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Tabela 01. Karta składowiska odpadów - stan na dzień 31 grudnia  2006 r. 

Składowisko Odpadów Komunalnych Kamionka  

L.p. Elementy charakterystyki 

składowiska 

Zakres danych 

Informacje o składowisku 

1 Ogólne informacje o obiekcie   

1.1. Nazwa i adres składowiska 

odpadów 

 

 

Gminne składowisko odpadów 

komunalnych Kamionka 

1.2. REGON (jeśli posiada)  brak 

1.3. NIP (jeśli posiada)  brak 

1.4. Typ składowiska (N/O/IN; 

OUO)1) 

 

IN 

1.5. Nazwa i adres właściciela 

składowiska odpadów 

Podać, czy jest to jednostka 

samorządu terytorialnego, 

Skarbu Państwa, 

przedsiębiorca prywatny, 

kapitał mieszany (podać % 

udziału jednostek 

samorządu terytorialnego) 

Urząd Gminy w Chodzieży 

Ul. Notecka 28 

64-800 Chodzież 

1.6. REGON (jeśli posiada)  000535770 

1.7. NIP (jeśli posiada)  764-10-96-055 

1.8. Nazwa i adres właściciela 

gruntu pod składowiskiem 

odpadów 

 

Podać, czy jest to jednostka 

samorządu terytorialnego, 

Skarbu Państwa, 

przedsiębiorca prywatny, 

kapitał mieszany (podać % 

udziału jednostek 

samorządu terytorialnego) 

Urząd Gminy Chodzież 

 

1.9. REGON (jeśli posiada)  000535770 

1.10. NIP (jeśli posiada)  764-10-96-055 

1.11. Nazwa i adres zarządzającego 

składowiskiem odpadów 

Podać, czy jest to jednostka 

samorządu terytorialnego, 

Skarbu Państwa, 

przedsiębiorca prywatny, 

kapitał mieszany (podać % 

udziału jednostek 

samorządu terytorialnego) 

Zakład Oczyszczania Miasta s.c. 

Stefan Muśnicki, Dorota Górska w 

Chodzieży  

 

1.12. REGON (jeśli posiada)  57 00 20 188 

1.13. NIP (jeśli posiada)  764-10-10-556 

1.14. Czy kierownik składowiska 

odpadów posiada wymagane 

kwalifikacje? 

[tak/nie] 

 

TAK 

 

1.15. Liczba kwater  szt. 1 

 

1.16. Liczba kwater 

eksploatowanych  

szt. 1 

 

1.17. Liczba kwater zamkniętych  szt. 1 

1.18. Czy składowisko jest w trakcie 

budowy? 

[tak/nie] 

 

NIE 

1.19. Czy składowisko jest w trakcie 

eksploatacji (przed 

zamknięciem)? 

[tak/nie] 

NIE 

1.20. Czy składowisko jest w trakcie 

rekultywacji? 

[tak/nie] TAK 

 

1.21. Czy składowisko jest w trakcie 

monitoringu po zakończeniu 

rekultywacji? 

[tak/nie] 

NIE 

1.22. Czy składowisko jest w okresie 

po zakończeniu monitoringu? 

[tak/nie] 

NIE 
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L.p. Elementy charakterystyki 

składowiska 

Zakres danych 

Informacje o składowisku 

2 Decyzje administracyjne   

2.1. Decyzja lokalizacyjna (jeśli 

dotyczy) 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji. 

 

Urząd Wojewódzki w Pile nr GT-G-

I-8534/10/79 z dnia 18.12.1979 r. 

postanowienie opiniujące 

lokalizację składowiska 

 

2.2. Decyzja o warunkach 

zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy) 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji. 

 

Wojewódzkiego Biura Urbanistyki 

i Architektury w Pile znak 

III/8381/16/83 z dnia 2.03.1983 r. 

ustalającą miejsce i warunki 

realizacji inwestycji oraz 

zatwierdzającą plan realizacyjny 

wysypiska sanitarnego 

 

2.3. Pozwolenie na budowę Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji; 

wskazać, jeśli decyzja 

została uchylona. 

 

- 

2.4. Pozwolenie na użytkowanie 

(jeśli dotyczy) 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji. 

 

- 

2.5. Decyzja o wykonaniu 

przeglądu 

ekologicznego na podstawie 

art. 

33 ust. 1 ustawy 

wprowadzającej

2)

 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji. 

 

TAK nr OS.IV-7644/1/2002 

Starosty Chodzieskiego  

z dnia 10.04.2002 

 

2.6. Decyzja o dostosowaniu na 

podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 

ustawy wprowadzającej

2

) 

(jeśli dotyczy) 

 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji, 

wyznaczony rok 

dostosowania. 

-  

2.7. Czy treść decyzji o 

dostosowaniu na podstawie art. 

33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej2) została 

wykonana? 

[tak/nie] 

Jeżeli nie, to wyjaśnić, 

które postanowienia i 

dlaczego nie zostały 

wykonane. 

- 

2.8. Czy decyzja o dostosowaniu 

została przedłużona? 

Jeżeli tak, to na podstawie 

jakiej decyzji - podać: 

podstawę prawną, 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji, 

wyznaczony rok 

dostosowania. 

- 

2.9. Czy przedłużona decyzja 

została wykonana? 

[tak/nie] 

Jeżeli nie, to wyjaśnić, które 

postanowienia i dlaczego nie 

zostały wykonane. 

- 

2.10. Rok faktycznego dostosowania 

składowiska odpadów 

 

Podać datę dostosowania. 

- 
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L.p. Elementy charakterystyki 

składowiska 

Zakres danych 

Informacje o składowisku 

2.11. Decyzja o dostosowaniu na 

podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 

ustawy wprowadzającej

2) 

(jeśli 

dotyczy) 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji, 

wyznaczony rok 

dostosowania. 

- 

2.12. Czy treść decyzji o 

dostosowaniu na podstawie art. 

33 ust. 2 pkt 2 ustawy 

wprowadzającej

2) 

została 

wykonana? 

[tak/nie] 

Jeżeli nie, to wyjaśnić, 

które postanowienia i 

dlaczego nie zostały 

wykonane. 

- 

2.13. Czy decyzja o dostosowaniu 

została przedłużona? 

[tak/nie] 

Jeżeli tak, to na podstawie 

jakiej decyzji - podać: 

podstawę prawną, 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji, 

wyznaczony rok 

dostosowania. 

- 

2.14. Czy przedłużona decyzja 

została 

wykonana? 

[tak/nie] 

Jeżeli nie, to wyjaśnić, które 

postanowienia i dlaczego nie 

zostały wykonane. 

- 

2.15. Rok faktycznego dostosowania 

składowiska odpadów 

Podać rok. 

- 

2.16. Decyzja o zamknięciu 

składowiska na podstawie art. 

33 ust. 6 ustawy 

wprowadzającej

2)

 (jeśli 

dotyczy) 

 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji, 

wyznaczony rok 

zamknięcia. 

- 

 

2.17. Czy decyzja o zamknięciu 

składowiska na podstawie art. 

33 ust. 6 ustawy 

wprowadzającej

2)

 została 

wykonana? 

[tak/nie] 

Jeżeli nie, to wyjaśnić 

dlaczego. 

 

- 

2.18. Czy decyzja o zamknięciu 

została 

przedłużona? 

[tak/nie] 

Jeżeli tak, to na podstawie 

jakiej decyzji . podać: 

podstawę prawną, 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji, 

wyznaczony rok 

zamknięcia. 

- 

2.19. Czy przedłużona decyzja o 

zamknięciu została wykonana? 

[tak/nie] 

Jeżeli nie, to wyjaśnić 

dlaczego. 

- 

2.20. Zgoda na zamknięcie 

wydzielonej części składowiska 

na podstawie art. 54 ustawy o 

odpadach 

 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji, 

wyznaczony rok 

zamknięcia, 

datę zaprzestania 

przyjmowania odpadów. 

 

- 
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L.p. Elementy charakterystyki 

składowiska 

Zakres danych 

Informacje o składowisku 

2.21. Zgoda na zamknięcie 

składowiska odpadów na 

podstawie art. 54 ustawy o 

odpadach 

 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, znak 

decyzji, 

wyznaczony rok 

zamknięcia, 

datę zaprzestania 

przyjmowania odpadów. 

Starosta Chodzieski OS-I-7115-

1/04 z dnia 02.06.2004r. 

Data zaprzestania przyjmowania 

odpadów 31.12.2006 

 

2.22. Rok faktycznego zamknięcia 

składowiska odpadów 

Podać datę zamknięcia. 

31.12.2006 r. 

2.23. Decyzja zatwierdzająca 

instrukcję eksploatacji 

składowiska 

 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji. 

Starosta Chodzieski OS-I-7115-

2/02 z dnia 28.12.2002r. 

 

2.24. Czy decyzja zatwierdzająca 

instrukcję eksploatacji 

składowiska była czasowa? 

[tak/nie] 

Jeżeli tak, to wskazać na jaki 

okres. 

NIE 

2.25. Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie 

odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów (jeśli dotyczy) 

 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji, 

termin obowiązywania. 

 

Tak nr OS-I-7647-40/03 z dnia 

25.06.2003 Starosty 

Chodzieskiego 

2.26. Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy) 

 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji, 

termin obowiązywania. 

NIE DOTYCZY 

2.27. Czy składowisko jest 

przewidziane do uzyskania 

pozwolenia zintegrowanego? 

