razie stosowania pozosta o ci poprodukcyjnych do nawo enia nale y bez-
wzgl dnie spe nia  warunki okre lone w rozporz dzeniu Ministra rodowiska
z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz. U. z 2007 r. Nr 
228, poz. 1685). Podczas wprowadzania do obrotu nawozów (np. kompostów) 
wyprodukowanych z odpadów konieczne jest równie  spe nienie wymaga  okre-
lonych w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawo eniu (Dz. U. z 2007 

r. Nr 147, poz. 1033) – podkre lenia tu wymaga fakt, e przepisy ustawy o odpa-
dach nie maj  zastosowania do nawozów. 

Podczas wykorzystania pozosta o ci powstaj cych w rolnictwie i przemy le
rolno-spo ywczym do produkcji biogazu nie s  one ostatecznie zagospodarowane, 
gdy  pozostaj  osady i ciecze pofermentacyjne. Pozosta o ci te nale y wykorzy-
stywa  do nawo enia, spe niaj c warunki okre lone w wy ej wymienionym rozpo-
rz dzeniu w sprawie odzysku R10. Pozosta o ci pofermentacyjne nadaj  si  do 
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bezpo redniego rozprowadzania na polach. Osady pofermentacyjne s  ustabilizo-
wane i nie powoduj  uci liwo ci zapachowych. Podczas ich wykorzystania do 
nawo enia konieczne jest spe nienie warunków okre lonych w rozporz dzeniu 
Ministra rodowiska z dnia 13 lipca 2010 r., w sprawie komunalnych osadów cie-
kowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 137, poz. 924). W odniesieniu do pozosta o ci pofer-
mentacyjnych z materia u pochodzenia zwierz cego musz  by  te  spe nione wa-
runki, okre lone w rozporz dzeniu (WE) Nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 3 pa dziernika 2002 r. ustanawiaj cym przepisy sanitarne dotycz ce
produktów ubocznych pochodzenia zwierz cego nie przeznaczonych do spo ycia 
przez ludzi (Dz. Urz. UE L 273) i rozporz dzeniu Komisji (WE) Nr 811/2003 
z dnia 12 maja 2003 r. wykonuj cym rozporz dzenie (WE) Nr 1774/2002 Parla-
mentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zakazu powtórnego przetwarzania 
wewn trzgatunkowego ryb, sk adowania lub spopielania produktów ubocznych 
pochodzenia zwierz cego oraz niektórych rodków przej ciowych (Dz. Urz. UE L 
117).

Drugim, powa nym strumieniem odpadów w produkcji ywno ci s  odpady 
opakowaniowe. W ostatnim okresie, wraz ze zmian  technik dystrybucji i sprzeda-
y oraz oczekiwa  rynku, zadania stawiane opakowaniom uleg y transformacji. 

Obecnie opakowanie pe ni nie tylko funkcj  ochronn , ale i informacyjn  oraz 
marketingow .

Aspekt ekologiczny stosowania opakowa  znalaz  swoje odzwierciedlenie 
w wielu dokumentach (dyrektywach, normach itp.) Wspólnoty Europejskiej. Usta-
nowiona w 1994 r. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z dnia 
20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowa  i odpadów opakowaniowych (Dz. Urz. UE 
L 349), umo liwi a uporz dkowanie g ównych ram prawno-organizacyjnych oraz 
za o e  w tym zakresie. W Polsce do podstawowych aktów prawnych, reguluj -
cych zasady post powania z opakowaniami, nale y zaliczy :
- ustaw  z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. z 2008 r. 

Nr 25, poz. 150 z pó n. zm.); 
- ustaw  z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 

1243);
- ustaw  z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638 z pó n. zm.); 
- ustaw  z dnia 11 maja 2001 r. o obowi zkach przedsi biorców w zakresie go-

spodarowania niektórymi odpadami oraz o op acie produktowej i op acie depo-
zytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 z pó n. zm.). 

Materia y opakowaniowe, a w zwi zku z tym odpady powstaj ce w wyniku 
pakowania ywno ci, nale  do kilku grup: tworzywa sztuczne, szk o, papier 
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i tektura, aluminium, blachy inne ni  aluminiowe, materia y naturalne (drewno 
i tekstylia). Coraz cz ciej stosuje si  równie  opakowania wielomateria owe.

Zgodnie z dyrektyw  Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z dnia 20 
grudnia 1994 r. w sprawie opakowa  i odpadów opakowaniowych (Dz. Urz. UE L 
349), jednym ze sposobów zmniejszenia ilo ci powstaj cych odpadów opakowa-
niowych jest projektowanie zgodne z wymogami ekologicznymi. Dotyczy to za-
równo technologii produkcji, jak i sposobów pakowania, a tak e doboru materia-
ów, konstrukcji opakowa  i elementów dodatkowych (uszczelki, zamkni cia, ety-

kiety).  
Podstawowe dzia ania, maj ce na celu zmniejszenie strumienia odpadów opa-

kowaniowych, to: 
- modyfikacja technologii produkcji opakowa ;
- ograniczenie masy stosowanych opakowa  (zmiana grubo ci stosowanych mate-

ria ów);
- dostosowanie wielko ci opakowania do ilo ci pakowanego produktu; 
- stosowanie opakowa  o zwi kszonej pojemno ci;
- wyeliminowanie opakowa  lub ich elementów stosowanych jedynie w celach 

handlowo-reklamowych; 
- eliminacja wielostopniowego pakowania towarów; 
- stosowanie materia ów z odzysku itp. 

6.1. POZOSTA O CI POPRODUKCYJNE W ROLNICTWIE 

W produkcji rolnej, zarówno ro linnej, jak i zwierz cej, powstaj  g ównie po-
zosta o ci organiczne (naturalne). W produkcji ro linnej przewa aj :
- pozosta o ci po niwne i powykopkowe, tj. s oma zbo owa, odygi rzepakowe 

i kukurydziane, plewy, ciny, li cie buraków oraz inne resztki ro lin;
- pozosta o ci z czyszczenia i przechowywania plonów ro lin uprawnych: plewy, 

po lad (ziarno odpadowe i nasiona chwastów), ziarno zamokni te lub sple nia e, 
drobne korzenie ro lin okopowych i warzyw, nadgni e ziemniaki, buraki i wa-
rzywa. 

W odniesieniu do materia ów ro linnych powinna by  stosowana, tam gdzie 
jest to mo liwe, zasada ich zagospodarowywania w miejscu powstawania. Do-
tyczy to zw aszcza pozosta o ci po niwnych i powykopkowych. Materia y te nale-
y rozdrabnia , rozprowadza  równomiernie na polu i przyora . Bardzo korzystne 

jest polanie rozdrobnionej s omy zbo owej czy odyg rzepakowych i kukurydzia-
nych gnojowic  (przed przyoraniem) w celu zachowania odpowiednich proporcji 
azotu i w gla. W gospodarstwach o wielokierunkowej produkcji rolnej (ro linnej
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i zwierz cej) s oma zbó  mo e by  wykorzystywana jako ció ka oraz jako dodatek 
balastowy do pasz (po rozdrobnieniu). 

W rejonach, w których istniej  kot ownie lub elektrociep ownie wykorzystuj -
ce biomas  ro linn  jako opa , s om  zbo ow  i odygi innych ro lin mo na prze-
znacza  na cele energetyczne. Bior c jednak pod uwag  zmniejszenie zawarto ci 
substancji organicznej w glebach w Polsce, najkorzystniejszym rozwi zaniem jest 
zawracanie substancji organicznej oraz sk adników pokarmowych, zawartych 
w pozosta o ciach po niwnych, na pola uprawne.  

Pozosta o ci z czyszczenia i przechowywania plonów, z wyj tkiem po ladu, s
nieprzydatne do wykorzystania i najw a ciwszym sposobem ich zagospodarowania 
jest kompostowanie z innymi materia ami ro linnymi (traw , chwastami, trocina-
mi), odpadami kuchennymi lub stabilizowanym osadem ciekowym. Nale y tutaj 
jednak zaznaczy , e kompostowanie pozosta o ci ro linnych, odpadów kuchen-
nych i innych z komunalnymi osadami ciekowymi mo e odbywa  si  wy cznie 
w instalacjach do kompostowania, a nie w przydomowych kompostowniach. Wy-
tworzone w ten sposób komposty mog  stanowi  cenne ród o sk adników pokar-
mowych oraz korzystnie wp ywa  na aktywno  biologiczn  gleb. 

Po lad nale y wykorzysta  jako pasz  dla drobiu lub przekazywa  ko om o-
wieckim jako pokarm dla dzikich ptaków. 

W ka dym gospodarstwie rolnym powinien by  kompostownik kontenerowy 
lub p yta do pryzmowego kompostowania pozosta o ci organicznych. Pryzmowe 
kompostownie powinny by  zlokalizowane w miejscach, w miar  mo liwo ci, 
zacienionych i oddalonych od zabudowa  mieszkalnych oraz mie  nieprzepusz-
czalne pod o e (glina, i  lub izolacja z folii). W gospodarstwach, w których istniej
gnojownie i gromadzony jest obornik, nie ma konieczno ci budowy kompostowni. 
Pozosta o ci organiczne, nadaj ce si  do kompostowania, mog  by czone (mie-
szane) z odchodami zwierz cymi.  

W gospodarstwach prowadz cych chów/hodowl  zwierz t, oprócz pozosta o ci  
ro linnych, powstaj  odchody zwierz ce. Nie s  to jednak odpady, lecz tzw. nawo-
zy naturalne (obornik, gnojówka, gnojowica), a ich przechowywanie oraz wyko-
rzystanie (stosowanie) do nawo enia pól musi by  zgodne z ustaw  z dnia 10 lipca 
2007 r. o nawozach i nawo eniu (Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033). Wed ug art. 
3 tej ustawy, ust p 3, nawozy naturalne mog  by  zbywane do bezpo redniego 
rolniczego wykorzystania wy cznie na podstawie umowy zawartej w formie pi-
semnej pod rygorem niewa no ci.

W tych gospodarstwach mog  ponadto powstawa  odpady w postaci pad ych 
zwierz t. Post powanie ze zw okami zwierz t pad ych w gospodarstwie regulowa-
ne jest przepisami rozporz dzenia (WE) Nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 3 pa dziernika 2002 r. ustanawiaj ce przepisy sanitarne dotycz ce
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produktów ubocznych pochodzenia zwierz cego nieprzeznaczonych do spo ycia 
przez ludzi (Dz. Urz. L 273 z 10.10.2002, s. 1–95 Polskie wydanie specjalne: Roz-
dzia  3 Tom 37 P. 92–186, z pó n. zm.). W przypadku padni cia zwierz cia nale y
zg osi  ten fakt do zak adu utylizacyjnego, który ma podpisan  odpowiedni  umo-
w  z Agencj  Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w celu przeka-
zania odpadu zgodnie z obowi zuj cymi procedurami. 

Z dniem 1 stycznia 2011 r. wchodzi w ycie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 10 lip-
ca 2007 r. o nawozach i nawo eniu (Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033), zgodnie 
z którym p ynne nawozy naturalne (gnojowica i gnojówka) przechowuje si  wy-

cznie w szczelnych zbiornikach o pojemno ci umo liwiaj cej gromadzenie co 
najmniej 4-miesi cznej produkcji tego nawozu. Zbiorniki te powinny by  zbiorni-
kami zamkni tymi, w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, 
poz. 1118, z pó n. zm.) dotycz cych warunków technicznych, jakim powinny od-
powiada  budowle rolnicze i ich usytuowanie. Zgodnie z § 6 ust. 2 rozporz dzenia
Ministra Rolnictwa i Gospodarki ywno ciowej z dnia 7 pa dziernika 1997 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budowle rolnicze 
i ich usytuowanie (Dz. U. z 1997 r. Nr 132, poz. 877 z pó n. zm.), za zbiorniki 
zamkni te uwa a si  zbiorniki szczelnie przykryte oraz zaopatrzone w otwór wen-
tylacyjny i zamykany otwór wej ciowy. Wymóg ten b dzie obowi zywa  wszyst-
kie gospodarstwa przechowuj ce p ynne nawozy naturalne, czyli nie tylko gospo-
darstwa wielkotowarowe (wyszczególnione w art. 18 ust. 1 ww. ustawy o nawo-
zach i nawo eniu), które ju  dzisiaj s  zobowi zane do ich posiadania. 

Gospodarstwa, po o one na obszarach szczególnie nara onych (OSN) na za-
nieczyszczenia spowodowane przez azotany pochodzenia rolniczego, s  zobowi -
zane do przechowywania produkowanych w nich nawozów naturalnych i odpadów 
zgodnie z wymaganiami okre lonymi w za czniku nr 1 do rozporz dzenia Mini-
stra rodowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegó owych wymaga ,
jakim powinny odpowiada  programy dzia a  maj cych na celu ograniczenie od-
p ywu azotu ze róde  rolniczych (Dz. U. z 2003 r. Nr 4, poz. 44). Poni ej przed-
stawiono obowi zuj ce w tym zakresie wymogi. 
1. Wszystkie produkowane w gospodarstwie p ynne i sta e odchody zwierz ce

i odpady powinny by  przechowywane w specjalnych, szczelnych zbiornikach 
lub na p ytach usytuowanych w odpowiedniej odleg o ci od zabudowa  i granic 
zagrody wiejskiej, zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, a przede 
wszystkim od studni stanowi cej ród o zaopatrzenia w wod  dla ludzi i zwie-
rz t.

2. Obornik mo e by  gromadzony, fermentowany i przechowywany w pomiesz-
czeniach inwentarskich (obory g bokie) lub na p ytach gnojowych ze cianami 
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bocznymi. Pod ogi pomieszcze  inwentarskich i p yty gnojowe powinny by
zabezpieczone przed przenikaniem wycieków do gruntu i zaopatrzone w insta-
lacje odprowadzaj ce wycieki do szczelnych zbiorników na gnojówk  i wod
gnojow .

3. Pojemno  p yty gnojowej powinna zapewnia  mo liwo  gromadzenia i prze-
chowywania obornika przez co najmniej 6  miesi cy. Pojemno  p yty zale y
od wysoko ci pryzmy obornika. W praktyce powierzchnia p yty gnojowej, gdy 
wysoko  pryzmy obornika wynosi 2 m i stosuje si  wy cznie alkierzowy sys-
tem utrzymywania zwierz t, powinna wynosi  ok. 3,5 m2 na du  jednostk
przeliczeniow  (DJP). Powierzchni  t  zmniejsza si  proporcjonalnie do czasu 
przebywania zwierz t na pastwisku. 

4. Nie nale y przechowywa  obornika w pryzmach polowych, gdy  prowadzi to 
do zanieczyszczania wód gruntowych zwi zkami azotu i fosforu oraz przena-
wo enia powierzchni pod pryzm .

5. Pojemno  zbiorników na gnojowic  i na gnojówk  musi wystarcza  na prze-
chowywanie tych nawozów naturalnych przez okres co najmniej 6 miesi cy. 
W praktyce na 1 du  jednostk  przeliczeniow  zwierz t w oborze rusztowej 
nale y przewidzie  pojemno  zbiornika na gnojowic  oko o 10 m3, a na 1 du
jednostk  przeliczeniow  w oborze p ytkiej pojemno  zbiornika na gnojówk
przynajmniej 2,5–3,0 m3.

6. Zbiorniki na p ynne odchody zwierz ce oraz bezodp ywowe zbiorniki do gro-
madzenia nieczysto ci ciek ych powinny mie  nieprzepuszczalne dno i ciany
oraz szczeln  pokryw  z otworem wej ciowym i otworem wentylacyjnym. 
Zbiorniki na gnojowic  mog  by  wyposa one w pokryw  p ywaj c .

7. Do zbiornika na gnojowic  nie nale y odprowadza  substancji pochodz cych 
z domowych instalacji sanitarnych. 
Nale y d y  do zmniejszenia ilo ci gnojowicy produkowanej w gospodar-

stwie poprzez ograniczenie do koniecznego minimum ilo ci wody zu ywanej do 
mycia pomieszcze  inwentarskich i ograniczenia wycieków z poide .

W gospodarstwach rolnych, oprócz opisanych powy ej pozosta o ci natural-
nych, powstaj  lub mog  powstawa  ró ne odpady nienaturalne, b d ce skutkiem 
eksploatacji i modernizacji budynków, sprz tu oraz stosowanych zabiegów. S  to: 
- pozosta o ci rodków ochrony ro lin (przeterminowane lub niewykorzystane 

chemiczne rodki ochrony ro lin, opakowania po tych rodkach);
- opakowania (tworzywa sztuczne, szk o, papier, metale i in.); 
- przepracowane oleje, smary; 
- zu yte opony, akumulatory, baterie; 
- zu yte cz ci narz dzi, maszyn, sprz tu elektrycznego itp.; 
- gruz, u el, popió , materia y bitumiczne. 
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Odpady ze rodków ochrony ro lin powinny by  gromadzone w oddzielnych 
pojemnikach, w zamkni tych pomieszczeniach. Odpady te nale y przechowywa
mo liwie najkrócej i odstawia  do najbli szych punktów ich odbioru i gromadze-
nia. Takie punkty powinny znajdowa  si  na terenie ka dej gminy. W miar  mo -
liwo ci powinna by  okresowo organizowane zbieranie tego typu odpadów. Pozo-
sta e odpady, wyszczególnione w pozycjach 2–6, powinny by  gromadzone selek-
tywnie i przekazywane do recyklingu lub unieszkodliwiania, wed ug zalece  poda-
nych w rozdziale 7. niniejszych wytycznych.  

Niedopuszczalne jest spalanie w piecach domowych, kot owniach oraz na 
otwartej przestrzeni wymienionych wy ej odpadów. Spalanie tego typu odpadów 
w kot owniach, zwyk ych piecach lub na otwartej przestrzeni powoduje zanie-
czyszczenie powietrza i gleby bardzo szkodliwymi dla zdrowia ludzi i zwierz t
substancjami (w tym licznymi rakotwórczymi). 

6.2. POZOSTA O CI POPRODUKCYJNE W PRZEMY LE
ROLNO-SPO YWCZYM 

6.2.1. POZOSTA O CI POPRODUKCYJNE W PRZEMY LE
CUKROWNICZYM 

Bran a cukrownicza charakteryzuje si  wyj tkowo wysokim wska nikiem po-
wstawania produktów ubocznych i odpadów w procesie produkcyjnym. W proce-
sach przygotowania surowca i produkcji cukru w najwi kszych ilo ciach powstaj :
- b oto sp awiakowe;
- wys odki buraczane;  
- osad defekosaturacyjny;  
- melasa;  
- odpadowa masa ro linna.

B oto sp awiakowe jest odpadem z hydrotransportu i p ukania buraków. Jego 
ilo  zale y od zanieczyszczenia buraków gleb . Nale y d y  do zminimalizowa-
nia ilo ci gleby (ziemi) przywo onej z burakami do cukrowni, a tym samym ilo ci 
b ota sp awiakowego. Mo na to uzyska  przez zach canie plantatorów do czysz-
czenia buraków na sucho (wytrz sania) na plantacji. Zach t  mo e by  np. wy sza 
cena czystszych buraków, a tak e u wiadamianie plantatorom, e ponosz  straty 
z tytu u bezproduktywnego przewo enia yznej cz ci uprawnej gleby do cukrow-
ni. W krajach zachodnich, w których stosuje si  urz dzenia do wytrz sania bura-
ków na plantacji, zanieczyszczenia buraków gleb  wynosz  7–8%, natomiast 
w Polsce ilo  tych zanieczyszcze  jest prawie dwukrotnie wi ksza. 
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B oto sp awiakowe nale y zagospodarowa  w rolnictwie (rozprowadzanie na 
gruntach) oraz wykorzystywa  do celów rekultywacyjnych i zal dowywania wyro-
bisk. Ze wzgl du na swój sk ad (na yzn  gleb  i substancj  organiczn ) oraz zasa-
dowy odczyn jest ono przydatne do tych celów.  

Wys odki buraczane nale y traktowa  jako produkt uboczny, przydatny do 
ró nych celów, a przede wszystkim: 
- jako wysokoenergetyczn  pasz  dla zwierz t (szczególnie byd a);
- jako surowiec do dalszego przerobu (produkcja pektyny spo ywczej, kleju pek-

tynowego, b onnika dietetycznego, kwasu mlekowego). 
Wys odki przeznaczone do bezpo redniego skarmiania lub na kiszonk  powin-

ny by  odwodnione na tzw. wy ymaczkach do zawarto ci wody poni ej 90%. 
W celu umo liwienia przechowywania wys odków przez d u szy czas nale y je 
wysuszy  i granulowa  (jest to jednak proces energoch onny). 

Wyj tkowo, gdy wyst pi brak mo liwo ci zbytu wys odków, mo na je z ko-
nieczno ci traktowa  jako odpad. W takiej sytuacji zaleca si  kompostowanie wy-
s odków razem z innymi materia ami organicznymi (ro linnymi lub zwierz cymi), 
z zachowaniem odpowiednich proporcji sk adników (zw aszcza C:N w granicach 
ok. 25:1 i C:P ok. 100:1) oraz odczynu zbli onego do oboj tnego. Uzyskany kom-
post jest warto ciowym i bezpiecznym nawozem organicznym, który mo e by
wykorzystany w rolnictwie oraz ogrodnictwie (zamiast torfu).  

Wys odki buraczane mog  by  te  wykorzystane do produkcji metanu 
w procesie fermentacji beztlenowej. Mo e to mie  zastosowanie w biogazowniach 
rolniczych lub zak adach, w których cieki cukrownicze s  czyszczone metod
beztlenow  w komorach fermentacji metanowej. Wys odki zawieraj  du  ilo
w glowodanów i zwi kszaj  ilo  metanu wydzielanego w ciekowych komorach 
fermentacyjnych, w krajach zachodnioeuropejskich wykorzystuje si  je powszech-
nie do produkcji metanu.  

Osad (szlam) defekosaturacyjny – ze wzgl du na swój sk ad chemiczny jest 
warto ciowym nawozem, zawieraj cym 30–40% wapnia i mniejsze ilo ci innych 
sk adników mineralnych. Zawarto  azotu jest w nim podobna, jak w oborniku (ok. 
0,5%), dlatego szlam defekosaturacyjny powinien by  nadal rozprowadzany w ród
rolników jako nawóz wapienny, stosowany do poprawy odczynu (neutralizacji) 
gleb kwa nych. Praktykowane jest równie  wykorzystanie wapna defekosaturacyj-
nego jako dodatku do pasz, a tak e do produkcji spoiw budowlanych (zapraw). 

Melasa buraczana jest produktem ubocznym, stanowi cym surowiec dla 
przemys u fermentacyjnego (wyrób dro d y, produkcja etanolu w gorzelniach). 
W razie braku mo liwo ci zbytu mo e by  traktowana jako odpad. Jest to jednak 
odpad trudny do zagospodarowania, zarówno ze wzgl dów ekonomicznych, jak 
i ekologicznych. Mo e by  wykorzystana jako dodatek do pasz dla zwierz t oraz 
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do nawo enia gleby (w ograniczonym zakresie). Mo e by  równie  zagospodaro-
wywana w budownictwie jako dodatek do betonu, poprawiaj c jego wytrzyma o ,
pe ni c funkcj  plastyfikatorów. Najbardziej uzasadnione i zalecane jest wykorzy-
stanie melasy do produkcji etanolu jako odnawialnego ród a energii (dodatku do 
paliw).

Odpadowa masa ro linna powstaje podczas ró nych operacji mechanicznych 
i stanowi ok. 2% wszystkich pozosta o ci. S  to g ównie ogonki, od amki buracza-
ne, s oma i inne zanieczyszczenia ro linne. Najprostszym sposobem ich utylizacji 
jest kompostowanie lub wykorzystanie jako dodatku do produkcji biogazu. Mo li-
we kierunki zagospodarowania to odzysk cukru lub dodawanie do wys odków 
i przeznaczenie na cele paszowe. Niestety, w obu przypadkach konieczne jest ich 
oczyszczenie i rozdrobnienie, co wi e si  z konieczno ci  poniesienia dodatko-
wych kosztów. 

W zwi zku z ogromn  ilo ci  energii cieplnej, niezb dnej w procesie produkcji 
cukru, w zale no ci od wykorzystywanych no ników energii, powstaj  równie
znaczne ilo ci odpadów z produkcji ciep a. S  to najcz ciej popio y i u le. Pod-
stawowym sposobem ich zagospodarowania jest wykorzystanie do utwardzania 
dróg dojazdowych oraz placów, na materia y budowlane (produkcja cementu, spo-
iw, mieszanek betonowych), a tak e stosowanie w budownictwie drogowym.  

Zagospodarowanie odpadów powstaj cych w wyniku eksploatacji urz dze
i budynków oraz i opakowaniowych omówiono w rozdziale 7. 

6.2.2. POZOSTA O CI POPRODUKCYJNE W PRZEMY LE MLECZARSKIM 

Szczegó owe wymagania dotycz ce mleka, przetworów mlecznych oraz siary, 
normy przetwarzania oraz przewo enia reguluje rozporz dzenie (WE) Nr 
1774/2002 z dnia 3 pa dziernika 2002 r. ustanawiaj ce przepisy sanitarne dotycz -
ce produktów ubocznych pochodzenia zwierz cego nieprzeznaczonych do spo y-
cia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 273). 

