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Streszczenie
W pracy przedstawiono zagadnienia związane z nielegalnym składowaniem odpadów
komunalnych, głównie w kontekście ich negatywnego wpływu na środowisko naturalne.
Dokonano analizy problemu nielegalnego składowania odpadów w Polsce. Szczególną
uwagę zwrócono na nielegalne punkty składowania odpadów w gminie Dynów, wskazując ich lokalizację oraz przedstawiając ogólną morfologię odpadów w tych miejscach. Ponadto dokonano analizy obowiązujących przepisów prawnych, które określają konsekwencje prawne wynikające z nielegalnego składowania odpadów, a także wskazują
podmioty na których spoczywa odpowiedzialność za likwidację „dzikiego składowiska”.
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ILLEGAL LANDFILLS AS A SOURCE
OF ENVIRONMENTAL POLLUTION

Summary
The paper presents issues related to illegal storage of waste mostly in the context of
their negative influence on the natural environment. An analysis of the illegal landfills
problem in Poland. Particular attention was given to illegal waste storage sites in the
commune of Dynów, indicating their location and presenting the general morphology
of waste in these places. In addition, an analysis of existing legislation, which determine
legal consequences resulting from illegal storage of waste, and also indicate entities
holding responsibility for liquidation „wild landfill”.
Keywords: illegal landfills, natural environment, pollution, commune of Dynów,
legislation
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1. Wprowadzenie
Z działalnością człowieka w różnych sferach jego aktywności jest związane
zagadnienie wytwarzania odpadów. Zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami w pierwszej kolejności powinno następować zapobieganie powstawaniu odpadów oraz ograniczanie ich ilości, dalej zapewnienie odzysku i na końcu dopiero
zapewnienie unieszkodliwiania odpadów – wszystkie czynniki muszą być zgodne
z zasadami ochrony środowiska. Unieszkodliwianie odpadów powinno nastąpić w chwili, gdy nie udało się zapobiec powstaniu odpadów i których nie udało się poddać odzyskowi. Unieszkodliwienie to w konsekwencji ostateczność, gdy
inne działania są już niemożliwe. Jedną z metod unieszkodliwiania jest składowanie odpadów na składowiskach. Składowanie odpadów występuje zawsze jako
metoda uzupełniająca albo jako końcowy element procesu zagospodarowania.
Składowiska odpadów stanowią zorganizowane, odpowiednio zlokalizowane,
wyznaczone przez przepisy o zagospodarowaniu przestrzennym, a także odpowiednio urządzone pod względem technicznym, miejsca do deponowania odpadów. W polskim krajobrazie można spotkać również nielegalne składowiska
odpadów – tzw. dzikie wysypiska, które stanowią potencjalne źródło wielu zanieczyszczeń. Nielegalne składowiska odpadów to nieprzygotowane pod względem
technicznym miejsca, w których gromadzone są odpady. W przeciwieństwie do
nowoczesnych składowisk odpadów nie posiadają one zabezpieczeń chroniących
środowisko naturalne przed przenikaniem szkodliwych substancji do gleby oraz
wód powierzchniowych i gruntowych. Mogą zatem stanowić realne zagrożenie
dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a jednocześnie być źródłem nieprzyjemnych zapachów. Dodatkowo miejsca te obniżają walory krajobrazowe, szczególnie
na obszarach atrakcyjnych turystycznie.
Celem artykułu jest przedstawienie problemu nielegalnych składowisk odpadów w Polsce, wskazanie istniejących punktów nielegalnego składowania odpadów w gminie Dynów oraz ich możliwego wpływu na jakość środowiska naturalnego.