Jeżeli tak, to podać termin 

(planowany) złożenia wniosku. NIE 

2.28. Czy dla składowiska była 

wydana decyzja w sprawie 

wstrzymania działalności? 

 

Jeżeli tak, to podać dane nt. 

decyzji: 

podstawę prawną, 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji, 

termin wstrzymania 

działalności. 

 

NIE 

3. Bazy danych i wykazy   

3.1. Czy składowisko jest ujęte w 

wykazie zamieszczonym w 

wojewódzkim planie 

gospodarki odpadami? 

[tak/nie] 

 

TAK 

3.2. Czy w wojewódzkim planie 

gospodarki odpadami 

określono termin zamknięcia 

składowiska? 

Jeżeli tak, to podać rok. 

 

2005 

3.3. Czy składowisko jest ujęte w 

wojewódzkiej bazie o 

gospodarce odpadami? 

[tak/nie] 

 TAK 

3.4 Czy składowisko odpadów jest 

ujęte w bazie Wojewódzkiej 

Inspekcji Ochrony Środowiska? 

[tak/nie] 

 

TAK 

3.5 Czy składowisko jest ujęte w 

bazie Wojewódzkiego Urzędu 

Statystycznego? 

[tak/nie] 

 TAK 
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L.p. Elementy charakterystyki 

składowiska 

Zakres danych 

Informacje o składowisku 

3.6 Czy składowisko zostało ujęte 

w wykazie przekazywanym 

przez Urząd Wojewódzki do 

Ministerstwa Środowiska w 

2004 r.? 

[tak/nie] 

 

TAK 

3.7 Czy składowisko zostało ujęte 

w wykazie przekazywanym 

przez Urząd Wojewódzki do 

Ministerstwa Środowiska w 

2005 r.? 

[tak/nie] 

 

TAK 

3.8 Czy składowisko zostało ujęte 

w wykazie przekazywanym 

przez Urząd Wojewódzki do 

Ministerstwa Środowiska w 

2006 r.? 

[tak/nie] 

 

TAK 

4.  Wymagania techniczne   

4.1. Pojemność całkowita  m

3

 28.000 m

3

 

4.2. Pojemność zapełniona m

3

 28.000 m

3

 

4.3. Pojemność pozostała do 

zapełnienia 

m

3

 

0 m

3

 

4.4. Powierzchnia w granicach 

korony 

m

2

 

0,8 m

2

 

Brak [tak/nie] TAK 

Naturalna bariera geologiczna 

(miąższość współczynnik 

filtracji)  

częściowo tak- 0,5 glina 

Sztuczna bariera geologiczna 

(rodzaj, miąższość, 

współczynnik filtracji) 

NIE 

 

 

 

 

4.5 

 

 

 

 

Uszczelnienie 

Izolacja syntetyczna (materiał, 

grubość) 

BRAK 

Brak [tak/nie] TAK 

Warstwa drenażowa 

(miąższość, współczynnik 

filtracji)  

BRAK 

Kolektory (materiał, średnica) BRAK 

Ukształtowanie misy 

(nachylenie wzdłuż kolektorów i 

w kierunku kolektorów, %) 

 

 

 

 

 

4.6 

 

 

 

 

Drenaż odcieków 

Zewnętrzny system rowów BRAK 

Brak [tak/nie] TAK 4.7 Gromadzenie odcieków  

W specjalnych zbiornikach 

(pojemność, m

3

) 

BRAK 

Odprowadzenie do kanalizacji 

miejskiej [tak/nie]  

NIE 

Wywóz do oczyszczalni 

miejskiej [tak/nie] 

NIE 

Wykorzystanie do celów 

technologicznych (jakich?) 

NIE 

 

 

 

 

4.8. 

 

 

 

 

Postępowanie z odciekami 

Oczyszczanie lub 

podczyszczanie we własnej 

oczyszczalni (odbiornik ścieków 

oczyszczonych) 

BRAK 

Brak [tak/nie] NIE 

Z emisją do atmosfery studzienki odgazowujące 

Spalanie w pochodni NIE 

 

4.9. 

 

Instalacja do odprowadzania 

gazu składowiskowego 

Odzysk energii NIE 
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L.p. Elementy charakterystyki 

składowiska 

Zakres danych 

Informacje o składowisku 

Brak [tak/nie] NIE 4.10 Pas zieleni 

Szerokość pasa [m] 10 m 

4.11 Ogrodzenie [tak/nie] TAK 

4.12 Rejestracja wjazdów [tak/nie]  

4.13 Ewidencja odpadów [tak/nie] TAK 

4.14 Waga [tak/nie] NIE 

4.15 Urządzenia do mycia i 

dezynfekcji 

[tak/nie] 

NIE 

[tak/nie] TAK 4.16 Wykonywanie warstw 

przekrywających odpady 

Materiał (jeśli odpady, podać 

kod) 

10 01 01- 68,27; 10 12 08-13,35; 10 

09 03-247,475; 10 12 06-10,71; 10 

09 10-31,70; 19 08 02-106,50; 20 03 

-3,48 

 

Dane meteorologiczne NIE 

Kontrola wykonywania 

elementów służących do 

monitoringu 

NIE 

Wody powierzchniowe NIE 

 

 

4.17 

 

 

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej 

Wody podziemne NIE 

Opad atmosferyczny  

Wody powierzchniowe  

Wody odciekowe  

Wody podziemne TAK 

Gaz składowiskowy NIE 

Osiadanie powierzchni 

składowiska 

NIE 

 

 

 

4.18 

 

 

 

Monitoring w fazie 

eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej 

Struktura i skład odpadów NIE 

5. Dofinansowanie    

5.1. Czy dostosowanie składowiska 

wymaga dodatkowych środków 

finansowych (poza środkami 

własnymi zarządzającego)? 

Jeżeli tak, to wskazać 

szacowaną całkowitą kwotę i 

środki własne zarządzającego. 

Jeśli nie, wstawić „0” 

Nie dotyczy „0” 

5.2. Czy rekultywacja składowiska 

wymaga dodatkowych środków 

finansowych (poza środkami 

własnymi zarządzającego)? 

Jeżeli tak, to wskazać 

szacowaną całkowitą kwotę i 

środki własne zarządzającego. 

Jeśli nie, wstawić „0” 

TAK, 700 tyś zł, 200 tyś zł (ogólny 

koszt rekultywacji  wg. kosztorysu 

1.008 mln zł) 

 

6. Odpady   

6.1. Czy na składowisku odpadów 

są deponowane odpady 

komunalne?  

[tak/nie] 

TAK 

6.2 Czy na składowisku odpadów 

są deponowane wyłącznie 

odpady wydobywcze określone 

w dyrektywie 2006/21/WE?. 

[tak/nie] 

NIE 

6.3 Kody odpadów, które są 

dopuszczone do składowania 

na składowisku odpadów

3)

 

 15 02 03, 16 03 80, 16 08 01, 16 81 

02, 17 06 04, 19 02 03, 19 08 01, 19 

09 02, 19 09 02, 

 19 12 09, 19 12 12, 20 02 03, 20 03 

01, 20 03 02, 20 03 06, 

 

6.4 Czy odpady są składowane 

zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki?

4)

 

[tak/nie] 

TAK 

6.5 Kody odpadów dopuszczonych 

do odzysku na składowisku 

odpadów (jeśli dotyczy) 

Podać, w jakim celu są 

wykorzystywane poszczególne 

rodzaje odpadów. 

10 01 01, 10 09 03, 10 09 08, 10 09 

99, 10 10 08, 10 10 99, 10 12 03, 10 

12 06, 10 12 08, 10 13 14, 12 01 99, 
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L.p. Elementy charakterystyki 

składowiska 

Zakres danych 

Informacje o składowisku 

17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 

07, 17 02 04, 17 09 04, 19 08 02, 20 

02 02, 20 03 03 

Odpady wykorzystywane są do 

tworzenia wierzchowiny  

 

6.6 Czy do rekultywacji 

wykorzystywane są odpady? 

Jeżeli tak, to podać jakie 

rodzaje odpadów (kody) i na 

podstawie jakiej decyzji, ze 

wskazaniem podstawy prawnej, 

organu wydającego, daty 

decyzji, znaku decyzji. 

Komunalne osady ściekowe wg 

projektu rekultywacji 

 

6.7 Masa odpadów składowana w 

2003 r. (jeśli dotyczy) 

[Mg] 

1573,10 [Mg]   

6.8 Masa odpadów poddana 

odzyskowi na składowisku 

odpadów w trakcie eksploatacji 

składowiska w 2003 r.. (jeśli 

dotyczy) 

[Mg] 

336,40 [Mg] 

6.9 Masa odpadów stosowana do 

rekultywacji po zamknięciu 

składowiska w 2003 r. (jeśli 

dotyczy) 

[Mg] 

 

6.10 Masa odpadów składowana w 

2004 r (jeśli dotyczy) 

[Mg] 

1.484 [Mg] 

6.11 Masa odpadów poddana 

odzyskowi na składowisku 

odpadów w trakcie eksploatacji 

składowiska w 2004 r. (jeśli 

dotyczy) 

[Mg] 

bd 

6.12 Masa odpadów stosowana do 

rekultywacji po zamknięciu 

składowiska w 2004 r (jeśli 

dotyczy) 

[Mg] 

(kod odpadów) 

bd 

6.13 Masa odpadów składowana w 

2005 r. (jeśli dotyczy) 

[Mg] 

1496,47 [Mg]   

6.14 Masa odpadów poddana 

odzyskowi na składowisku 

odpadów w trakcie eksploatacji 

składowiska w 2005 r. (jeśli 

dotyczy) 

[Mg] 

227,70 [Mg]   

6.15 Masa odpadów stosowana do 

rekultywacji po zamknięciu 

składowiska w 2005 r.. (jeśli 

dotyczy) 

[Mg] 

(kod odpadów) 

bd 

6.16 Masa odpadów składowana w 

2006 r. 