Przetwarzaniu mleka, podobnie jak innych surowców pochodzenia rolniczego, 
towarzyszy powstawanie pozosta o ci, których ilo  oraz w a ciwo ci jako ciowe 
zale  od asortymentu wytwarzanych produktów. 

W procesach przetwarzania mleka powstaj  znaczne ilo ci serwatki. Wed ug 
bada  ankietowych przeprowadzonych w 2009 r., stanowi ona 76–86% masy mle-
ka przerabianego na sery i kazein . Ze wzgl du na swój sk ad chemiczny serwatka 
nadaje si  na pasz  dla zwierz t (szczególnie trzody chlewnej). Zarówno ze wzgl -
dów ekonomicznych, jak i ekologicznych, powinna by  wykorzystywana jako pa-
sza. Obecnie jednak coraz cz ciej wyst puje brak ch tnych (odbiorców) do wyko-
rzystania serwatki w tym celu.  Wynika to g ównie z regionalizacji produkcji  i bar-  
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Rys. 1. Blokowy schemat technologiczny kompleksowego przerobu serwatki
(wg: KUMIDER [1996])  
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dzo wysokich kosztów transportu produktów ubocznych z mleczarni na fermy ho-
dowlane. W takich sytuacjach w niektórych zak adach serwatka bywa czona ze 
ciekami. S  to praktyki nieracjonalne i z wielu przyczyn niewskazane. Powoduj

wzrost trudno ci i kosztów oczyszczania cieków oraz zmniejszaj  skuteczno  ich 
oczyszczania i mo liwo  uzyskania parametrów wymaganych przepisami. W nie-
których krajach europejskich (np. Szwecja) odprowadzanie serwatki do cieków 
jest prawnie zabronione. 

Niedopuszczalne jest te  rolnicze wykorzystywanie serwatki, poprzez rozlewa-
nie jej na polach. Ma to ujemny wp yw na gleb  (zakwaszanie, niszczenie struktury 
i porowato ci, zasklepianie) oraz mo e zanieczyszcza  wody gruntowe. Ponadto 
jest to niezgodne z przepisami rozporz dzenia w sprawie procesu odzysku R10. 

Istnieje wiele sposobów przetwarzania serwatki (produkcja serów serwatko-
wych, odzysk t uszczu, zag szczanie, produkcja serwatki w proszku, odzysk lakto-
zy, produkcja dodatków spo ywczych, biomasy bia kowej, dro d y i alkoholu). 
Zag szczanie i proszkowanie serwatki umo liwia wyd u enie jej przydatno ci do 
dalszego przetwarzania. Serwatka poddana tym zabiegom znajduje zastosowanie 
w przemy le piekarniczym, cukierniczym, farmaceutycznym oraz spo ywczym.  

Zaleca si , aby zak ady mleczarskie stara y si , w miar  mo liwo ci finanso-
wych, wprowadza  technologi  kompleksowego przetwarzania serwatki. Jest to 
najbardziej racjonalny sposób jej zagospodarowania – odzyskiwane s  wa niejsze 
sk adniki serwatki (t uszcz, bia ko) oraz produkowany jest alkohol i dobrej jako ci
biogaz, a bilans energetyczny wykazuje tylko niewielki deficyt (kilka procent). 
Schemat kompleksowego przerobu serwatki przedstawiono na rysunku 1. 

Innym zalecanym sposobem, atwiejszym do zastosowania, a przede wszystkim 
tanim w eksploatacji, jest beztlenowe oczyszczanie serwatki poprzez fermentacj
metanow . Stosuj c t  metod , uzyskuje si  biogaz, który mo e by  wykorzystany 
na potrzeby energetyczne zak adu. Serwatka, ze wzgl du na du  zawarto  bia ka,
w glowodanów i t uszczów mo e by  traktowana jako warto ciowy surowiec dla 
biogazowni rolniczych. 

Zalecenia dotycz ce zagospodarowania odpadów powstaj cych w wyniku eks-
ploatacji urz dze  i budynków i opakowaniowych podano w rozdziale 7. 

6.2.3. POZOSTA O CI POPRODUKCYJNE W PRZEMY LE
OWOCOWO-WARZYWNYM 

Pozosta o ci z przetwarzania owoców. Podczas przetwarzania owoców po-
wstaj  stosunkowo du e (10–30%) ilo ci pozosta o ci w postaci ró nego rodzaju 
niewykorzystanych cz ci surowca. S  to g ównie:
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- wyt oczyny (wyt oki) owocowe;  
- m óto, powstaj ce podczas produkcji przecierów owocowych przeznaczonych 

na powid a i marmolad .
Ze wzgl du na sk ad chemiczny materia y te maj  du  warto  paszow ,

w zwi zku z czym nale y je wykorzystywa  na cele paszowe. Dodatek w postaci 
wyt oków zwi ksza zawarto  witamin i walory dietetyczne mieszanek paszowych. 
Jest to wi c najbardziej racjonalny kierunek zagospodarowania wyt oczyn owoco-
wych. Bezpo rednie spasanie surowych wyt oczyn jest jednak bardzo ograniczone 
ze wzgl du na powstawanie ich w du ej ilo ci w krótkim czasie oraz nietrwa o
(szybk  fermentacj  i ple nienie). Konieczne jest wi c ich utrwalanie przez susze-
nie termiczne. Suszone pozosta o ci owocowe s  warto ciowym dodatkiem do 
pasz, a mog  te  by  surowcem do przetwarzania na inne produkty. Ze wzgl du na 
du e zapotrzebowanie na energi  ta metoda jest zwykle nieekonomiczna. wie e
wyt oki jako produkt uboczny przemys u owocowo-warzywnego mog  by  rów-
nie  konserwowane przez zakiszanie, co znacznie zmniejsza koszt ich konserwacji. 

Znane s  ró ne metody przetwarzania pozosta o ci z przetwarzania owoców 
(pozyskiwanie pektyny, aromatów, barwników, alkoholu, kwasu cytrynowego). 
Procesy te s  jednak na ogó  nieekonomiczne i nie rozwi zuj  w pe ni problemu 
pod wzgl dem ekologicznym. Dlatego niektóre zak ady owocowo-warzywne prze-
kazuj  pozosta o ci poprodukcyjne na sk adowiska odpadów. Wed ug art. 7 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243), 
w takich przypadkach odpady nale y unieszkodliwia  w sposób zgodny z wyma-
ganiami ochrony rodowiska oraz planami gospodarki odpadami.  

W razie braku mo liwo ci wykorzystania pozosta o ci owocowych na cele pa-
szowe zak ady powinny wykorzysta  w a ciwo ci energetyczne i nawozowe tych 
materia ów. Zaleca si  wi c przerabia  te substancje na alkohol i biogaz lub kom-
postowa  je z innymi materia ami ro linnymi albo osadami ciekowymi.  

Pozosta o ci z przetwarzania warzyw. Pozosta o ci ro linne, powstaj ce
podczas przetwarzania warzyw, s  mniej k opotliwe ni  resztki owocowe, gdy  ich 
trwa o  w stanie surowym jest nieco d u sza. Maj  równie  du  warto  paszow
i mog  by  spasane w stanie wie ym oraz w postaci kiszonek.  

W przeciwie stwie do resztek owocowych, pozosta o ci warzywne dobrze si
zakiszaj , a kiszonka jest ch tnie zjadana przez zwierz ta. S  te  bardzo przydatne 
do kompostowania, a uzyskany z nich kompost ma du  warto  nawozow .

Zak adom owocowo-warzywnym, które nie stosuj  jeszcze racjonalnych metod 
utylizacji pozosta o ci ro linnych lub maj  trudno ci z ich zagospodarowaniem, 
zaleca si  wykorzystanie tych materia ów do produkcji furfuralu (C5H4O2). Alko-
hol furfurylowy (C5H6O2) ma bardzo szerokie zastosowanie (g ównie w przemy le
naftowym, chemicznym, farmaceutycznym i w budownictwie) i na który jest du e
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zapotrzebowanie. W razie braku mo liwo ci techniczno-ekonomicznych zastoso-
wania tej metody zaleca si  kompostowanie materia ów ro linnych. 

Innym sposobem zagospodarowania pozosta o ci owocowo-warzywnych jest 
ich suszenie, brykietowanie i wykorzystanie jako opa u. W odniesieniu do tej me-
tody brak obecnie jednoznacznych danych, dotycz cych bilansu energetycznego, 
lecz nawet w warunkach nieznacznego deficytu energetycznego jest to metoda 
racjonalna, zw aszcza pod wzgl dem ekologicznym. 

Produkty uboczne z przemys u owocowo-warzywnego, podobnie jak z wielu 
innych ga zi przemys u rolno-spo ywczego oraz bioodpady z produkcji rolniczej, 
charakteryzuj  si  wysokim potencja em energetycznym i w wi kszo ci mog  by
wykorzystane do produkcji biogazu. 

Sposób post powania z odpadami opakowaniowymi i odpadami powstaj cymi 
w trakcie eksploatacji urz dze  i budynków opisano w rozdziale 7. 

6.2.4. POZOSTA O CI Z PRODUKCJI I BUTELKOWANIA  
NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH 

W produkcji napojów bezalkoholowych g ównymi surowcami i materia ami, 
oprócz wody, s  gotowe produkty ro linne (soki, pasty, syropy, emulsje, wyci gi,
koncentraty) oraz witaminy, substancje s odz ce, zapachowe, smakowe, konserwu-
j ce, barwniki naturalne i syntetyczne, dlatego ilo  sta ych odpadów poproduk-
cyjnych jest niewielka. S  to g ównie odpady opakowaniowe (st uczka szklana, 
folie, etykiety, kartony, puszki, kapsle metalowe, skrzynki, palety), które w wi k-
szo ci nadaj  si  do odzysku poprzez recykling. 

Odpady opakowaniowe i odpady powstaj ce w wyniku eksploatacji urz dze
i budynków nale y zagospodarowywa  zgodnie z wytycznymi i zaleceniami poda-
nymi w rozdziale 7. 

6.2.5. POZOSTA O CI POPRODUKCYJNE W PRZEMY LE ZBO OWYM

W przetwórstwie zbó  pozosta o ci poprodukcyjne powstaj  g ównie na etapie 
czyszczenia ziarna oraz odpady opakowaniowe, a mianowicie: 
- zanieczyszczenia mineralne (piasek, wir oraz nieliczne, drobne kawa ki metali 

i szk a);
- zanieczyszczenia organiczne (s oma, plewy, nasiona chwastów, sporysz, ka  gry-

zoni).
Zanieczyszczenia mineralne z czyszczenia zbo a, jako odpad zupe nie bezu-

yteczny, mog  by  z konieczno ci kierowane na zorganizowane sk adowiska od-
padów.
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Zanieczyszczenia organiczne z czyszczenia zbo a nale y kompostowa ,
ewentualnie spala  w zak adowej kot owni, razem z opa em w glowym. Niewska-
zane jest rozprowadzanie tych odpadów na polach, gdy  grozi to zachwaszczaniem 
pól.

Odpady powstaj ce w wyniku eksploatacji urz dze  i budynków i odpady opa-
kowaniowe, powstaj ce w zak adach, nale y zagospodarowywa  zgodnie z zalece-
niami podanymi w rozdziale 7. 

6.2.6. POZOSTA O CI POPRODUKCYJNE W PRZEMY LE ZIEMNIACZANYM 

W procesach przeróbki ziemniaków powstaj :
osady z hydrotransportu i mycia ziemniaków;  
pozosta o ci organiczne: 
- odrzucone ziemniaki, nie nadaj ce si  do przerobu; 
- obierki ( upiny); 
- pulpa ziemniaczana (wycierka po oddzieleniu krochmalu); 
ziemia okrzemkowa (pozosta o  z produkcji syropu); 
osady z oczyszczania tzw. cieków technologicznych (wód sokowych). 
Ni ej omówiono zalecane sposoby zagospodarowania ww. pozosta o ci.
Osady z hydrotransportu i mycia ziemniaków, czyli osady z oczyszczania 

wód sp awiakowych, powinny by  zagospodarowane w rolnictwie przez rozpro-
wadzanie na gruntach i wyrównywanie zag bie . Mog  te  by  wykorzystane do 
celów rekultywacyjnych. 

Odpady organiczne (obierki, odrzucone ziemniaki, wycierka) powinny by
sprzedane lub przekazane rolnikom jako pasza dla zwierz t. W razie braku odbior-
ców (gdy poda  przewy sza popyt) materia y te nale y wykorzysta  do produkcji 
etanolu (w gorzelniach) lub metanu poprzez fermentacj  beztlenow . Potencjalna 
warto  energetyczna pozosta o ci ziemniaczanych, porównywalna z makuchem, 
wskazuje na mo liwo  wykorzystania ich do produkcji biogazu. Mog  te  by  one 
wykorzystane do nawo enia pól, przy czym zalecane jest wcze niejsze przekompo-
stowanie razem z innymi pozosta o ciami ro linnymi (s om , trawami) lub osadami 
ciekowymi. Nale y jednak pami ta , e kompostowanie resztek ro linnych z ko-

munalnymi osadami ciekowymi mo e odbywa  si  wy cznie w instalacjach do 
kompostowania, a nie w przydomowych kompostowniach. W procesie ich kompo-
stowania nale y stosowa  dodatki koryguj ce odczyn do oboj tnego oraz regulo-
wa  stosunek w gla do azotu (C:N = ok. 20–25). 

Ziemia okrzemkowa mo e by  wykorzystana do nawo enia gleb, przy czym 
zaleca si  jej wcze niejsze przekompostowanie z  pozosta o ciami ro linnymi lub 
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osadem ciekowym. Szczególnie zalecanym sposobem zagospodarowania ziemi 
okrzemkowej jest jej regeneracja termiczna (w specjalnych komorach z temperatu-
r  powy ej 750oC). W procesie tym nast puje spalenie wszystkich zawartych 
w niej zanieczyszcze  organicznych. Koszty inwestycyjne tej metody s  dosy
wysokie, lecz amortyzuj  si  w ci gu kilku lat. Ciep o gazów wylotowych mo e
by  wykorzystane na potrzeby zak adu.

Osady z oczyszczania tzw. cieków technologicznych powinny by  zawraca-
ne w celu odzysku skrobi albo wykorzystane do produkcji etanolu lub metanu 
(przez fermentacj  razem z innymi odpadami organicznymi).  

Osady z oczyszczalni cieków technologicznych, jak te  wycierka, upiny i od-
rzucone ziemniaki, zawieraj  du e ilo ci w glowodanów i w mniejszej ilo ci bia -
ko. Dlatego s  warto ciowym surowcem do produkcji biogazu (metanu). 

Zagospodarowanie odpadów powstaj cych w wyniku eksploatacji urz dze
i budynków powinno odbywa  si  wg zalece  podanych w rozdziale 7. 

6.2.7. POZOSTA O CI POPRODUKCYJNE W GORZELNIACH 

W procesach produkcji alkoholu w gorzelniach powstaj :
- pozosta o ci z mycia i czyszczenia surowców (osady, suche pozosta o ci ro lin-

ne);
- wywary gorzelnicze. 

Pozosta o ci z mycia i czyszczenia surowców. S  to osady, zawieraj ce g ów-
nie gleb  wymyt  podczas hydrotransportu (sp awiania) oraz mycia ziemniaków 
i zatrzyman  w osadnikach wód sp awiakowych. Osady te nale y rozprowadza  na 
polach lub wykorzystywa  do wyrównywania zag bie  terenowych i wyrobisk. 

W gorzelniach, w których surowcem s  zbo a, powstaj  w ma ych ilo ciach 
suche pozosta o ci ro linne z mechanicznego czyszczenia ziarna. S  to g ównie
nasiona chwastów, drobne ziarna, resztki s omy i plewy. Najlepszym sposobem ich 
zagospodarowania jest przekazanie rolnikom na pasz  dla drobiu lub ko om o-
wieckim na dokarmianie ptaków. Nie jest wskazane wywo enie ich na pola ze 
wzgl du na rozsiewanie si  chwastów zbo owych. 

W gorzelniach melasowych nie ma odpadów z czyszczenia surowca, a pozosta-
o ci  jest tylko wywar gorzelniczy. 

Wywary gorzelnicze, s  zaliczane do produktów ubocznych, gdy  mog  by
wykorzystane na cele paszowe. Jest to tania i bardzo warto ciowa pasza, stosowana 
do bezpo redniego skarmiania (wywary zbo owe i ziemniaczane) oraz jako doda-
tek do pasz (wywar melasowy), a tak e do przygotowania kiszonek. Ten kierunek 
zagospodarowania wywarów jest najbardziej racjonalny, zarówno pod wzgl dem 
ekonomicznym, jak i ekologicznym. 
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W zwi zku ze zmniejszeniem pog owia byd a wyst puj  trudno ci z bezpo-
rednim zbytem wywarów na pasz . W takich sytuacjach wskazane jest przerabia-

nie wywarów na pasze granulowane. Jest to metoda szczególnie przydatna dla go-
rzelni zlokalizowanych na terenach nierolniczych lub o ma ym pog owiu byd a, 
a tak e dla gorzelni maj cych sta e lub sezonowe nadwy ki wywaru. W razie wy-
st pienia d ugotrwa ego nadmiaru wywarów najw a ciwszym (zalecanym) sposo-
bem zagospodarowania jest ich przeznaczenie do produkcji metanu, zw aszcza 
w po czeniu z innymi materia ami organicznymi. 

W praktyce s  podejmowane próby stosowania wywarów do bezpo redniego
nawo enia pól, lecz mo e to zakwasza  gleby oraz powodowa  zagro enia czysto-
ci wód gruntowych. Poza tym niemo liwe jest stosowanie takiego nawo enia

w ci gu ca ego roku. Stosuj c to nawo enie, napotyka si  równie  du e trudno ci 
w spe nieniu wymaga  okre lonych w przepisach. Generuje ono dodatkowe kosz-
ty, zwi zane z konieczno ci  bada  gleby i wywarów. Wywary melasowe mog
by  przerabiane na nawóz potasowy. Jest to jednak metoda energoch onna i dosy
kosztowna.

Zalecenia dotycz ce zagospodarowania odpadów powstaj cych w wyniku eks-
ploatacji urz dze  i budynków podano w rozdziale 7. 

6.2.8. POZOSTA O CI POPRODUKCYJNE W PRZEMY LE PIWOWARSKIM 

S odownie. W procesach przygotowania s odu zbo owego jako surowca dla 
browarów powstaj  nast puj ce pozosta o ci poprodukcyjne: 
- zanieczyszczenia mineralne z czyszczenia zbo a (piasek, wir, kawa ki metali); 
- zanieczyszczenia organiczne z czyszczenia zbo a (s oma, uska, plewy, nasiona 

chwastów, sporysz, ka  gryzoni); 
- po lad i ziarna odpadowe (ziarna chude, niedorozwini te i uszkodzone oraz 

ziarna innych zbó  i ro lin uprawnych); 
- sp awki z procesu mycia j czmienia;  
- kie ki s odowe; 
- py y s odowe z ko cowego „polerowania” s odu.

Z a n i e c z y s z c z e n i a  m i n e r a l n e  z  c z y s z c z e n i a  z b o a  s  odpadem, 
który nale y kierowa  na zorganizowane sk adowiska odpadów lub wykorzysty-
wa  do wype niania wyrobisk. 

Z a n i e c z y s z c z e n i a  o r g a n i c z n e  z  c z y s z c z e n i a  z b o a  o r a z  p y y
s o d o w e  powinny by  przeznaczone do kompostowania, ewentualnie spalane 
w kot owni zak adowej razem z opa em w glowym. 

P o l a d  i  z i a r n a  o d p a d o w e  nale y przekazywa  rolnikom jako pasz  dla 
drobiu albo te  ko om owieckim jako pokarm dla ptaków.  
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S p a w k i ,  k i e k i  s o d o w e równie  powinny by  przeznaczone na pasz .
Kie ki s odowe s  nie tylko bardzo warto ciowym dodatkiem do pasz, ale mog
by  te  wykorzystane do hodowli po ywek w przemy le farmaceutycznym, a tak e
do wytwarzania preparatów enzymatycznych i aminokwasów. 

Browary. W procesie produkcji piwa powstaj :
- py y s odowe (z urz dze  odpylaj cych w dziale rutowania s odu); 
- wys odziny (m óto) z filtracji brzeczki; 
- osad brzeczkowy; 
- dro d e odpadowe (g stwa dro d owa jako osad pofermentacyjny); 
- zu yta ziemia okrzemkowa (osad z filtracji piwa). 

Wszystkie te pozosta o ci, ze wzgl du na swój sk ad, mog  by  wykorzystane 
w rolnictwie do celów paszowych lub nawozowych.  

P y y  s o d o w e ,  powstaj ce w niewielkich ilo ciach, mog  by  zagospoda-
rowywane w rolnictwie poprzez bezpo rednie rozprowadzanie na powierzchni pola 
lub kompostowane wraz z innymi materia ami organicznymi.  

W y s o d z i n y  ze wzgl du na du  zawarto  wody (75–82%) s  nietrwa e
i powinny by  przeznaczone do produkcji kiszonek (w silosach) lub wysuszone 
(jako warto ciowa pasza sucha zawieraj ca ok. 25% bia ka). Ze wzgl du na du
zawarto  bia ka mog  te  by  dobrym materia em do produkcji biogazu (w po -
czeniu z innymi substancjami organicznymi). 

O s a d y  b r z e c z k o w e  mog  by  równie  wykorzystane jako dodatek do 
pasz, np. cznie z wys odzinami, przy czym ich udzia  nie powinien by  wi kszy 
ni  1–2% masy wys odzin (ze wzgl du na goryczkowaty smak oraz kumulowanie 
metali ci kich).

Obecnie osady brzeczkowe w wi kszo ci browarów kieruje si  do kanalizacji 
i nie wykazuje jako odpady. W razie lokalizacji browaru w du ych miastach nie ma 
to istotnego wp ywu na jako cieków komunalnych i procesy oczyszczania cie-
ków, jednak w ma ych miejscowo ciach czy te  w sytuacji odprowadzania cieków 
do oczyszczalni zak adowej oczyszczanie cieków jest utrudnione lub uzyskanie 
wymaganych efektów oczyszczania niemo liwe. Stosowanie takich praktyk zwi k-
sza ponadto znacznie koszty oczyszczania. Jest to wi c nieracjonalne, zarówno pod 
wzgl dem ekologicznym, jak i ekonomicznym. 

Nale y d y  do budowy osadników do powtórnego osadzania wyp ukiwanych 
osadów z kadzi, a po odprowadzeniu wody nadosadowej do cieków osady z tych 
osadników przeznaczy  do kompostowania z odpadami ro linnymi. 

G s t w a  d r o d o w a ,  podobnie jak osad brzeczkowy, jest w wielu browa-
rach sp ukiwana do cieków, ze skutkami negatywnymi intensywniejszymi ni
w przypadku osadu brzeczkowego. Browary powinny by  wyposa one w urz dze-
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nia do odzysku dro d y (wirówki, prasy), które mog yby by  przeznaczone na cele 
paszowe lub spo ywcze. 

Z u y t a  z i e m i a  o k r z e m k o w a  powinna by  przeznaczona do nawo enia 
gleb, przy czym wskazane jest wcze niejsze przekompostowanie z pozosta o ciami 
ro linnymi lub osadem ciekowym.  

Inny zalecany sposób jej zagospodarowania to przekazanie do produkcji mate-
ria ów budowlanych, a tak e (w ograniczonym zakresie) do oczyszczalni cieków
jako po ywki dla osadu czynnego. Szczególnie zalecanym sposobem zagospoda-
rowania ziemi okrzemkowej jest jej regeneracja termiczna (w specjalnych komo-
rach z temperatur  powy ej 750ºC). W procesie tym nast puje spalenie wszystkich 
zawartych w niej zanieczyszcze  organicznych. Koszty inwestycyjne tej metody s
dosy  wysokie, lecz amortyzuj  si  w ci gu kilku lat. Ciep o gazów wylotowych 
mo e by  wykorzystane na potrzeby zak adu.

Odpady opakowaniowe i odpady powstaj ce w wyniku eksploatacji urz dze  i 
budynków nale y zagospodarowywa  zgodnie z wytycznymi i zaleceniami poda-
nymi w rozdziale 7. 

6.2.9. POZOSTA O CI POPRODUKCYJNE W PRZEMY LE DRO D OWYM

W procesach produkcji dro d y powstaje ma o pozosta o ci poprodukcyjnych 
w postaci sta ej. Wi kszo  pozosta o ci to materia y p ynne, które do niedawna 
odprowadzano ze ciekami. Obecnie stosowane s  racjonalne, proekologiczne 
technologie odzysku tych substancji do produkcji nawozów. 

Do typowych pozosta o ci z procesów produkcyjnych w tym przemy le, 
oprócz cieków, nale :
- szlamy z dekantacji i zag szczania brzeczki; 
- dro d e odpadowe;  
- odpady z pakowni dro d y (zniszczony papier, etykiety, cz ci foliowe, kartony); 
- zu yte chemikalia.  

Szlamy z dekantacji i zag szczania brzeczki nale y traktowa  jako produkt 
uboczny i wykorzystywa  jako nawóz potasowo-azotowy w postaci p ynnej (po 
zag szczeniu na wyparniach) lub sta ej (po zmieszaniu np. z trocinami drzewnymi 
i wapnem nawozowym). 

