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Karta sk adowiska odpadów 
Sk adowisko  „RECYKLING Wojkowice” Sp. z o.o. w Wojkowicach 
stan na dzie! 31 grudnia 2006 r. 
 

Lp. 
Elementy charakterystyki 

sk adowiska odpadów 
Zakres danych Informacje o sk adowisku odpadów 

1. Ogólne informacje o obiekcie 

1.1 
Nazwa i adres sk adowiska 
odpadów 

 

„RECYKLING Wojkowice” Sp. z o.o. 
ul. D ugosza 27 
42-580 Wojkowice 

1.2 Gmina  Wojkowice 

1.3 Powiat  b!dzi"ski 

1.4 Województwo  #l$skie 

1.5 REGON (je#li posiada)  276070475 

1.6 NIP (je#li posiada)  25-20-27-473 

1.7 Typ sk adowiska (N/O/IN; OUO)
1)

IN 

1.8 
Nazwa i adres w a#ciciela 
sk adowiska odpadów 

Poda%, czy jest to jednostka 
samorz$du terytorialnego, Skarbu 
Pa"stwa, przedsi!biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda% % udzia u 

jednostek samorz$du 
terytorialnego) 

„RECYKLING Wojkowice” Sp. z o.o. 
ul. D ugosza 27 
42-580 Wojkowice 
udzia  100% jednostka samorz$du 
terytorialnego 

1.9 REGON (je#li posiada)  276070475 

1.10 NIP (je#li posiada)  25-20-27-473 

1.11 
Nazwa i adres w a#ciciela gruntu 
pod sk adowiskiem odpadów 

Poda%, czy jest to jednostka 
samorz$du terytorialnego, Skarbu 
Pa"stwa, przedsi!biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda% % udzia u 

jednostek samorz$du 
terytorialnego) 

„RECYKLING Wojkowice” Sp. z o.o. 
ul. D ugosza 27 
42-580 Wojkowice 

1.12 REGON (je#li posiada)  276070475 

1.13 NIP (je#li posiada)  25-20-27-473 

1.14 
Nazwa i adres zarz$dzaj$cego 
sk adowiskiem odpadów 

Poda%, czy jest to jednostka 
samorz$du terytorialnego, Skarbu 
Pa"stwa, przedsi!biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda% % udzia u 

jednostek samorz$du 
terytorialnego) 

„RECYKLING Wojkowice” Sp. z o.o. 
ul. D ugosza 27 
42-580 Wojkowice 

1.15 REGON (je#li posiada)  276070475 

1.16 NIP (je#li posiada)  25-20-27-473 

1.17 
Czy kierownik sk adowiska 
posiada wymagane kwalifikacje? 

[tak/nie] Tak 

1.18 Liczba kwater szt. 1 

1.19 Liczba kwater eksploatowanych szt. 1 

1.20 Liczba kwater zamkni!tych szt. 0 

1.21 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
budowy 

[tak/nie] Tak- rozbudowa 

1.22 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
eksploatacji (przed 
zamkni!ciem)? 

[tak/nie] Tak 

1.23 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
rekultywacji? 

[tak/nie] Nie 

1.24 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
monitoringu po zako"czeniu 
rekultywacji? 

[tak/nie] Nie 

1.25 
Czy sk adowisko jest w okresie 
po zako"czeniu monitoringu? 

[tak/nie] Nie 
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2. Decyzje administracyjne 

2.1 
Decyzja lokalizacyjna (je#li 
dotyczy) 

Poda%: organ wydaj$cy, dat! 
wydania decyzji, znak decyzji. 

Burmistrz Miasta Wojkowice; 
13.10.2004r.; 
WaiG-7331/44/2004 
(dot. rozbudowy) 

2.2 

Decyzja o warunkach 
zabudowania i 
zagospodarowania terenu (je#li 
dotyczy) 

Poda%: organ wydaj$cy, dat! 
wydania decyzji, znak decyzji. 

Urzad Miejski w Wojkowicach 
22.01.1996r. 
WAiNB/7332/1/96 
(dot. budowy) 

2.3 Pozwolenie na budow! 

Poda%: organ wydaj$cy, dat! 
wydania decyzji, znak decyzji; 
wskaza%, je#li decyzja zosta a 

uchylona. 