[Mg] 

1610,60 [Mg]   

Objaśnienia: 

1) „N” składowisko odpadów niebezpiecznych, „O” składowisko odpadów obojętnych, „IN” składowisko 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Jeśli na składowisku są składowane wyłącznie odpady 

wydobywcze (zdefiniowane w dyrektywie 2006/21/WE) dodatkowo dopisać określenie „UOU” obiekt 

unieszkodliwiania odpadów. 

2) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o 

odpadach oraz o zmianie niektórych  ustaw. 

3) Według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 

odpadów. 

4) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, 

które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595).



Tabela 02.  Karta składowiska odpadów – stan na dzień 31 grudnia 2006r.  

Składowisko Odpadów Komunalnych w Jaktorowie          

L. p. Elementy charakterystyki 

składowiska odpadów 

Zakres danych Informacje o składowisku 

odpadów 

1.  

Ogólne informacje o obiekcie 

1.1. Nazwa i adres składowiska 

odpadów 

 Gminne Wysypisko 

Odpadów w Jaktorowie   

1.2. Gmina  Szamocin 

1.3. Powiat  Chodzież 

1.4. Województwo  Wielkopolskie 

1.5. REGON (jeśli posiada)  - 

1.6. NIP (jeśli posiada)  - 

1.7. Typ składowiska (N/O/IN; OUO)

1) 

IN 

1.8. 

Nazwa i adres właściciela 

składowiska odpadów 

Podać, czy jest to jednostka 

samorządu terytorialnego, 

Skarbu Państwa, 

przedsiębiorca prywatny, 

kapitał mieszany (podać % 

udziału jednostek samorządu 

terytorialnego) 

- 

1.9. REGON (jeśli posiada)  - 

1.10. NIP (jeśli posiada)  - 

1.11. 

Nazwa i adres właściciela gruntu 

pod składowiskiem odpadów 

Podać, czy jest to jednostka 

samorządu terytorialnego, 

Skarbu Państwa, 

przedsiębiorca prywatny, 

kapitał mieszany (podać % 

udziału jednostek samorządu 

terytorialnego) 

Urząd Miasta i Gminy w 

Szamanie  

Pl. Wolności 19 

1.12 REGON (jeśli posiada)  0000530353 

1.13. NIP (jeśli posiada)  766-11-29-131 

1.14. 

Nazwa i adres zarządzającego 

składowiskiem odpadów 

Podać, czy jest to jednostka 

samorządu terytorialnego, 

Skarbu Państwa, 

przedsiębiorca prywatny, 

kapitał mieszany (podać % 

udziału jednostek samorządu 

terytorialnego) 

Zakład Gospodarki 

Komunalnej i 

Mieszkaniowej w 

Szamocinie  

Pl. Wolności 19 

 

1.15. REGON (jeśli posiada)  570500617 

1.16. NIP (jeśli posiada)  766-10-22-953 

1.17. 

Czy kierownik składowiska 

odpadów posiada wymagane 

kwalifikacje? 

[tak/nie] TAK 

1.18. Liczba kwater szt. 1 

1.19. Liczba kwater eksploatowanych szt. 1 

1.20. Liczba kwater zamkniętych szt. 1 

1.21. 

Czy składowisko jest w trakcie 

budowy? 

[tak/nie] NIE 

1.22. 

Czy składowisko jest w trakcie 

eksploatacji (przed zamknięciem)? 

[tak/nie] NIE 

1.23. 

Czy składowisko jest w trakcie 

rekultywacji? 

[tak/nie] 

TAK 

1.24. 

Czy składowisko jest w trakcie 

monitoringu po zakończeniu 

rekultywacji? 

[tak/nie] NIE 

1.25. 

Czy składowisko jest w okresie po 

zakończeniu monitoringu? 

[tak/nie] NIE 
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L. p. Elementy charakterystyki 

składowiska odpadów 

Zakres danych Informacje o składowisku 

odpadów 

2. Decyzje administracyjne 

2.1. Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy) 

Podać: 

organ wydający,  

datę wydania decyzji, 

znak decyzji. 

- 

2.2. 

Decyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu ( jeśli 

dotyczy) 

Podać: 

organ wydający,  

datę wydania decyzji, 

znak decyzji 

- 

2.3. Pozwolenie na budowę 

Podać: 

organ wydający,  

datę wydania decyzji, 

znak decyzji, 

wskazać, jeśli decyzja została 

uchylona 

 

Urząd Rejonowy w 

Chodzieży 

Pozwolenie na budowę z 

dnia 10.06.1992r. nr GP-

III-7351/P/13/92 

2.4. 

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy) 

Podać: 

organ wydający,  

datę wydania decyzji, 

znak decyzji 

- 

2.5. 

Decyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

2)

 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji 

Starosta Chodzieski  

Decyzja z dnia 10.04.2002 

r. znak OS-IV-7644/3/2002 

2.6. 

Decyzja o dostosowaniu na 

podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 

ustawy wprowadzającej 

2)

 (jeśli 

dotyczy) 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji, 

wyznaczony rok 

dostosowania 

TAK 

2.7. 

Czy treść decyzji o dostosowaniu 

na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 

ustawy wprowadzającej

2)

 została 

wykonana? 

[tak/nie] 

Jeżeli nie, to wyjaśnić, które 

postanowienia i dlaczego nie 

zostały wykonane. 

Decyzja Starosty 

Chodzieskiego z dnia 

23.10.2002 r. znak AB-I-

8768/7359/53/2002 

2.8. 

Czy decyzja o dostosowaniu 

została przedłużona? 

Jeżeli tak to ma podstawie 

jakiej decyzji-podać: 

podstawę prawną, organ 

wydający, datę wydania 

decyzji, znak decyzji, 

wyznaczony rok 

dostosowania. 

TAK 

31.12.2004 r. 

2.9. 

Czy przedłożona decyzja została 

wykonana? 

[tak/nie] 

Jeżeli nie, to wyjaśnić, które 

postanowienia i dlaczego nie 

zostały wykonane. 

 

NIE 

2.10. 

Rok faktycznego dostosowania 

składowiska odpadów 

Podać datę dostosowania - 

2.11. 

Decyzja o dostosowaniu na 

podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 

ustawy wprowadzającej

2) 

(jeśli 

dotyczy) 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji, 

wyznaczony rok 

dostosowania 

 NIE DOTYCZY 

2.12. 

Czy treść decyzji o dostosowaniu 

na podstawie art. 33 ust. 2 pkt. 2 

ustawy wprowadzającej

2)

 została 

wykonana? 

[tak/nie] 

Jeżeli nie, to wyjaśnić, które 

postanowienia i dlaczego nie 

zostały wykonane. 

- 
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L. p. Elementy charakterystyki 

składowiska odpadów 

Zakres danych Informacje o składowisku 

odpadów 

2.13. 

Czy decyzja o dostosowaniu 

została przedłużona? 

Jeżeli tak, to na podstawie 

jakiej decyzji – podać: 

podstawę prawną, organ 

wydający, datę wydania 

decyzji, znak decyzji, 

wyznaczony rok 

dostosowania 

 

- 

2.14. 

Czy przedłużona decyzja została 

wykonana? 

[tak/nie] 

Jeżeli nie, to wyjaśnić, które 

postanowienia i dlaczego nie 

zostały wykonane. 

 

- 

2.15. 

Rok faktycznego dostosowania 

składowiska odpadów 

Podać rok - 

2.16. 

Decyzja o zamknięciu składowiska 

na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy 

wprowadzającej

2)

  (jeśli dotyczy) 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji, 

wyznaczony rok zamknięcia 

 NIE DOTYCZY 

2.17. 

Czy decyzja o zamknięciu 

składowiska na podstawie art. 33 

ust. 6 ustawy wprowadzającej

2)

 

została wykonana? 

[tak/nie] 

Jeżeli nie to wyjaśnić 

dlaczego 

- 

2.18. 

Czy decyzja o zamknięciu została 

przedłużona? 

Jeżeli tak to ma podstawie 

jakiej decyzji-podać: 

podstawę prawną, organ 

wydający, datę wydania 

decyzji, znak decyzji, 

wyznaczony rok zamknięcia. 

- 

2.19. 

Czy przedłużona decyzja o 

zamknięciu została wykonana? 

[tak/nie] 

Jeżeli nie, to wyjaśnić 

dlaczego. 

- 

2.20. 

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie 

art. 54 ustawy o odpadach 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji, 

wyznaczony rok zamknięcia, 

datę zaprzestania 

przyjmowania odpadów. 

 

- 

2.21. 

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 

ustawy o odpadach 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji, 

wyznaczony rok zamknięcia, 

datę zaprzestania 

przyjmowania odpadów. 

Starosta chodzieski  

OS-I-7115-1/05 

z dnia 04.11.2005 r. 

data zaprzestania 

przyjmowania odpadów 

31.12.2005 r. 

2.22. 

Rok faktycznego zamknięcia 

składowiska odpadów 

Podać datę zamknięcia 31.12.2005 r. 

2.23. 

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji składowiska 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji. 