Równie  dro d e odpadowe nale y traktowa  jako produkt uboczny do zbycia 
i wykorzystania np. przez producentów alkoholu (gorzelnie) lub na pasz .

Oprócz wymienionych wy ej pozosta o ci z procesów produkcyjnych, powsta-
j  te  odpady powstaj ce w wyniku eksploatacji urz dze  i budynków oraz odpady 
opakowaniowe, które nale y zagospodarowywa  lub zbywa  zgodnie z wymogami 



6. Zalecane post powanie z pozosta o ciami poprodukcyjnymi w rolnictwie… 40

obowi zuj cych w tym zakresie przepisów oraz uwagami (zaleceniami) podanymi 
w rozdziale 7. 

6.2.10. POZOSTA O CI POPRODUKCYJNE W PRZEMY LE T USZCZOWYM 

Pozosta o ci procesów produkcji olejów ro linnych. G ównymi surowcami 
do produkcji olejów ro linnych w Polsce s  nasiona rzepaku oraz s onecznika.
W procesach pozyskiwania oleju z tych surowców powstaj  nast puj ce pozosta o ci: 
- zanieczyszczenia ro linne z czyszczenia oraz szlamy z mycia i odwirowania 

surowca;
- wyt oki, ruta poekstrakcyjna rzepakowa lub s onecznikowa;
- szlamy pohydratacyjne (szlamy z odwadniania olejów w segregatorach), szlamy 

powstaj ce w czasie przechowywania olejów; 
- zaolejona ziemia biel ca (po rafinacji oleju). 

Z a n i e c z y s z c z e n i a  r o l i n n e  z  c z y s z c z e n i a  o r a z  s z l a m y  z  m y -
c i a  i  o d w i r o w a n i a  s u r o w c a  nale y wywozi  i rozprowadza  na polach oraz 
przeorywa  lub przeznacza  do kompostowania z innymi pozosta o ciami ro lin-
nymi. 

W y t o k i  i  r u t a  p o e k s t r a k c y j n a ,  ze wzgl du na du  zawarto  bia -
ka i t uszczu oraz dobrze zbilansowany sk ad aminokwasowy, powinny by  zago-
spodarowane na cele paszowe (jako dodatek do pasz) dla wi , drobiu i prze uwa-
czy. Ze wzgl du na zawarto  ligniny i celulozy nie nale y ni  skarmia  zwierz t
m odych. ruta rzepakowa musi by  jednak wcze niej poddana procesom tzw. 
odgoryczenia. Po odgoryczeniu ruta mo e by  stosowana jako dodatek do pasz, 
jednak w ilo ci nie wi kszej ni  15–20%.  

S z l a m y  p o h y d r a t a c y j n e  o r a z  s z l a m y  z  p r z e c h o w y w a n i a  o l e -
j ó w  powinny by  wykorzystywane do celów paszowych lub jako surowiec do 
pozyskiwania lecytyny. 

Z a o l e j o n a  z i e m i a  b i e l c a , jako odpad k opotliwy i trudny do zagospo-
darowania, bywa wywo ona do wyrobisk i zag bie  terenowych. Jest to praktyka 
absolutnie niedopuszczalna i niezgodna z przepisami, dotycz cymi ochrony ro-
dowiska. Powinna ona by  wykorzystywana jako dodatek do mieszanek paszo-
wych dla drobiu lub regenerowana dost pnymi metodami (g ównie termicznymi). 

P o z o s t a o c i  z  p r o d u k c j i  t u s z c z ó w  z w i e r z c y c h . W procesach 
produkcji t uszczów zwierz cych powstaje ma o rodzajów pozosta o ci. S  to 
g ównie:
- skwarki powytopowe (g stwa skwarkowa); 
- t uszcze odpadowe (t uszcze nienadaj ce si  do spo ycia lub te, które utraci y

przydatno  do celów spo ywczych). 
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S k w a r k i  p o w y t o p o w e ,  ze wzgl du na wysok  zawarto  bia ka, powinny 
by  wykorzystywane na cele paszowe (dodatki w produkcji mieszanek paszo-
wych), przy czym ich zastosowanie w ywieniu zwierz t jest ograniczone przepi-
sami unijnymi – rozporz dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 
999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiaj cym zasady dotycz ce zapobiegania, 
kontroli i zwalczania niektórych przeno nych encefalopatii (Dz. Urz. UE L 147) 
oraz rozporz dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1774/2002 
z dnia 3 pa dziernika 2002 r. ustanawiaj cym przepisy sanitarne dotycz ce produk-
tów ubocznych pochodzenia zwierz cego nieprzeznaczonych do spo ycia przez 
ludzi (Dz. Urz. UE L 273). 

T u s z c z e  o d p a d o w e  mog  mie  wielorakie zastosowanie. Do zalecanych 
sposobów ich zagospodarowywania nale :
- wykorzystanie do produkcji myd a;
- wykorzystanie na cele opa owe (jako dodatek do ci kiego oleju opa owego);
- wykorzystanie na cele paszowe (jako dodatek energetyczny mieszanek paszo-

wych). 
W trakcie wykorzystywania t uszczów odpadowych nale y spe nia  warunki 

przepisów sanitarnych, okre lonych rozporz dzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) Nr 1774/2002 oraz rozporz dzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) Nr 999/2001.  

Oprócz wymienionych wy ej pozosta o ci z procesów produkcyjnych, powsta-
j  te  odpady powstaj ce w wyniku eksploatacji urz dze  i budynków oraz odpady 
opakowaniowe, które nale y zagospodarowywa  lub zbywa  zgodnie z wymogami 
obowi zuj cych w tym zakresie przepisów oraz uwagami (zaleceniami) podanymi 
w rozdziale 7. 

6.2.11. POZOSTA O CI POPRODUKCYJNE W PRZEMY LE PASZOWYM 

W przerobie surowców ro linnych na pasze dla zwierz t powstaj  niewielkie 
ilo ci odpadów w stosunku do przerobionego surowca. Pozosta o ciami s  tu spo-
radycznie wyst puj ce cz ci surowca, nienadaj ce si  do przetwórstwa (np. zaple-
nia e), py y ze sprz tania pomieszcze  i urz dze  produkcyjnych oraz produkty 

przeterminowane. S  to wszystko materia y ro linne, które nale y przeznacza  do 
celów nawozowych poprzez: 
- bezpo rednie nawo enie i rozprowadzenie na polach oraz przyoranie; 
- przekompostowanie z innymi odpadami organicznymi. 

Pasze lecznicze, zgodnie z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach 
(Dz. U Nr 144, poz. 1045 z pó n. zm.), powstaj  jako mieszanina jednego lub kilku 
premiksów leczniczych dopuszczonych do obrotu na podstawie przepisów prawa 
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farmaceutycznego z jedn  lub kilkoma paszami i s  przeznaczone ze wzgl du na 
swoje w a ciwo ci profilaktyczne lub lecznicze do podawania zwierz tom 
w formie niezmienionej. Premiks leczniczy, zgodnie z art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 
6 wrze nia 2001 r. prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 tekst 
jednolity z pó n. zm.), jest produktem leczniczym weterynaryjnym. Zgodnie nato-
miast z § 2 ust. pkt 3 rozporz dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
1 pa dziernika 2010 roku w sprawie szczegó owego sposobu post powania z od-
padami weterynaryjnymi (Dz. U. Nr 198, poz. 1318), pasze lecznicze niezu yte lub 
po terminie wa no ci oraz pozosta o ci po produkcji tych pasz klasyfikuje si , jako 
odpady o kodzie 18 02 08. Powy sze rozporz dzenie, oprócz klasyfikacji odpa-
dów, okre la ponadto zasady zbierania, magazynowania i transportu takich odpa-
dów. Zgodnie z za cznikiem do rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 27 
wrze nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206 z pó n.
zm.), odpady o kodzie 18 02 08 okre lone s  jako odpady inne ni  niebezpieczne.  

Ponadto, podobnie jak w innych zak adach, powstaj  odpady opakowaniowe 
i odpady powstaj ce w wyniku eksploatacji urz dze  i budynków, które powinny 
by  gromadzone selektywnie i przekazywane do recyklingu, zgodnie z zaleceniami 
podanymi w rozdziale 7. 

6.2.12. POZOSTA O CI POPRODUKCYJNE W PRZEMY LE MI SNYM

Podstaw  prawid owej gospodarki surowcowej, materia owej i odpadowej 
w przemy le mi snym jest d enie do zagospodarowania surowców pochodz cych 
od zwierz t i ze zwierz t poprzez lepsze wykorzystanie do produkcji ywno ci.
Produkty uboczne pochodzenia zwierz cego powinny by  wykorzystane m.in. do 
produkcji elatyny, kolagenu, hydrolizatów bia kowych, w przemy le paszowym, 
kosmetycznym, farmaceutycznym, a tak e do produkcji „zielonej” energii ze ró-
de  spala  odnawialnych. W ostateczno ci, w przypadku braku mo liwo ci ich 
zagospodarowania nale y je lub sk adowa  (po przetworzeniu) jako odpady.  

Produkty uboczne pochodzenia zwierz cego, nieprzeznaczone do spo ycia 
przez ludzi, stanowi  potencjalne zagro enie dla zdrowia ludzi i zwierz t. Du e
zagro enie bakteriologiczne i odorowe oraz bardzo ma a trwa o  odpadów wymu-
sza konieczno  szybkiego kierowania ich do utylizacji. Ich niew a ciwe stosowa-
nie mo e mie  powa ny wp yw na zdrowie ludzi i zwierz t oraz na bezpiecze stwo
a cucha ywno ciowego i paszowego. Wybór metody zagospodarowania odpa-

dów, powstaj cych w produkcji i przerobie mi sa, zale y nie tylko od rodzaju 
i w a ciwo ci odpadu, ale przede wszystkim musi by  zgodny z wymaganiami 
obowi zuj cych przepisów. 
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Wed ug aktualnie obowi zuj cego rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) Nr 1774/2002 z dnia 3 pa dziernika 2002 r. ustanawiaj cego przepisy 
sanitarne dotycz ce produktów ubocznych pochodzenia zwierz cego nieprzezna-
czonych do spo ycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 273), produkty uboczne pocho-
dzenia zwierz cego (PUPZ) nieprzeznaczone do spo ycia przez ludzi dzieli si  na 
trzy kategorie zale nie od stopnia zwi zanego z nimi ryzyka: 
- materia  kategorii 1 – produkty uboczne pochodzenia zwierz cego okre lone

w art. 4 ww. rozporz dzenia;
- materia  kategorii 2 – produkty uboczne pochodzenia zwierz cego okre lone

w art. 5; 
- materia  kategorii 3 – produkty uboczne pochodzenia zwierz cego okre lone

w art. 6. 
Do kategorii 1. zalicza si  przede wszystkim: 

- wszystkie cz ci tuszy zwierz t podejrzanych o zara enie TSE (zaka ne/pasa-
owalne encefalopatie g bczaste/choroby prionowe – ang. „Transmissible Spon-

giform Encephalopathies”) i ubitych w ramach dzia a  zmierzaj cych do wyeli-
minowania TSE, zwierz t, u których stwierdzono obecno  TSE, a tak e zwie-
rz t cyrkowych, do wiadczalnych i z ogrodów zoologicznych oraz zwierz t dzi-
kich, podejrzanych o zaka enie chorobami przenoszonymi na ludzi i zwierz ta;  

- odpady powstaj ce podczas oczyszczania cieków z zak adów przetwarzaj cych 
surowce zaliczane do tej kategorii.  

Surowce zaliczane do kategorii 1. mo na nazwa  pozosta o ciami (odpadami) 
szczególnego ryzyka.  

Do kategorii 2. zalicza si  g ównie:
- odchody i tre  przewodu pokarmowego; 
- odpady powstaj ce podczas oczyszczaniu cieków z rze ni i zak adów przetwór-

stwa mi snego nieobj te kategori  1.; 
- produkty pochodzenia zwierz cego zawieraj ce pozosta o ci leków weteryna-

ryjnych oraz produkty inne ni  surowiec kategorii 1., niespe niaj ce wymaga
weterynaryjnych; 

- zwierz ta i cz ci zwierz t, nieobj te kategori  1., które pad y z innych przyczyn 
ni  ubój z przeznaczeniem do spo ycia przez ludzi, oraz zwierz ta ubite w celu 
likwidacji epidemii choroby; 

- produkty uboczne pochodzenia zwierz cego inne ni  surowiec kategorii 1. lub 3. 
Do kategorii 3. nale y surowiec, zawieraj cy: 

- cz ci zwierz t po uboju, nadaj ce si  do spo ycia przez ludzi, ale nieprzezna-
czone do spo ycia ze wzgl dów handlowych; 



6. Zalecane post powanie z pozosta o ciami poprodukcyjnymi w rolnictwie… 44

- cz ci zwierz t po uboju, odrzucone jako nienadaj ce si  do spo ycia przez lu-
dzi ale nienosz ce znamion chorób przenoszonych na ludzi i zwierz ta, otrzy-
mane z tusz nadaj cych si  do spo ycia przez ludzi; 

- skóry, skórki, kopyta, rogi, szczecina i pióra pochodz ce od zwierz t po uboju 
w rze ni po badaniach przedubojowych, stwierdzaj cych przydatno  do uboju 
z przeznaczeniem do spo ycia przez ludzi; 

- krew zwierz t innych ni  prze uwacze, po uboju w rze ni, po badaniach przedu-
bojowych, stwierdzaj cych przydatno  do uboju z przeznaczeniem do spo ycia
przez ludzi; 

- produkty uboczne pochodzenia zwierz cego otrzymane podczas wytwarzania 
produktów przeznaczonych do spo ycia przez ludzi, w tym odt uszczone ko ci
i skwarki; 

- wycofane rodki spo ywcze pochodzenia zwierz cego lub rodki spo ywcze 
zawieraj ce produkty pochodzenia zwierz cego, które nie stwarzaj adnego ry-
zyka dla ludzi lub zwierz t; 

- surowe mleko, pochodz ce od zwierz t niewykazuj cych adnych objawów 
klinicznych choroby przenoszonej przez ten produkt na ludzi i zwierz ta;

- ryby i inne zwierz ta morskie, z wyj tkiem ssaków, od owione na otwartym 
morzu do produkcji m czki rybnej; 

- wie e produkty uboczne rybne, pochodz ce z zak adów wytwarzaj cych pro-
dukty rybne przeznaczone do spo ycia przez ludzi; 

- muszle, produkty uboczne z wyl garni i produkty uboczne otrzymane z t uczo-
nych jaj, pochodz ce od zwierz t niewykazuj cych klinicznych objawów choro-
by przenoszonej na ludzi i zwierz ta;

- krew, skóry, kopyta, pióra, we na, rogi, sier  i futro pochodz ce od zwierz t
niewykazuj cych oznak choroby przenoszonej przez te produkty na ludzi i zwie-
rz ta;

- odpady gastronomiczne inne ni  okre lone w kategorii 1. (art. 4). 
W normalnych warunkach przetwórstwa mi snego mamy do czynienia zwykle 

z odpadami zaliczanymi do kategorii 3. W ubojniach mog  jednak powstawa  od-
pady pozosta ych kategorii (np. pad e zwierz ta), które zgodnie z obowi zuj cymi 
przepisami musz  by  przekazywane do zak adów utylizacyjnych, z zachowaniem 
warunków okre lonych w rozporz dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
Nr 1774/2002 z dnia 3 pa dziernika 2002 r. ustanawiaj cym przepisy sanitarne 
dotycz ce produktów ubocznych pochodzenia zwierz cego nieprzeznaczonych do 
spo ycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 273).  

Rodzaje pozosta o ci powstaj cych w zak adach przemys u mi snego i za-
lecane sposoby ich zagospodarowywania. 

Pozosta o ci poprodukcyjne z ubojni:
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- krew techniczna; 
- ko ci;
- tkanki mi kkie (mi kka tkanka z ró nych cz ci organizmu zwierz cego, któ-

rych nie przeznacza si  do spo ycia); 
- tkanki twarde keratynowe (rogi, racice, szczecina, w osie);
- skóry; 
- tre o dków, jelit; 
- t uszcze (cz ci surowca t uszczowego, które nie nadaj  si  do celów spo yw-

czych); 
- odchody zwierz ce, które s  zwykle sp awiane do kanalizacji i odprowadzane ze 

ciekami do oczyszczalni. 
K r e w  t e c h n i c z n ,  k o c i  i  t k a n k i  m i k k i e zaleca si  wykorzysty-

wa  (przekazywa ) do produkcji m czek mi sno-kostnych. Ko ci mog  te  by
przeznaczane jako surowiec do produkcji klejów oraz elatyny. Miazga mi sno-
kostna po spopieleniu mo e znale  zastosowanie w produkcji ceramiki u ytkowej. 
Popio y takie mog  równie  zast powa  naturalne surowce fosforowe w przemy le
chemicznym do produkcji kwasu fosforowego lub nawozów fosforowych. Naj-
nowsze badania wskazuj  równie  na mo liwo  pozyskiwania hydroksyapatytu 
(materia  stosowany w chirurgii kostnej) na drodze kalcynacji szlamów kostnych. 

T k a n k i  t w a r d e  k e r a t y n o w e  mog  mie  wielorakie zastosowanie. Rogi 
i racice (kopyta), czyli tzw. rogowizna, w ograniczonym zakresie mog  s u y  do 
wyrobów galanteryjnych (np. guziki itp.). Konkurencj  w stosunku do nich s  two-
rzywa sztuczne. Dlatego te  zalecanym kierunkiem wykorzystania tych pozosta o-
ci jest równie  przekazywanie ich do produkcji m czek paszowych. Zastosowanie 

w ywieniu zwierz t jest ograniczone przepisami Unii Europejskiej, tj. rozporz -
dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 
r. ustanawiaj cym zasady dotycz ce zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych 
przeno nych g bczastych encefalopatii (Dz. Urz. UE L 147) oraz rozporz dzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1774/2002 z dnia 3 pa dziernika 2002 
r. ustanawiaj cym przepisy sanitarne dotycz ce produktów ubocznych pochodzenia 
zwierz cego nieprzeznaczonych do spo ycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 273). 
Szczecin  i w osie zaleca si  wykorzystywa  jako surowiec do wyrobu szczotek 
i p dzli, a bardziej mi kkie gatunki jako materia  tapicerski i filcowy. 

S k ó r y  nale y wykorzystywa  jako surowiec garbarski. Niegarbarskie cz ci
skór nale y poddawa  termicznej utylizacji. 

T r e o d k ó w  i  j e l i t  jest k opotliwym odpadem, który najcz ciej jest 
sp ukiwany do kanalizacji. Obci a to jednak znacznie cieki dodatkowym adun-
kiem zanieczyszcze  organicznych i podwy sza koszt ich oczyszczania. Wydaje 
si , e wskazanym sposobem zagospodarowania tych odpadów jest cz ciowe od-
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wodnienie i pryzmowanie, po czone z higienizacj  (odka aniem) tlenkiem wapnia 
(CaO) poprzez przesypywanie warstw lub mieszanie. Tak przerobione odpady 
mog  by  po kilku tygodniach wykorzystane jako bezpieczny i warto ciowy nawóz 
organiczno-wapienny. Odpady te mo na te  przerobi , cz c je z przefermento-
wanymi osadami z zak adowej oczyszczalni cieków, stosuj c ten sam sposób po-
st powania i odka ania, jak podano powy ej.

Tre ci o dków i jelit nie nale y bezpo rednio wywozi  i rozprowadza  na po-
lach, gdy  nie spe nia ona sanitarnych wymogów okre lonych przepisami ani te
nie mo e by  stosowana w ci gu ca ego roku. 

P o z o s t a o c i  t u s z c z o w e nale y zagospodarowywa  jako dodatek do 
produkcji m czek paszowych (jako sk adnik energetyczny) lub do produkcji t usz-
czów technicznych. Innym zalecanym sposobem ich zagospodarowywania 
(zw aszcza t uszczów bydl cych) jest wykorzystanie do produkcji myd a.

Pozosta o ci poprodukcyjne w zak adach przerobu mi sa (produkcja w dlin 
i wyrobów mi snych) s  podobne jak w ubojniach, lecz powstaj  w znacznie 
mniejszych ilo ciach. Nale y je zagospodarowywa  tak samo, jak podobne po-
zosta o ci z ubojni. Ponadto mog  powstawa  pozosta o ci ca kowicie nieprzy-
datne (odpady), specyficzne dla tej ga zi produkcji, takie jak: ko cówki jelit 
sztucznych, formy z folii, os onki plastykowe, drobne odpady metalowe 
z klipsownicy. Odpady te z braku innych mo liwo ci mog  by  odprowadzane 
jako materia  niesegregowany na zorganizowane sk adowiska odpadów. 
Sposób zagospodarowania odpadów powstaj cych w wyniku eksploatacji 

urz dze  i budynków i odpadów opakowaniowych przedstawiono w rozdziale 7. 
Podczas gromadzenia, przetwarzania, transportu i wykorzystywania pozo-

sta o ci poprodukcyjnych w przemy le mi snym nale y zawsze stosowa  si  do 
wymaga  i warunków podanych w rozporz dzeniu (WE) Nr 1774/2002 Par-
lamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 pa dziernika 2002 r. okre laj cym 
przepisy sanitarne dotycz ce produktów ubocznych pochodzenia zwierz cego 
nieprzeznaczonych do spo ycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 273). 

Z dniem 4 marca 2011 r. wejdzie w ycie rozporz dzenie Parlamentu Europej-
skiego i Rady (WE) Nr 1069/2009 z dnia 21 pa dziernika 2009 r. okre laj ce prze-
pisy sanitarne dotycz ce produktów ubocznych pochodzenia zwierz cego nieprze-
znaczonych do spo ycia przez ludzi i uchylaj ce rozporz dzenie (WE) Nr 
1774/2002 (Dz. Urz. Ministra 300). 

6.2.13. POZOSTA O CI POPRODUKCYJNE W PRZEMY LE RYBNYM 

Pozosta o ci powstaj ce w procesach przetwarzania ryb nale  do uci liwych 
(szybko si  psuj cych i wydzielaj cych odory), co mo e powodowa  zagro enie 
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rodowiska, ludzi i zwierz t. Wymagaj  specjalnych warunków przechowywania 
i transportu.

Pozosta o ci powstaj ce w przemy le rybnym mo na podzieli  na: 
sta e:

mi kkie, do których zaliczamy na ogó  wszystkie resztki po przeróbce takich 
ryb, jak: makrele, szproty, sardynki, ledzie itp., oraz pochodz ce od 
wszystkich pozosta ych gatunków ryb skóry, uski, p etwy, t uszcze i wn -
trzno ci (skrzela, serca, w troby, przewody pokarmowe);  
twarde (g owy i kr gos upy); 

p ynne ( cieki zawieraj ce znaczne ilo ci t uszczu i bia ka).
Pozosta o ci powstaj ce w procesie przetwórstwa ryb mog  sta  si  produktem 

ubocznym, zgodnie z wymogami rozporz dzenia Komisji (WE) Nr 93/2005 z dnia 
19 stycznia 2005 r. zmieniaj cego rozporz dzenie (WE) Nr 1774/2002 w zakresie 
przetwarzania produktów ubocznych otrzymywanych z ryb oraz dokumentów han-
dlowych dotycz cych transportu produktów ubocznych pochodzenia zwierz cego 
(Dz. Urz. UE L 19).  

Produkty uboczne zaliczane do kategorii 2. lub 3. (rozporz dzenie (WE) 
Nr 1774/2002) mog  by  bardzo dobrym surowcem w ró nych ga ziach przemy-
s u (paszowym, farmaceutycznym, kosmetycznym, itp.), ale mog  by  te  przezna-
czone do procesu odzysku wg rozporz dzenia Ministra rodowiska z 21 marca 
2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami  
i urz dzeniami – R14 (Dz. U. z 2006 r. Nr 49, poz. 356) oraz rozporz dzenia Mini-
stra rodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, 
które posiadacz odpadów mo e przekazywa  osobom fizycznym lub jednostkom 
organizacyjnym nie b d cym przedsi biorcami oraz dopuszczalnych metod ich 
odzysku (Dz. U. z 2006 r. Nr 75, poz. 527 z pó n. zm.), czyli bezpo redniego
skarmiania np. mi so ernymi zwierz tami futerkowymi.  

Cz ci sta e: g owy, wn trzno ci, o ci, p etwy, skóry oraz ryby niezakwalifi-
kowane do przetwórstwa lub nadwy ki po owowe wykorzystuje si  do produkcji 
m czki rybnej. Wn trzno ci i mi so u ywane s  do produkcji m czki rybnej i ole-
jów.

Pozosta o ci pochodz ce z przetwórstwa ryb nale y wykorzystywa  do skar-
miania mi so ernymi zwierz tami futerkowymi. Problemem jest bardzo krótka 
trwa o  tych pozosta o ci. W celu przed u enia ich przydatno ci do dalszego wy-
korzystania nale y je ch odzi , zamra a  b d  konserwowa  za pomoc rodków 
chemicznych. Stworzenie internetowego systemu informacyjnego wytwórców 
i odbiorców mog oby u atwi  im kontakt i zwi kszy oby szanse na zagospodaro-
wanie materia ów odpadowych. 
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Pozosta o ci z procesu przetwórstwa mo na wykorzysta  do produkcji klejów, 
olejów technicznych czy m czki rybnej, która ma szerokie zastosowanie jako 
komponent mieszanek przemys owych czy koncentratów wysokobia kowych sto-
sowanych w ywieniu: wi , ciel t, drobiu. 