Burmistrz Miasta Wojkowice 
18.09.1996r. 
WAiNB/7351/34/96 
(dot. budowy) 
Starosta B!dzi"ski 
08.03.2006r. 
WbiA.7351-178/06 
(dot. rozbudowy) 

2.4 
Pozwolenie na u&ytkowanie 
(je#li dotyczy) 

Poda%: organ wydaj$cy, dat! 
wydania decyzji, znak decyzji. 

nie dotyczy 

2.5 

Decyzja o wykonaniu przegl$du 
ekologicznego na podstawie art. 
33 ust. 1 ustawy 
wprowadzajacej

2)

Poda%: organ wydaj$cy, dat! 
wydania decyzji, znak decyzji. 

Starostwo Powiatowe w B!dzinie 
20.02.2002r. 
WO'-7630/1/1/02 

2.6 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 
ustawy wprowadzajacej

2)
 (je#li 

dotyczy) 

Poda%: organ wydaj$cy, dat! 
wydania decyzji, znak decyzji, 
wyznaczony rok dostosowani. 

Wojewoda 'l$ski 
31.12.2003r. 
'R.II.6626/25/03 
wyznaczony rok dostosowania 2005r. 

2.7 

Czy tre#% decyzji o 
dostosowaniu na podstawie art. 
33 ust. 2 pkt 1 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja#ni%, które 
postanowienia i dlaczego nie 

zosta y wykonane. 

Tak 

2.8 
Czy decyzja o dostosowaniu 
zosta a przed u&ona? 

Je&eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda%: podstaw! prawn$, 

organ wydaj$cy, dat! wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony 

rok dostosowania. 

Nie 

2.9 
Czy przed u&ona decyzja zosta a 
wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja#ni%, które 
postanowienia i dlaczego nie 

zosta y wykonane. 

Nie dotyczy 

2.10 
Rok faktycznego dostosowania 
sk adowiska odpadów 

Poda% dat! dostosowania. 2006r. 

2.11 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 
ustawy wprowadzajacej

2)
 (je#li 

dotyczy) 

Poda%, organ wydaj$cy, dat! 
wydania decyzji, znak decyzji, 
wyznaczony rok dostosowania. 

Nie dotyczy 

2.12 

Czy tre#% decyzji o 
dostosowaniu na podstawie art. 
33 ust. 2 pkt 2 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja#ni%, które 
postanowienia i dlaczego nie 

zosta y wykonane. 

Nie dotyczy 

2.13 
Czy decyzja o dostosowaniu 
zosta a przed u&ona? 

Je&eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda%: podstaw! prawn$, 

organ wydaj$cy, dat! wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony 

rok dostosowania. 

Nie dotyczy 

2.14 
Czy przed u&ona decyzja zosta a 
wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja#ni%, które 
postanowienia i dlaczego nie 

zosta y wykonane. 

Nie dotyczy 
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2.15 
Rok faktycznego dostosowania 
sk adowiska odpadów 

Poda% rok. Nie dotyczy 

2.16 

Decyzja o zamkni!ciu 
sk adowiska na podstawie art. 
33 ust. 6 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 (je#li dotyczy) 

Poda%, organ wydaj$cy, dat! 
wydania decyzji, znak decyzji, 
wyznaczony rok zamkni!cia. 

Nie dotyczy 

2.17 

Czy decyzja o zamkni!ciu 
sk adowiska na podstawie art. 
33 ust. 6 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja#ni% dlaczego. 

Nie dotyczy 

2.18 
Czy decyzja o zamkni!ciu 
zosta a przed u&ona? 

Je&eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda%: podstaw! prawn$, 

organ wydaj$cy, dat! wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony 

rok zamkni!cia. 

Nie dotyczy 

2.19 
Czy przed u&ona decyzja o 
zamkni!ciu zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja#ni% dlaczego. 

Nie dotyczy 

2.20 

Zgoda na zamkni!cie 
wydzielonej cz!#ci sk adowiska 
na podstawie art. 54 ustawy o 
odpadach 

Poda%: organ wydaj$cy, dat! 
wydania decyzji, znak decyzji, 

wyznaczony rok zamkni!cia, dat! 
zaprzestania przyjmowania 

odpadów. 

Nie dotyczy 

2.21 

Zgoda na zamkni!cie 
sk adowiska odpadów na 
podstawie art. 54 ustawy o 
odpadach 

Poda%: organ wydaj$cy, dat! 
wydania decyzji, znak decyzji, 

wyznaczony rok zamkni!cia, dat! 
zaprzestania przyjmowania 

odpadów. 