Starosta chodzieski 

Decyzja z dnia 

28.12.2002r. OS-I-7115-

4/02 

2.24. 

Czy decyzja zatwierdzająca 

instrukcję eksploatacji składowiska 

była czasowa? 

Jeżeli tak, to wskazać na jaki 

okres. 

NIE 
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L. p. Elementy charakterystyki 

składowiska odpadów 

Zakres danych Informacje o składowisku 

odpadów 

2.25. 

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów (jeśli 

dotyczy) 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji, 

termin obowiązywania. 

Decyzja Starosty 

Chodzieskiego z dnia 

1.06.2005 r. OS.I.7647-

15/05 

2.26. 

Pozwolenie zintegrowane 

 (jeśli dotyczy) 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji, 

termin obowiązywania 

NIE DOTYCZY 

2.27. 

Czy składowisko jest przewidziane 

do uzyskania pozwolenia 

zintegrowanego? 

Jeżeli tak, to podać termin 

(planowany) złożenia 

wniosku. 

NIE 

2.28. 

Czy dla składowiska była wydana 

decyzja w sprawie wstrzymania 

działalności? 

Jeżeli tak, to podać dane nt. 

decyzji: 

podstawę prawną, organ 

wydający, datę wydania 

decyzji, znak decyzji, termin 

wstrzymania działalności 

NIE 

3. Baza danych i wykaz 

3.1. 

Czy składowisko jest ujęte w 

wykazie zamieszczonym w 

wojewódzkim planie gospodarki 

odpadami? 

[tak/nie] TAK 

3.2. 

Czy w wojewódzkim planie 

gospodarki odpadami określono 

termin zamknięcia składowiska? 

Jeżeli tak, to podać rok. 2005 

3.3. 

Czy składowisko jest ujęte w 

wojewódzkiej bazie o gospodarce 

odpadami? 

[tak/nie] TAK 

3.4. 

Czy składowisko odpadów jest ujęte 

w bazie Wojewódzkiej Inspekcji 

Ochrony Środowiska? 

[tak/nie] TAK 

3.5. 

Czy składowisko jest ujęte w bazie 

Wojewódzkiego Urzędu 

Statystycznego? 

[tak/nie] NIE 

3.6. 

Czy składowisko zostało ujęte w 

wykazie przekazywanym przez 

Urząd Wojewódzki do Ministerstwa 

Środowiska w 2004r.? 

[tak/nie] TAK 

3.7. 

Czy składowisko zostało ujęte w 

wykazie przekazywanym przez 

Urząd Wojewódzki do Ministerstwa 

Środowiska w 2005r.? 

[tak/nie] TAK 

3.8. 

Czy składowisko zostało ujęte w 

wykazie przekazywanym przez 

Urząd Wojewódzki do Ministerstwa 

Środowiska w 2006r.? 

[tak/nie] NIE 

4. Wymagania techniczne 

4.1. Pojemność całkowita m

3 

20 000 

4.2. Pojemność zapełniona m

3 

20 000 

4.3. 

Pojemność pozostała do 

zapełnienia 

m

3

 0 

4.4. Powierzchnia w granicach korony ha 0,7472 

Brak [tak/nie] NIE 4.5. Uszczelnienie 

Naturalna bariera 

geologiczna (miąższość, 

TAK 
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L. p. Elementy charakterystyki 

składowiska odpadów 

Zakres danych Informacje o składowisku 

odpadów 

współczynnik filtracji) 

Sztuczna bariera geologiczna 

(rodzaj, miąższość, 

współczynnik filtracji)  

NIE 

  

Izolacja syntetyczna 

(materiał, grubość) 

 

NIE 

 

Brak [tak/nie] 

TAK 

Warstwa drenażowa 

(miąższość, współczynnik 

filtracji)  

 

Kolektory  

(materiał, średnica) 

 

Ukształtowanie misy 

(nachylenie wzdłuż 

kolektorów i w kierunku 

kolektorów, %) 

 

 

4.6. 

 

Drenaż odcieków 

Zewnętrzny system rowów  

Brak [tak/nie] TAK 

4.7. Gromadzenie odcieków 

W specjalnych zbiornikach 

(pojemność, m

3

) 

12 m

3

 

Odprowadzenie do kanalizacji 

miejskiej [tak/nie] 

NIE 

Wywóz do oczyszczalni 

miejskiej [tak/nie] 

TAK 

Wykorzystanie do celów 

technologicznych (jakich?) 

NIE 

4.8. Postępowanie z odciekami 

Oczyszczalnie lub 

podczyszczanie we własnej 

oczyszczalni (odbiornik 

ścieków oczyszczonych) 

NIE 

Brak [tak/nie] TAK 

Z emisją do atmosfery NIE 

Spalanie w pochodni TAK 

4.9. 

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego 

Odzysk energii NIE 

Brak [tak/nie] NIE 

4.10. Pas zieleni 

Szerokość pasa [m] 1000 

4.11. Ogrodzenia [tak/nie] TAK 

4.12. Rejestracja wjazdów [tak/nie] TAK 

4.13. Ewidencja odpadów [tak/nie] TAK 

4.14. Waga [tak/nie]  

4.15. Urządzenia do mycia i dezynfekcji [tak/nie] TAK 

[tak/nie]  

4.16. 

Wykonywanie warstw 

przekrywających odpady 

Materiał 

 (jeśli odpady, podać kod) 

TAK 

Dane meteorologiczne - 

Kontrola wykonywania 

elementów służących do 

monitoringu 

- 

Wody powierzchniowe - 

4.17. 

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej 

Wody podziemne - 

Opad atmosferyczne + 

Wody powierzchniowe - 

Wody odciekowe - 

Wody podziemne + 

4.18. Monitoring w fazie eksploatacyjnej 

lub poeksploatacyjnej 

Gaz składowiskowy + 
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L. p. Elementy charakterystyki 

składowiska odpadów 

Zakres danych Informacje o składowisku 

odpadów 

Osiadanie powierzchni 

składowiska 

+ 

  

Struktura i skład odpadów - 

5. Dofinansowanie 

5.1. 

Czy dostosowanie składowiska 

wymaga dodatkowych środków 

finansowych (poza środkami 

własnymi zarządzającego)? 

Jeżeli tak, to wskazać 

szacowaną całkowitą kwotę i 

środki własne 

zarządzającego.  

Jeśli nie, to wstawić „0” 

TAK 

5.2. 

Czy rekultywacja składowiska 

wymaga dodatkowych środków 

finansowych (poza środkami 

własnymi zarządzającego)? 

Jeżeli tak, to wskazać 

szacowaną całkowitą kwotę i 

środki własne 

zarządzającego.  

Jeśli nie, to wstawić „0” 

80% dotacja , 20% własne 

 

6. Odpady 

6.1. Czy na składowisku odpadów są 

deponowane odpady komunalne?  

[tak/nie] 

NIE 

6.2 Czy na składowisku odpadów są 

deponowane wyłącznie odpady 

wydobywcze określone w 

dyrektywie 2006/21/WE?. 

[tak/nie] 

NIE 

6.3 Kody odpadów, które są 

dopuszczone do składowania na 

składowisku odpadów

3)

 

 

190801, 200301, 200303 

6.4 Czy odpady są składowane 

zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki?

4)

 

[tak/nie] 

 

6.5 Kody odpadów dopuszczonych do 

odzysku na składowisku odpadów 

(jeśli dotyczy) 

Podać, w jakim celu są 

wykorzystywane 

poszczególne rodzaje 

odpadów. 

- 

 

6.6 Czy do rekultywacji 

wykorzystywane są odpady? 

Jeżeli tak, to podać jakie 

rodzaje odpadów (kody) i na 

podstawie jakiej decyzji, ze 

wskazaniem podstawy 

prawnej, organu wydającego, 

daty decyzji, znaku decyzji. 

NIE 

 

6.7 Masa odpadów składowana w 

2003 r. (jeśli dotyczy) 

[Mg] 

1388,7 [Mg]   

6.8 Masa odpadów poddana odzyskowi 

na składowisku odpadów w trakcie 

eksploatacji 

składowiska w 2003 r.. (jeśli 

dotyczy) 

[Mg] 

bd 

6.9 Masa odpadów stosowana do 

rekultywacji po zamknięciu 

składowiska w 2003 r. (jeśli 

dotyczy) 

[Mg] 

- 

6.10 Masa odpadów składowana w 2004 

r (jeśli dotyczy) 

[Mg] 

1134,6 [Mg]   

6.11 Masa odpadów poddana odzyskowi 

na składowisku odpadów w trakcie 

eksploatacji składowiska w 2004 r. 

(jeśli dotyczy) 

[Mg] 

bd 

6.12 Masa odpadów stosowana do 

rekultywacji po zamknięciu 

składowiska w 2004 r (jeśli dotyczy) 

[Mg] 

(kod odpadów) bd 
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L. p. Elementy charakterystyki 

składowiska odpadów 

Zakres danych Informacje o składowisku 

odpadów 

6.13 Masa odpadów składowana w 2005 

r. (jeśli dotyczy) 

[Mg] 

607 [Mg] 

6.14 Masa odpadów poddana odzyskowi 

na składowisku odpadów w trakcie 

eksploatacji składowiska w 2005 r. 

(jeśli dotyczy) 

[Mg] 

bd 

6.15 Masa odpadów stosowana do 

rekultywacji po zamknięciu 

składowiska w 2005 r.. (jeśli 

dotyczy) 

[Mg] 

(kod odpadów) 

bd 

6.16 Masa odpadów składowana  

w 2006 r. 