Osady ciekowe powsta e w procesie oczyszczania wód powinno si  podda
recyklingowi organicznemu w celu ich ustabilizowania (kompostowanie z mas
ro linn , produkcja biogazu). Rozwi zaniem mo e by  wst pne osuszanie i steryli-
zacja osadów, a nast pnie stosowanie w rolnictwie, np. do nawo enia gleb. 

Wybór metody zagospodarowania pozosta o ci powstaj cych w przetwórstwie 
ryb musi by  zgodny z wymaganiami obowi zuj cych przepisów. Sposób zago-
spodarowania (przekazanie pozosta o ci poprodukcyjnych, odzysk, spopielenie, 
itp.) zale y równie  od wzgl dów ekonomicznych oraz mo liwo ci samego wy-
twórcy.  

Je li materia y i odpady straci y warto  u ytkow , nie nadaj  si  do dalszego 
wykorzystania lub s  traktowane jako materia  wysokiego ryzyka, nale y je 
unieszkodliwia  w miejscach do tego wyznaczonych (posiadaj cych instalacje do 
termicznego przekszta cania odpadów). 

W celu zmniejszenia ilo ci pozosta o ci rybnych nale y: 
- przede wszystkim dostosowa  wielko  po owów, produkcj  hodowlan  ryb 

oraz import do istniej cego zapotrzebowania na rynku; 
- u ywa  surowca najlepszej jako ci;
- w miar  mo liwo ci stosowa  nowoczesne urz dzenia (np. maszyny do fileto-

wania, czyszczenia i przeróbki ryb). 
W zak adach przetwórstwa ryb powstaj  równie  odpady zwi zane z kierun-

kiem i technologi  przetwarzania (odpady opakowaniowe), eksploatacj  urz dze ,
czyszczeniem maszyn czy pomieszcze . Odpady te nale y zagospodarowywa
zgodnie z zaleceniami podanymi w rozdziale 7. 

7. ZALECENIA DOTYCZ CE ZAGOSPODAROWANIA 
ODPADÓW POWSTAJ CYCH W WYNIKU  
EKSPLOATACJI URZ DZE  I BUDYNKÓW  
ORAZ ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH

W gospodarstwach rolnych i zak adach przetwórstwa rolno-spo ywczego po-
wstaj  ró nego rodzaju odpady, wynikaj ce z funkcjonowania tych zak adów, nie-
b d ce bezpo rednim skutkiem procesów produkcyjnych. Do odpadów tych zali-
cza si  odpady powstaj ce w wyniku eksploatacji urz dze  i budynków oraz odpa-
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dy opakowaniowe. S  to najcz ciej: odpady papiernicze, tworzywa sztuczne, 
szk o, drewno, zu yte opony, akumulatory, zu yte oleje smarowe, zu yty sprz t
elektryczny i o wietleniowy, z om metalowy, u el, popió , gruz, osady z zak a-
dowych oczyszczalni cieków i inne. Wszystkie odpady powinny by  gromadzone 
selektywnie i przekazywane wyspecjalizowanym zak adom; w miar  mo liwo ci
poddawane procesom odzysku lub utylizacji.  

Zak ady powinny prowadzi wiadom  gospodark  „opakowaniow ”, której 
jednym z priorytetów powinno by  ograniczenie ilo ci odpadów opakowaniowych. 
Szczegó y na temat zmniejszania ilo ci odpadów opakowaniowych omówiono 
w rozdziale 8.2.2. 

W ród odpadów powstaj cych w wyniku eksploatacji urz dze  i budynków 
wyst puj  zarówno odpady oboj tne, jak i niebezpieczne. Te ostatnie to np. zu yte 
oleje smarowe, baterie i akumulatory, wietlówki, chemikalia itp. Odpady te nale y
gromadzi  selektywnie. W ka dym zak adzie powinny by  pojemniki lub wydzie-
lone miejsca do sk adowania poszczególnych rodzajów odpadów. Dotyczy to 
szczególnie odpadów niebezpiecznych, które powinny by  sk adowane w miej-
scach niedost pnych dla osób postronnych i dzieci.  

Odpady oboj tne zgromadzone selektywnie nale y wykorzystywa  na potrzeby 
zak adu i okolicznej ludno ci (np. u el i gruz do utwardzania lokalnych dróg 
i placów; drewno na opa ) lub przekazywa  zak adom, zajmuj cym si  recyklin-
giem i odzyskiem surowców wtórnych. 

Odpady niebezpieczne nale y przekazywa  do punktów zbierania odpadów 
niebezpiecznych lub do uprawnionych, specjalistycznych zak adów, prowadz cych 
zbiórk  i odzysk lub unieszkodliwianie tego rodzaju odpadów. 

Osady ciekowe z zak adowych oczyszczalni cieków w przemy le rolno-spo-
ywczym mog  w wi kszo ci by  wykorzystywane rolniczo do nawo enia gleb. 

Osady te musz  by  wcze niej ustabilizowane i bezpieczne pod wzgl dem sanitar-
nym. Stabilizowane osady ciekowe przeznaczone do bezpo redniego nawo enia 
pól musz  by  higienizowane wapnem tlenkowym w ilo ci 0,4–0,5 kg CaO/kg 
suchej masy osadu. Korzystnym i zalecanym sposobem przygotowania osadów do 
rolniczego wykorzystania jest ich kompostowanie z odpadami ro linnymi.  

Podczas rolniczego wykorzystania osadów z zak adowych oczyszczalni 
cieków oraz kompostów musz  by  spe nione wymagania, okre lone w rozpo-

rz dzeniu Ministra rodowiska z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie procesu 
odzysku R10 (Dz. U. z 2007 r. Nr 228, poz. 1685). 



8. Propozycje i przyk ady, maj ce na celu zmniejszenie materia och onno ci…50

8. PROPOZYCJE I PRZYK ADY, MAJ CE NA CELU 
ZMNIEJSZENIE MATERIA OCH ONNO CI
I ODPADOWO CI W ROLNICTWIE I PRZEMY LE
ROLNO-SPO YWCZYM 

Rozwój rolnictwa, podobnie jak ka dej ga zi gospodarki, musi uwzgl dnia
wymogi ochrony rodowiska. Intensyfikacja rolnictwa i wzrost produkcji w prze-
my le rolno-spo ywczym s  dzia aniami przeciwstawnymi (na pozór wykluczaj -
cymi si ) w stosunku do zachowania czysto ci rodowiska i spe niania wymaga
przepisów obowi zuj cych w tym zakresie. Pogodzenie tych trudnych zada  i osi -
gni cie oczekiwanych wyników produkcyjnych, z zachowaniem wymaganej jako-
ci rodowiska, wydaje si  mo liwe pod warunkiem odpowiedniego u wiadomie-

nia oraz wiedzy ekologicznej rolników i za óg w zak adach przemys owych oraz 
konsekwentnego stosowania w produkcji sprawdzonych sposobów zmniejszania 
materia och onno ci i odpadowo ci. Poni ej podano przyk adowe propozycje dzia-
a  w tym zakresie, które w praktyce przynios y wymierne pozytywne efekty.  

8.1. ZMNIEJSZENIE MATERIA OCH ONNO CI I ODPADOWO CI  
W ROLNICTWIE 

8.1.1. ZMNIEJSZENIE MATERIA OCH ONNO CI W PRODUKCJI RO LINNEJ 

W produkcji ro linnej podstawowymi materia ami s  nawozy, rodki ochrony 
ro lin i paliwo. 

Zmniejszenie zu ycia nawozów, bez ryzyka zmniejszenia plonów, mo na
uzyska  poprzez: 
- dostosowanie dawek i formy nawozów do rzeczywistych potrzeb pokarmowych 

uprawianych gatunków ro lin, z uwzgl dnieniem aktualnej zawarto ci poszcze-
gólnych sk adników dost pnych w glebie dla ro lin (wymaga to jednak kosz-
townych bada  okresowych gleby); 

- stosowanie nawozów we w a ciwych (optymalnych dla danego gatunku ro lin)
terminach, zgodnie z dynamik  tworzenia plonu; 

- niestosowanie nawo enia (zw aszcza azotowego) w okresach zwi kszonego wy-
mywania sk adników nawozowych, co zdarza si  w okresie jesienno-zimowym 
i podczas du ych opadów atmosferycznych; 

- dzielenie ca kowitych dawek nawozów (zw aszcza potasowych i azotowych) na 
dawk  podstawow  – stosowan  przedsiewnie lub wczesn  wiosn  oraz na daw-
ki korekcyjne – stosowane podczas wegetacji ro lin (w okresie tworzenia plonu); 
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- kontrolowanie i w miar  mo liwo ci utrzymywanie optymalnego odczynu gle-
by; w tym celu nale y co 3–4 lata wykonywa  pomiar pH gleby (w KCl) i okre-
la  potrzeb  wapnowania i niezb dn  dawk  wapnia, zgodnie z zasadami sto-

sowanymi w okr gowych stacjach chemiczno-rolniczych; forma wapna nawo-
zowego powinna by  dostosowana do gatunku gleby – na lekkich glebach 
(piaszczystych) mo na stosowa  tylko wapno w glanowe, natomiast na glebach 
rednich (gliniastych) i ci kich mo e by  stosowane wapno tlenkowe (tzw. 

wapno palone); stosowanie wapna tlenkowego na glebach piaszczystych mo e
spowodowa  ujemny efekt – pogorszenie struktury i yzno ci gleby; 

- nawo enie precyzyjne, z wykorzystaniem geograficznego systemu informacji 
GIS i satelitarnego systemu pozycjonowania GPS w gospodarstwach wielkoob-
szarowych; zastosowanie systemu GPS i autopilota pozwala na precyzyjne kie-
rowanie maszynami i poprawia wykorzystanie ich szeroko ci roboczej, co 
umo liwia unikni cie powtarzania si  (nak adania) zabiegów na tych samych 
powierzchniach, szczególnie w warunkach du ych szeroko ci roboczych (opry-
skiwacze, kombajny); 

- wa nym dzia aniem, umo liwiaj cym znaczne zmniejszenie zu ycia nawozów 
azotowych, jest stosowanie mi dzyplonów (poplonów) z ro linami motylkowy-
mi; poplony motylkowe s  naturaln  (biologiczn ) fabryk  azotu, którego ró-
d em jest powietrze atmosferyczne; mi dzyplony powinny by  wysiewane bez-
po rednio po zbiorze plonu g ównego; stosowanie mi dzyplonów motylkowych 
jako tzw. zielonego nawozu generuje dodatkowe koszty uprawy (zu ycie paliwa, 
materia  siewny), ale daje te  znaczne korzy ci, a mianowicie: 
- pozyskiwanie azotu (nawet ponad 100 kg/ha) i ograniczanie stosowania na-

wozów mineralnych, a w przypadku uprawy ro lin o mniejszym zapotrzebo-
waniu na azot nawet ca kowit  eliminacj  nawo enia tym sk adnikiem; 

- zwi kszenie zawarto ci próchnicy w glebie; 
- polepszenie (poprawienie) warunków powietrznych i wodnych gleby; 
- popraw  struktury gleby i jej yzno ci;
- popraw  zaopatrzenia ro lin w sk adniki pokarmowe (zwi kszenie przyswa-

jalno ci niektórych makro- i mikrosk adników);
- zmniejszenie zachwaszczenia, a tym samym potrzeby stosowania herbicydów 

(ograniczenie ilo ci stosowanych herbicydów); 
- wi zanie (magazynowanie) sk adników w ro linno ci poplonowej, a tym sa-

mym zmniejszenie ich wymywania z gleby w okresie pó nojesiennym i zimo-
wym; 

- ograniczanie erozji gleby. 
W d u szym okresie (kilkuletnim) stosowanie mi dzyplonów daje zawsze do-

datni bilans ekonomiczny, wynikaj cy ze zwi kszenia plonów i zmniejszonego 
zu ycia nawozów i rodków ochrony ro lin.
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Wed ug informacji z ankietowanych gospodarstw, zmniejszenie zu ycia rod-
ków ochrony ro lin uzyskiwano przez: 
- stosowanie nowoczesnego (sprawniejszego) sprz tu, zw aszcza drobnokropli-

stych opryskiwaczy do rodków grzybobójczych (fungicydów) i owadobójczych 
(insektycydów); 

- upraw  odmian ro lin o du ej odporno ci na choroby (oszcz dno rodków 
30%); 

- stosowanie rodków we w a ciwych dawkach i terminach (w miar  mo liwo ci
profilaktycznie i zgodnie z instrukcjami producentów); 

- stosowanie p odozmianów, czyli celowo dobranego nast pstwa gatunków ro lin,
zw aszcza upraw  mi dzyplonów; 

- precyzyjne dawkowanie rodków ochrony ro lin, z zastosowaniem systemu GPS 
(w gospodarstwach wielkoobszarowych). 

Zmniejszenie zu ycia paliwa mo na uzyska  przez nast puj ce dzia ania:
- wymian  ci gników na nowsze modele, z nowoczesnymi silnikami; 
- utrzymanie ci gników i maszyn w pe nej sprawno ci (okresowe przegl dy, sys-

tematyczna konserwacja, remonty); 
- stosowanie bezorkowego systemu uprawy (oszcz dno  paliwa, ale zwi kszenie 

zachwaszczenia pól); 
- w gospodarstwach wielkoobszarowych stosowanie systemu GPS i autopilota 

w celu precyzyjnego sterowania maszynami o du ych szeroko ciach roboczych 
(opryskiwacze, kombajny) oraz pe nego wykorzystania tych szeroko ci; ocenia 
si , e daje to ok. 10% oszcz dno ci paliwa; 

- ograniczanie tzw. pustych przejazdów, np. przez stosowanie obracalnych p u-
gów, szczególnie w terenach pagórkowatych i górskich, gdzie orka powinna by
jednostronna (do stoku); 

- agregatow  upraw  (wieloczynno ciowymi zestawami narz dzi).

8.1.2. ZMNIEJSZENIE MATERIA OCH ONNO CI I ODPADOWO CI  
W PRODUKCJI ZWIERZ CEJ

Zmniejszenie zu ycia wody. Rolnicy podkre laj  znaczenie nieograniczonego 
dost pu do wody pitnej dla zwierz t w ci gu ca ej doby. Zmniejszenie zu ycia 
wody mo na uzyska  dzi ki:
- stosowaniu sta ego monitoringu zu ycia wody poprzez opomiarowanie budyn-

ków inwentarskich w celu kontrolowania jej zu ycia i ewentualnych strat;  
- monitorowaniu szczelno ci urz dze  i sposobu ich zamontowania, zale nego od 

gatunku i wieku zwierz t;
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- wykorzystywaniu jako paszy p ynnych odpadów z przemys u rolno-spo ywcze-
go (serwatki, wywaru gorzelnianego), dostarczaj cych oprócz suchej masy rów-
nie  wod , co umo liwia znaczne ograniczenie jej zu ycia;  

- stosowaniu: myjek ci nieniowych, systemów aktywnej piany do wykonywania 
zabiegów sanitarnych w pomieszczeniach inwentarskich, linii automatycznego 
mycia do aparatów udojowych; 

- stosowaniu metod zamg awiania do dezynfekcji pomieszcze , automatycznych 
baterii do wody. 

Zmniejszenie zu ycia paszy. Do dzia a , maj cych na celu ograniczenie zu-
ycia oraz strat paszy, mo na zaliczy :
- dostosowanie dawki i rodzaju paszy do gatunku zwierz t i kierunku produkcji 

oraz oczekiwanych efektów produkcyjnych; 
- przechowywanie pasz w warunkach, zapobiegaj cych psuciu; 
- zabezpieczenie przed rozw óczeniem paszy przez zwierz ta;
- budow  silosów wie owych (zmniejsza to równie  ilo  folii wykorzystywanej 

w gospodarstwie);
- stosowanie wozów paszowych w celu optymalizacji procesów ywienia;  
- dostosowanie karmide  do wieku i gatunku zwierz cia w celu zminimalizowania 

wysypywania pasz na pod o e;
- ograniczenie do niezb dnego minimum wszelkich zmian pasz dla drobiu oraz 

wp ywu warunków zewn trznych ze wzgl du na ich reakcj  stresow  na zmiany 
barwy i granulacji pasz oraz inne warunki (ha as, zmiany wilgotno ci, tempera-
tury, obce osoby, inne zwierz ta itp.), co przejawia si  zaprzestaniem pobierania 
pokarmu nawet przez kilka dni a  do momentu „przyzwyczajenia”;  

- rozdzia  kurek i kogutków w chowie brojlerów w celu zapewnienia indywidual-
nych wymogów ywieniowych – lepszego wykorzystania paszy i uzyskania 
wi kszej jednorodno ci stada;

- nieprzekraczanie zalecanej obsady na jednostk  powierzchni, gdy  powoduje to 
zwi kszenie zu ycia paszy o ok. 17% (trzoda); 

- zmniejszenie zapotrzebowania na pasz  oraz optymalizacj  jej wykorzystania na 
fermach zwierz t futerkowych, które mo na uzyska  przez: stosowanie ch odni
do zamra ania mi sa oraz chemicznych dodatków do konserwowania; ogranicza 
to straty paszy, umo liwia przywóz jednorazowo wi kszej ilo ci karmy z ubojni, 
a wi c zmniejszenie równocze nie zu ycia paliw i kosztów transportu; stosowa-
nie homogenizatorów oraz specjalnych konstrukcji (pomys y w asne hodowców) 
pojemników na pokarm oraz wózków do podawania paszy w procesie przygo-
towania karmy – karm  podaje si  specjalnym podajnikiem, który kszta tem jest 
dostosowany do karmide .



8. Propozycje i przyk ady, maj ce na celu zmniejszenie materia och onno ci…54

Zmniejszenie zapotrzebowania na materia y weterynaryjne oraz prepara-
ty biobójcze wykorzystywane do dezynfekcji. W celu zmniejszenia ilo ci wyko-
rzystanych preparatów weterynaryjnych poleca si :
- stosowanie zasad dobrostanu zwierz t i profilaktyki zdrowotnej;  
- stosowanie ció ki o odpowiednich parametrach i jako ci w chowie cio owym 

drobiu ze wzgl du na istotny wp yw na kondycj  i zdrowotno  ptaków; ció ka
powinna by  czysta, poci ta na drobne kawa ki, aby nie rani  ko czyn i nie by
ród em drobnoustrojów;  

- wykonywanie zabiegów profilaktycznych (szczepie , korekcji itp.) dla du ych 
grup zwierz t jednorazowo, co umo liwia zakup medykamentów w wi kszych 
opakowaniach i zmniejszenie cz stotliwo ci wizyt lekarza; 

- ograniczenie zu ycia preparatów chemicznych do utrzymania czysto ci po-
mieszcze  przez stosowanie si  do zalece  producenta, dotycz cych st e ,
a po rednio przez regularn  dba o  o czysto  stanowisk dla zwierz t i usuwa-
nie zanieczyszcze  na bie co;

- wst pne usuwanie zanieczyszcze  „na sucho”. 
Zmniejszenie ilo ci odpadowej tkanki zwierz cej. Chorób oraz padni  na 

fermach zwierz t nie da si  ca kowicie wyeliminowa . W celu zmniejszenia ilo ci
odpadowej tkanki zwierz cej zaleca si :
- stosowanie zasad dobrostanu, profilaktyki zdrowotnej;  
- utrzymanie warunków wilgotno ciowo-termicznych optymalnych w danej tech-

nologii chowu; 
- szczególn  dba o  o zwierz ta najm odsze, które s  najbardziej nara one na 

padni cia i zachorowania;  
- tam gdzie to mo liwe, wdra anie systemu cio owego w celu poprawy warun-

ków yciowych zwierz t;
- dba o  o wysok  jako  zwierz t wstawianych do chowu – uzyskiwanie infor-

macji o materiale genetycznym rozprowadzanych zwierz t, by zawczasu doko-
na  w a ciwego wyboru programu odchowu; 

- w przypadku drobiu odpowiednie post powanie z piskl tami w trakcie transpor-
tu (mo liwie krótki okres mi dzy wyjazdem z zak adu wyl gowego a przyjazdem 
na ferm , dostosowanie liczby piskl t do wielko ci kartonów transportowych),  

- przygotowanie odpowiednich warunków dla piskl t wstawianych do wychowal-
ni oraz „przyuczanie piskl t” do sposobu pobierania pokarmu i wody w celu 
ograniczenia padni ;

- dba o  o wysok  jako  jaj wyl gowych – mniejszy udzia  jaj niewyl onych,  
- stosowanie mat grzewczych w kojcach dla prosi t, co poprawia komfort zwie-

rz t i wp ywa na zmniejszenie odsetka padni  i zachorowalno ci;
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- przygotowanie systemów informacyjnych dla wytwórców i odbiorców produk-
tów ubocznych pochodzenia zwierz cego (PUPZ) w celu koordynacji gospodar-
ki odpadami zwierz cymi i jak najlepszego wykorzystania odpadowej tkanki 
zwierz cej do karmienia mi so ernych zwierz t futerkowych, stanowi cych 
wa ne ogniwo w zagospodarowaniu tkanki i zmniejszeniu ilo ci odpadów pod-
dawanych utylizacji. 

Zmniejszenie ilo ci odpadów opakowaniowych. W chowie zwierz t mniej 
odpadów opakowaniowych powstaje w gospodarstwach wykorzystuj cych w asn
baz  paszow , w innych ilo  opakowa  mo na zmniejszy  przez: 
- zakup dodatków paszowych, mineralnych i innych w du ych opakowaniach; 
- transport pasz autocysternami lub w opakowaniach typu big-bag; 
- stosowanie przez wytwórców rodków produkcji zwierz cej opakowa  wielo-

krotnego u ytku i zwrot pustych opakowa  do dystrybutora materia ów;
- w produkcji kiszonek (w pryzmach i silosach otwartych) stosowanie folii 

o wysokich parametrach wytrzyma o ciowych, aby mog a ona zosta  wykorzy-
stana ponownie; 

- zakup chemikaliów o wysokiej koncentracji substancji czynnej.  
Ponadto w celu zmniejszenia materia och onno ci i odpadowo ci zaleca si :

- odzyskiwanie ciep a z aparatu do ch odzenia mleka i wykorzystanie do ogrze-
wania wody w hali udojowej; 

- ograniczanie emisji ciep a z budynków inwentarskich (ocieplenia); 
- zmniejszenie ilo ci wykorzystywanych materia ów opakowaniowych na fermach 

drobiu reprodukcyjnego dzi ki dostarczaniu i odbiorowi materia ów takich, jak 
wyt aczanki, kartony do transportu drobiu, na podstawie podpisanych umów 
z zak adami wyl gowymi. 

8.2. PRZYK ADY ZMNIEJSZENIA MATERIA OCH ONNO CI
I ODPADOWO CI W PRZEMY LE ROLNO-SPO YWCZYM 

Wi kszo  dzia a , maj cych na celu zmniejszenie materia och onno ci, ener-
goch onno ci i odpadowo ci w przemy le rolno-spo ywczym, rekomendowanych 
przez ankietowane zak ady, dotyczy wszystkich zak adów tego sektora gospodarki, 
jednak niektóre odnosz  si  tylko do zak adów jednego rodzaju produkcji. Spraw-
dzone i daj ce wyra ne korzy ci w tym zakresie w zak adach przemys u rolno-
spo ywczego s :
- zast powanie przestarza ych technologii produkcji oszcz dniejszymi i czyst-

szymi technologiami, o niskiej materia och onno ci i energoch onno ci oraz od-
padowo ci;
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- automatyzacja niektórych czynno ci i procesów (np. automatycznych wy czni-
ków, sterowników, dozowników, automatów do pakowania wyrobów); 

- stosowanie wysokiej jako ci lamp i arówek o wi kszej trwa o ci, np. energo-
oszcz dnych zamiast wietlówek i zwyk ych arówek (zmniejszenie zu ycia 
energii i ilo ci odpadów); 

- dostosowanie intensywno ci o wietlenia do rzeczywistych potrzeb i funkcji 
pomieszcze , bez zb dnego nadmiernego o wietlania ci gów komunikacyjnych, 
korytarzy, miejsc i pomieszcze  poza stanowiskami pracy itp.; 

- wymiana pieców i kot ów opalanych w glem lub koksem na gazowe (brak od-
padów ze spalania); 

- utrzymanie maszyn i rodków transportu w pe nej sprawno ci (okresowe prze-
gl dy, konserwacja, bie ce naprawy i remonty), stosowanie wysokiej jako ci 
materia ów eksploatacyjnych i cz ci zamiennych, np. olejów, akumulatorów, 
opon itp.; 

- segregacja odpadów w celu ich maksymalnego wykorzystania gospodarczego; 
- segregacja i gromadzenie sta ych odpadów organicznych (zamiast sp ukiwania

do cieków) w celu ich przekazania rolnictwu lub odbiorcom profesjonalnym; 
- racjonalna gospodarka opakowaniami (szczegó y w p. 8.2.2.). 