Nie dotyczy 

2.22 
Rok faktycznego zamkni!cia 
sk adowiska 

Poda% dat! zamkni!cia. Nie dotyczy 

2.23 
Decyzja zatwierdzaj$ca 
instrukcj! eksploatacji 
sk adowiska 

Poda%: organ wydaj$cy, dat! 
wydania decyzji, znak decyzji. 

Wojewoda 'l$ski; 
09.02.2007r. 
'R-II-6623/3/07 

2.24 
Czy decyzja zatwierdzaj$ca 
instrukcj! eksploatacji 
sk adowiska by a czasowa? 

Je&eli tak, to wskaza% na jaki 
okres. 

Nie dotyczy 

2.25 

Zezwolenie na prowadzenie 
dzia alno#ci w zakresie odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów 
(je#li dotyczy) 

Poda%: organ wydaj$cy, dat! 
wydania decyzji, znak decyzji, 

termin obowi$zywania. 

Starosta B!dzi"ski; 
09.05.2002r. 
WO'-7644/O/23/02 
Termin obowi$zywania 09.05.2012r. 

2.26 
Pozwolenie zintegrowane (je#li 
dotyczy) 

Poda%: organ wydaj$cy, dat! 
wydania decyzji, znak decyzji, 

termin obowi$zywania. 

Wojewoda 'l$ski; 
28.03.2007r. 
'R-II-6618/15/05/26/07 
Termin obowi$zywania 31.12.2013r. 

2.27 
Czy sk adowisko jest 
przewidziane do uzyskania 
pozwolenia zintegrowanego? 

Je&eli tak, to poda% termin 
(planowany) z o&enia wniosku. 

Posiada zezwolenie zintegrowane 

2.28 
Czy dla sk adowiska by a 
wydana decyzja w sprawie 
wstrzymania dzia alno#ci? 

Je&eli tak, to poda% dane nt. 
decyzji: podstaw! prawna, organ 
wydaj$cy, dat! wydania decyzji, 
znak decyzji, termin wstrzymania 

dzia alno#ci. 

Nie dotyczy 

3. Bazy danych i wykazy 

3.1 

Czy sk adowisko jest uj!te w 
wykazie zamieszczonym w 
wojewódzkim planie gospodarki 
odpadami? 

[tak/nie] Tak 

3.2 
Czy w wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami okre#lono 
termin zamkni!cia sk adowiska? 

Je&eli tak, to poda% rok. 2014r. 

3.3 
Czy sk adowisko jest uj!te w 
wojewódzkiej bazie o 
gospodarce odpadami? 

[tak/nie] Tak 
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3.4 
Czy sk adowisko odpadów jest 
uj!te w  bazie wojewódzkiej 
Inspekcji  Ochrony 'rodowiska? 

[tak/nie] Tak 

3.5 
Czy sk adowisko jest uj!te w 
bazie Wojewódzkiego Urz!du 
Statystycznego? 

[tak/nie] Tak 

3.6 

Czy sk adowisko zosta o uj!te w 
wykazie przekazywanym przez 
Urz$d Wojewódzki do 
ministerstwa 'rodowiska w 
2004r. 

[tak/nie] Tak 

3.7 

Czy sk adowisko zosta o uj!te w 
wykazie przekazywanym przez 
Urz$d Wojewódzki do 
ministerstwa 'rodowiska w 
2004r. 

[tak/nie] Tak 

3.8 

Czy sk adowisko zosta o uj!te w 
wykazie przekazywanym przez 
Urz$d Wojewódzki do 
ministerstwa 'rodowiska w 
2004r. 

[tak/nie] Tak 

4. Wymagania techniczne 

4.1 Pojemno#% ca kowita m
3

262 700 (po rozbudowie) 

4.2 Pojemno#% zape niona m
3

110 000 

4.3 
Pojemno#% pozosta a do 
zape nienia 

m
3 152 700 

4.4 
Powierzchnia w granicach 
korony 

m
2 10 430 

29 055 (po rozbudowie) 
Brak [tak/nie] Nie 

Naturalna bariera geologiczne 
(mi$&szo#%, wspó czynnik filtracji) 

Utwory triasu dolnego: w partii zachodniej 
wapienie marglisto dolomityczne mi$&szo#% 8-
10m, wspó czynnik filtracji 10

-6
; w partii 

wschodniej  upkowo piaskowe utwory ni&szego 
pstrego piaskowca, mi$&szo#% ok. 5m, 
wspó czynnik filtracji 10