[Mg] 

- 

6.1. Czy na składowisku odpadów są 

deponowane odpady komunalne?  

[tak/nie] 

 

6.2 Czy na składowisku odpadów są 

deponowane wyłącznie odpady 

wydobywcze określone w 

dyrektywie 2006/21/WE?. 

[tak/nie] 

 

 

 

Objaśnienia do tabeli 5: 

1) 

N – składowisko odpadów niebezpiecznych, O – składowisko odpadów obojętnych, IN – składowisko 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Jeśli na składowisku są składowane wyłącznie odpady 

wydobywcze ( zdefiniowane w dyrektywie 2006/21/WE) dodatkowo dopisać określenie UOD – obiekt 

unieszkodliwiania odpadów. 

2)

 Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzenie ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o 

odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. 

3)  

Według rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu 

odpadów. 

4)

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie rodzajów odpadów, 

które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595). 
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Tabela 03.  Karta składowiska odpadów – stan na dzień 31 grudnia 2006r.  

Składowisko Odpadów Komunal nych w Łucjanowie  

L. p. 

Elementy charakterystyki 

składowiska odpadów 

Zakres danych Informacje o składowisku 

odpadów 

1. 

Ogólne informacje o obiekcie 

1.1. 

Nazwa i adres składowiska 

odpadów 

 Międzygminne 

składowisko Odpadów w 

Łucjanowie 

1.2. Gmina  BUDZYŃ 

1.3. Powiat  CHODZIESKI 

1.4. Województwo  WIELKOPOLSKIE 

1.5. REGON (jeśli posiada)   

1.6. NIP (jeśli posiada)   

1.7. Typ składowiska (N/O/IN; OUO)

1) 

O/IN 

1.8. 

Nazwa i adres właściciela 

składowiska odpadów 

Podać, czy jest to jednostka 

samorządu terytorialnego, 

Skarbu Państwa, 

przedsiębiorca prywatny, 

kapitał mieszany (podać % 

udziału jednostek samorządu 

terytorialnego) 

URZĄD GMINY W 

BUDZYNIU 

UL. LIPOWA 6 

64-840 BUDZYŃ 

1.9. REGON (jeśli posiada)   

1.10. NIP (jeśli posiada)   

1.11. 

Nazwa i adres właściciela gruntu 

pod składowiskiem odpadów 

Podać, czy jest to jednostka 

samorządu terytorialnego, 

Skarbu Państwa, 

przedsiębiorca prywatny, 

kapitał mieszany (podać % 

udziału jednostek samorządu 

terytorialnego) 

URZĄD GMINY W 

BUDZYNIU 

UL. LIPOWA 6 

64-840 BUDZYŃ 

1.12 REGON (jeśli posiada)  000532978 

1.13. NIP (jeśli posiada)  766-15-80-073 

1.14. 

Nazwa i adres zarządzającego 

składowiskiem odpadów 

Podać, czy jest to jednostka 

samorządu terytorialnego, 

Skarbu Państwa, 

przedsiębiorca prywatny, 

kapitał mieszany (podać % 

udziału jednostek samorządu 

terytorialnego) 

GMINNY ZAKŁAD 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI  

UL. STRAŻACKA 1 

64-840 BUDZYŃ 

1.15. REGON (jeśli posiada)  570055666 

1.16. NIP (jeśli posiada)  766-000-62-06 

1.17. 

Czy kierownik składowiska 

odpadów posiada wymagane 

kwalifikacje? 

[tak/nie] TAK 

1.18. Liczba kwater szt. 1 

1.19. Liczba kwater eksploatowanych szt. 1 

1.20. Liczba kwater zamkniętych szt. - 

1.21. 

Czy składowisko jest w trakcie 

budowy? 

[tak/nie] 

NIE 

1.22. 

Czy składowisko jest w trakcie 

eksploatacji (przed zamknięciem)? 

[tak/nie] TAK 

1.23. 

Czy składowisko jest w trakcie 

rekultywacji? 

[tak/nie] NIE 

1.24. 

Czy składowisko jest w trakcie 

monitoringu po zakończeniu 

rekultywacji? 

[tak/nie] NIE 



 8 

L. p. 

Elementy charakterystyki 

składowiska odpadów 

Zakres danych Informacje o składowisku 

odpadów 

1.25. 

Czy składowisko jest w okresie po 

zakończeniu monitoringu? 

[tak/nie] NIE 

2. Decyzje administracyjne 

2.1. Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy) 

Podać: 

organ wydający,  

datę wydania decyzji, 

znak decyzji. 

Postanowienie Wojewody 

Pilskiego z dnia 1.04.1196 

r. OS.XII-7623/36/93 

opiniujące pozytywnie 

lokalizacje składowiska 

2.2. 

Decyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu ( jeśli 

dotyczy) 

Podać: 

organ wydający,  

datę wydania decyzji, 

znak decyzji 

Decyzja Wójta Gminy 

Budzyń z dnia 26.07.1995 

r. znak GKM-7331-34/96 

2.3. Pozwolenie na budowę 

Podać: 

organ wydający,  

datę wydania decyzji, 

znak decyzji, 

wskazać, jeśli decyzja została 

uchylona 

 

- 

2.4. 

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy) 

Podać: 

organ wydający,  

datę wydania decyzji, 

znak decyzji 

- 

2.5. 

Decyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

2)

 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji 

- 

2.6. 

Decyzja o dostosowaniu na 

podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 

ustawy wprowadzającej 

2)

 (jeśli 

dotyczy) 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji, 

wyznaczony rok 

dostosowania 

 

TAK Starosty 

Chodzieskiego z 

23.12.2003 r. OS.I.-7115-

2/03 doposażyć 

składowisko w wagę 

samochodową 

2.7. 

Czy treść decyzji o dostosowaniu 

na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 

ustawy wprowadzającej

2)

 została 

wykonana? 

[tak/nie] 

Jeżeli nie, to wyjaśnić, które 

postanowienia i dlaczego nie 

zostały wykonane. 

NIE 

2.8. 

Czy decyzja o dostosowaniu 

została przedłużona? 

Jeżeli tak to ma podstawie 

jakiej decyzji-podać: 

podstawę prawną, organ 

wydający, datę wydania 

decyzji, znak decyzji, 

wyznaczony rok 

dostosowania. 

 

NIE 

2.9. 

Czy przedłożona decyzja została 

wykonana? 

[tak/nie] 

Jeżeli nie, to wyjaśnić, które 

postanowienia i dlaczego nie 

zostały wykonane. 

NIE 

2.10. 

Rok faktycznego dostosowania 

składowiska odpadów 

Podać datę dostosowania 

- 

2.11. 

Decyzja o dostosowaniu na 

podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 

ustawy wprowadzającej

2) 

(jeśli 

dotyczy) 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji, 

wyznaczony rok 

dostosowania 

NIE DOTYCZY 
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Elementy charakterystyki 

składowiska odpadów 

Zakres danych Informacje o składowisku 

odpadów 

2.12. 

Czy treść decyzji o dostosowaniu 

na podstawie art. 33 ust. 2 pkt. 2 

ustawy wprowadzającej

2)

 została 

wykonana? 

[tak/nie] 

Jeżeli nie, to wyjaśnić, które 

postanowienia i dlaczego nie 

zostały wykonane. 

- 

2.13. 

Czy decyzja o dostosowaniu 

została przedłużona? 

Jeżeli tak, to na podstawie 

jakiej decyzji – podać: 

podstawę prawną, organ 

wydający, datę wydania 

decyzji, znak decyzji, 

wyznaczony rok 

dostosowania 

- 

2.14. 

Czy przedłużona decyzja została 

wykonana? 

[tak/nie] 

Jeżeli nie, to wyjaśnić, które 

postanowienia i dlaczego nie 

zostały wykonane. 

- 

2.15. 

Rok faktycznego dostosowania 

składowiska odpadów 

Podać rok 

- 

2.16. 

Decyzja o zamknięciu składowiska 

na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy 

wprowadzającej

2)

  (jeśli dotyczy) 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji, 

wyznaczony rok zamknięcia 

- 

2.17. 

Czy decyzja o zamknięciu 

składowiska na podstawie art. 33 

ust. 6 ustawy wprowadzającej

2)

 

została wykonana? 

[tak/nie] 

Jeżeli nie to wyjaśnić 

dlaczego 

- 

2.18. 

Czy decyzja o zamknięciu została 

przedłużona? 

Jeżeli tak to ma podstawie 

jakiej decyzji-podać: 

podstawę prawną, organ 

wydający, datę wydania 

decyzji, znak decyzji, 

wyznaczony rok zamknięcia. 

- 

2.19. 

Czy przedłużona decyzja o 

zamknięciu została wykonana? 

[tak/nie] 

Jeżeli nie, to wyjaśnić 

dlaczego. 

- 

2.20. 

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie 

art. 54 ustawy o odpadach 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji, 

wyznaczony rok zamknięcia, 

datę zaprzestania 

przyjmowania odpadów. 

- 

2.21. 

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 

ustawy o odpadach 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji, 

wyznaczony rok zamknięcia, 

datę zaprzestania 

przyjmowania odpadów. 

- 

2.22. 

Rok faktycznego zamknięcia 

składowiska odpadów 

Podać datę zamknięcia 

- 

2.23. 

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji składowiska 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji. 

Decyzja Starosty 

Chodzieskiego z dnia 

28.12.2002 r. OS.I.7115-

3/02 

2.24. 