8.2.1. PRZYK ADY ZMNIEJSZENIA MATERIA OCH ONNO CI
I ODPADOWO CI, WPROWADZONE W NIEKTÓRYCH ZAK ADACH 
PRZEMYS U ROLNO-SPO YWCZEGO 

Przemys  piwowarski (browary): 
- zamkni te obiegi wody w uk adzie ch odzenia spr arek powietrznych i skrapla-

czy amoniaku (zmniejszenie zu ycia wody); 
- zastosowanie mycia w obiegach zamkni tych CIP (ang. „Cleaning-in-Place”) 

(zmniejszenie zu ycia wody i ilo ci cieków);
- wodooszcz dne myjki do butelek zwrotnych (jw.); 
- odzysk ciep a z oparów warzelni i pasteryzatorów piwa (zmniejszenie zu ycia 

energii);
- zastosowanie paletyzatorów zamiast r cznych owijarek (zmniejszenie zu ycia 

folii owijaj cej);
- zwrot opakowa  po rodkach chemicznych do producenta w celu ponownego 

u ycia (zmniejszenie ilo ci odpadów opakowaniowych). 
Przemys  cukrowniczy: 

- modernizacja (optymalizacja) stacji wyparnej, zastosowanie 6-dzia owej wypar-
ki (zmniejszenie zu ycia paliw); 
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- zastosowanie ci g ych systemów gotowania cukrzyc (zmniejszenie zu ycia 
energii);

- budowa instalacji do produkcji i spalania biogazu, uzyskiwanego z odpadów 
organicznych (zmniejszenie ilo ci odpadów i zu ycia paliw); 

- doczyszczanie surowca (buraków) na polu plantatorów (zmniejszenie ilo ci b o-
ta sp awiakowego);

- zautomatyzowanie dozowania sody amoniakalnej (zmniejszenie jej zu ycia); 
- wymiana dyfuzorów ci g ych na wie owe (zmniejszenie zu ycia energii cieplnej 

i ilo ci u la);
- budowa silosu na cukier i transport cukru w cysternach (zmniejszenie ilo ci opa-

kowa ).
Przemys  mleczarski: 

- wprowadzenie zamkni tych obiegów wody w uk adzie ch odniczym, grzew-
czym i niektórych etapach mycia, np. wykorzystanie wody z ostatniego p ukania 
do pierwszego p ukania w nast pnym cyklu (zmniejszenie zu ycia wody do ok. 
90%); 

- zastosowanie automatycznych zaworów i wy czników wody (zmniejszenie 
zu ycia wody); 

- czyszczenie (p ukanie) pod ci nieniem z automatycznym zamykaniem wody 
(zmniejszenie zu ycia wody o 25–35%); 

- wypychanie resztek produktów spr onym powietrzem (zmniejszenie zu ycia 
wody i adunku zanieczyszcze  w ciekach); 

- dostosowanie pojemno ci wanien i naczy  (w ca ym ci gu produkcyjnym) do 
wielko ci produkcji (zmniejszenie adunku zanieczyszcze  w ciekach); 

- wyposa enie zbiorników i wanien w czujniki przelania (jw.). 
Produkcja napojów bezalkoholowych oraz win i wódek:  

- zmiana technologii produkcji butelek typu blow blow (wydmuchiwanych) na 
cienko cienne i silniejsze typu NNPB – prasowane (zmniejszenie masy butelek 
o 10–15%); 

- przej cie z kartonów klapowych na kartony typu wraparound (eliminacja prze-
k adek i kratownic kartonowych); 

- zast pienie r cznych owijarek paletyzatorami (zmniejszenie zu ycia folii owija-
j cej);

- ponowne wykorzystanie opakowa  po butelkach przewo onych do rozlewni 
jako przek adek w opakowaniach wyrobów gotowych; 

- zast pienie p uczki wodnej butelek p uczk  alkoholow , pracuj c  w obiegu 
zamkni tym (zmniejszenie zu ycia wody oraz ilo ci cieków);

- zamkni te obiegi wody ch odniczej i pary grzewczej (oszcz dno  wody i ener-
gii).
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Przemys  ziemniaczany: 
- wprowadzenie zamkni tego obiegu wód sp awiakowych (zmniejszenie zu ycia 

wody o kilkadziesi t procent); 
- zastosowanie technologii odzysku bia ka z wód sokowych (zmniejszenie adun-

ku zanieczyszcze  w ciekach); 
- gazowe ogrzewanie kot ów do produkcji pary (brak odpadów ze spalania); 
- wprowadzenie zró nicowanych cen ziemniaków (w zale no ci od stopnia zanie-

czyszczenia) i doczyszczanie surowca na polach plantatorów (zmniejszenie ilo-
ci b ota sp awiakowego);

- zastosowanie beczek metalowych wielokrotnego u ytku na sprzedawany syrop 
skrobiowy zamiast wiader z tworzyw sztucznych (zmniejszenie ilo ci odpadów 
opakowaniowych). 
Przemys  mi sny:

- wprowadzenie sieci centralnego mycia ze stacjami myj cymi (oszcz dno  wo-
dy i energii); 

- odzysk ciep a z urz dze  ch odniczych do podgrzewania wody (oszcz dno
energii);

- zainstalowanie linii automatycznego pakowania wyrobów (zmniejszenie zu ycia 
folii);

- zastosowanie pras rubowych o wysokim ci nieniu do prasowania odpadów 
(zmniejszenie obj to ci odpadów przeznaczonych do przy pieszonego procesu 
kompostowania). 

8.2.2. PRZYK ADY ZMNIEJSZENIA ILO CI ODPADÓW  
OPAKOWANIOWYCH 

Zgodnie z ustaw  z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opako-
waniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638), „odpadami opakowaniowymi s
wszystkie opakowania, w tym opakowania wielokrotnego u ytku wycofane 
z ponownego u ycia, stanowi ce odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, 
w wyj tkiem odpadów powstaj cych w produkcji opakowa ”.

Odpady opakowaniowe stanowi  znaczn  cz  ogólnej masy odpadów, po-
wstaj cych we wszystkich bran ach rolnictwa i przemys u rolno-spo ywczego. 
Dlatego te  dzia ania maj ce na celu zmniejszenie ich ilo ci, mog  w du ym stop-
niu zmniejszy  ogóln  ilo  odpadów trafiaj cych na sk adowiska.

Zalecane przyk adowe dzia ania, zmniejszaj ce ilo  odpadów opakowaniowych: 
- dostosowanie jako ci (wytrzyma o ci) opakowa  do rodzaju pakowanych mate-

ria ów i wyrobów oraz warunków magazynowania i transportu; 
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- dostosowanie wielko ci opakowa  do rzeczywistej obj to ci wyrobów, bez sto-
sowania handlowo-reklamowego pozoru zawarto ci wi kszej od rzeczywistej; 

- wyeliminowanie opakowa  zb dnych (podwójnych), stosowanych tylko w ce-
lach reklamowych; 

- zmniejszanie wielko ci opakowa  niektórych materia ów i wyrobów, np. przez 
zwi kszanie koncentracji, prasowanie, liofilizacj ;

- stosowanie materia ów z odzysku jako warstwy ochronnej przed uszkodzeniami 
i zagnieceniami towarów, wymagaj cych tego rodzaju zabezpieczenia;  

- stosowanie opakowa  wielokrotnego u ycia, zw aszcza w transporcie materia-
ów i wyrobów oraz produktów rolnych; 

- zakup materia ów i wyrobów w opakowaniach dostosowanych do wielko ci
zu ycia (np. zakup luzem lub w du ych opakowaniach, gdy zu ycie jest du e);

- zakup nawozów i rodków ochrony ro lin w opakowaniach jednostkowych 
i ilo ciach dostosowanych do bie cego zu ycia; 

- stosowanie chemikaliów i rodków ochrony ro lin o du ej koncentracji substan-
cji czynnej; 

- produkcja kiszonek w silosach, zamiast w balotach (eliminacja opakowa  balo-
tów i zmniejszenie odpadów kiszonkowych); 

- stosowanie opakowa  proekologicznych (biodegradowalnych); 
- stosowanie opakowa  wykonanych w ca o ci z jednego materia u lub w miar

mo liwo ci z jak najmniejszym zró nicowaniem materia ów;
- unikanie w opakowaniach lub w materia ach pomocniczych (pow oki, napisy, 

farby, kleje) stosowania substancji toksycznych, np.: metali ci kich, substancji 
ropopochodnych i in. 

Bardzo wa nym dzia aniem, zmniejszaj cym ilo  odpadów opakowaniowych, 
trafiaj cych na sk adowiska, jest segregacja tych odpadów wed ug rodzaju materia-
ów, z których zosta y wykonane, i przekazywanie ich do recyklingu (tab. 2). 

Tabela 2. Zagospodarowanie odpadów opakowaniowych

Rodzaj opakowania (materia u) Sposób zagospodarowania 
Opakowania z papieru i tektury recykling (surowiec wtórny do produkcji papieru) 
Opakowania szklane recykling (surowiec wtórny do produkcji szk a)

Opakowania z tworzyw sztucznych1) recykling materia owy (mechaniczny) lub chemiczny (suro-
wiec do ró nych wyrobów) 

Opakowania metalowe2) recykling (surowiec wtórny dla hut metali) 
Opakowania drewniane materia  opa owy 

Opakowania wielomateria owe
spalanie (w spalarniach odpadów) lub z konieczno ci wywóz 
na sk adowiska odpadów, w ograniczonym zakresie mo liwy 
recykling materia owy 

1) W miar  mo liwo ci segregacja na gatunki polimerowe i odmiany materia u. 
2) Segregacja wg rodzaju metalu. 
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9. UWAGI OGÓLNE, DOTYCZ CE WSKA NIKÓW
MATERIA OCH ONNO CI I ODPADOWO CI
W ROLNICTWIE I PRZEMY LE
ROLNO-SPO YWCZYM 

9.1. ROLNICTWO 

Ze wska ników, opracowanych na podstawie danych ankietowych z 49 gospo-
darstw rolnych i ok. 130 zak adów przemys u rolno-spo ywczego (za ., tab.  
I–LIV), wynika, e zarówno w rolnictwie, jak i przetwórstwie rolno-spo ywczym 
istniej  mo liwo ci zwi kszenia efektywno ci wykorzystania materia ów i zmniej-
szenia ilo ci powstaj cych odpadów. 

Na podstawie bada  ankietowych, przeprowadzonych w gospodarstwach rol-
nych o cznej powierzchni 50 855 ha (powierzchnia poszczególnych gospodarstw 
od 41 do 7 295 ha), wyznaczono wska niki materia och onno ci i odpadowo ci
w produkcji rolniczej. Wska niki te s  bardzo zró nicowane i zale  od: wielko ci
gospodarstwa, kierunków produkcji, struktury u ytkowania gruntów rolnych, sto-
sowanych technologii, parku maszynowego, regionu kraju, w a ciwo ci glebo-
wych, przebiegu pogody i zró nicowania rodzaju upraw. 

Nawo enie jest jednym z najwa niejszych czynników intensyfikacji produkcji 
ro linnej. Dla prawid owego rozwoju ro lin i optymalnego wykorzystania sk adni-
ków pokarmowych z gleby istotne jest zachowanie odpowiednich proporcji sk ad-
ników nawozowych na podstawie oceny stanu agrochemicznego gleby oraz zapo-
trzebowania ro lin. W celu optymalizacji wykorzystania sk adników pokarmowych 
konieczne jest stosowanie niezb dnych dawek i w a ciwego sposobu aplikacji na-
wozów na polu oraz przestrzeganie terminów nawo enia. W ostatnich latach zu y-
cie nawozów mineralnych w Polsce si  zwi ksza – wed ug danych GUS, w 2008 r., 
w przeliczeniu na 1 ha u ytków rolnych wynios o ono 132,6 kg NPK wobec 121,8 
kg NPK w 2007 r. Zu ycie nawozów azotowych wynios o 70,7 kg, potasowych 
33,3 kg, a fosforowych 28,6 kg. Dane dotycz ce zu ycia nawozów mineralnych 
w innych krajach europejskich s  bardzo zró nicowane. Wed ug International Fer-
tilizer Industry Association, zu ycie nawozów mineralnych (w kg/ha) wynosi: 
S owenia – 204, Holandia – 178, Niemcy – 156, Francja – 134. Inne ród a podaj ,
e w takich krajach, jak: Belgia, Holandia, Niemcy, W ochy i Wielka Brytania 

dawki samego azotu pod intensywne uprawy przekraczaj  400 kg/ha, co by o przy-
czyn  zanieczyszczenia rodowiska, które doprowadzi o do opracowania Dyrekty-
wy Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie ochrony wód przed 
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zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia ro linnego (Dz. 
Urz. UE L 375) – tzw. dyrektywy azotanowej. 

Wed ug danych, uzyskanych podczas opracowywania niniejszych wytycznych, 
rednie zu ycie nawozów mineralnych w gospodarstwach rolnych o jednokierun-

kowej, ro linnej specjalizacji wynios o 300 kg/ha i by o o 41 kg/ha wi ksze w po-
równaniu z gospodarstwami, które zajmowa y si  dodatkowo chowem zwierz t – 
259 kg/ha (za ., tab. I). By y to przedsi biorstwa o dobrze rozwini tej, intensywnej 
gospodarce, w znacznej cz ci pa stwowe.  

Zu ycie rodków ochrony ro lin w badanych gospodarstwach wynosi o od 0,11 
do 9,27 kg/ha. Podobnie jak w przypadku nawozów mineralnych, mniejsze rednie 
zu ycie by o w gospodarstwach o mieszanym kierunku gospodarowania. Najwi k-
sze zu ycie rodków ochrony ro lin obserwowano w gospodarstwach, w których 
w strukturze zasiewów wyst powa a uprawa warzyw. Wed ug danych GUS, 
w 2006 r. rednie zu ycie rodków ochrony ro lin wynios o 1,34 kg/ha gruntów 
ornych, a w 2007 r. – 1,25 kg/ha. W porównaniu z wysoko uprzemys owionymi 
krajami cz onkowskimi UE zu ycie rodków ochrony ro lin w Polsce jest bardzo 
ma e. Wyniki monitoringu pozosta o ci rodków ochrony ro lin wykaza y, e 40% 
próbek owoców, warzyw i zbó  w UE zawiera o wykrywalne pozosta o ci rod-
ków ochrony ro lin, a w Polsce – 14,5%. 

W badanych gospodarstwach, które prowadzi y tylko produkcj  ro linn , zu y-
cie oleju nap dowego wynosi o od 40,8 do 220,15 l/ha i by o wi ksze rednio
o 39,8 l/ha od zu ycia w gospodarstwach o mieszanym (ro linno-zwierz cym) 
kierunku gospodarowania (za ., tab. I). Na du  rozpi to  danych wp ywa zró ni-
cowanie gospodarstw pod wzgl dem wyposa enia technicznego, powierzchni, 
struktury gospodarowania, stosowanych technologii produkcji oraz warunków 
przyrodniczych, w jakich te gospodarstwa funkcjonuj . Do zabiegów polowych, 
które wymagaj  najwi kszego zu ycia paliw p dnych, nale  zbiory ro lin okopo-
wych i kukurydzy (35–45 l/ha) oraz zabiegi z zastosowaniem agregatów polowych 
(za ., tab. II). Te ostatnie ograniczaj  jednak liczb  przejazdów na polu, a tym sa-
mym ca kowit  ilo  zu ytych paliw. Dba o  o dobry stan techniczny i du  wy-
dajno  urz dze  i maszyn rolniczych oraz stosowanie agregatów wieloczynno-
ciowych mo e skutecznie zmniejszy  zu ycie paliwa na jednostk  powierzchni.  

W gospodarstwach rolnych powstaje wiele ró nych pozosta o ci o ilo ci 
zmiennej w poszczególnych latach, zale nej od w a ciwo ci samego gospodarstwa. 
Z przeprowadzonych bada  wynika, e w gospodarstwach powstaj  w du ej ilo ci: 
pozosta o ci ro linne, z om, ró nego rodzaju pozosta o ci z tworzyw sztucznych, 
opony, wietlówki, zu yte oleje silnikowe i przek adniowe (za ., tab. III, IV). S
one zazwyczaj gromadzone selektywnie i – zgodnie z podpisywanymi umowami – 
przekazywane uprawnionym podmiotom. W gospodarstwach ogranicza si  ilo
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sk adowanych odpadów, takich jak: opony, akumulatory i wietlówki przez ich 
zwrot lub wymian  w punktach, zajmuj cych si  handlem i dystrybucj  tych arty-
ku ów. Wysoka jako  wykorzystywanych surowców i materia ów znacznie 
zmniejsza warto  wska ników odpadowo ci.

Z chowem i hodowl  zwierz t wi e si  stosowanie materia ów i powstawanie 
resztek, z procesu ywienia, odpadów z opieki weterynaryjnej, zabiegów higie-
nicznych i transportu. 

Pobór wody i paszy zale y od wielu czynników: wieku i zdrowia zwierz t, 
temperatury otoczenia, rodzaju paszy, systemu zadawania pasz i pojenia czy kie-
runku u ytkowania. Analiza materia och onno ci produkcji byd a wykaza a, e
utrzymywanie krów mlecznych wi e si  ze zu yciem wody w ilo ci od 22 do 36 
m3 wody na krow  w ci gu roku (za ., tab. V). Ilo  ta zawiera nie tylko wod  zu-
ywan  do pojenia, ale równie  do celów sanitarnych. Roczne zu ycie paszy to 20–

24 Mg na krow  mleczn  i 3,6–5,5 Mg na sztuk  w stadzie m odzie y. Udzia  po-
szczególnych komponentów paszy zale y od systemów utrzymania i kierunków 
produkcji. W zale no ci od stosowanych dodatków do pasz dodaje si  rocznie na 
sztuk  od 20 do 55 kg dodatków mineralnych, np. lizawki, mikroelementy (za .,
tab. V). Straty pasz mog  si ga  12% (za ., tab. VI). 

W ankietowanych fermach trzody chlewnej wspó czynnik konwersji paszy wy-
nosi  od 2,7 do 3,5 kg i by  wy szy ni  w innych krajach europejskich (za ., tab. 
VII). Zu ycie paszy przez kury nioski na polskich fermach wynosi o od 40,2 do 
54,8 kg na sztuk  w ci gu roku (za ., tab. IX). Jest to wi cej o ok. 1,2 kg w porów-
naniu z innymi krajami europejskimi. Wi ksze jest równie  zu ycie paszy w przy-
padku kurcz t brojlerów oraz indyków. Zu ycie paszy na fermie tuczu g si wynio-
s o 35 Mg/(1000 szt.) na cykl (za ., tab. IX). rednia d ugo  cyklu produkcyjnego 
g si tucznej wynosi 16 tygodni. Taka sama liczba ptaków na fermie reprodukcyjnej 
zu ywa 100 Mg paszy w ci gu roku. 

Jednym ze sposobów zagospodarowania s omy jest wykorzystanie jej jako 
ció ki w chowie zwierz t gospodarskich. Z danych ankietowych wynika, e rocz-

ne zu ycie s omy zawiera si  w granicach od 1,5 do 3,5 Mg na krow  i 0,8–1,2 Mg 
na sztuk  w stadzie m odzie y (za ., tab. V). Ilo  wytworzonego w ten sposób 
obornika wynosi od 3 do 15 Mg/szt./rok (za ., tab. VI). Zu ycie s omy w chowie/ 
hodowli trzody w Polsce wynosi od 0,2 do 0,4 Mg na sztuk  (za ., tab. VIII). 
W krajach z dominuj cym bez ció kowym systemem utrzymania zwierz t zu ycie 
kszta tuje si  na poziomie ok. 0,1 Mg/szt./rok.  

Zu ycie wody technologicznej na fermach drobiu i trzody jest zró nicowane.
Porównanie danych z ankiet z danymi Dokumentu Referencyjnego o Najlepszych 
Dost pnych Technikach dla Intensywnego Chowu Drobiu i wi  wskazuje, e
polskie fermy drobiu i trzody zu ywaj  wi cej wody ni  zachodnioeuropejskie. 
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W celu utrzymania ferm trzody i drobiu w warunkach wysokiej higieny w a ciciele 
stosuj rodki do dezynfekcji, których ilo  wynika mi dzy innymi z techniki wy-
konywania zabiegów (mycie, zamg awianie, malowanie), zalece  producenta oraz 
gatunku zwierz t.

Do produkcji zwierz cej, postrzeganej jako wyj tkowo dokuczliwa dla ludzi, 
i rodowiska zalicza si  m.in. fermy zwierz t futerkowych. Wykonane analizy daj
podstawy do stwierdzenia, e w dobrze prowadzonych hodowlach lisów w Polsce 
udaje si  ograniczy  problemy z przechowywaniem i zagospodarowywaniem paszy 
przez: zamra anie, stosowanie dodatków przed u aj cych jej trwa o , homogeni-
zowanie. Dane dotycz ce materia och onno ci i odpadowo ci na fermach lisów 
podano w za czniku (za ., tab. XIII, XIV). Stosowanie zabiegów dezynfekcyjnych 
oraz odpowiednich dodatków umo liwia zmniejszenie emisji odorów z fermy.  

9.2. PRZEMYS  ROLNO-SPO YWCZY 

Wi kszy nacisk na ochron rodowiska oraz lepszy przep yw my li technolo-
gicznej zaowocowa  wprowadzaniem przez polskie zak ady nowoczesnych rozwi -
za  technologicznych w ostatnich latach. Dzi ki takim rozwi zaniom uda o si
zmniejszy  warto ci wielu parametrów, np. zu ycia wody czy innych materia ów, 
zmniejszy  ilo  powstaj cych odpadów i ograniczy  wp yw przemys u na rodo-
wisko.

Woda jest jednym z podstawowych surowców wykorzystywanych w przemy le
rolno-spo ywczym. Wchodzi w sk ad wielu produktów, s u y do transportu i my-
cia przetwarzanych surowców, jest wykorzystywana w systemach ch odz cych i do 
produkcji pary, s u y do utrzymania czysto ci w zak adzie. Najbardziej wodo-
ch onn  bran  w przemy le rolno-spo ywczym jest produkcja napojów.  

Przemys  cukrowniczy – stosunkowo du e ró nice w zu yciu wody i ilo ci
odprowadzanych cieków przez poszczególne zak ady (za ., tab. XVII, XVIII). 
Wska niki zu ycia wody i ilo ci cieków s  ogólnie na niskim poziomie, wielo-
krotnie ni szym ni  jeszcze kilkana cie lat temu. W wielu zak adach, w których 
zastosowano zamkni te obiegi wody, uda o si  uzyska  takie wska niki, jak 
w krajach UE. Znaczna cz  odpadów w przemy le spo ywczym powstaje w pro-
dukcji cukru. Sposoby ich zagospodarowania opisano w punkcie 6.2.1. Wed ug
danych GUS, ilo  odpadów powsta ych w podsekcji DA (produkcja artyku ów
spo ywczych, napojów i wyrobów tytoniowych) w 2008 r. wynios a 6 733,4 tys. 
Mg, z czego blisko 43% stanowi y pozosta o ci z przemys u cukrowniczego a we-
d ug przeprowadzonych bada  ich ilo  wynosi ok. 4 Mg/Mg wyprodukowanego 
cukru. (za ., tab. XVIII). S  to jednak w wi kszo ci pozosta o ci organiczne atwe 
do zagospodarowania czy dalszego przetwarzania. 
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Przemys  mleczarski – du a rozpi to  wska ników zu ycia wody (1,17–4,71 
m3/tys. l surowca) i odprowadzanych cieków oraz ilo ci pozosta o ci poproduk-
cyjnych (za ., tab. XIX, XX), co wynika z ró nic w produkowanych asortymentach 
wyrobów w poszczególnych zak adach. Wska niki te s  porównywalne ze wska -
nikami zu ycia wody w innych krajach, zawartymi w Reference Document on 
Food, Drink and Milk – Dokument BREF (Szwecja 0,98–4,0; Dania 0,6–1,9; Fin-
landia 1,2–4,6, Norwegia 2,5–6,3 l/l przetworzonego mleka).  

Przemys  owocowo-warzywny – zró nicowanie wska ników, wynikaj ce nie 
tylko ze zró nicowania asortymentów, ale tak e rodzaju przerabianego surowca. 
Najwi ksze jednostkowe zu ycie wody wyst puje w produkcji zag szczonych 
soków owocowych i przetwórstwie pieczarek. Wska niki zu ycia wody w niektó-
rych zak adach przetwórstwa owocowo-warzywnego s  wysokie – 3,17–68,4 
m3/Mg przerobionego surowca (za ., tab. XXI, XXIII). Do wiadczenia zagranicz-
ne, przedstawione przez European IPPC Bureau (2003), wykazuj , e komplekso-
we dzia ania w zakresie racjonalizacji zu ycia wody mog  powodowa  ogranicze-
nie jej zu ycia nawet do 90%, rednio 50–70%. Do pozosta o ci powstaj cych 
w najwi kszych ilo ciach w tym przemy le nale  resztki organiczne (za ., tab. 
XXII, XXIV). 

Przemys  rozlewniczy napojów bezalkoholowych – zu ycie wody i ilo
cieków oraz odpadów zale  od typu surowców i efektywno ci ich wykorzystania 

oraz rodzaju stosowanych opakowa  (jednostkowych, zbiorczych i transporto-
wych). Wska niki zu ycia wody s  niskie – 1,46–3,60 hl/hl produktu (za ., tab. 
XXV i XXVII), znacznie ni sze ni  wg najlepszych dost pnych technik (6–14 hl/hl 
produktu), a mo liwo ci zmniejszenia ilo ci odpadów w tym przemy le s  ograni-
czone. Ze wzgl du na brak danych z wiod cych firm na rynku polskim dane te nie 
mog  by  traktowane jako reprezentacyjne dla tej bran y. 