-8

Sztuczna bariera geologiczna 
(rodzaj, mi$&szo#%, wspó czynnik 

filtracji) 

Mata hydroizolacyjna „BENTOMAT” 
(gramatura 3000g/m

2
, wspó czynnik filtracji 

4,5x10
-11

) 
Folia PEHD g adka (dno) i teksturowana 
(skarpy) o grubo#ci 2mm 

4.5 Uszczelnienie 

Izolacja syntetyczna (materia , 
grubo#%) 

Geow óknina „LENTEX” typ 131 o 
gramaturze 250g/m

2

Brak [tak/nie] Nie 

Warstwa drena&owa (mi$&szo#%, 
wspó czynnik filtracji) 

Drena& wód odciekowych u o&ony na dnie 
w warstwie filtracyjnej z piasku grubego o 
mi$&szo#ci 0,5m i wspó czynniku filtracji 
1x10

-4

Kolektory (materia , #rednica) 
Rury grubo#cienne PEHD, zbieracze o 

 150mm i s$czki o   100mm 
Ukszta towanie misy (nachylenie 
wzd u& kolektorów i w kierunku 

kolektorów, %) 

Zbieracze i s$czki u o&one ze spadkiem 
2% 

4.6 Drena& 

Zewn!trzny system rowów Tak 
Brak [tak/nie] Nie 

4.7 Gromadzenie odcieków W specjalnych zbiornikach 
(pojemno#%, m3) 

Otwarty zbiornik o pojemno#ci 1700m
3

Odprowadzanie do kanalizacji 
miejskiej [tak/nie] 

Nie 4.8 Post!powanie z odciekami 

Wywóz do oczyszczalni miejskiej 
[tak/nie] 

Tak 
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Wykorzystanie do celów 
technologicznych (jakich?) 

Tak, do zraszania z o&a odpadów   

Oczyszczanie lub podczyszczanie 
we w asnej oczyszczalni (odbiornik 

#cieków oczyszczonych) 
Nie 

Brak [tak/nie] Nie 
Z emisj$ do atmosfery Nie 
Spalanie w pochodni Tak 

4.9 
Instalacja do odprowadzania 
gazu sk adowiskowego 

Odzysk energii Nie 
Brak [tak/nie] Nie 

4.10 Pas zieleni 
Szeroko#% pasa [m] 10-20m 

4.11 Ogrodzenie [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 
Urz$dzenia do mycia i 
dezynfekcji 

[tak/nie] Tak 

[tak/nie] Tak 

4.16 
Wykonywanie warstw 
przykrywaj$cych odpady Materia  (je#li odpady, poda% kod) 

17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 
17 05 04, 19 08 02, 19 08 05, 19 12 09, 
20 02 02 

Dane meteorologiczne Tak 
Kontrola wykonywania elementów 

s u&$cych do monitoringu 
Tak 

Wody powierzchniowe Nie 
4.17 

Monitoring w fazie 
przedeksploatacyjnej 

Wody podziemne Tak 
Opad atmosferyczny Tak 

Wody powierzchniowe Nie 
Wody odciekowe Tak 
Wody podziemne Tak 

Gaz sk adowiskowy Tak 
Osiadanie powierzchni 

sk adowiska 
Tak 

4.18 
Monitoring w fazie 
eksploatacyjnej lub 
poeksploatacyjnej 

Struktura i sk ad odpadów Tak 

5. Dofinansowanie 

5.1 

Czy dostosowanie sk adowiska 
wymaga dodatkowych #rodków 
finansowych (poza #rodkami 
w asnymi zarz$dzaj$cego)? 

Je&eli tak, to wskaza% szacowana 
ca kowita kwot! i #rodki w asne 

zarz$dzaj$cego. Je#li nie, wstawi% 
„0”. 

0 

5.2 

Czy rekultywacja sk adowiska 
wymaga dodatkowych #rodkami 
finansowych (poza #rodkami 
w asnymi zarz$dzaj$cego)? 

Je&eli tak, to wskaza% szacowana 
ca kowita kwot! i #rodki w asne 

zarz$dzaj$cego. Je#li nie, wstawi% 
„0”. 

Nie dotyczy 

6. Odpady 

6.1 
Czy na sk adowisku odpadów s$ 
deponowane odpady 
komunalne? 

[tak/nie] Tak 

6.2 

Czy na sk adowisku odpadów s$ 
deponowane wy $cznie odpady 
wydobywcze okre#lone w 
dyrektywie 2006/21/WE? 

