
NIEPRAWIDŁOWE 

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

– TWORZENIE NIELEGALNYCH 

SKŁADOWISK 
 

 

W XXI wieku mamy do czynienia z narastającą, z roku na rok, liczbą produkowanych 

odpadów. Ludzie generują ich coraz więcej, gdyż są „zalewani” przez producentów masą 

produktów jednorazowych, nietrwałych lub takich, których wykonanie jest bardzo niskiej 

jakości. Statystyczny Polak produkuje rocznie około 315 kg odpadów. W kontenerach często 

lądują rzeczy prawie nowe, których nie chce nam się naprawić, albo doprowadzenie ich do 

stanu użytkowania jest nieopłacalne. Każdego roku marnuje się prawie połowa produkowanej 

żywności! Ludzie zdecydowanie kupują więcej niż potrzebują. Niestety, zakupy nie są 

przemyślane, a także często są robione pod wpływem chwili. Odpady są na tyle dużym 

problemem dla gospodarstw domowych, że wiele z nich decyduje się na utylizację ich  

w sposób nieetyczny, prawnie zabroniony, a co za tym idzie podlegający karze. Na terenie 

Gminy Ostrowiec Świętokrzyskim w 2015 r. zlikwidowano 16 dzikich wysypisk (3,8 tony 

odpadów), a w 2014 r. 14 wysypisk (9,65 tony odpadów). Pomimo tendencji malejącej  

co do ilości odpadów wyrzucanych nielegalnie nadal stanowi to duży problem.  

 

NIELEGALNE SKŁADOWISKA  

 

Najczęściej mamy 

możliwość spotkać je 

na terenach leśnych. 

Szczególnie wiosną i 

latem wyrastają, jak 

grzyby po deszczu. Są 

one plagą w całym 

naszym kraju. W 

przeciwieństwie do 

wspomnianych 

grzybów, las nie jest ich 

naturalnym miejscem 

występowania. 

Każdego roku służby 

leśne wywożą z 

polskich lasów ponad 

100 tysięcy metrów 

sześciennych śmieci  

z nielegalnych składowisk. Koszt tego przedsięwzięcia to około 15 milionów złotych w skali 

roku.  Pieniądze te mogą być wykorzystywane w inny sposób, na przykład na budowę 

parkingów i dróg leśnych. Przez zaskakująco niską świadomość ekologiczną mieszkańców  

środki finansowe przeznaczone na inny cel trzeba wydatkować na utylizację odpadów  

z dzikich wysypisk.   

 Co wrzucamy? W największej mierze są to materiały budowlane, remontowe, 

elektrośmieci, czyli urządzenia elektroniczne i elektryczne, które odmówiły nam 



posłuszeństwa, zwykłe odpady komunalne powstające podczas codziennych czynności, czy 

opony samochodowe. 

 

Tworzenie dzikich, 

nielegalnych wysypisk 

jest co najmniej 

nieracjonalne  

i niezrozumiałe, gdyż 

obecnie jest 

możliwość oddania 

wszystkich odpadów 

komunalnych 

powstających w  

gospodarstwach 

domowych w ramach 

ponoszonej opłaty. 

Często są 

organizowane 

specjalne zbiórki, na 

przykład odpadów 

wielkogabarytowych. 

Firmy specjalizujące się przetwarzaniem odpadów komunalnych oferują nam wypożyczenie 

dodatkowych kontenerów. Jest to idealne rozwiązanie w przypadku przeprowadzanego 

remontu. Śmieci bez najmniejszego trudu po zakończeniu prac są od nas odbierane. 

Powinniśmy przemyśleć, jakie postępowanie będzie korzystniejsze dla środowiska, dla 

komfortu życia oraz dla zawartości naszego portfela. By dojechać ze śmieciami do lasu sami 

musimy zapłacić za benzynę, czy za worki, by mieć w co je zapakować. Równie dobrze 

moglibyśmy bez dodatkowych kosztów zostawić je w zorganizowanym przez Gminę Punkcie 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Warto to przekalkulować, gdyż tworzenie 

nielegalnych składowisk może być szkodliwe nie tylko dla środowiska naturalnego, ale 

również dla domowego budżetu. Co więcej, z roku na rok wzrasta liczba osób karanych 

mandatami i grzywnami. Jeśli komuś wydaje się, że pozostanie bezkarny, jest w dużym 

błędzie.  

Podstawowym 

czynnikiem 

powstrzymującym 

nas przed 

tworzeniem 

składowisk w 

lasach, a także w 

ich pobliżu,  

powinna być 

szeroka 

świadomość 

ekologiczna. Przez 

niepoprawne 

gospodarowanie 

odpadami cierpi 

środowisko, 

zwierzęta oraz 



człowiek. Każdy człowiek powinien zdawać sobie sprawę z tego, jak bardzo przyczynia się 

do pogorszenia stanu środowiska naturalnego, co w konsekwencji odbija się na komforcie 

naszego życia. 