2. Aspekty prawne
Problem odpadów i ich składowania jest regulowany przez szereg aktów
prawnych. Informacje na temat odpowiedzialności za usunięcie odpadów z miejsc
nieprzeznaczonych do ich składowania zawiera Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach [Dz. U. z 2018 r., poz. 992]. Zgodnie z art. 26 Ustawy o odpadach
każdy posiadacz odpadów jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia
odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania
[Dz. U. z 2018 r., poz. 992]. W myśl ustawy za posiadacza odpadów uznaje się
wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyj70
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ną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą w posiadaniu odpadów. W przypadku nieusunięcia odpadów wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji wydawanej z urzędu, nakazuje posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów
z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. Gdy odpady znajdują się na terenie będącym w posiadaniu gminy, nakaz o usunięciu wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska. Ustawa określa również, że za posiadacza odpadów domniemywa się właściciela nieruchomości [Dz. U. z 2018 r.,
poz. 992]. Właściciel nieruchomości może zostać zwolniony z obowiązku usunięcia odpadów, jeśli udowodni, że odpady zostały umieszczone na jego działce
przez inne osoby albo wykaże, że działką włada inny podmiot, także bez jego zgody. Wówczas taki podmiot byłby zobowiązany do usunięcia odpadów. Jeśli właściciel nie podejmie kroków mających na celu ustalenie właściwego posiadacza odpadów lub w wyniku prowadzonego postępowania nie zostanie ustalona osoba
podrzucająca odpady, to właściciel będzie musiał je usunąć [https://www.prawo.pl/samorzad/likwidacja-dzikiego-wysypiska-znajdujacego-sie-na-terenie-nieruchomosci-osoby-fizycznej,79660.html, dostęp: 30.10.2018].
Konsekwencje związane z nielegalnym składowaniem, magazynowaniem lub
porzucaniem odpadów są określone zarówno w Kodeksie karnym, jak i Kodeksie
wykroczeń. Zgodnie z art. 183. § 1. Kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997 r.:
każdy kto wbrew przepisom składuje odpady lub substancje w takich warunkach
lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Jeżeli sprawca czynu działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 [Ustawa Kodeks karny wykonawczy, Dz. U. z 2018 r. poz. 652]. Pozostałe informacje na temat odpowiedzialności karnej za składowanie, jak również
pozostawianie odpadów w lesie oraz miejscach publicznych są zawarte w Kodeksie wykroczeń z dnia 20 maja 1971 r. [Dz. U. z 2018 r., poz. 618].

3. Problem nielegalnego składowania odpadów w Polsce
Jednym z organów administracji rządowej zajmującym się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych związanych z produkcją, przetwarzaniem
oraz składowaniem odpadów jest Główny Urząd Statystyczny. W swoich raportach GUS przedstawia dane dotyczące m.in. ilości wytworzonych odpadów w danym roku kalendarzowym, jak również statystyki dotyczące liczby czynnych, zamkniętych oraz nielegalnych składowisk odpadów. Dokładne określenie liczby
istniejących dzikich składowisk jest trudne, ponieważ znajdują się one często
w miejscach rzadko odwiedzanych. W związku z tym informacja o ich istnieniu