[tak/nie] Nie 

6.3 
kody odpadów, które s$ 
dopuszczone do sk adowania na 
sk adowisku odpadów

3)
 

17 01 80, 17 03 80, 19 08 01, 19 12 12, 
20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 
20 03 04, 20 03 06, 20 03 07 
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6.4 
Czy odpady s$ sk adowane 
zgodnie z rozporz$dzeniem 
Ministra Gospodarki?

4)
[tak/nie] 

Tak, odpady z grupy 19 i 20 sk adowane 
s$ razem w sposób nieselektywny. 
Odpady z grupy 17 w wydzielonym 
sektorze nieselektywnego sk adowania 
odpadów. 

6.5 
Kody odpadów dopuszczonych 
do odzysku na sk adowisku 
odpadów (je#li dotyczy) 

poda% w jakim celu s$ 
wykorzystywane poszczególne 

rodzaje odpadów. 

17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 05 
04, 19 08 02, 19 08 05, 19 12 09, 20 02 02 
odpady wykorzystywane jako materia  inertny 
do wykonywania warstw przek adkowych, 
umocnienia dróg technologicznych na 
sk adowisku, zabezpieczenie studni rewizyjnej 
oraz studni odgazowuj$cej 

6.6 
Czy do rekultywacji 
wykorzystywane s$ odpady? 

Je&eli tak, to poda% jakie rodzaje 
odpadów (kody) i na podstawie 
jakiej decyzji, ze wskazaniem 

podstawy prawnej, organu 
wydaj$cego, daty decyzji, znak 

decyzji. 

Nie dotyczy 

6.7 
Masa odpadów sk adowana w 
2003r. (je#li dotyczy) 

[Mg] 

367,72 
(dotyczy tylko odpadów z terenu Miasta 
Katowice) 

6.8 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2003r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] 

49,70 
(dotyczy tylko odpadów z terenu Miasta 
Katowice) 

6.9 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni!ciu 
sk adowiska w 2003r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

nie dotyczy 

6.10 
Masa odpadów sk adowana w 
2004r. (je#li dotyczy) 

[Mg] 

392,60 
(dotyczy tylko odpadów z terenu Miasta 
Katowice) 

6.11 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2004r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] 

10,20 
(dotyczy tylko odpadów z terenu Miasta 
Katowice) 

6.12 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni!ciu 
sk adowiska w 2004r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

Nie dotyczy 

6.13 
Masa odpadów sk adowana w 
2005r. (je#li dotyczy) 

[Mg] 

223,45 
(dotyczy tylko odpadów z terenu Miasta 
Katowice) 

6.14 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2005r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] 

5,90 
(dotyczy tylko odpadów z terenu Miasta 
Katowice) 

6.15 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni!ciu 
sk adowiska w 2005r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

Nie dotyczy 

6.16 
Masa odpadów sk adowana w 
2006r. (je#li dotyczy) 

[Mg] 

236,40 
(dotyczy tylko odpadów z terenu Miasta 
Katowice) 

6.17 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2006r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] 

63,64 
(dotyczy tylko odpadów z terenu Miasta 
Katowice) 
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6.18 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni!ciu 
sk adowiska w 2006r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

Nie dotyczy 

 
Obja#nienia do tabeli: 
1) N- sk adowisko odpadów niebezpiecznych, O- sk adowisko odpadów oboj!tnych, IN- sk adowisko odpadów 

innych ni& niebezpieczne i oboj!tne.  Je#li na sk adowisku s$ sk adowane wy $cznie odpady wydobywcze 
(zdefiniowane dyrektywie 2006/21/WE) dodatkowo dopisa% okre#lenie UOU- obiekt unieszkodliwiania odpadów. 

2) Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy- Prawo ochrony #rodowiska, ustawy o odpadach oraz 
o zmianie niektórych ustaw. 

3) Wed ug rozporz$dzenia Ministra 'rodowiska z dnia 27 wrze#nia 2001 w sprawie katalogu odpadów 
4) Rozporz$dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pa(dziernika 2002r. w sprawie rodzajów odpadów, które mog$ 

by% sk adowane w sposób nieselektywny (Dz.U. Nr 191, poz. 1595). 
 







Karta sk adowiska odpadów 
 
2. GSOK Wilkowice 
 
stan na dzie! 31 grudnia 2006 r. 