Przemys  ziemniaczany – bardzo zró nicowane wska niki zu ycia wody i ilo-
ci cieków na jednostk  surowca i produktu, wynikaj ce z du ych ró nic w struk-

turze produkcji w analizowanych przetwórniach. Obecnie w zak adach przetwór-
stwa ziemniaków produkuje si  nie tylko skrobi  ziemniaczan , ale równie  bia ko 
paszowe, kleje, skrobie modyfikowane, karmel, cukier palony i inne. Udzia  skrobi 
ziemniaczanej w ca o ci produkcji tych zak adów wynosi  od 43 do 96%. Ilo
wody zu ytej w procesie przetwórstwa 1 Mg ziemniaków w badanych zak adach
mie ci a si  w granicach od 2,43 do 17,52, rednio 4,59 m3 (za ., tab. XXXI). We-
d ug danych z lat 90. XX w., przedstawionych przez FAPA, polskie przetwórstwo 
ziemniaków zu ywa o 92 m3 wody na 1 Mg wyprodukowanej skrobi, natomiast 
w innych krajach od 6 do 46 m3/Mg skrobi. Wed ug danych europejskich, do prze-
robu 1 Mg ziemniaków potrzeba 0,7–1,5 m3 wody, a ilo cieków wynosi 
2 m3/Mg ziemniaków.  
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Przemys  browarniczy – ma o zró nicowane wska niki zu ycia wody i efek-
tywno  wykorzystania surowców. Typowy zakres zu ycia jednostkowego wody 
w browarze, podany przez Brewers of Europe, wynosi 4–10 hl/hl piwa, a ilo
powstaj cych cieków – 2,2–8,7 hl/hl piwa. Wska niki zu ycia wody i ilo ci cie-
ków w badanych zak adach s  nawet ni sze ni  w browarach innych krajów euro-
pejskich i wynosz  3,8–6,0 hl wody na hl produktu i 2,1–3,7 hl cieków na hl pro-
duktu (za ., tab. XLI, XLII). 

Przemys  mi sny – wska niki materia och onno ci i odpadowo ci stosunkowo 
ma o zró nicowane. Zró nicowanie to zale y od rodzaju surowca (gatunku zwie-
rz t), a tak e od asortymentu produktów. Obliczone wska niki s  zbli one do uzy-
skiwanych w krajach zachodnich (za ., tab. XLIX–LII).

Wed ug danych uzyskanych z biura G ównego Lekarza Weterynarii, ilo  od-
padowej tkanki zwierz cej przekazanej w 2009 r. do zak adów utylizacyjnych wy-
nios a 854 712 Mg. Zagospodarowanie m czki uzyskanej po przerobieniu surowca 
kategorii III przedstawia o si  nast puj co: polepszacze gleby – 13,63%, karma dla 
zwierz t futerkowych – 1,31%, karma dla zwierz t domowych – 47,26%, inne – 
35%. T uszcz wykorzystywano do celów paszowych, technicznych oraz skarmiania 
zwierz t. M czk  wytworzon  z odpadów kategorii II wykorzystano w ponad 79% 
jako polepszacze gleby. 

Przetwórstwo ryb charakteryzuje si  zmienn  ilo ci  pozosta o ci poproduk-
cyjnych. Ich ilo , rodzaj i w a ciwo ci zale  od gatunku, sposobu obróbki i jako-
ci surowca (materia u) wyj ciowego, miejsca, w którym powstaj  (np.: przetwór-

nie rybne, w dzarnie, statki-przetwórnie itd.), jak równie  kierunku i technologii 
przetwarzania. Wed ug danych literaturowych masa odpadowa z surowca wyj-
ciowego mo e stanowi  od 35 do 70%. W badanych zak adach zarówno wska ni-

ki materia och onno ci, jak i odpadowo ci by y niskie. Zak ady zajmowa y si
przetwórstwem pó produktów, cz sto filetowanych i wst pnie oczyszczonych ryb 
(za ., tab. LIII, LIV). 

10. PODSUMOWANIE 

Produkcji rolnej oraz przetwarzaniu surowców rolno-spo ywczych zawsze to-
warzyszy powstawanie wielu rodzajów pozosta o ci poprodukcyjnych. S  to sub-
stancje lub przedmioty, których powstanie nie jest celem danego procesu, lecz 
ubocznym skutkiem jego przeprowadzenia. Pozosta o ci te, w zale no ci od w a-
ciwo ci i spe niania okre lonych warunków, mog  by  sklasyfikowane jako pro-

dukty uboczne lub odpady. Zgodnie z obowi zuj cym prawem: „odpady oznaczaj
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ka d  substancj  lub przedmiot nale cy do jednej z kategorii, okre lonej w za-
czniku nr 1 do ustawy, których posiadacz pozbywa si , zamierza pozby  si  lub 

do ich pozbycia si  jest zobowi zany”. Znaczna cz  pozosta o ci poprodukcyj-
nych powstaj cych w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spo ywczym mo e jednak 
by  wykorzystana w innych procesach jako surowiec wtórny. W takiej sytuacji nie 
nale y traktowa  ich jako odpady, ale jako produkty uboczne. Pozosta o ci, 
w wi kszo ci, powinny by  wykorzystane w ywieniu zwierz t oraz jako kompo-
nenty do produkcji paliw i energii. Wykorzystywane w rolnictwie stanowi  cenne 
ród o sk adników pokarmowych oraz substancji organicznej. Wykorzystanie pro-

duktów ubocznych, poza zapobieganiem powstawaniu odpadów, powinno stano-
wi  priorytet w podejmowanych dzia aniach, zmierzaj cych do zmniejszenia wp y-
wu produkcji na rodowisko.

W niniejszych wytycznych, na podstawie zebranych danych oraz zgodnie 
z przepisami unijnymi, zaproponowano nast puj c  definicj  produktów ubocz-
nych: produkty uboczne – pozosta o ci poprodukcyjne, nadaj ce si  do bezpo-
redniego wykorzystania bez uprzedniego przetwarzania lub stanowi ce su-

rowiec do produkcji innych wyrobów. Jednocze nie produkty uboczne w razie 
braku mo liwo ci ich wykorzystania nabieraj  cech odpadów i powinny by  trak-
towane zgodnie z przepisami reguluj cymi zasady post powania z odpadami. 
W aktualnych przepisach prawnych, dotycz cych pozosta o ci poprodukcyjnych 
w rolnictwie i przemy le rolno-spo ywczym, produkty uboczne (w znaczeniu ich 
definicji) zaliczane s  do odpadów i posiadaj  swoje kody. Przyk adem mog  tu 
by  np. odchody zwierz t gospodarskich (kod ex 020106) czy wys odki (kod 
020480) i inne. Dlatego koniczne wydaje si  uporz dkowanie i u ci lenie w prze-
pisach prawnych terminologii dotycz cej pozosta o ci poprodukcyjnych, produk-
tów ubocznych i odpadów. Umo liwi to bardziej precyzyjn  kwalifikacj  pozosta-
o ci i ograniczenie ich zaliczania do odpadów. Tym samym ilo  odpadów 

(w znaczeniu ich definicji) powstaj cych w rolnictwie i przemy le rolno-spo yw-
czym znacznie si  zmniejszy.  

Omówione w niniejszym opracowaniu rodzaje pozosta o ci i ich w a ciwo ci
(g ównie materia  organiczny) oraz specyfika rolnictwa i przemys u rolno-spo yw-
czego umo liwiaj  zagospodarowanie tych pozosta o ci w miejscu ich powstawa-
nia. Daje to nast puj ce korzy ci: poprawa w a ciwo ci fizyko-chemicznych i y-
zno ci gleby (nawo enie pól) oraz wykorzystanie do produkcji odnawialnych ró-
de  energii (biogazu, biopaliw). Wszystko to sprzyja minimalizacji ilo ci odpadów 
powstaj cych w tych ga ziach gospodarki. 
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11. NAJCZ CIEJ STOSOWANE SKRÓTY 

ARiMR – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
BAT  – najlepsze dost pne techniki (ang. „Best Available Techniques”)  
CP  – czystsza produkcja (ang. „Cleaner Production”)  
EMAS  – Europejski System Ekozarz dzania (ang. „Eco Management and Audit 

Scheme”)  
ETS  – Europejski Trybuna  Sprawiedliwo ci 
KRiPE  – Komisja Rady i Parlamentu Europejskiego 
O   – ochrona rodowiska 
PCP  – Program Czystszej Produkcji  
PUPZ  – produkty uboczne pochodzenia zwierz cego
SZ   – System Zarz dzania rodowiskiem 
TSE  – zaka ne/pasa owalne encefalopatie g bczaste/choroby prionowe (ang. 

„Transmissible Spongiform Encephalopathies”)  
UNEP  – Program rodowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (ang. 

„United Nations Environment Programme”) 
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13. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 
odpadów oraz uchylaj ca niektóre dyrektywy. Dz. Urz. UE L 312. 

Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie ochrony wód podziemnych przed 
zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego. Dz. Urz. UE L 375. 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opako-
wa  i odpadów opakowaniowych Dz. Urz. WE L 365. Dz. Urz. UE L 349. 

Krajowy plan gospodarki odpadami 2010 – za cznik do Uchwa y Rady Ministrów Nr 233, z dnia 29 
grudnia 2006 r. w sprawie „Krajowego planu gospodarki odpadami 2010”. MP nr 90 poz. 946. 

PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarz dzania rodowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania. 
Warszawa: PKN. 

Rozporz dzenie Komisji (WE) Nr 811/2003 z dnia 12 maja 2003 r. wykonuj ce rozporz dzenie (WE) 
Nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zakazu powtórnego przetwa-
rzania wewn trzgatunkowego ryb, sk adowania lub spopielania produktów ubocznych pocho-
dzenia zwierz cego oraz niektórych rodków przej ciowych. Dz. Urz. UE L 117. 

Rozporz dzenie Komisji (WE) Nr 93/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. zmieniaj ce rozporz dzenie
(WE) Nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie przetwarzania produktów 
ubocznych otrzymywanych z ryb oraz dokumentów handlowych dotycz cych transportu pro-
duktów ubocznych pochodzenia zwierz cego. Dz. Urz. UE L 19. 

Rozporz dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków 
weterynaryjnych wymaganych przy wytwarzaniu pasz leczniczych. Dz. U. z 2004 r. Nr 76 poz. 
722.

Rozporz dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 pa dziernika 2010 r. w sprawie szczegó-
owego sposobu post powania z odpadami weterynaryjnymi. Dz. U. z 2010 r. Nr 198 poz. 
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Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 27 wrze nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 112 poz. 1206. 

Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodli-
wiania odpadów poza instalacjami i urz dzeniami. Dz. U. z 2006 r. Nr 49 poz. 356. 

Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, 
które posiadacz odpadów mo e przekazywa  osobom fizycznym lub jednostkom organizacyj-
nym nie b d cym przedsi biorcami oraz dopuszczalnych metod ich odzysku. Dz. U. z 2006 r. 
Nr 75 poz. 527. 

Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie procesu odzysku R10. 
Dz. U. z 2007 r. Nr 228 poz. 1685. 

Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 13 lipca 2010 r., w sprawie komunalnych osadów cie-
kowych. Dz. U. z 2010 r. Nr 137 poz. 924. 

Rozporz dzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki ywno ciowej z dnia 7 pa dziernika 1997 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budowle rolnicze i ich usytu-
owanie Dz. U. z 1997 r. Nr 132, poz. 877 z pó n. zm. 

Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustana-
wiaj ce zasady dotycz ce zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przeno nych g bcza-
stych encefalopatii. Dz. Urz. UE L 147. 

Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1774/2002 z dnia 3 pa dziernika 2002 r. 
ustanawiaj ce przepisy sanitarne dotycz ce produktów ubocznych pochodzenia zwierz cego 
nieprzeznaczonych do spo ycia przez ludzi. Dz. Urz. UE L 273. 

Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1069/2009 z dnia 21 pa dziernika 2009 r. 
okre laj ce przepisy sanitarne dotycz ce produktów ubocznych pochodzenia zwierz cego nie-
przeznaczonych do spo ycia przez ludzi i uchylaj ce rozporz dzenie (WE) Nr 1774/2002. Dz. 
Urz. UE L 300. 

Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. 
w sprawie dobrowolnego udzia u organizacji w systemie ekozarz dzania i audytu we wspólno-
cie (EMAS), uchylaj ce rozporz dzenie (WE) Nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE 
i 2006/193/WE. Dz. Urz. UE L 342. 

Rozporz dzenie Rady (EWG) Nr 3035/80 z dnia 11 listopada 1980 r., ustalaj ce ogólne zasady przy-
znawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych, wywo onych w postaci 
towarów nieobj tych za cznikiem II do Traktatu i kryteria ustalania kwoty takich refundacji. 
Dz. Urz. UE L 323. 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Dz. U. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243. 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 

z pó n. zm. 
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowi zkach przedsi biorców w zakresie gospodarowania niektó-

rymi odpadami oraz o op acie produktowej i op acie depozytowej. Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 
607z pó n. zm. 

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Dz. U. z 2001 r. Nr 63 
poz. 638 z pó n. zm. 

Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawo eniu. Dz. U. z 2007 r. Nr 147 poz.1033. 
Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach. Dz. U. z 2006 r. Nr 144 poz.1045 z pó n. zm.. 
Ustawa z dnia 6 wrze nia 2001 r. prawo farmaceutyczne. Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz.271 z pó n. zm. 
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Tabela I. Zu ycie materia ów w gospodarstwach rolnych 

Profil produkcji ro linny Profil produkcji  
ro linno-zwierz cy Rodzaj materia u Jednostka 

min. rednia max min. rednia max 
Nawozy azotowe kg/ha  48 145 259 58 140 341 
Nawozy fosforowe kg/ha  32 80 109 20 43 170 
Nawozy potasowe kg/ha  32 75 127 34 76 171 

 NPK kg/ha  112 300 495 112 259 682 
Insektycydy kg/ha  0,13 0,36 1,17 0,03 0,23 0,96 
Fungicydy kg/ha  0,06 1,8 3,79 0,03 1,08 2,81 
Herbicydy kg/ha  0,09 3,01 4,31 0,05 2,36 5,5 
Olej nap dowy l/ ha  40,8 127,5 220,15 5,64 87,7 186,6 

Tabela II. Zu ycie paliw p dnych w uprawkach polowych  

Uprawka Zu ycie oleju nap dowego, l/ha 
Orka   8–16 
Siew   4–10 
Siew z u yciem agregatu uprawowego 15–23 
Oprysk zbó    8–12 
Zbiór zbó    7–12 
Zbiór kukurydzy 35–45 
Podorywka   9–14 
Kultywatorowanie   4,8–14,8 

Tabela III. Roczna ilo  pozosta o ci powstaj cych w gospodarstwach o ro linno-zwierz cym profi-
lu produkcji 

Ilo
Kod Rodzaj Jednostka

min. rednia max 
1 2 3 4 5 6 

020103 odpadowa masa ro linna  Mg 1,3 74,6 200 
020104 tworzywa sztuczne Mg 0,6 2,55 7,8 
020110 odpady metalowe  Mg 2,1 12,6 65 
100101 u le i popio y  Mg 1,3 22,8 36,6 
170405 z om  Mg 0,35 6 18,8 
130208 oleje silnikowe przek adniowe i smarowe  Mg 0,13 1,12 3,3 
160213 lampy wy adowcze szt. 9 68 425 
150101 opakowania z papieru i tektury Mg 0,07 9,13 37 
150102 opakowania z tworzyw sztucznych  Mg 0,07 2,07 4 

150110 opakowania zawieraj ce pozosta o ci substan-
cji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone  Mg 0,02 0,95 1,9 
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cd. tab. III 

1 2 3 4 5 6 
160103 zu yte opony Mg 0,15 1,79 11 

Mg 0,04 – 0,06 
160107 filtry olejowe  

szt. 13 72 240 
Mg 0,02 0,72 3,3 

160601 baterie i akumulatory o owiowe
szt. 4 21 30 

Tabela IV. Roczna ilo  pozosta o ci powstaj cych w gospodarstwach o ro linnym profilu produkcji 

Ilo
Kod Rodzaj Jednostka

min. rednia max 
020103 odpadowa masa ro linna Mg 90,8 – 120,5 
020104 tworzywa sztuczne Mg – – – 
020110 odpady metalowe  Mg 0,3 4,25 8,5 
170405 z om Mg 0,4 1,57 4,6 
130208 oleje silnikowe przek adniowe i smarowe  Mg 0,2 0,79 3,7 
160213 lampy wy adowcze szt. 6 32 74 
150101 opakowania z papieru i tektury Mg 0,1 27,3 73,2 
150102 opakowania z tworzyw sztucznych  Mg 0,02 4,13 19,8 

150110 opakowania zawieraj ce pozosta o ci substan-
cji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone  Mg 0,02 0,18 0,46 

160103 zu yte opony  Mg 0,2 1,13 6,35 
160107 filtry olejowe  szt. 10 31,5 145 
160101,
160602 baterie i akumulatory o owiowe  szt. 5 12 38 

Tabela V. Roczne zu ycie materia ów w gospodarstwach zajmuj cych si  chowem byd a

Zu ycie w gospodarstwach utrzymuj cych 
Rodzaj Jednostka 

krowy mleczne stado m odzie y do roku 
Pasza Mg/szt. 20–24 3,6–5,5 
Woda m3/szt. 21,7–36,2 1,8–2,77 
S oma Mg/szt. 1,5–3,5 0,8–1,2 
Olej nap dowy l/DJP 40–55 
Dodatki mineralne do paszy kg/szt. 20–55 

Obja nienia: DJP – wspó czynnik przeliczeniowy zwierz t gospodarskich (du a jednostka przeliczeniowa, daw-
niej sztuka du a – SD). 
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Tabela VI. Roczna ilo  pozosta o ci powstaj cych w gospodarstwach zajmuj cych si  chowem 
byd a

Ilo  w gospodarstwach utrzymuj cych 
Kod Rodzaj Jednostka 

krowy mleczne stado m odzie y
do roku 

020106 obornik Mg/szt. 10–15 3–6 
020182 upadki  % 7 
020202 odpadowa tkanka zwierz ca Mg/DJP 0,02 
020281 straty pasz % 2–12 
150102 odpady z tworzyw sztucznych Mg 0,8–1,7 
1704 z om1) Mg 1–3,5 

160107 filtry olejowe1) szt. 5–20 
1606 baterie i akumulatory1) szt. 3–6 

160103 zu yte opony1) szt. 3–8 
1) Ilo ci zmienne w latach, zale nie od wyeksploatowania urz dze .

Tabela VII. Ilo  pozosta o ci powstaj cych w gospodarstwach zajmuj cych si  produkcj  trzody 
chlewnej 

Kod Rodzaj Jednostka Ilo
020182 upadki w stadzie %/rok 12,5–14 
020202 odpadowa tkanka zwierz ca (z wyprosze ) kg/szt./rok 9,3–11 
020106 gnojowicy (maciory) m3/szt./rok 3,7–5,1 
020106 gnojowica (m odzie  i tuczniki) m3/szt./cykl 0,5–1,5 
020106 obornik (maciory i knury) Mg/szt./rok 2,2–2,9 
020106 obornik (m odzie  i tuczniki) Mg/szt./cykl 0,8–1,9 
150101 odpady z papieru i tektury Mg/rok 1–5 
1704 z om Mg/rok 0,5–8 

160213 zu yte wietlówki szt./rok 15–900 

Tabela VIII. Zu ycie materia ów w gospodarstwach zajmuj cych si  produkcj  trzody chlewnej 

Zu ycie w gospodarstwach utrzymuj cych 

Rodzaj Jednostka maciory 
(w przeliczeniu  

na rok) 

tuczniki 
(w przeliczeniu  

na cykl) 
Wspó czynnik konwersji paszy kg/kg masy cia a 2,7–3,2 3,2–3,5 
Serwatka l/szt. 380–450 3001)

Woda m3/szt. 4,3–10,9 1,5–5,41)

Woda do celów sanitarnych m3/szt. 3,2–9,6 0,6–2,16 
Pasza Mg szt. 1,2–1,5 0,27–0,4 
S oma Mg/szt. 0,2–0,4 
Preparaty do dezynfekcji dm3/m3 wody 0,5–2,5 
1) W przypadku stosowania serwatki do skarmiania zwierz t.
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Tabela XI. Zu ycie materia ów w zak adzie wyl gowym 

Rodzaj Jednostka Ilo
Olej opa owy l/(1000 jaj) 6,6 
Papier groszkowy kg/(1000 jaj) 0,6 
Preparaty do dezynfekcji kg/(1000 jaj)   0,04 

rodki do zmi kczania wody Mg/m3 0,5 

Tabela XII. Ilo  pozosta o ci powstaj cych w zak adzie wyl gowym 

Kod Rodzaj Jednostka Ilo
160213 wietlówki Mg/rok     0,02 
150101 opakowania z panieru i tektury kg/(1000 jaj)     0,22 
020199 jaja czyste i skorupy kg/(1000 jaj) 15,3 
020182 piskl ta kalekie kg/(1000 jaj)   0,3 

Tabela XIII. Zu ycie materia ów na fermie lisów 

Zu ycie na stado 
Rodzaj Jednostka reprodukcyjne 

(w przeliczeniu na rok)
hodowlane

(w przeliczeniu na cykl)1)

Pasza mi sna kg/szt. 63 91,8 
Pasza pochodzenia ro linnego kg/szt. 11,1 16,2 
Woda do pojenia i karmienia l/szt. 147 80,8 
Trociny do czyszczenia skór lisich kg/szt. – 1–3 
Dodatki do paszy (mineralne) kg/Mg 1 1 
Dodatki do paszy (pirosiarczan sodu) kg/Mg 1–3 1–3 
Woda do dezynfekcji klatek m3 288 
R kawice robocze szt. 600 
Gaz p ynny do opalania klatek l/ferma 40 
Olej nap dowy l/ferma 1325 
1) D ugo  cyklu yciowego lisa w stadzie hodowlanym wynosi 9 miesi cy. 

Tabela XIV. Ilo  pozosta o ci powstaj cych na fermie lisów 

Ilo  na stado 
Kod Rodzaj Jednostka reprodukcyjne 

(w przeliczeniu na rok) 
hodowlane

(w przeliczeniu na cykl)1)

020106 odchody kg/szt. 41 
020182 upadki % 5 5–30 
020181 straty paszy % 1 
1704 z om Mg 0,2 

– cieki m3 288 
1) D ugo  cyklu yciowego lisa w stadzie hodowlanym wynosi 9 miesi cy. 
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Tabela XV. Zu ycie materia ów na fermie kóz 

Rodzaj Jednostka Ilo
Pasza tre ciwa kg/szt./rok 143–275 
Siano kg/szt./rok 145–550 
Dodatki paszowe kg/szt./rok 0,5 
Zielonka kg/szt./dzie  10–15 
Wywar gorzelniany Mg/szt./rok 1,1 
Detergenty l/rok 182,5 
Woda technologiczna m3/rok 146 

Tabela XVI. Roczna ilo  pozosta o ci powstaj cych na fermie kóz 

Kod Rodzaj Jednostka Ilo
020182 upadki w stadzie % 13 
020106 obornik  Mg/szt. 1 
150102 odpady z tworzyw sztucznych Mg 0,16 

Tabela XVII. Zu ycie wody, surowców i materia ów w przeliczeniu na jednostk  produkcji i przero-
bionego surowca w przemy le cukrowniczym 

Zu ycie na jednostk
produkcji

Zu ycie na jednostk
surowca Rodzaj Jednostka

min. rednia max min. rednia max 
Woda m3/Mg 0,08 1,58 2,93 0,01 0,24 0,43 
Surowce Mg/Mg 5,88 6,64 7,25 
Kamie  wapienny Mg/Mg 0,14 0,23 0,33 0,02 0,03 0,05 
Dodatki Mg/Mg 0,01 0,001 

rodki czysto ci kg/Mg 0,09 0,01 
W giel + koks Mg/Mg 0,31 0,35 0,49 0,05 0,05 0,08 

papier i tektura kg/Mg 2,0 0,4 
tworzywa sztuczne kg/Mg 0,60 0,09 

Materia y
opakowa-
niowe drewno kg/Mg brak danych brak danych 

Tabela XVIII. Ilo  pozosta o ci w przeliczeniu na jednostk  produkcji i przerobionego surowca 
w przemy le cukrowniczym 

Ilo  na jednostk
produkcji

Ilo  na jednostk
 surowca Kod Rodzaj Jednostka

min. rednia max min. rednia max 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

– cieki m3/Mg 0,38 1,91 3,22 0,06 0,28 0,48 

020401 osad z oczyszczania i 
mycia buraków Mg/Mg 0,21 0,45 0,91 0,03 0,07 0,14 

020480 wys odki Mg/Mg 2,18 3,23 4,04 0,33 0,49 0,6 
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cd. tab. 20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

020103 odpadowa masa ro linna Mg/Mg 0,04 0,09 0,15 0,001 0,01 0,02 
020499 melasa Mg/Mg 0,10 0,22 0,27 0,01 0,03 0,04 
020402 wapno kg/Mg 200 320 370 0,03 0,05 0,06 
100180 popio y i u le Mg/Mg 0,05 0,07 0,10 0,01 0,10 0,18 

– inne kg/Mg 0,01 0,04 

150101 opakowania z papieru 
i tektury kg/Mg 0,83 0,12 

150102 opakowania z tworzyw 
sztucznych kg/Mg 0,14 0,02 

150103 opakowania z drewna kg/Mg 0,24 0,04 

Tabela XIX. Zu ycie wody, surowców i materia ów w przeliczeniu na jednostk  przerobionego 
surowca w przemy le mleczarskim 

Zu ycie  
Rodzaj Jednostka 

min. rednia max 
Woda m3/(tys. l) 1,17 3,21 4,71 
Dodatki kg/(tys. l) 0,44 
Gaz ziemny m3/(tys. l) 17,46 45,84 100,22 

rodki myj ce i dezynfekuj ce kg/(tys. l) 4,34 6,30 13,10 
wielomateria owe kg/(tys. l) brak danych 
papier i tektura kg/(tys. l) 0,72 16,95 31,42 
tworzywa sztuczne kg/(tys. l) 0,46 1,53 5,16 
drewno kg/(tys. l) 0,49 

Materia y
opakowaniowe

aluminium kg/(tys. l) 0,21 0,22 0,23 

Tabela XX. Ilo  pozosta o ci w przeliczeniu na jednostk  przerobionego surowca w przemy le
mleczarskim 

Ilo
Kod Rodzaj Jednostka 

min. rednia max 
1 2 3 4 5 6 

– cieki m3/(tys. l) 1,17 3,00 4,69 
020580 serwatka1) Mg/Mg 0,76 0,84 0,86 

020501 surowce i produkty nienadaj ce si  do 
spo ycia i przetwarzania kg/(tys. l) 0,23 0,91 1,11 

020502 osady z zak adowych oczyszczalni cieków kg/(tys. l) 0,90 
160213  niebezpieczne kg/(tys. l) 0,27 

– inne kg/(tys. l) 0,02 
020301 niesegregowane komunalne kg/(tys. l) 1,23 
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cd. tab. XX

1 2 3 4 5 6 

150105 opakowania wielomateria owe kg/(tys. l) 0,06 0,16 0,22 
150101 opakowania z papieru i tektury kg/(tys. l) 0,31 0,54 0,80 
150102 opakowania z tworzyw sztucznych kg/(tys. l) 0,03 0,07 0,27 
150103 opakowania z drewna kg/(tys. l) 0,003 0,09 0,27 
150104 opakowania z aluminium kg/(tys. l) brak danych 

1) Ilo  serwatki powstaj ca z mleka wykorzystanego jako surowiec do produkcji serów. 