71

Mateusz Kryczyk, Adam Masłoń

trafia do odpowiednich organów administracyjnych nawet po kilku latach, często
gdy wysypisko osiąga spore rozmiary. W tym czasie zdeponowane na składowisku odpady znacząco oddziałują na otaczające je środowisko.
W 2017 r. zebrano w Polsce 11 968,7 tys. ton odpadów komunalnych.
W przeliczeniu na jednego mieszkańca masa zebranych odpadów wynosiła
312 kg. Ilość wytworzonych odpadów w porównaniu z rokiem 2016 wzrosła
o 9 kg w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W 2016 r. również odnotowano
wzrost masy wytworzonych odpadów w porównaniu z rokiem 2015. Zdecydowana większość odebranych w 2017 r. odpadów komunalnych pochodziła z gospodarstw domowych. Ich całkowita masa wynosiła 9 971,2 tys. ton, co stanowiło
83,3% całkowitej masy zebranych odpadów komunalnych [GUS 2017a, s. 25–33,
2017b, s. 1–2]. Do procesów odzysku w 2017 r. zostało skierowanych 6 770,9 tys.
ton odpadów komunalnych (ok. 56,6% całkowitej masy wytworzonych odpadów).
Odpady przeznaczone do recyklingu stanowiły ok. 26,7% całkowitej masy wytworzonych odpadów (ok. 3 198,7 tys. ton), 7,1% (ok. 848 tys. ton) – odpady przeznaczone do procesów kompostowania i fermentacji, natomiast ok. 22,8% (2 724,2
tys. ton) wytworzonych odpadów komunalnych przeznaczono do przekształcenia
termicznego z odzyskiem energii. Na procesy unieszkodliwiania trafiło w 2017 r.
łącznie 5 197,8 tys. ton wytworzonych opadów komunalnych, z czego 4 999,7 tys.
ton (41,8% odpadów komunalnych wytworzonych) przeznaczono do składowania. Dla przykładu w 2016 r. do składowania przeznaczono 4 254,7 tys. ton (36,5%
zebranych odpadów) [GUS 2017a, s. 25–33, 2017b, s.1–2]. Wzrost produkcji odpadów komunalnych z roku na rok przekłada się na zwiększoną ilość odpadów
trafiających na składowiska.
Według danych GUS pod koniec 2017 r. funkcjonowało w Polsce 301 składowisk przyjmujących opady komunalne, których całkowita powierzchnia wynosiła 1 741,6 ha. W 2017 r. zamknięto 21 składowisk odpadów komunalnych, których całkowita powierzchnia wynosiła ok. 59,7 ha [GUS 2017b, s.1–2]. Dla przykładu w 2016 r. w Polsce funkcjonowało 320 składowisk odpadów komunalnych.
Liczba czynnych składowisk z roku na rok spada w wyniku konieczności dostosowania ich wymagań technicznych i organizacyjnych wynikających z przepisów
prawa [GUS 2017a, s. 25–33]. Czynne kontrolowane składowiska odpadów
w 2017 r., podobnie jak w poprzednich latach, stanowiły ok. 92,5% całkowitej
powierzchni, na której składowano odpady komunalne. Pozostałą część stanowiły
nielegalne składowiska odpadów komunalnych, których pod koniec badanego
roku istniało aż 1 661 [GUS 2017b, s. 1–2]. Dokładne dane dotyczące m.in. ilości
istniejących oraz zlikwidowanych składowisk odpadów przedstawiono w opracowaniu Głównego Urzędu Statystycznego Infrastruktura komunalna w 2016 r.
Według danych GUS liczba istniejących dzikich składowisk odpadów pod koniec
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2016 r. wynosiła 1 968, czyli 0,5% mniej niż w roku poprzednim. Przeważająca
liczba nielegalnych składowisk w 2016 r. znajdowała się na terenach wiejskich,
a ich całkowita liczba wyniosła 1 397 (spadek w stosunku do 2015 r. o 6,6%).
W przypadku obszarów miejskich było to 571 wysypisk (wzrost, w porównaniu
z 2015 r. o 18,2%). W całym 2016 r. zlikwidowano w Polsce 15 289 nielegalnych
składowisk odpadów, których zdecydowana większość znajdowała się na
terenach miejskich (87%). W 2015 r. całkowita liczba zlikwidowanych nielegalnych
składowisk odpadów była o 6,8% niższa. Podczas likwidacji dzikich wysypisk
w 2016 r. zebrano około 51,3 tys. ton odpadów komunalnych (więcej o 13,6% niż
w 2015 r.), z czego 84,5% w miastach. Dla porównania ciągu całego 2017 r.
zlikwidowano 13 tys. dzikich składowisk odpadów, a łączna masa odpadów zebranych podczas likwidacji wyniosła 42,8 tys. ton [GUS 2017a, s. 25–33, 2017b,
s. 1–2]. Analizując przedstawione dane, można stwierdzić, że większość likwidowanych składowisk odpadów znajduję się na terenach miejskich, gdzie są one łatwiejsze do wykrycia oraz zlikwidowania. W przypadku terenów wiejskich dzikie
wysypiska znajdują się często w miejscach trudno dostępnych oraz rzadko
odwiedzanych (lasy, wąwozy itp.). Z danych GUS wynika także, że w latach
2015–2017 liczba istniejących nielegalnych składowisk odpadów zmniejszyła się.
Tabela 1. Miejsca deponowania odpadów komunalnych w roku 2016
Województwa
POLSKA