Czy decyzja zatwierdzająca 

instrukcję eksploatacji składowiska 

była czasowa? 

Jeżeli tak, to wskazać na jaki 

okres. 

NIE 
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Elementy charakterystyki 

składowiska odpadów 

Zakres danych Informacje o składowisku 

odpadów 

2.25. 

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów (jeśli 

dotyczy) 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji, 

termin obowiązywania. 

TAK Starosty 

Chodzieskiego z dnia 

5.12.2005 OS.I.7647-53/05 

2.26. 

Pozwolenie zintegrowane 

 (jeśli dotyczy) 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji, 

termin obowiązywania 

NIE DOTYCZY 

2.27. 

Czy składowisko jest przewidziane 

do uzyskania pozwolenia 

zintegrowanego? 

Jeżeli tak, to podać termin 

(planowany) złożenia 

wniosku. 

- 

2.28. 

Czy dla składowiska była wydana 

decyzja w sprawie wstrzymania 

działalności? 

Jeżeli tak, to podać dane nt. 

decyzji: 

podstawę prawną, organ 

wydający, datę wydania 

decyzji, znak decyzji, termin 

wstrzymania działalności 

NIE 

3. Baza danych i wykaz 

3.1. 

Czy składowisko jest ujęte w 

wykazie zamieszczonym w 

wojewódzkim planie gospodarki 

odpadami? 

[tak/nie] 

TAK 

3.2. 

Czy w wojewódzkim planie 

gospodarki odpadami określono 

termin zamknięcia składowiska? 

Jeżeli tak, to podać rok. 

TAK 2007 

3.3. 

Czy składowisko jest ujęte w 

wojewódzkiej bazie o gospodarce 

odpadami? 

[tak/nie] 

TAK 

3.4. 

Czy składowisko odpadów jest ujęte 

w bazie Wojewódzkiej Inspekcji 

Ochrony Środowiska? 

[tak/nie] 

TAK 

3.5. 

Czy składowisko jest ujęte w bazie 

Wojewódzkiego Urzędu 

Statystycznego? 

[tak/nie] 

TAK 

3.6. 

Czy składowisko zostało ujęte w 

wykazie przekazywanym przez 

Urząd Wojewódzki do Ministerstwa 

Środowiska w 2004r.? 

[tak/nie] 

bd 

3.7. 

Czy składowisko zostało ujęte w 

wykazie przekazywanym przez 

Urząd Wojewódzki do Ministerstwa 

Środowiska w 2005r.? 

[tak/nie] 

bd 

3.8. 

Czy składowisko zostało ujęte w 

wykazie przekazywanym przez 

Urząd Wojewódzki do Ministerstwa 

Środowiska w 2006r.? 

[tak/nie] bd 

4. Wymagania techniczne 

4.1. Pojemność całkowita m

3 

20 500 

4.2. Pojemność zapełniona m

3 

19 000 

4.3. 

Pojemność pozostała do 

zapełnienia 

m

3

 1 500 

4.4. Powierzchnia w granicach korony m

3

 0,68 

Brak [tak/nie] NIE 4.5. Uszczelnienie 

Naturalna bariera 

geologiczna (miąższość, 
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Elementy charakterystyki 

składowiska odpadów 

Zakres danych Informacje o składowisku 

odpadów 

współczynnik filtracji) 

Sztuczna bariera geologiczna 

(rodzaj, miąższość, 

współczynnik filtracji) 

 

  

Izolacja syntetyczna 

(materiał, grubość) 

Folia HDPE 2 mm 

Brak [tak/nie] NIE 

Warstwa drenażowa 

(miąższość, współczynnik 

filtracji)  

 

Kolektory  

(materiał, średnica) 

 

Ukształtowanie misy 

(nachylenie wzdłuż 

kolektorów i w kierunku 

kolektorów, %) 

 

4.6. Drenaż odcieków 

Zewnętrzny system rowów  

Brak [tak/nie] NIE 

4.7. Gromadzenie odcieków 

W specjalnych zbiornikach 

(pojemność, m

3

) 

14 m

3 

Odprowadzenie do kanalizacji 

miejskiej [tak/nie] 

 

Wywóz do oczyszczalni 

miejskiej [tak/nie] 

TAK 

Wykorzystanie do celów 

technologicznych (jakich?) 

 

4.8. Postępowanie z odciekami 

Oczyszczalnie lub 

podczyszczanie we własnej 

oczyszczalni (odbiornik 

ścieków oczyszczonych) 

 

Brak [tak/nie] TAK 

Z emisją do atmosfery  

Spalanie w pochodni  

4.9. 

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego 

Odzysk energii  

Brak [tak/nie] TAK 

4.10. Pas zieleni 

Szerokość pasa [m]  

4.11. Ogrodzenia [tak/nie] TAK 

4.12. Rejestracja wjazdów [tak/nie] TAK 

4.13. Ewidencja odpadów [tak/nie] TAK 

4.14. Waga [tak/nie] 

NIE ważenie odbywa się 

w GS Budzyń 

4.15. Urządzenia do mycia i dezynfekcji [tak/nie] TAK 

[tak/nie]  

4.16. 

Wykonywanie warstw 

przekrywających odpady 

Materiał 

 (jeśli odpady, podać kod) 

 

Dane meteorologiczne  

Kontrola wykonywania 

elementów służących do 

monitoringu 

 

Wody powierzchniowe  

4.17. 

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej 

Wody podziemne TAK 

Opad atmosferyczne  

Wody powierzchniowe  

Wody odciekowe  

Wody podziemne  

Gaz składowiskowy  

4.18. Monitoring w fazie eksploatacyjnej 

lub poeksploatacyjnej 

Osiadanie powierzchni 
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Elementy charakterystyki 

składowiska odpadów 

Zakres danych Informacje o składowisku 

odpadów 

składowiska   

Struktura i skład odpadów  

5. Dofinansowanie 

5.1. 

Czy dostosowanie składowiska 

wymaga dodatkowych środków 

finansowych (poza środkami 

własnymi zarządzającego)? 

Jeżeli tak, to wskazać 

szacowaną całkowitą kwotę i 

środki własne 

zarządzającego.  

Jeśli nie, to wstawić „0” 

TAK 

5.2. 

Czy rekultywacja składowiska 

wymaga dodatkowych środków 

finansowych (poza środkami 

własnymi zarządzającego)? 

Jeżeli tak, to wskazać 

szacowaną całkowitą kwotę i 

środki własne 

zarządzającego.  

Jeśli nie, to wstawić „0” 

TAK 

6. Odpady 

6.1. 

Czy na składowisku odpadów są 

deponowane odpady komunalne? 

[tak/nie] 

TAK 

6.2. 

Czy na składowisku odpadów są 

deponowane wyłącznie odpady 

wydobywcze określone w 

dyrektywie 2006/21/WE? 

[tak/nie] 

NIE 

6.3. 

Kody odpadów, które są 

dopuszczone do składowania na 

składowisku odpadów

3) 

 

20 03 03 

20 03 01 

6.4. 

Czy odpady są składowane zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki?

4)

 

[tak/nie] 

TAK 

6.5. 

Kody odpadów dopuszczonych do 

odzysku na składowisku odpadów 

(jeśli dotyczy) 

Podać, w jakim celu są 

wykorzystywane 

poszczególne rodzaje 

odpadów 

NIE PROWADZI 

ODZYSKU 

6.6. 

Czy do rekultywacji 

wykorzystywane są odpady? 

Jeżeli tak, to podać jakie 

rodzaje odpadów (kody) i na 

podstawie jakiej decyzji, ze 

wskazanie podstawy prawnej, 

organu wydającego, daty 

decyzji, znaku decyzji. 

 

- 

6.7. 

Masa odpadów składowania w 

2003r. (jeśli dotyczy) 

[Mg] 

530,7 

6.8. 

Masa odpadów poddana odzyskowi 

na składowisku odpadów w trakcie 

eksploatacji składowiska w 2003r. 

(jeśli dotyczy) 

[Mg] 

- 

6.9. 

Masa odpadów stosowana do 

rekultywacji po zamknięciu 

składowiska w 2003r. (jeśli dotyczy) 

[Mg] 

(kod odpadów) 

- 

6.10. 

Masa odpadów składowana w 

2004r.(jeśli dotyczy) 

[Mg] 

646,8 

6.11. 

Masa odpadów poddana odzyskowi 

na składowisku odpadów w trakcie 

eksploatacji składowiska w 2004r. 

(jeśli dotyczy) 

[Mg] 

- 

6.12. 

Masa odpadów stosowana do 

rekultywacji po zamknięciu 

składowiska w 2004r. (jeśli dotyczy) 

[Mg] 

(kod odpadów) 

- 

6.13. 

Masa odpadów składowana w 

2005r.(jeśli dotyczy) 

[Mg] 

742,0 



 13 

L. p. 

Elementy charakterystyki 

składowiska odpadów 

Zakres danych Informacje o składowisku 

odpadów 

6.14. 

Masa odpadów poddana odzyskowi 

na składowisku odpadów w trakcie 

eksploatacji składowiska w 2005r. 

(jeśli dotyczy) 

[Mg] 

- 

6.15. 

Masa odpadów stosowana do 

rekultywacji po zamknięciu 

składowiska w 2005r. (jeśli dotyczy) 

[Mg] 

(kod odpadów) 

- 

6.16. 

Masa odpadów składowana w 

2006r.(jeśli dotyczy) 

[Mg]

 

730,9 

6.17. 

Masa odpadów poddana odzyskowi 

na składowisku odpadów w trakcie 

eksploatacji składowiska w 2006r. 