 

Zagrożenia płynące z powstawania nielegalnych składowisk: 

Dla środowiska: 

 chemiczne zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, 

 chemiczne skażenie gleb sąsiadujących z dzikim wysypiskiem, 

 zanieczyszczenie gleb i wód metalami ciężkimi głównie przez odpady niebezpieczne 

(zużyte baterie i akumulatory, opakowania z resztkami farb, lakierów, oleju 

samochodowego, lekami, środkami ochrony roślin), 

 zanieczyszczenie powietrza substancjami lotnymi m.in. siarkowodorem i metanem, 

który w zetknięciu z powietrzem może powodować samozapłony, 

 wysokie zagrożenie pożarowe, składowiska znacznie przyczyniają się do powstawania 

i rozprzestrzeniania pożarów na terenach zalesionych, 

 niszczenie walorów estetycznych krajobrazu, 

 niszczenie bioróżnorodności.  

 Dla człowieka: 

 zagrożenie epidemiologiczne, ze względu na możliwość występowania w odpadach 

wielu chorobotwórczych szczepów bakterii oraz groźnych grzybów, 

 zagrożenie rozpowszechniania się drobnoustrojów poprzez nadmierny rozwój 

owadów, a także gryzoni, 

 emisja nieprzyjemnego odoru z gnijących substancji organicznych. 

Dla zwierząt: 

 leśne zwierzęta traktują napotkane odpady jako pożywienie. Szczególnie 

niebezpieczne są zjadane przez nich kawałki plastikowej folii, które powodują 

zaburzenia przewodu pokarmowego, często kończące się śmiercią zwierzęcia, 

 dla ptaków niebezpieczne są kawałki sznurków z tworzyw sztucznych, które 

wykorzystywane są jako budulec gniazd. Nitki tworzące sznurek wpijają się mocno  

w skórę piskląt i często blokują dopływ krwi do kończyn, co powoduje zakażenia oraz 

często kończy się okaleczenia, które mogą skończyć się śmiercią młodych. 

 

Mimo usilnych starań i częstym akcjom mającym na celu usuwanie zalegających śmieci, nie 

wszystkie odpady uda się zabrać. Na przykład, niektóre z nich zostały zakopane pod ziemią. 

Gumowa opona, metalowa puszka, czy szklana butelka mogą zalegać na terenach do tego nie 

przeznaczonych przez wiele lat. Sprawdźmy ile czasu potrzeba na naturalny rozkład 

podstawowych odpadów generowanych przez każde gospodarstwo domowe.  

Czas rozkładu odpadów: 

 chusteczki papierowe - 3 miesiące 

 ogryzek z jabłka - 6 miesięcy 



 niedopałek papierosa - 1,5 roku, a substancje trujące zawarte w papierosie do 5 lat 

 guma do żucia - 5 lat 

 metalowa puszka - 10 lat 

 odzież skórzana - 30-50 lat 

 kubek styropianowy – 50 lat 

 gumowa opona – 50 - 80 lat 

 torebki foliowe  - 400 lat 

(proces produkcji trwa tylko 

jedną sekundę, używamy ich 

przez 25 minut, a rozkładają 

się prawie 400 lat) 
 plastikowa butelka – 500-1000 

lat 

 pieluszki jednorazowe - 500 lat  

 puszka aluminiowa - nawet 1000 lat 

 szklana butelka - 4000 lat a może nawet nigdy... 

Zanim zdecydujemy się unieszkodliwiać śmieci „na własną rękę” powinniśmy solidnie 

zastanowić się, jakie są tego wady, a jakie zalety. Niewątpliwie taka działalność posiada 

więcej minusów. Korzystajmy z ofert lokalnie działających firm specjalizujących się  

w odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych. Firmy te zapewniają nam wygodę, 

profesjonalizm, a także gwarancję, że nasze śmieci są właściwie wykorzystane lub są 

składowane w miejscach do tego przystosowanych, zgodnie z obecnie panującymi 

procedurami. Wbrew pozorom dzięki usługom tego rodzaju podmiotów możemy 

zaoszczędzić wiele pieniędzy. Przekonania, iż taniej jest wywieźć odpady na dzikie 

wysypisko to stereotypy. Dbajmy zarówno o swój budżet, jak i o środowisko, a na pewno  

w przyszłości zobaczymy pozytywne skutki tej działalności. Rozsądne gospodarowanie 

odpadami komunalnymi uchroni przed stratami finansowymi, zminimalizuje ryzyko 

pogorszenia stanu środowiska naturalnego, a także występującej tam flory i fauny oraz 

zapewni nam większy komfort życia.  
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