Dzikie wysypiska
Składowiska
istniejące
zlikwidowane
kontrolowane
stan na koniec roku
w ciągu roku
OGÓŁEM
320

1 968

15 289

REGION CENTRALNY

52

278

6 140

Łódzkie

19

134

5 001

Mazowieckie

33

144

1 139

REGION POŁUDNIOWY

39

647

3 065

Małopolskie

18

335

1 651

Śląskie

21

312

1 414

REGION WSCHODNI

72

347

864

Lubelskie

33

112

310

Podkarpackie

13

110

273

Podlaskie

14

87

28

Świętokrzyskie

12

38

253

REGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI

58

233

2 431

Lubuskie

12

34

331

Wielkopolskie

33

68

1 505

Zachodniopomorskie

13

131

595

REGION POŁUDNIOWO-ZACHODNI

51

382

903

Dolnośląskie

30

226

750

Opolskie

21

156

153

REGION PÓŁNOCNY

48

81

1 886

Kujawsko-pomorskie

25

15

534

Pomorskie

13

50

1 249

Warmińsko-mazurskie

10

16

103

Źródło: GUS, Infrastruktura komunalna w roku 2016, Warszawa 2017
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W ciągu 2016 r. zdecydowanie najwięcej nielegalnych składowisk odpadów
zlikwidowano w województwie łódzkim (5001 składowisk), najmniej natomiast
w województwie podlaskim (28 składowisk). Największa liczba istniejących
dzikich składowisk odpadów pod koniec analizowanego roku znajdowała się
w województwie małopolskim (335 składowisk), najmniejsza zaś w województwie kujawsko-pomorskim. Dane dotyczące pozostałych województw zestawiono
w tab. 1.

4. Punkty nielegalnego składowania odpadów w Gminie Dynów
Nielegalne składowanie to zjawisko, które swym zasięgiem obejmuje obszar
całego kraju. W zależności od działań podejmowanych przez lokalne samorządy
dzikie wysypiska są likwidowane niedługo po ich powstaniu lub zalegają w środowisku naturalnym przez długie lata. Punkty nielegalnego składowania odpadów stanowią element krajobrazu w wielu gminach w Polsce, również w gminie
Dynów. Interesujące zabytki, szlaki turystyczne oraz malownicze położenie geograficzne sprawiają, że gmina Dynów to obszar atrakcyjny turystycznie. Dodatkowo gmina wyróżnia się stosunkowo czystym środowiskiem, a jej część jest objęta
ochroną Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego, Przemysko-Dynowskim
Obszarem Chronionego Krajobrazu oraz siecią NATURA 2000. Punktami obniżającymi walory krajobrazowe gminy Dynów są nielegalne składowiska odpadów
znajdujące się na jej terenie. Na podstawie informacji uzyskanych od mieszkańców gminy zlokalizowano kilka dzikich wysypisk, których charakterystykę
przedstawiono dalej.
Pierwszym i zarazem największym nielegalnym składowiskiem, jakie udało
się zlokalizować, jest dzikie wysypisko we wsi Harta (fot. 1. i 2.). Składowisko
znajduje się w części miejscowości zwanej „Wilczy Dół” na działce nr 2133. Teren
działki jest porośnięty lasem, a odpady zalegają na zboczach naturalnego zagłębienia terenu w pobliżu niewielkiego strumyka. Całkowita powierzchnia składowiska wynosi kilkadziesiąt metrów kwadratowych. Na podstawie ilości zdeponowanych odpadów można stwierdzić, że składowisko powstawało przez kilka lat.
Skład materiałowy odpadów jest niezwykle zróżnicowany i wygląda następująco:
♦ szkło i ceramika (butelki, słoiki itp.),
♦ odzież i tekstylia,
♦ tworzywa sztuczne (opakowania, butelki PET, kanistry itp.),
♦ opony samochodowe,
♦ odpady budowlane,
♦ papier i tektura (opakowania, gazety itp.),
♦ odpady wielkogabarytowe,
♦ odpady metalowe (puszki, druty itp.),
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♦ odpady kompozytowe (opakowania itp.),
♦ odpady organiczne (resztki żywności itp.),
♦ odpady niebezpieczne (środki farmaceutyczne, puszki po farbach i rozpuszczalnikach, butelki po detergentach, środkach ochrony roślin, płynach samochodowych, plastikowe kanistry po paliwie, elementy sprzętu
elektrycznego itp.).