(jeśli dotyczy) 

[Mg] 

- 

6.18. 

Masa odpadów stosowana do 

rekultywacji po zamknięciu 

składowiska w 2006r. (jeśli dotyczy) 

[Mg] 

(kod odpadów) 

-- 

 

Objaśnienia do tabeli 5: 

1) 

N – składowisko odpadów niebezpiecznych, O – składowisko odpadów obojętnych, IN – składowisko 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Jeśli na składowisku są składowane wyłącznie odpady 

wydobywcze ( zdefiniowane w dyrektywie 2006/21/WE) dodatkowo dopisać określenie UOD – obiekt 

unieszkodliwiania odpadów. 

2)

 Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzenie ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o 

odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. 

3)  

Według rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu 

odpadów. 

4)

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie rodzajów odpadów, 

które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595). 
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Tabela 04.  Karta składowiska odpadów – stan na dzień 31 grudnia 2006r.  

Składowisko Odpadów Komunalnych w Sułaszewie 

L. p. Elementy charakterystyki 

składowiska odpadów 

Zakres danych Informacje o 

składowisku odpadów 

1.  

Ogólne informacje o obiekcie 

1.1. 

Nazwa i adres składowiska 

odpadów 

 Składowisko odpadów 

komunalnych w 

Sułaszewie 

1.2. Gmina  MARGONIN  

1.3. Powiat  CHODZIESKI 

1.4. Województwo  WIELKOPOLSKIE 

1.5. REGON (jeśli posiada)   

1.6. NIP (jeśli posiada)   

1.7. Typ składowiska (N/O/IN; OUO)

1) 

O/IN 

1.8. 

Nazwa i adres właściciela 

składowiska odpadów 

Podać, czy jest to jednostka 

samorządu terytorialnego, 

Skarbu Państwa, 

przedsiębiorca prywatny, 

kapitał mieszany (podać % 

udziału jednostek samorządu 

terytorialnego) 

URZĄD MIASTA I 

GMINY MARGONIN  

UL. KOSCIUSZKI 13 

64-830 MARGONIN 

1.9. REGON (jeśli posiada)   

1.10. NIP (jeśli posiada)  766-10-33-974 

1.11. 

Nazwa i adres właściciela gruntu 

pod składowiskiem odpadów 

Podać, czy jest to jednostka 

samorządu terytorialnego, 

Skarbu Państwa, 

przedsiębiorca prywatny, 

kapitał mieszany (podać % 

udziału jednostek samorządu 

terytorialnego) 

GMINA MARGONIN  

1.12 REGON (jeśli posiada)   

1.13. NIP (jeśli posiada)   

1.14. 

Nazwa i adres zarządzającego 

składowiskiem odpadów 

Podać, czy jest to jednostka 

samorządu terytorialnego, 

Skarbu Państwa, 

przedsiębiorca prywatny, 

kapitał mieszany (podać % 

udziału jednostek samorządu 

terytorialnego) 

 

URZĄD MIASTA I 

GMINY MARGONIN  

UL. KOSCIUSZKI 13 

64-830 MARGONIN 

1.15. REGON (jeśli posiada)   

1.16. NIP (jeśli posiada)   

1.17. 

Czy kierownik składowiska 

odpadów posiada wymagane 

kwalifikacje? 

[tak/nie] TAK 

1.18. Liczba kwater szt. 1 

1.19. Liczba kwater eksploatowanych szt. 1 

1.20. Liczba kwater zamkniętych szt. - 

1.21. 

Czy składowisko jest w trakcie 

budowy? 

[tak/nie] 

NIE 

1.22. 

Czy składowisko jest w trakcie 

eksploatacji (przed zamknięciem)? 

[tak/nie] NIE 

1.23. 

Czy składowisko jest w trakcie 

rekultywacji? 

[tak/nie] NIE 

1.24. 

Czy składowisko jest w trakcie 

monitoringu po zakończeniu 

rekultywacji? 

[tak/nie] NIE 
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składowisku odpadów 

1.25. 

Czy składowisko jest w okresie po 

zakończeniu monitoringu? 

[tak/nie] NIE 

2. Decyzje administracyjne 

2.1. Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy) 

Podać: 

organ wydający,  

datę wydania decyzji, 

znak decyzji. 

- 

2.2. 

Decyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu ( jeśli 

dotyczy) 

Podać: 

organ wydający,  

datę wydania decyzji, 

znak decyzji 

decyzja Burmistrza 

Miasta i Gminy 

Margonin z dnia 4.-

3.1996 r. UAN 732/9/96 

2.3. Pozwolenie na budowę 

Podać: 

organ wydający,  

datę wydania decyzji, 

znak decyzji, 

wskazać, jeśli decyzja została 

uchylona 

Kierownik Urzędu 

Rejonowego w 

Chodzieży decyzja z 

dnia 2.11.1996 r. GP III-

7351/416/96 chż 

2.4. 

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy) 

Podać: 

organ wydający,  

datę wydania decyzji, 

znak decyzji 

Starosta Chodzieski 

decyzja z dnia 

23.06.1999 r. 

AB.III.4819/7356/7/99 

2.5. 

Decyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

2)

 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji 

TAK Starosta 

Chodzieski decyzja z 

dnia 23.12.2003r.  

OS.I.-7115-1/03 

doposażenie  w wagę 

2.6. 

Decyzja o dostosowaniu na 

podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 

ustawy wprowadzającej 

2)

 (jeśli 

dotyczy) 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji, 

wyznaczony rok 

dostosowania 

- 

2.7. 

Czy treść decyzji o dostosowaniu 

na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 

ustawy wprowadzającej

2)

 została 

wykonana? 

[tak/nie] 

Jeżeli nie, to wyjaśnić, które 

postanowienia i dlaczego nie 

zostały wykonane. 

- 

2.8. 

Czy decyzja o dostosowaniu 

została przedłużona? 

Jeżeli tak to ma podstawie 

jakiej decyzji-podać: 

podstawę prawną, organ 

wydający, datę wydania 

decyzji, znak decyzji, 

wyznaczony rok 

dostosowania. 

NIE 

2.9. 

Czy przedłożona decyzja została 

wykonana? 

[tak/nie] 

Jeżeli nie, to wyjaśnić, które 

postanowienia i dlaczego nie 

zostały wykonane. 

TAK  

2.10. 

Rok faktycznego dostosowania 

składowiska odpadów 

Podać datę dostosowania  

2.11. 

Decyzja o dostosowaniu na 

podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 

ustawy wprowadzającej

2) 

(jeśli 

dotyczy) 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji, 

wyznaczony rok 

dostosowania 

- 

2.12. 

Czy treść decyzji o dostosowaniu 

na podstawie art. 33 ust. 2 pkt. 2 

ustawy wprowadzającej

2)

 została 

[tak/nie] 

Jeżeli nie, to wyjaśnić, które 

postanowienia i dlaczego nie 

- 
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wykonana? zostały wykonane. 

2.13. 

Czy decyzja o dostosowaniu 

została przedłużona? 

Jeżeli tak, to na podstawie 

jakiej decyzji – podać: 

podstawę prawną, organ 

wydający, datę wydania 

decyzji, znak decyzji, 

wyznaczony rok 

dostosowania 

 

- 

2.14. 

Czy przedłużona decyzja została 

wykonana? 

[tak/nie] 

Jeżeli nie, to wyjaśnić, które 

postanowienia i dlaczego nie 

zostały wykonane. 

- 

2.15. 

Rok faktycznego dostosowania 

składowiska odpadów 

Podać rok 2005 

2.16. 

Decyzja o zamknięciu składowiska 

na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy 

wprowadzającej

2)

  (jeśli dotyczy) 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji, 

wyznaczony rok zamknięcia 

- 

2.17. 

Czy decyzja o zamknięciu 

składowiska na podstawie art. 33 

ust. 6 ustawy wprowadzającej

2)

 

została wykonana? 

[tak/nie] 

Jeżeli nie to wyjaśnić 

dlaczego 

- 

2.18. 

Czy decyzja o zamknięciu została 

przedłużona? 

Jeżeli tak to ma podstawie 

jakiej decyzji-podać: 

podstawę prawną, organ 

wydający, datę wydania 

decyzji, znak decyzji, 

wyznaczony rok zamknięcia. 

- 

2.19. 

Czy przedłużona decyzja o 

zamknięciu została wykonana? 

[tak/nie] 

Jeżeli nie, to wyjaśnić 

dlaczego. 

- 

2.20. 

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie 

art. 54 ustawy o odpadach 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji, 

wyznaczony rok zamknięcia, 

datę zaprzestania 

przyjmowania odpadów. 

- 

2.21. 

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 

ustawy o odpadach 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji, 

wyznaczony rok zamknięcia, 

datę zaprzestania 

przyjmowania odpadów. 

 

- 

2.22. 

Rok faktycznego zamknięcia 

składowiska odpadów 

Podać datę zamknięcia - 

2.23. 

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji składowiska 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji. 

 

Decyzja Starosty 

Chodzieskiego z dnia 

28.12.2002 r.  

OS.I.7512-1/02  

2.24. 

Czy decyzja zatwierdzająca 

instrukcję eksploatacji składowiska 

była czasowa? 

Jeżeli tak, to wskazać na jaki 

okres. 

NIE 
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2.25. 

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów (jeśli 

dotyczy) 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji, 

termin obowiązywania. 

Decyzja Starosty 

Chodzieskiego z dnia 

3.01.2006 r.  