Tabela XXI. Zu ycie wody, surowców i materia ów w przeliczeniu na jednostk  produkcji i przero-
bionego surowca w przemy le owocowo-warzywnym 

Zu ycie na jednostk
produkcji

Zu ycie na jednostk
surowca Rodzaj Jednost-

ka
min. rednia max min. rednia max 

Woda m3/Mg 3,17 12,19 68,4 5,04 10,37 61,35 
Surowiec Mg/Mg 0,40 1,18 3,03  – – 
Dodatki kg/Mg 71,1 253,1 686,5 148,6 423,3 894,4 

rodki myj ce kg/Mg 0,51 0,28 
papier i tektura kg/Mg 16,6 8,2 
tworzywa sztuczne kg/Mg 6,5 4,13 
szk o kg/Mg 206,8 202,6 

Materia y
opakowa-
niowe

metal kg/Mg 12,3 12,1 

Tabela XXII. Ilo  pozosta o ci w przeliczeniu na jednostk  produkcji i przerobionego surowca 
w przemy le owocowo-warzywnym 

Ilo  na jednostk
produkcji

Ilo  na jednostk
surowca Kod Rodzaj Jednost-

ka
min. rednia max min. rednia max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

– cieki m3/Mg 2,12 6,61 13,69 2,31 5,62 11,71 

020380 wyt oki, osady i inne odpady 
z przetwórstwa kg/Mg 10,50 117,33 235,11 9,25 82,54 201,14 

020304 surowce i produkty nienadaj ce 
si  do spo ycia i przetwarzania kg/Mg 2,5 56,1 127,7 2,2 46,3 109,3 

190801 skratki kg/Mg 0,40 0,39 

020305 osady z zak adowych oczyszczalni 
cieków kg/Mg 18,4 16,3 

– inne kg/Mg 0,04 0,13 0,25 0,05 0,11 0,63 
200301 odpady komunalne kg/Mg 12,5 15,2 
150101 opakowania z papieru i tektury kg/Mg 1,15 5,03 7,97 0,38 4,28 9,27 
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cd. tab. XXII
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

150102 opakowania z tworzyw sztucznych kg/Mg 0,91 1,53 3,63 0,30 1,30 4,73 
150107 opakowania ze szk a kg/Mg 0,30 3,43 10,16 0,76 4,37 13,24 
150103 opakowania z drewna kg/Mg 0,17 0,55 0,76 0,15 0,37 0,65 
150104 opakowania z metalu kg/Mg 0,91 1,88 

150110 opakowania zawieraj ce substan-
cje niebezpieczne kg/Mg 0,009 0,02 

Tabela XXIII. Zu ycie wody, surowców i materia ów w przeliczeniu na jednostk  produkcji i prze-
robionego surowca w produkcji soku zag szczonego z jab ek

Rodzaj Jednostka rednie zu ycie  
na jednostk  produkcji 

rednie zu ycie  
na jednostk  surowca 

Woda m3/Mg 0,89 0,12 
Surowiec Mg/Mg 7,23 
Ziemia okrzemkowa kg/Mg 4,88 0,67 
Zol krzemionkowy kg/Mg 1,65 0,23 

elatyna kg/Mg 0,39 0,05 
Enzymy kg/Mg 3,22 0,44 

Tabela XXIV. Ilo  pozosta o ci w przeliczeniu na jednostk  produkcji i przerobionego surowca w 
produkcji soku zag szczonego z jab ek

Ilo  na jednostk  produkcji Ilo  na jednostk  surowca 
Kod Rodzaj Jednostka 

min. rednia max min. rednia max 
– cieki m3/Mg 3,02 0,42 

020380 wyt oki Mg/Mg 1,04 0,14 

Tabela XXV. Zu ycie wody i materia ów w przeliczeniu na jednostk  produkcji w produkcji wód 
mineralnych i napojów bezalkoholowych 

Zu ycie  Rodzaj Jednostka 
min. rednia max 

Woda hl/hl 1,05 1,46 1,58 
Substancje s odz ce kg/hl 0,53 
Kwasek cytrynowy kg/hl 0,23 0,41 2,09 
Emulsje kg/hl 0,08 0,16 1,24 
Aromaty kg/hl 0,02 0,04 0,34 
Konserwanty kg/hl 0,02 

opakowania z papieru i tektury kg/hl 0,31 
opakowania z tworzyw sztucznych kg/hl 1,97 2,61 3,02 

Materia y
opakowaniowe

klej kg/hl 0,01 
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Tabela XXVI. Ilo  pozosta o ci w przeliczeniu na jednostk  produkcji w produkcji wód mineral-
nych i napojów bezalkoholowych 

Kod Rodzaj Jednostka rednia ilo
– cieki hl/hl 0,05 
– inne kg/hl 0,001 

150101 opakowania z papieru i tektury kg/hl 0,02 
150102 opakowania z tworzyw sztucznych kg/hl 0,04 

Tabela XXVII. Zu ycie wody i materia ów w przeliczeniu na jednostk  produkcji w produkcji napo-
jów bezalkoholowych z koncentratów owocowych 

Rodzaj Jednostka rednie zu ycie  
Woda hl/hl 3,60 
Koncentrat kg/hl 20,14 
Substancje s odz ce kg/hl 2,42 

szk o kg/hl 3,05 
wielomateria owe kg/hl 28,15 Materia y opakowaniowe 
papier i tektura kg/hl 4,32 

Tabela XXVIII. Ilo  pozosta o ci w przeliczeniu na jednostk  produkcji w produkcji napojów 
bezalkoholowych z koncentratów owocowych 

Kod Rodzaj Jednostka rednia ilo
– cieki hl/hl 2,16 
– inne kg/hl 0,001 

150105 opakowania wielomateria owe kg/hl 0,09 
150101 opakowania z papieru i tektury kg/hl 0,17 
150102 opakowania z tworzyw sztucznych kg/hl 0,04 
150103 opakowania z drewna kg/hl 0,05 
150107 opakowania ze szk a kg/hl 0,11 

Tabela XXIX. Zu ycie wody, surowców i materia ów w przeliczeniu na jednostk  produkcji i prze-
robionego surowca w przemy le zbo owym 

Zu ycie na jednostk
produkcji

Zu ycie na jednostk
surowca Rodzaj Jed-

nostka
min. rednia max min. rednia max 

Woda m3/Mg 0,03 0,13 0,26 0,03 0,15 0,19 
Surowce Mg/Mg 1,0 1,2 1,7 

papier i tektura kg/Mg 1,9 1,6 Materia y
opakowaniowe tworzywa sztuczne kg/Mg 1,1 0,8 
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Tabela XXX. Ilo  pozosta o ci w przeliczeniu na jednostk  produkcji i przerobionego surowca 
w przemy le zbo owym 

Kod Rodzaj Jednostka rednia ilo  na 
jednostk  produkcji

rednia ilo  na 
jednostk  surowca 

– cieki m3/Mg brak danych brak danych 
020380 py y kg/Mg 0,51 0,30 
020380 odpady ro linne kg/Mg 1,20 1,97 

– inne kg/Mg 4,92 4,91 
150101 opakowania z papieru i tektury kg/Mg 0,13 0,12 
150102 opakowania z tworzyw sztucznych kg/Mg 4,92 4,91 

Tabela XXXI. Zu ycie wody, surowców i materia ów w przeliczeniu na jednostk  przerobionego 
surowca w przemy le ziemniaczanym 

Zu ycie  
Rodzaj Jednostka 

min. rednia max 
Woda m3/Mg 2,43 4,59 17,52 
Surowiec 
Siarka kg/Mg 0,17 0,19 0,21 
P yn odpieniaj cy kg/Mg 0,04 0,12 0,16 
Kwas siarkowy kg/Mg 0,86 
NaOH kg/Mg 0,09 

torby klockowe kg/Mg 1,06 Materia y
opakowaniowe folia Mg/Mg 0,363 

Tabela XXXII. Ilo  pozosta o ci w przeliczeniu na jednostk  przerobionego surowca w przemy le
ziemniaczanym 

Ilo
Kod Rodzaj Jednostka

min. rednia max 
– cieki m3/Mg 3,06 4,63 15,51 

020301 szlamy z mycia i czyszczenia Mg/Mg 0,03 0,06 0,21 
020380 wyt oki, osady i inne Mg/Mg 0,10 0,13 0,20 
020103 odpadowa masa ro linna Mg/Mg 0,012 
020301 ziemia sp awiakowa Mg/Mg 0,068 
190805 ustabilizowane komunalne osady ciekowe kg/Mg 0,028 
190801 skratki kg/Mg 0,0026 
010101 u le i popio y kg/Mg 0,33 11,57 15,27 
170405 z om kg/Mg 0,08 0,95 1,60 

– inne kg/Mg 0,011 0,019 0,029 
150101 opakowania z papieru i tektury kg/Mg 0,58 1,23 2,11 
150102 opakowania z tworzyw sztucznych kg/Mg 0,14 0,66 3,59 
150103 opakowania z drewna kg/Mg 0,71 
150104 opakowania z metali kg/Mg 0,22 
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Tabela XXXIII. Zu ycie wody, surowców i materia ów w przeliczeniu na jednostk  produkcji i prze-
robionego surowca w przemy le gorzelnianym 

Zu ycie na jednostk  produkcji Zu ycie na jednostk  surowca 
Rodzaj

jednostka warto rednia jednostka warto rednia
Woda hl/hl 16,6 hl/hl 14,1 
Surowiec (ziemniaki, yto) kg/hl 117,4 

szk o kg/hl 45,3 kg/Mg 385,6 
papier kg/hl 4,8 kg/Mg 40,7 
tworzywa sztuczne kg/hl 0,24 kg/Mg 2,1 
klej kg/hl 0,31 kg/Mg 2,7 

Materia y
opakowa-
niowe

aluminium kg/hl 0,28 kg/Mg 2,4 

Tabela XXXIV. Ilo  pozosta o ci w przeliczeniu na jednostk  produkcji i przerobionego surowca 
w przemy le gorzelnianym 

Ilo  na jednostk  produkcji Ilo  na jednostk  surowca 
Kod Rodzaj 

jednostka warto rednia jednostka warto rednia
– cieki hl/hl 4,31 hl/hl 3,67 

020702 odpady rektyfikacji (fuzle) kg/hl 0,39 kg/Mg 3,3 
020780 wywar pofermentacyjny kg/hl 200,8 kg/Mg 1710,8 

020204 osady z zak adowych 
oczyszczalni cieków kg/hl 0,31 kg/Mg 2,6 

150107 opakowania ze szk a kg/hl 0,64 kg/Mg 5,5 

150101 opakowania z papieru i 
tektury kg/hl 0,57 kg/Mg 4,8 

150102 opakowania z tworzyw 
sztucznych kg/hl 0,01 kg/Mg 0,04 

Tabela XXXV. Zu ycie wody, surowców i materia ów w przeliczeniu na jednostk  produkcji i prze-
robionego surowca w zak adach rektyfikacji i butelkowania napojów spirytusowych 

Zu ycie na jednostk
produkcji

Zu ycie na jednostk
surowca Rodzaj Jednost-

ka
min. rednia max min. rednia max 

Woda hl/hl 2,8 3,7 8,5 5,55 8,3 18,95 
Destylat hl/hl 0,4 0,4 0.45 
Dodatki kg/hl 0,18 0,36 

rodki czysto ci i dezynfekcyjne kg/hl 0,003 0,007 
szk o kg/hl 41,55 53,03 66,98 106,1 136,4 171,55 
papier kg/hl 2,21 3,58 4,79 5,98 9,22 12,26 
tworzywa sztuczne kg/hl 0,09 0,25 0,43 0,23 0,3 1,11 
drewno kg/hl 0,19 0,66 1,13 0,5 1,69 2,9 

Materia y
opakowa-
niowe

aluminium kg/hl 0,32 0,44 0,51 0,7 1,14 1,31 
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Tabela XXXVI. Ilo  pozosta o ci w przeliczeniu na jednostk  produkcji i przerobionego surowca 
w zak adach rektyfikacji i butelkowania napojów spirytusowych 

Ilo  na jednostk
produkcji

Ilo  na jednostk
surowca Kod Rodzaj Jednostka

min. rednia max min. rednia max 
– cieki hl/hl 1,11 1,99 6,03 2,68 5,12 13,46 

020702 odpady z destylacji 
spirytualiów kg/hl 0,13 0,33 

020380 wyt oki, osady i inne 
odpady z przetwórstwa kg/hl 0,03 0,08 

190904 zu yty w giel aktywny kg/hl 0,02 0,06 
200310 odpady komunalne kg/hl 0.22 0,98 
170405 z om kg/hl 0,11 0,28 
150107 opakowania ze szk a kg/hl 0,09 0,24 0,33 0,24 0,61 0,83 

150101 opakowania z papieru 
i tektury kg/hl 0,12 0.33 0,81 0,24 0,61 0,83 

150102 opakowania z tworzyw 
sztucznych kg/hl 0,08 0,10 0,12 0,21 0,36 0,32 

150103 opakowania z drewna kg/hl 0,13 0,34 
150104 opakowania z aluminium kg/hl 0,004 0,01 

Tabela XXXVII. Zu ycie wody, surowców i materia ów w przeliczeniu na jednostk  produkcji 
w przemy le winiarskim 

Zu ycie  Rodzaj Jednostka 
min. rednia max 

Woda hl/hl 2,2 3,4 4,7 
Moszcze owocowe hl/hl 0,31)

Koncentraty owocowe kg/hl 5,42)

Cukier kg/hl 5,7 
Syrop kg/hl 21,4 
Kwasek kg/hl 0,22 
Dodatki klaruj ce kg/hl 0,11 
Ziemia okrzemkowa kg/Mg 0,21 

wielomateria owe kg/Mg 
papier i tektura kg/Mg 
tworzywa sztuczne kg/Mg 
drewno kg/Mg 

Materia y
opakowaniowe

aluminium kg/Mg 

brak danych 

1) Dotyczy produkcji z moszczu owocowego. 
2) Dotyczy produkcji z koncentratu. 
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Tabela XXXVIII. Ilo  pozosta o ci w przeliczeniu na jednostk  produkcji w przemy le winiarskim 

Kod Rodzaj Jednostka rednia ilo
– cieki hl/hl 2,20 

020204 osady zak adowych oczyszczalni cieków kg/hl 0,40 
020780 wyt oki kg/hl 0,19 
150105 opakowania wielomateria owe kg/hl 0,02 
150101 opakowania z papieru i tektury kg/hl 0,10 
150102 opakowania z tworzyw sztucznych kg/hl 0,12 
150103 opakowania z drewna kg/hl 0,05 
150107 opakowania ze szk a kg/hl 0,16 

Tabela XXXIX. Zu ycie wody, surowców i materia ów w przeliczeniu na jednostk  produkcji i prze-
robionego surowca w przemy le s odowym 

Zu ycie na jednostk
produkcji

Zu ycie na jednostk
surowca Rodzaj Jednostka 

min. rednia max min. rednia max 
Woda m3/Mg 3,50 5,27 7,80 2,95 4,34 6,10 
Surowce Mg/Mg 1,18 1,21 1,24 – – – 
Gaz Nm3/Mg 49 41 

szk o Mg/Mg 
papier i tektura Mg/Mg 
tworzywa sztuczne kg/Mg 
drewno kg/Mg 

Materia y
opakowa-
niowe

metal kg/Mg 

brak danych brak danych 

Tabela XL. Ilo  pozosta o ci w przeliczeniu na jednostk  produkcji i przerobionego surowca 
w przemy le s odowym 

Ilo  na jednostk
produkcji

Ilo  na jednostk
surowca Kod Rodzaj Jednostka

min. rednia max min. rednia max 
– cieki m3/Mg 3,23 3,74 7,26 2,60 3,08 5,67 

020701 granulat s odowy kg/Mg 42,350 35,750 
020701 sp awki kg/Mg 0,93 0,78 
020701 odpady j czmienne kg/Mg 36,56 30,87 
020701 py y j czmienne kg/Mg 8,55 7,22 
160117 inne kg/Mg 0,005 0,004 
150107 opakowania ze szk a kg/Mg 

150101 opakowania z papieru 
i tektury kg/Mg

150102 opakowania z tworzyw 
sztucznych kg/Mg

150103 opakowania z drewna kg/Mg 
150104 opakowania z metali kg/Mg 

brak danych brak danych 
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Tabela XLI. Zu ycie wody, surowców i materia ów w przeliczeniu na jednostk  produkcji w prze-
my le browarniczym 

Zu ycie  Rodzaj Jednostka 
min. rednia max 

Woda hl/hl 3,8 4,3 6,0 
Surowce kg/hl 13,3 14,5 19,0 
Dodatki kg/hl 0,74 3,29 4,85 
CO2 kg/hl 1,06 2,49 3,08 

ug sodowy kg/hl 0,08 0,14 0,35 
Ziemia okrzemkowa kg/hl 0,09 0,14 0,174 

rodki do mycia kg/hl 0,02 0,06 0,45 
klej kg/hl 0,005 
szk o kg/hl 5,651)

metal kg/hl 0,20 
papier i tektura kg/hl 0,67 
tworzywa sztuczne kg/hl 0,21 

Materia y
opakowaniowe

aluminium kg/hl 0,33 0,43 1,56 
1) Dotyczy opakowa  nowych i bezzwrotnych. 

Tabela XLII. Ilo  pozosta o ci w przeliczeniu na jednostk  produkcji i w przemy le browarniczym 

Ilo
Kod Rodzaj Jednostka

min. rednia max 
1 2 3 4 5 6 
– cieki hl/hl 2,1 3,0 3,7 

020780 wys odziny browarnicze  kg/hl 15,9 17,6 22,7 
020780 dro d e pofermentacyjne kg/hl 1,03 2,14 3,28 
020701 py  s odowy kg/hl 0,16 

020701 odpady z mycia, oczyszczania i mechaniczne-
go rozdrabniania surowców kg/hl 0,094 

020799 ziemia okrzemkowa kg/hl 0,18 0,22 0,34 
020780 osady filtracyjne kg/hl 0,55 1,22 2,61 
020705 osady ciekowe kg/hl 0,14 1,09 2,12 
020705 osady z zak adowych oczyszczalni cieków kg/hl 0,10 
190903 osady z dekarbonizacji wody kg/hl 0,08 
160119 tworzywa sztuczne kg/hl 0,001 

1901207 odpady drewniane kg/hl 0,005 0,037 0,24 
020110 odpady metalowe kg/hl 0,01 0,03 0,21 
200301 odpady komunalne kg/hl 0,03 0,07 0,19 

– inne kg/hl 0,002 0,005 0,014 
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cd. tab. XLII 

1 2 3 4 5 6 
150101 opakowania papieru i tektury kg/hl 0,01 0,06 0,12 
150102 opakowania z tworzyw sztucznych kg/hl 0,01 0,06 0,07 
150103 opakowania z drewna kg/hl 0,06 0,16 0,24 
150104 opakowania z metali kg/hl 0,004 0,005 0,011 
150105 opakowania wielomateria owe kg/hl 0,0024 0,0024 0,0026 
150107 opakowania ze szk a kg/hl 0,07 0,26 0,28 

150110 opakowania zawieraj ce substancje niebez-
pieczne kg/hl 0,0001 0,0012 0,0054 

150106 opakowania zmieszane kg/hl 0,11 

Tabela XLIII. Zu ycie wody, surowców i materia ów w przeliczeniu na jednostk  produkcji i prze-
robionego surowca w produkcji dro d y

Zu ycie na jednostk  produkcji Zu ycie na jednostk  surowca 
Rodzaj Jednostka 

2005–2007 2008 2005–2007 2008 
Woda procesowa m3/Mg 38,2 28,9 31,6 23,6 
Surowiec Mg/Mg 1,21 1,22 – – 
Dodatek kg/Mg 40,9 41,6 33,8 33,9 

rodki myj ce kg/Mg 11,7 11,9 9,7 9,7 
Gaz ziemny Nm3/Mg 105,8 116,4 87,4 95,0 
Olej opa owy kg/Mg 0,21 0,01 0,18 0,01 
Para grzejna GJ/Mg 3,6 3,9 2,9 3,2 

Tabela XLIV. Ilo  pozosta o ci w przeliczeniu na jednostk  produkcji i przerobionego surowca 
w produkcji dro d y

Ilo  na jednostk
produkcji

Ilo  na jednostk
 surowca Kod Rodzaj Jednostka

2005–2007 2008 2005–2007 2008 
– cieki  m3/Mg 16,3 17,3 13,4 14,1 
– wody poch odnicze Mg/Mg 18,8 8,2 15,5 6,7 

020301
szlamy z mycia, oczyszcza-
nia, obierania, odwirowywa-
nia i oddzielania surowców 

kg/Mg 5,58 12,30 4,60 10,05 

020304 odpady produkcyjne kg/Mg 1,84 1,64 1,52 1,34 
020304 dro d e odpadowe kg/Mg 3,24 4,24 2,68 3,46 
160506 chemikalia laboratoryjne kg/Mg 0,007 0,002 0,006 0,002 

160509 chemikalia inne ni  160506, 
160507 lub 160508 kg/Mg 0,037 – 0,030 – 

– inne kg/Mg 0,032 0,023 0,027 0,019 
150101 opakowania z papieru kg/Mg 0,92 1,32 0,76 1,08 

150102 opakowania z tworzyw 
sztucznych kg/Mg 0,010 0,014 0,008 0,011 
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Tabela XLV. Zu ycie wody, surowców i materia ów w przeliczeniu na jednostk  produkcji i przero-
bionego surowca w przemy le t uszczowym 

Zu ycie na jednostk  produkcji
Rodzaj Jednostka 

min. rednia  max 
rednie zu ycie  

na jednostk  surowca 
Woda m3/Mg 2,62 1,05 
Surowiec Mg/Mg 2,5 2,59 3,0 
Rozpuszczalniki kg/Mg 5,22 2,09 
Kwasek kg/Mg 3,28 1,31 
Zasada sodowa kg/Mg 3,88 1,55 

Tabela XLVI. Ilo  pozosta o ci w przeliczeniu na jednostk  produkcji i przerobionego surowca 
w przemy le t uszczowym 

Ilo  na jednostk
produkcji

Ilo  na jednostk
surowca Kod Rodzaj Jed-

nostka
min. rednia max min. rednia max 

– cieki m3/Mg 1,47 0,59 
020302 makuchy, ruta Mg/Mg 1,50 1,78  4,65 0,57 0,63  1,80 
020301 szlamy kg/Mg 32,90 13,20 

020305 osady z przyzak adowych 
oczyszczalni cieków kg/Mg 3,30 1,30 

020380 wyt oki kg/Mg 4,40 1,80 
020399 inne ro linne kg/Mg 21,60 8,60 

– inne kg/Mg 0,09 0,04 
– chemikalia kg/Mg 0,46 0,18 

160803 katalizatory kg/Mg 0,62 0,25 
150101 opakowania z papieru i tektury kg/Mg 2,20 0,90 