Fot. 1. Nielegalne składowisko odpadów w Harcie
Źródło: Ze zbiorów Autorów

Fot. 2. Nielegalne składowisko odpadów w Harcie
Źródło: Ze zbiorów Autorów
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Kolejnym ze zlokalizowanych składowisk jest dzikie wysypisko znajdujące
się na granicy miejscowości Dynów oraz Łubno przy drodze powiatowej nr 1430R
(fot. 3. i 4.). Składowisko znajduje się na działkach nr 1207/1 i 1208. Odpady
pokrywają zbocze wyrobiska, a łączna powierzchnia składowiska wynosi kilkanaście metrów kwadratowych. Na terenie wokół składowiska występuje roślinność
trawiasta. Opisywane wysypisko składa się głównie z takich odpadów, jak:
♦ szkło i ceramika (butelki, słoiki itp.),
♦ tworzywa sztuczne (opakowania, butelki PET itp.),
♦ opony samochodowe,
♦ popioły,
♦ odpady budowlane,
♦ papier i tektura (opakowania, gazety itp.),
♦ odpady metalowe (puszki, druty itp.),
♦ odpady kompozytowe (opakowania itp.),
♦ odpady organiczne (resztki żywności itp.),
♦ odpady niebezpieczne (środki farmaceutyczne, butelki po detergentach,
środkach ochrony roślin itp.).

Fot. 3. Nielegalne składowisko odpadów na granicy Łubna i Dynowa
Źródło: Ze zbiorów Autorów
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Fot. 4. Nielegalne składowisko odpadów na granicy Łubna i Dynowa
Źródło: Ze zbiorów Autorów

Trzecie pod względem wielkości nielegalne składowisko odpadów przedstawione w opracowaniu znajduje się z miejscowości Bachórz (fot. 5. i 6.). Wysypisko
jest położone w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza na działce nr 935. Teren,
podobnie jak w przypadku składowiska na granicy Dynowa i Łubna, pokrywa
roślinność trawiasta. Całkowita powierzchnia obszaru pokrytego odpadami
nie przekracza kilkunastu metrów kwadratowych. Większość odpadów zalegająca
na tym wysypisku pochodzi z pobliskiego cmentarza. Są to głównie odpady
z tworzyw sztucznych (zużyte wkłady do zniczy, sztuczne kwiaty, butelki, plastikowe doniczki itp.), szklane znicze oraz niewielkie ilości odpadów niebezpiecznych w postaci puszek po farbach i rozpuszczalnikach.