OS.I.-7647-59/05 

2.26. 

Pozwolenie zintegrowane 

 (jeśli dotyczy) 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji, 

termin obowiązywania 

- 

2.27. 

Czy składowisko jest przewidziane 

do uzyskania pozwolenia 

zintegrowanego? 

Jeżeli tak, to podać termin 

(planowany) złożenia 

wniosku. 

NIE 

2.28. 

Czy dla składowiska była wydana 

decyzja w sprawie wstrzymania 

działalności? 

Jeżeli tak, to podać dane nt. 

decyzji: 

podstawę prawną, organ 

wydający, datę wydania 

decyzji, znak decyzji, termin 

wstrzymania działalności 

NIE 

3. Baza danych i wykaz 

3.1. 

Czy składowisko jest ujęte w 

wykazie zamieszczonym w 

wojewódzkim planie gospodarki 

odpadami? 

[tak/nie] TAK 

3.2. 

Czy w wojewódzkim planie 

gospodarki odpadami określono 

termin zamknięcia składowiska? 

Jeżeli tak, to podać rok. TAK 2015 

3.3. 

Czy składowisko jest ujęte w 

wojewódzkiej bazie o gospodarce 

odpadami? 

[tak/nie] TAK 

3.4. 

Czy składowisko odpadów jest ujęte 

w bazie Wojewódzkiej Inspekcji 

Ochrony Środowiska? 

[tak/nie] TAK 

3.5. 

Czy składowisko jest ujęte w bazie 

Wojewódzkiego Urzędu 

Statystycznego? 

[tak/nie] bd 

3.6. 

Czy składowisko zostało ujęte w 

wykazie przekazywanym przez 

Urząd Wojewódzki do Ministerstwa 

Środowiska w 2004r.? 

[tak/nie] bd 

3.7. 

Czy składowisko zostało ujęte w 

wykazie przekazywanym przez 

Urząd Wojewódzki do Ministerstwa 

Środowiska w 2005r.? 

[tak/nie] bd 

3.8. 

Czy składowisko zostało ujęte w 

wykazie przekazywanym przez 

Urząd Wojewódzki do Ministerstwa 

Środowiska w 2006r.? 

[tak/nie] bd 

4. Wymagania techniczne 

4.1. Pojemność całkowita m

3 

25000 

4.2. Pojemność zapełniona m

3 

15 000 

4.3. 

Pojemność pozostała do 

zapełnienia 

m

3

 10 000 

4.4. Powierzchnia w granicach korony m

3

 0,56 

4.5. Uszczelnienie Brak [tak/nie] NIE 
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Naturalna bariera 

geologiczna (miąższość, 

współczynnik filtracji) 

 

Sztuczna bariera geologiczna 

(rodzaj, miąższość, 

współczynnik filtracji) 

 

  

Izolacja syntetyczna 

(materiał, grubość) 

folia PEHD 2 mm 

Brak [tak/nie] NIE 

Warstwa drenażowa 

(miąższość, współczynnik 

filtracji)  

 

Kolektory  

(materiał, średnica) 

 

Ukształtowanie misy 

(nachylenie wzdłuż 

kolektorów i w kierunku 

kolektorów, %) 

 

4.6. Drenaż odcieków 

Zewnętrzny system rowów  

Brak [tak/nie] NIE 

4.7. Gromadzenie odcieków 

W specjalnych zbiornikach 

(pojemność, m

3

) 

 

Odprowadzenie do kanalizacji 

miejskiej [tak/nie] 

 

Wywóz do oczyszczalni 

miejskiej [tak/nie] 

TAK 

Wykorzystanie do celów 

technologicznych (jakich?) 

 

4.8. Postępowanie z odciekami 

Oczyszczalnie lub 

podczyszczanie we własnej 

oczyszczalni (odbiornik 

ścieków oczyszczonych) 

 

Brak [tak/nie] NIE 

Z emisją do atmosfery  

Spalanie w pochodni TAK 

4.9. 

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego 

Odzysk energii  

Brak [tak/nie] TAK 

4.10. Pas zieleni 

Szerokość pasa [m]  

4.11. Ogrodzenia [tak/nie] TAK 

4.12. Rejestracja wjazdów [tak/nie] TAK 

4.13. Ewidencja odpadów [tak/nie] TAK 

4.14. Waga [tak/nie] TAK 

4.15. Urządzenia do mycia i dezynfekcji [tak/nie] TAK 

[tak/nie] - 

4.16. 

Wykonywanie warstw 

przekrywających odpady 

Materiał 

 (jeśli odpady, podać kod) 

- 

Dane meteorologiczne  

Kontrola wykonywania 

elementów służących do 

monitoringu 

 

Wody powierzchniowe  

4.17. 

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej 

Wody podziemne  

Opad atmosferyczne  

Wody powierzchniowe  

Wody odciekowe  

Wody podziemne TAK 

4.18. Monitoring w fazie eksploatacyjnej 

lub poeksploatacyjnej 

Gaz składowiskowy  
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Osiadanie powierzchni 

składowiska 

 

  

Struktura i skład odpadów  

5. Dofinansowanie 

5.1. 

Czy dostosowanie składowiska 

wymaga dodatkowych środków 

finansowych (poza środkami 

własnymi zarządzającego)? 

Jeżeli tak, to wskazać 

szacowaną całkowitą kwotę i 

środki własne 

zarządzającego.  

Jeśli nie, to wstawić „0” 

- 

5.2. 

Czy rekultywacja składowiska 

wymaga dodatkowych środków 

finansowych (poza środkami 

własnymi zarządzającego)? 

Jeżeli tak, to wskazać 

szacowaną całkowitą kwotę i 

środki własne 

zarządzającego.  

Jeśli nie, to wstawić „0” 

- 

6. Odpady 

6.1. 

Czy na składowisku odpadów są 

deponowane odpady komunalne? 

[tak/nie] TAK 

6.2. 

Czy na składowisku odpadów są 

deponowane wyłącznie odpady 

wydobywcze określone w 

dyrektywie 2006/21/WE? 

[tak/nie] NIE 

6.3. 

Kody odpadów, które są 

dopuszczone do składowania na 

składowisku odpadów

3) 

 

20 03 01, 20 02 02, 20 03 

02, 20 03 03, 02 03 80, 

20 03 99 

6.4. 

Czy odpady są składowane zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki?

4)

 

[tak/nie] TAK 

6.5. 

Kody odpadów dopuszczonych do 

odzysku na składowisku odpadów 

(jeśli dotyczy) 

Podać, w jakim celu są 

wykorzystywane 

poszczególne rodzaje 

odpadów 

- 

6.6. 

Czy do rekultywacji 

wykorzystywane są odpady? 

Jeżeli tak, to podać jakie 

rodzaje odpadów (kody) i na 

podstawie jakiej decyzji, ze 

wskazanie podstawy prawnej, 

organu wydającego, daty 

decyzji, znaku decyzji. 

- 

6.7. 

Masa odpadów składowania w 

2003r. (jeśli dotyczy) 

[Mg] 1001,4 

6.8. 

Masa odpadów poddana odzyskowi 

na składowisku odpadów w trakcie 

eksploatacji składowiska w 2003r. 

(jeśli dotyczy) 

[Mg] - 

6.9. 

Masa odpadów stosowana do 

rekultywacji po zamknięciu 

składowiska w 2003r. (jeśli dotyczy) 

[Mg] 

(kod odpadów) 

- 

6.10. 

Masa odpadów składowana w 

2004r.(jeśli dotyczy) 

[Mg] 1319,0 

6.11. 

Masa odpadów poddana odzyskowi 

na składowisku odpadów w trakcie 

eksploatacji składowiska w 2004r. 

(jeśli dotyczy) 

[Mg] - 

6.12. 

Masa odpadów stosowana do 

rekultywacji po zamknięciu 

składowiska w 2004r. (jeśli dotyczy) 

[Mg] 

(kod odpadów) 

- 

6.13. 

Masa odpadów składowana w 

2005r.(jeśli dotyczy) 

[Mg] 

1348,0 
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6.14. 

Masa odpadów poddana odzyskowi 

na składowisku odpadów w trakcie 

eksploatacji składowiska w 2005r. 

(jeśli dotyczy) 

[Mg] - 

6.15. 

Masa odpadów stosowana do 

rekultywacji po zamknięciu 

składowiska w 2005r. (jeśli dotyczy) 

[Mg] 

(kod odpadów) 

- 

6.16. 

Masa odpadów składowana w 

2006r.(jeśli dotyczy) 

[Mg]

 2535 

6.17. 

Masa odpadów poddana odzyskowi 

na składowisku odpadów w trakcie 

eksploatacji składowiska w 2006r. 

(jeśli dotyczy) 

[Mg] - 

6.18. 

Masa odpadów stosowana do 

rekultywacji po zamknięciu 

składowiska w 2006r. (jeśli dotyczy) 

[Mg] 

(kod odpadów) 

- 

 

Objaśnienia do tabeli 5: 

1) 

N – składowisko odpadów niebezpiecznych,  O – składowisko odpadów obojętnych, 

IN – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Jeśli na składowisku są składowane  

wyłącznie odpady wydobywcze ( zdefiniowane w dyrektywie 2006/21/WE) dodatkowo dopisać 

określenie UOD – obiekt unieszkodliwiania odpadów. 

2)

 Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzenie ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o 

odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. 

3)  

Według rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu 

odpadów. 

4)

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie rodzajów odpadów, 

które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595). 

 

 

 

 