150102 opakowania z tworzyw sztucz-
nych kg/Mg 0,53 0,21 

150103 opakowania z drewna kg/Mg 0,16 0,06 
150107 opakowania ze szk a kg/Mg 0,006 0,003 

Tabela XLVI. Zu ycie wody, surowców i materia ów w przeliczeniu na jednostk  produkcji i prze-
robionego surowca w przemy le paszowym 

Zu ycie na jednostk
produkcji

Zu ycie na jednostk
surowca Rodzaj Jednostka 

min. rednia max min. rednia max 
Woda m3/Mg 0,06 0,11 0,12 0,07 0,15 0,18 
Surowce Mg/Mg 0,66 0,75 0,95  – – 
Dodatki Mg/Mg 0,03 0,22 0,31 0,03 0,30 0,47 

papier i tektura Mg/Mg brak danych brak danych 
tworzywa sztuczne kg/Mg 0,27 0,29 

Materia y
opakowa-
niowe drewno kg/Mg 1,45 1,53 
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Tabela XLVIII. Ilo  pozosta o ci w przeliczeniu na jednostk  produkcji i przerobionego surowca 
w przemy le paszowym 

Ilo  na jednostk
produkcji

Ilo  na jednostk
surowca Kod Rodzaj Jed-

nostka
min. rednia max min. rednia max 

– cieki m3/Mg 0,01 0,06 0,07 0,01 0,08 0,10 
160380,
160306

odpady z produkcji pasz 
ro linnych kg/Mg 0,03 1,31 1,78 0,03 1,80 2,22 

020304 odpady nie nadaj ce si  do 
spo ycia kg/Mg 0,003 0,004 

– inne kg/Mg 0,15 0,16 

150110
opakowania zawieraj ce 
pozosta o ci z substancja-
mi niebezpiecznymi 

kg/Mg 0,002 0,002 

150101 opakowania z papieru 
i tektury kg/Mg 0,02 0,73 1,10 0,02 0,97 1,65 

150102 opakowania z tworzyw 
sztucznych kg/Mg 0,27 0,36 

150103 opakowania z drewna kg/Mg 0,05 0,06 

Tabela XLIX. Zu ycie wody, surowców i materia ów w przeliczeniu na jednostk  produkcji i prze-
robionego surowca w przemy le mi snym (ubojnie) 

Zu ycie na jednostk
produkcji

Zu ycie na jednostk
surowca Rodzaj Jed-

nostka
min. rednia max min. rednia max 

Woda (ubojnie drobiu) m3/Mg 1,59 1,9 2,3 1,25 1,42 1,77 
Surowiec (ubojnie drobiu) Mg/Mg 0,73 0,75 0,78 
Woda (ubojnie byd a) m3/Mg 1,45 1,73 2,62 0,89 0,97 1,25 
Surowiec (byd o) Mg/Mg 0,45 0,56 0,61 

rodki myj ce (ubojnie byd a) kg/Mg 0,24 0,11 
Woda (ubojnie trzody) m3/Mg 1,75 2,58 3,3 1,62 2,16 2,79 
Surowiec (trzoda) Mg/Mg 0,83 0,84 0,93 

papier i tektura kg/Mg 62,1 36,5 Materia y
opakowa-
niowe tworzywa sztuczne kg/Mg 80,7 47,4 
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Tabela LI. Zu ycie wody, surowców i materia ów w przeliczeniu na jednostk  produkcji i przerobio-
nego surowca w przetwórstwie mi snym 

Zu ycie na jednostk
produkcji

Zu ycie na jednostk
surowca Rodzaj Jednostka

min. rednia max min. rednia max 
Woda m3/Mg 5,6 7,53 9,42 5,28 9,10 16,32 
Surowiec Mg/Mg 0,53 0,83 1,06 
Dodatki kg/Mg 32,70 53,50 69,30 30,81 60,38 97,72 
Os onki kg/Mg 34,77 32,77 
Materia y pomocnicze kg/Mg 47,13 44,43 

rodki czysto ci kg/Mg 4,14 4,15 
Trociny kg/Mg 0,21 0,20 
Zr bki kg/Mg 1,65 1,55 
Gaz ziemny m3/Mg 2,83 42,1 102,46 1,42 37,20 133,20 
Olej opa owy kg/Mg 5,07 19,88 44,23 5,28 20,68 44,39 
Olej nap dowy kg/Mg 2,97 4,43 10,41 2,98 5,79 13,00 
Benzyna kg/Mg 0,06 0,10 
CO2 kg/Mg 5,07 2,06 

drewno kg/Mg 0,64 1,20 
papier i tektura kg/Mg 3,22 24,44 59,36 5,77 19,00 62,81 
metal kg/Mg 0,12 20,44 40,04 0,16 19,00 16,28 
tworzywa sztuczne kg/Mg 7,12 14,44 26,21 5,27 11,00 27,79 

Materia y
opakowa-
niowe

szk o kg/Mg 49,93 20,30 

Tabela LII. Ilo  pozosta o ci w przeliczeniu na jednostk  produkcji i przerobionego surowca 
w przetwórstwie mi snym 

Ilo  na jednostk
produkcji

Ilo  na jednostk
surowca Kod Rodzaj Jed-

nostka
min. rednia max min. rednia max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
– cieki m3/Mg 4,53 6,66 8,03 4,55 8,05 15,1 

020202 odpadowa tkanka zwie-
rz ca Mg/Mg 0,02 0,11 0,25 0,03 0,10 0,17 

020281 odpadowa tkanka zwie-
rz ca wysokiego ryzyka Mg/Mg 0,0016 0,14 0,30 0,0027 0,09 0,12 

020281 zwierz ta pad e i ubite z 
konieczno ci kg/Mg 0,26 0,50 

020203
surowce i produkty nie 
nadaj ce si  do spo ycia 
i przetwórstwa 

kg/Mg 0,11 95,77 158,78 0,11 50,3 64,57 

020201 odpady z mycia i przygo-
towania surowców kg/Mg 13,20 5,37 

020204 osady z zak adowych 
oczyszczalni cieków kg/Mg 1,9 17,6 28,0 1,9 14,2 52,7 
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cd. tab. LII 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
190801 skratki kg/Mg 0,01 1,40 2,31 0,01 1,35 23,02 
020106 odchody zwierz ce kg/Mg 0,64 9,41 11,85 0,79 4,59 48,48 

200301 niesegregowane odpady 
komunalne kg/Mg 7,50 13,70 16,86 6,07 10,90 31,68 

  inne kg/Mg 0,03 0,18 0,82 0,03 0,20 0,33 

150101 opakowania z papieru i 
tektury kg/Mg 0,28 2,02 7,47 0,33 2,15 7,91 

150102 opakowania z tworzyw 
sztucznych  kg/Mg 0,01 0,04 0,07 0,01 0,04 0,07 

150104 opakowania z metali kg/Mg 0,29 2,28 4,89 0,34 1,87 4,81 
150107 opakowania ze szk a  kg/Mg 0,12 0,12 

Tabela LIII. Zu ycie wody, surowców i materia ów w przeliczeniu na jednostk  produkcji i przero-
bionego surowca w przemy le rybnym 

Zu ycie na jednostk  produkcji Zu ycie na jednostk  surowca 
Rodzaj Jednostka 

min. rednia max min. rednia max 
Woda m3/Mg 2,86 4,83 10,53 3,10 4,07 9,08 
Surowiec Mg/Mg 0,92 0,98 1,21 – 
Dodatki Mg/Mg 0,31 0,33 0,71 0,29 0,30 0,61 
Energia elektryczna  kWh/Mg 67,60 138,60 190,50 60,84 110,88 171,45 

Tabela LIV. Ilo  pozosta o ci w przeliczeniu na jednostk  produkcji i przerobionego surowca 
w przemy le rybnym 

Ilo  na jednostk
produkcji

Ilo  na jednostk
surowca Kod Rodzaj Jed-

nostka
min. rednia max min. rednia max 

– cieki m3/Mg 2,12 4,32 9,86 1,80 3,67 8,48 
020202 odpadowa tkanka zwierz ca Mg/Mg 0,05 0,09 0,21 0,03 0,06 0,21 
200301 odpady komunalne kg/Mg 2,0 2,0 

190805 ustabilizowane komunalne 
osady ciekowe kg/Mg 2,0 1,3 

150102 u le i popio y kg/Mg 0,9 0,8 
170405 z om kg/Mg 1,1 5,0 73,3 0,98 4,62 63,18 
150101  opakowania papierowe kg/Mg 11,2 14,2 18,5 10,1 13,8 20,1 

150102 opakowania z tworzyw 
sztucznych kg/Mg 0,21 2,90 7,14 0,19 2,55 6,15 
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Za cznik 2  
Kwestionariusz ankiety  

dotycz cej materia och onno ci i odpadowo ci produkcji  
w przemy le rolno-spo ywczym 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  
Instytut Melioracji i U ytków Zielonych w Falentach1)

I. Charakterystyka zak adu
1. Nazwa i adres zak adu 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
2. Rodzaj produkcji (asortyment) 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
3. Opis stosowanych technologii produkcji 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
4. Przeci tny czas trwania kampanii produkcyjnej: 
2005 r. - .......... dni, 2006 r. - ........... dni, 2007 r. - ........... dni, 2008 r. - ........... dni  
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 

II. Dane o wielko ci rocznej produkcji 
Wielko  produkcji w roku: Lp. Rodzaj produktu Jednost-

ka miary 2005 2006 2007 2008 Uwagi 

1        

2        

3        

III. Dane o rodzaju i ilo ci przerobu surowca oraz o zu yciu najwa niejszych materia-
ów eksploatacyjnych 

1. Dane o rodzaju i ilo ci przerobionego surowca 
Ilo  przerobionego surowca 

 w roku: Lp. Rodzaj surowca Jednost-
ka miary 2005 2006 2007 2008 

Uwagi 

1      

2        

3        

1) Od 1 stycznia 2010 r. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy 
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2. Dane o ilo ci zu ycia najwa niejszych materia ów eksploatacyjnych  
Ilo  zu ytego materia u

w roku: Lp. Rodzaj materia u
Jednost-
ka miary 

2005 2006 2007 2008 
Uwagi 

1

2        

3        

IV. Gospodarka odpadowa i wodno- ciekowa w zak adzie 

1. Dane o rodzaju i ilo ci wytwarzanych w zak adzie odpadów produkcyjnych (w tym 
osadów ciekowych)  

Ilo  wytworzonych odpadów, 
w Mg, w roku: Lp. Kod 

odpadu Rodzaj odpadu 

2005 2006 2007 2008 

Zagospodarowanie 
odpadów w zak a-

dzie w 2008 r. 
[sposób*(1–5)/ilo ,

w Mg]
1        

2        

3        

* 1) magazynowanie czasowe odpadu w Zak adzie (prosz  poda  ilo  na pocz tku i na ko cu roku), 2) przekaza-
nie odpadu, 3) unieszkodliwianie odpadu na miejscu w Zak adzie (np. spalanie odpadów, sk adowanie odpadów 
na sk adowisku), 4) odzysk, w tym recykling odpadu na miejscu w Zak adzie i ponowne wykorzystanie substancji 
lub materia u zawartego w odpadzie w procesie produkcyjnym lub w innym procesie. Do recyklingu zalicza si
kompostowanie (kompost np. na sprzeda ), 5) inny.  

2. Dane o ilo ci pobieranej wody i zrzucanych ciekach w procesie produkcji  
Ilo  w roku: 

Lp. Wyszczególnienie 
Jed-

nostka
miary 2005 2006 2007 2008 

Uwagi

1 Pobór wody

2 Zrzut cieków  

3. Krótka charakterystyka okoliczno ci powstawania osadów ciekowych w zak adzie,
z uwzgl dnieniem urz dze  do oczyszczania (podczyszczania) cieków i do wst pnej 
obróbki osadów. 

……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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V. Charakterystyka podj tych lub planowanych dzia a  w Zak adzie, w celu minima-
lizacji odpadów i racjonalizacji przetwórstwa  

1. Opis dzia a  ukierunkowanych na racjonalizacj  przetwórstwa, w celu zmniejszenia 
materia och onno ci produkcji: 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

2. Opis dzia a  ukierunkowanych na zmniejszenie ilo ci powstaj cych odpadów: 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

VI. Uwagi: 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

Kontakt z osob  wype niaj c  ankiet : nr tel. ................, adres e-mailowy...................... 

………………………………                                   ………………………………………. 
       (miejscowo  i data)                                           (piecz  i podpis osoby wype niaj cej) 

Kwestionariusz ankiety opracowa  prof. dr hab. Edmund Kaca. 
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Za cznik 3  
Kwestionariusz ankiety  

dotycz cej materia och onno ci i odpadowo ci produkcji rolniczej 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  

Instytut Melioracji i U ytków Zielonych w Falentach2)

I. Charakterystyka gospodarstwa 
1. Nazwa i adres gospodarstwa rolnego………………………………………....………. 

………………………………………………………………………………………. 
2. Powierzchnia gospodarstwa ............. ha i powierzchnia u ytków rolnych............... ha 

3. Struktura u ytkowania powierzchni w gospodarstwie, w hektarach (ha) 

U ytki rolne 
Grunty le ne oraz 

zadrzewione
i zakrzaczone 

grunty 

Rok
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ne

 

2007            
2008            

Grunty orne: to grunty w uprawie, tj. pod zasiewami oraz grunty ugorowane. Za grunty orne w uprawie uwa a si
grunty zasiane lub zasadzone ziemiop odami rolnymi lub ogrodniczym, plantacje wikliny i chmielu, powierzchnie 
szklarni, inspektów, tuneli foliowych, powierzchnie ogrodów przydomowych oraz powierzchnie mniejsz  od 10 
arów zasadzon  drzewami owocowymi i krzewami owocowymi. Do gruntów ugorowanych zalicza si  powierzch-
nie gruntów ornych niewykorzystywane do celów produkcyjnych, ale utrzymywane wg zasad dobrej praktyki 
rolnej. Sady: to grunty o powierzchni nie mniejszej ni  10 arów, zasadzone drzewami, krzewami owocowymi oraz 
szkó kami drzew i krzewów owocowych. ki i pastwiska trwa e: to grunty pokryte trwale trawami, natomiast nie 
zalicza si  gruntów ornych obsianych trawami w ramach p odozmianu. U ytki rolne pozosta e: grunty orne, sady, 

ki i pastwiska trwale nieb d ce w dobrej kulturze rolnej (utrzymywane nie zgodnie z normami okre lonymi w 
rozporz dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12.03.2007r. w sprawie minimalnych norm Dz. U. nr 46, 
poz. 306). 

4. Struktura zasiewów (upraw) w gospodarstwie, w hektarach (ha) 
Przemys owe Pastewne (na pasz ) Pozosta e

uprawy 

Rok
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2007             
2008             

Zbo a: zbo a podstawowe (pszenica, yto, j czmie , owies i pszen yto), mieszanki zbo owe na ziarno, gryka, 
proso i pozosta e zbo owe oraz kukurydza na ziarno. Str czkowe na ziarno: str czkowe konsumpcyjne (groch, 

2) Od 1 stycznia 2010 r. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy 
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fasola, bób i inne, str czkowe pastewne (mieszanki zbo owo-str czkowe, peluszka, wyka, bobik, ubin i inne). 
Przemys owe: buraki cukrowe, uprawy oleiste (rzepak, rzepik, soja, s onecznik, len oleisty, oraz inne np. mak, 
gorczyca na ziarno), w ókniste (len, konopie) i inne przemys owe( tyto , chmiel, cykoria). Pastewne: okopowe 
(buraki, marchew i kapusta pastewna oraz brukiew, rzepa i inne), motylkowe drobnonasienne (ko czyna, lucerna, 
esparceta, seradela, komonica, nostrzyk) oraz inne pastewne i trawy na pasz , kukurydza na pasz , str czkowe 
pastewne na pasz . Pozosta e uprawy: warzywa, oraz inne jak ro liny jagodowe (truskawki, maliny, agrest) 
uprawy na nawozy zielone, wysadki okopowych oraz inne, np. zio a, wiklina, ro liny energetyczne. 

5. Dane o wielko ci zbioru ziemiop odów w gospodarstwie 
Wielko  zbioru 

w roku: 
Lp. Rodzaj ziemiop odu Jednostka

miary 
2007 2008 

Uwagi

Zbo a, kukurydza, str czkowe na ziarno, ziemniaki 
1 zbo a – ziarno Mg (tona)    
2 kukurydza na ziarno –ziarno Mg    
3 str czkowe na ziarno – ziarno Mg    
4 ziemniaki – bulwy Mg    

Przemys owe 
5 buraki cukrowe – korzenie Mg    
6 oleiste – ziarno Mg    
7 w ókniste – s oma  Mg    
8 tyto  – li cie Mg    
9 chmiel – szyszki Mg    

Pastewne 
10 okopowe pastewne – korzenie, bulwy Mg    
11 motylkowe drobnonasienne – siano Mg    
12 inne pastewne i trawy na pasz  – siano Mg    
13 str czkowe – siano Mg    
14 kukurydza na pasz  – zielona masa Mg    

Pozosta e uprawy 
15 warzywa  Mg    
16 owoce z plantacji jagodowych  

(truskawki, maliny) 
Mg    

17 inne Mg    
Sady

18 owoce z drzew  Mg    
19 owoce z upraw krzewów owocowych 

(porzeczki, agrest) 
Mg    

Trwa e u ytki zielone 
20 ki trwa e – siano Mg    
21 pastwiska trwa e – siano Mg    
22      
23      

      
      

6. Liczba zwierz t i produkcja zwierz ca w gospodarstwie 
Liczba sprzedanych na ubój i ubitych  

w gospodarstwie zwierz t

byd o ciel ta trzoda 
chlewna owce drób ryby 

Konie Produkcja 
mleka 

Produkcja 
we ny 
owczej

Produkcja 
jaj kurzych Rok

Mg (tony)  szt. litry/rok kg/rok szt./rok 
2007           
2008           
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II. Dane o rodzaju i ilo ci zu ytych nawozów, rodków ochrony ro lin i innych mate-
ria ów zwi zanych z produkcj  ro linn  i/lub zwierz c  w gospodarstwie 

Ilo  zu ytego 
materia u w roku: Lp. Rodzaj materia u Jednost-

ka miary
2007 2008 

Uwagi

1 Mineralne nawozy azotowe dt N   
2 Mineralne nawozy fosforowe dt P2O5    
3 Mineralne nawozy potasowe  dt K2O    
4 Obornik tona    
5 Pestycydy owadobójcze (insektycydy) kg    
6 Pestycydy grzybobójcze (fungicydy) kg    
7 Pestycydy chwastobójcze (herbicydy) kg    
8 Pestycydy pozosta e kg    
9 Kwalifikowany materia  siewny dt    
10 Olej nap dowy dt    
11 Oleje i smary techniczne dt    
12 Mieszanki paszowe tona    
13 ..........................     
14 ...........................     

III. Gospodarka odpadowa i wodno- ciekowa w gospodarstwie rolnym 

1. Dane o rodzaju i ilo ci odpadów wytwarzanych w gospodarstwie rolnym  
Ilo  wytworzo-
nych odpadów, 

w roku: 

Zagospodarowanie  
odpadów w gospodarstwie 

 w 2008 r. Lp. Kod
odpadu Rodzaj odpadu1)

Jed-
nostka
miary 2007 2008 [sposób3)(1-5)/ilo , w Mg] 

Odpady 0201 z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, le nictwa, owiectwa i rybo ówstwa
1 020101 Osady z mycia i czyszczenie Mg 

(tony) 
   

2 020102 Odpadowa tkanka zwierz ca Mg    
3 020103 Odpadowa masa ro linna Mg    
4 020104 Odpady tworzyw sztucznych (w tym 

folia) (z wy czeniem opakowa )
Mg    

5 020105 Odpady z gospodarki le nej Mg    
6 020108* Odpady agrochemikaliów zawieraj ce 

substancje niebezpieczne, w tym 
rodki ochrony ro lin I i II klasy 

toksyczno ci (bardzo toksyczne i 
toksyczne)

Mg    

7 020109 Odpady agrochemikaliów inne ni
wymienione w 020108 

Mg    

8 020110 Odpady metalowe Mg    
9 020180* Zwierz ta pad e i ubite z konieczno ci

oraz odpadowa tkanka zwierz ca,
wykazuj ce w a ciwo ci niebezpieczne

Mg    

10 020181 Zwierz ta pad e i odpadowa tkanka 
zwierz ca, stanowi ce materia  szcze-
gólnego i wysokiego ryzyka inne ni
wymienione w 020180 

Mg    

11 020182 Zwierz ta pad e i ubite z konieczno ci Mg    
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12 020183 Odpady z upraw hydroponicznych Mg    
13 020199 Inne nie wymienione odpady z rolnic-

twa, sadownictwa, upraw hydropo-
nicznych, le nictwa, owiectwa i 
rybo ówstwa

Mg    

14 odchody zwierz ce:
a) 
b) 
c)

    

15 ............     
16 ............     
17 ............     

Inne odpady mog ce powstawa  w gospodarstwie rolnym 
1 070480* Przeterminowane organiczne rodki

ochrony ro lin I i II klasy toksyczno-
ci(bardzo toksyczne i toksyczne), 

z wy czeniem 020108 i 020109 

Mg    

2 070481 Przeterminowane organiczne rodki
ochrony ro lin inne ni  wymienione 
w 070480, z wy czeniem 020108 
i 020109 

Mg    

3 1302 Odpadowe oleje silnikowe, przek a-
dniowe i smarowe

Mg    

4 150101 Opakowania z papieru i tektury2) Mg    
5 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych  Mg    
6 150110* Opakowania zawieraj ce pozosta o ci 

substancji niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone (np. rodki ochrony 
ro lin I i II klasy toksyczno ci – bar-
dzo toksyczne i toksyczne) 

Mg    

7 160103 Zu yte opony Mg    
8 160107* Filtry olejowe szt.    
9 160601* Baterie i akumulatory o owiowe szt.    
10 160602* Baterie i akumulatory niklowo-

kadmowe
szt.    

11 160608* Selektywnie gromadzony elektrolit 
 z baterii i akumulatorów 

Mg    

12 160213 Lampy wy adowcze ( wietlówki, 
rt ciowe, sodowe i inne) 

szt.    

13 .........     
14 .........     
15 .........     

1) Odpady oznaczaj  ka d  substancj  lub przedmiot nale cy do jednej z kategorii, okre lonych w za czniku  nr 
1 do Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. z pó . zm. (tekst jednolity Dz. U. 2007, Nr 39, poz. 251), 
których posiadacz pozbywa si , zamierza si  pozby  lub do ich pozbycia si  jest obowi zany.

2) Opakowania to wprowadzone do obrotu wyroby wykonane z jakichkolwiek materia ów, przeznaczone do 
przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji wszelkich produktów, od surowców do towa-
rów przetworzonych (Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych). Odpady
opakowaniowe to wszystkie opakowania, w tym opakowania wielokrotnego u ytku wycofane z ponownego 
u ycia.  

3) 1) magazynowanie czasowe odpadu w gospodarstwie (prosz  poda  ilo  na pocz tku i na ko cu roku),
2) przekazanie odpadu, 3) unieszkodliwianie odpadu na miejscu w gospodarstwie (np. spalanie odpadów, sk a-
dowanie odpadów na sk adowisku w gospodarstwie), 4) odzysk, w tym recykling odpadu na miejscu w gospo-
darstwie i ponowne wykorzystanie substancji lub materia u zawartego w odpadzie w procesie produkcyjnym lub 
w innym procesie. Do recyklingu zalicza si  kompostowanie (kompost np. na sprzeda ), 5) inny.  
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2. Dane o ilo ci pobieranej wody i zrzucanych ciekach w gospodarstwie  
Ilo  w roku: Uwagi Lp. Wyszczególnienie Jednostka

miary 2007 2008  
1 Pobór wody  m3

2 Zrzut cieków  m3

3. Krótka charakterystyka zaopatrywania w wod  gospodarstwa oraz oczyszczania 
cieków, unieszkodliwiania osadów ciekowych i p ynnych nieczysto ci.

- zaopatrywanie wod  (wodoci g zbiorowy, w asna studnia kopana, studnia wiercona) 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
- oczyszczanie cieków (kanalizacja zbiorcza, oczyszczalnia lokalna, oczyszczalnia in-
dywidualna, bezodp ywowy zbiornik na cieki, inne)
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
- unieszkodliwianie osadów ciekowych (odbiór, unieszkodliwianie na miejscu w gospo-
darstwie) 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
- unieszkodliwianie p ynnych nieczysto ci:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

IV.Charakterystyka podj tych lub planowanych dzia a  w gospodarstwie, w celu 
minimalizacji odpadów. 

2. Opis dzia a  ukierunkowanych na zmniejszenie ilo ci powstaj cych odpadów: 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

V. Uwagi: 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

Kontakt z osob  wype niaj cej kwestionariusz ankiety:  
nr tel. ..........................................., adres e-mailowy.......................... 

………………………………                                     ………………………………………. 
      (miejscowo  i data)                                             (czytelny podpis osoby wype niaj cej) 

Kwestionariusz ankiety opracowa  prof. dr hab. Edmund Kaca 
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