Fot. 5. Nielegalne składowisko odpadów w Bachórzu
Źródło: Ze zbiorów Autorów
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Fot. 6. Nielegalne składowisko odpadów w Bachórzu
Źródło: Ze zbiorów Autorów

Ostatnie dwa nielegalne składowiska, które udało się zlokalizować na terenie
Gminy Dynów, znajdują się w miejscowości Laskówka. Pierwsze z nich mieści
się przy cmentarzu na działce nr 858/1 (fot. 7.), drugie zaś położone jest na skraju
lasu, nieopodal drogi gminnej nr 1 08298 R, w sąsiedztwie działek o numerach 6/1
i 3 (fot. 8.). Powierzchnia obu składowisk wynosi około kilku metrów kwadratowych. Na składowisku w pobliżu cmentarza, podobnie jak na „dzikim składowisku” w Bachórzu, znajdują się głównie odpady z tworzyw sztucznych (zużyte
wkłady do zniczy, sztuczne kwiaty, butelki, plastikowe doniczki itp.), szklane
znicze oraz tekturowe i plastikowe opakowania. Składowisko w lesie zawiera

Fot. 7. Nielegalne składowisko odpadów w Laskówce
Źródło: Ze zbiorów Autorów
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Fot. 8. Nielegalne składowisko odpadów w Laskówce
Źródło: Ze zbiorów Autorów

natomiast odpady wielkogabarytowe, szkło (butelki, słoiki itp.), odpady z tworzyw sztucznych (opakowania, butelki PET itp.), zużyty sprzęt elektryczny, materiały budowlane, metalowe puszki i konserwy oraz śladowe ilości środków
farmaceutycznych.

5. Wpływ dzikich składowisk odpadów na jakość
środowiska naturalnego
Występowanie nielegalnych składowisk odpadów wiąże się z ryzykiem skażenia otaczającego je środowiska naturalnego. Negatywne skutki są zależne
przede wszystkim od ilości odpadów, ich składu materiałowego oraz czasu zalegania. Na dzikie składowiska trafiają m.in. odpady niebezpieczne, które stanowią
największe zagrożenie dla naturalnego stanu gleby oraz wód gruntowych
i powierzchniowych, występujących na obszarze składowiska lub w jego bliskim
sąsiedztwie.
Wpływ dzikich składowisk odpadów na otaczające je gleby jest znaczący, co
wielokrotnie udowadniano na podstawie wyników badań. Zarówno gleby minerale, jak i organiczne, znajdujące się bezpośrednio pod odpadami, mogą wykazywać w warstwie powierzchniowej (0–20 cm) zwiększone, sięgające nawet do
20,8%, ilości domieszek antropogenicznych. Dodatkowo formy wapnia znajdujące
się w odpadach budowlanych (gruz itp.), zmniejszają zakwaszenie powierzchniowej warstwy gleby [Meller, Niedźwiecki i wsp. 2012, s. 38].
Gleby, w otoczeniu których znajduje się nielegalne składowisko odpadów,
mogą wykazywać istotnie podwyższone w stosunku do tła, zawartości rtęci,
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cynku, miedzi, ołowiu i arsenu. Trafiające na dzikie wysypiska odpady niebezpieczne (m.in. resztki elektrolitów, farb, lakierów, baterie, przeterminowane środki farmakologiczne, środki ochrony roślin) stanowią źródło metali ciężkich, które
głównie na skutek ich wymywania trafiają do gleby [Kaszubkiewicz i wsp. 2011,
s. 187, Dusza, Filipiak i wsp. 2013, s. 36, 40]. Nielegalne składowiska zalegające
na terenie gleb organicznych i mineralnych wytworzonych z glin i iłów, powodują
w swoim otoczeniu degradację środowiska glebowego, m.in. przez nagromadzenie w powierzchniowej warstwie gleby metali ciężkich, osiągając niejednokrotnie stan lokalnego silnego zanieczyszczenia [Meller, Niedźwiecki i wsp. 2012,
s. 41]. Dodatkowo badania gleb wykazują, że bezpośrednio w sąsiedztwie składowisk zorganizowanych (legalnych), zawartość metali ciężkich nie jest podwyższona w stosunku do tła, tak jak ma to miejsce w glebach znajdujących się bezpośrednio przy nielegalnych składowiskach odpadów. Mimo że dzikie wysypiska charakteryzują się znacznie mniejszym nagromadzeniem odpadów od składowisk
legalnych, to znacznie silniej oddziałują na otaczające je gleby [Kaszubkiewicz
i wsp. 2011, s. 187].
Odpady komunalne zdeponowane na nielegalnych składowiskach zawierają
składniki ulegające przemianom biochemicznym, których produkty rozkładu, takie jak: siarkowodór, dwutlenek węgla, amoniak, metan, siarczany, azotany, azotyny i inne, wpływają na środowisko naturalne [Rosik-Dulewska 2010, s. 49].
W odpadach zachodzi mineralizacja związków organicznych oraz przemiany chemiczne nieorganicznych związków rozpuszczalnych w nierozpuszczalne. Gazy
rozpuszczone w opadach atmosferycznych (CO2, O2) powodują wietrzenie masy
odpadów, co prowadzi do rozkładu substancji organicznej do dwutlenku węgla,
a także rozkładu połączeń organicznych azotu, siarki i fosforu do form zmineralizowanych: NO3-, SO42-, PO43-. Kontakt składowiska z wodą prowadzi do powstania silnych kwasów HNO3, H2SO4 i H3PO4, które migrując do gleby, wód gruntowych i powierzchniowych powodują ich zakwaszenie. Efektem tego jest zubożenie gleby w wiele substancji wykorzystywanych przez rośliny do swoich procesów życiowych [Brach, Wiśniewski 2012, s. 38–39].
Znaczące oddziaływanie na środowisko wokół nielegalnego składowiska
mają również powstające w nim odcieki. Dzikie składowiska w przeciwieństwie
do składowisk kontrolowanych nie posiadają oddzielającej je od podłoża geomembrany, uszczelnienia hydroizolacyjnego czy odpowiedniej strefy ochronnej.
Efektem tego jest zagrożenie migracji substancji toksycznych, pochodzących z odpadów, m.in. w postaci odcieków [Pradziadowicz 2013, s. 332]. Odcieki powstają
wskutek przenikania przed składowisko odpadów wody opadowej. Źródło odcieków mogą stanowić również wody powierzchniowe i podziemne, które dopływają do wysypiska. W niewielkim stopniu także woda pochodząca z rozkładu
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substancji organicznych, jak również woda dostarczana wraz z odpadami, może
stanowić źródło odcieków. Substancje zawarte w odciekach pochodzą z rozpuszczonych w wodzie składników stałych i ciekłych, a także z zachodzących w składowisku pośrednich procesów fermentacyjnych [Rosik-Dulewska 2010, s. 152].
Skład chemiczny odcieków ze składowiska może nawet kilkakrotnie przewyższać
stężenie dopuszczalne ścieków wprowadzanych do wód i gleby. Migrujące w głąb
profilu glebowego zanieczyszczenia zawarte w odciekach stanowią poważne zagrożenie dla wód podziemnych i powierzchniowych [Białowiec, Kasiński 2009,
s. 1267]. Dla przykładu badania i analizy przestrzennego oddziaływania nielegalnych składowisk odpadów przeprowadzone w lasach na terenie Leśnictwa Stankowizna wykazały, że odcieki z dzikich wysypisk zlokalizowanych nad I poziomem wodonośnym mogą znacząco pogorszyć stan wód powierzchniowych
na długości wynoszącej łącznie ok. 50 km oraz wód podziemnych zasilających studnie przydomowe [Brach, Wiśniewski 2012, s. 44].
Innym negatywnym skutkiem nielegalnego składowania odpadów jest powstawanie biogazu. Gaz składowiskowy jest produktem reakcji biochemicznych zachodzących w złożu odpadów komunalnych. Głównymi składnikami gazu składowiskowego powstającego w procesie metanogenezy (rozkład materii
organicznej przez bakterie metanogenne) są: metan (40–65%), dwutlenek węgla
(35–60%), tlen (0–1%) oraz takie związki chemiczne, jak: siarkowodór, merkaptany, organiczne związki krzemu czy związki chlorowcopochodne [Klimek 2009,
415–416]. Biogaz, dyfundując poza składowisko, może gromadzić się w wolnych
przestrzeniach, stwarzając zagrożenie wybuchu. Metan jest niezwykle łatwopalny,
a jego samozapłon może doprowadzić do pożaru, co jest szczególnie niebezpieczne, gdy składowisko znajduje się na terenie lasu. Stwarza on także zagrożenie dla roślin, ponieważ ogranicza dostęp korzeni do tlenu, co w konsekwencji
prowadzi do ich obumierania. Związki wchodzące w skład gazu składowiskowego, np. siarkowodór, stanowią zagrożenie zatruciem ludzi oraz zwierząt.
Ponadto przebywanie w atmosferze gazu zwiększa ryzyko zachorowań na choroby nowotworowe. Gazy powstające na składowisku mogą powodować także
zanieczyszczenie wód gruntowych ze względu na zawartość dwutlenku węgla,
który charakteryzuje się dużą rozpuszczalnością. Dodatkowo podstawowe składniki biogazu (CO2 i CH4) uwolnione do atmosfery zwiększają efekt cieplarniany
[Pikoń 2005, s. 55–57, Rosik-Dulewska 2010, s. 150–151].
Znaczną część nielegalnych składowisk stanowią odpady organiczne. Proces
ich rozkładu skutkuje wydzielaniem się nieprzyjemnych odorów. Dzikie wysypisko to idealne miejsce do rozwoju mikroorganizmów chorobotwórczych. Ponadto
stanowi zagrożenie dla życia oraz zdrowia żerujących na nim zwierząt, które podczas poszukiwania pożywienia mogą zaplątać kończyny, połknąć niebezpieczny
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odłamek lub zranić się na ostrych przedmiotach zalegających na składowisku.
Nielegalne wysypiska pogarszają również walory krajobrazowe środowiska naturalnego i zniechęcają turystów do odpoczynku na świeżym powietrzu [Zabłocki
i wsp. 2011, s. 63].

6. Zakończenie
Nielegalne składowiska stanowią poważne zagrożenie zarówno dla środowiska naturalnego, jak i dla samego człowieka. Mimo to, co roku zarówno na obszarach wiejskich, jak i w miastach powstają nowe punkty nielegalnego składowania
odpadów. Każdego roku samorządy podejmują działania mające na celu wykrycie
oraz likwidowanie dzikich składowisk. Niestety ich możliwości są ograniczone,
przede wszystkim ze względu na fakt, że koszty usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania są bardzo wysokie.
Powstawanie dzikich składowisk odpadów świadczy o braku odpowiedziałności i wskazuje, że wielu ludzi nie do końca rozumie szkodliwość tego zjawiska. Aby ograniczyć powstawanie nowych składowisk, należy zmienić podejście
społeczeństwa do znaczenia środowiska naturalnego. Konieczna jest zatem
edukacja ekologiczna w tym zakresie. Ważne jest także, aby przepisy dotyczące
nielegalnych składowisk zostały odpowiednio uregulowane, a kary za porzucanie
odpadów znacząco wzrosły. Spełnienie przedstawionych warunków oraz odpowiednia współpraca mieszkańców w realizowaniu planu gospodarowania
odpadami w gminach może doprowadzić do znacznego ograniczenia tego
negatywnego zjawiska.
Opisane w opracowaniu punkty nielegalnego składowania odpadów w miejscowościach Harta, Dynów, Bachórz oraz Laskówka należy zinwentaryzować
i niezwłocznie usunąć, aby nie przyczyniały się w dalszym ciągu do pogarszania
jakości środowiska.
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