Lp. 
Elementy charakterystyki 

sk adowiska odpadów 
Zakres danych Informacje o sk adowisku odpadów 

1. Ogólne informacje o obiekcie 

1.1 
Nazwa i adres sk adowiska 
odpadów 

 

Gminne Sk adowisko Odpadów 
Komunalnych 
ul. Woprowska 1 
43-365 Wilkowice  

1.2 Gmina  Wilkowice 

1.3 Powiat  bielski 

1.4 Województwo  !l"skie 

1.5 REGON (je!li posiada)  070600671 

1.6 NIP (je!li posiada)  937-10-37-539 

1.7 Typ sk adowiska (N/O/IN; OUO)
1)  

1.8 
Nazwa i adres w a!ciciela 
sk adowiska odpadów 

Poda#, czy jest to jednostka 
samorz"du terytorialnego, Skarbu 
Pa$stwa, przedsi%biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda# % udzia u 

jednostek samorz"du terytorialnego) 

Urz"d Gminy Buczkowice 50%, Urz"d 
Gminy Wilkowice 50% 

1.9 REGON (je!li posiada)  
002393073 
000549810 

1.10 NIP (je!li posiada)  
937-14-44-523 
937-00-06-873 

1.11 
Nazwa i adres w a!ciciela 
gruntu pod sk adowiskiem 
odpadów 

Poda#, czy jest to jednostka 
samorz"du terytorialnego, Skarbu 
Pa$stwa, przedsi%biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda# % udzia u 

jednostek samorz"du terytorialnego) 

Urz"d Gminy Wilkowice  
ul. Wyzwolenia 25  
43-365 Wilkowice 
100% 

1.12 REGON (je!li posiada)  000549810 

1.13 NIP (je!li posiada)  937-00-06-873 

1.14 
Nazwa i adres zarz"dzaj"cego 
sk adowiskiem odpadów 

Poda#, czy jest to jednostka 
samorz"du terytorialnego, Skarbu 
Pa$stwa, przedsi%biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda# % udzia u 

jednostek samorz"du terytorialnego) 

„EKO&AD” Sp. z o.o. 
43-365 Wilkowice 
ul. Wyzwolenia 25 
UG Buczkowice – 50% 
UG Wilkowice – 50% 

1.15 REGON (je!li posiada)  0070600671 

1.16 NIP (je!li posiada)  937-10-37-539 

1.17 
Czy kierownik sk adowiska 
posiada wymagane 
kwalifikacje? 

[tak/nie] Tak 

1.18 Liczba kwater szt. 1 

1.19 Liczba kwater eksploatowanych szt. 1 

1.20 Liczba kwater zamkni%tych szt. Nie dotyczy 

1.21 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
budowy 

[tak/nie] Nie 

1.22 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
eksploatacji (przed 
zamkni%ciem)? 

[tak/nie] Tak 

1.23 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
rekultywacji? 

[tak/nie] Nie 

1.24 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
monitoringu po zako$czeniu 
rekultywacji? 

[tak/nie] Nie 

1.25 
Czy sk adowisko jest w okresie 
po zako$czeniu monitoringu? 

[tak/nie] Nie 
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2. Decyzje administracyjne 

2.1 
Decyzja lokalizacyjna (je!li 
dotyczy) 

Poda#: organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Urz"d Miejski w Bielsku-Bia ej 
19.11.1993 
Nr 248/93 

2.2 

Decyzja o warunkach 
zabudowania i 
zagospodarowania terenu (je!li 
dotyczy) 

Poda#: organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Bia ej  
27.08.2003 56/B/2003 

2.3 Pozwolenie na budow% 
Poda#: organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji; wskaza#, je!li 

decyzja zosta a uchylona. 

Urz"d Rejonowy  7.11.1994 nr AUN 
7351/H/85/14/IR Starosta Bielski 
12.09.2003 nr ZRB 7351/H/287/03 

2.4 
Pozwolenie na u'ytkowanie 
(je!li dotyczy) 

Poda#: organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji. 

WIO( Bielsko-Bia a 16.04.1996 nr 
WI/4122/B-10/96/AS 
PINB w B-B  25.08.2004  
PINP 7353-2/H/79/04 

2.5 

Decyzja o wykonaniu przegl"du 
ekologicznego na podstawie 
art. 33 ust. 1 ustawy 
wprowadzajacej

2)

Poda#: organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Starostwo Powiatowe Bielsko-Bia a 
06.2002 

2.6 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 
ustawy wprowadzajacej

2)
 (je!li 

dotyczy) 

Poda#: organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowani. 
Nie dotyczy 

2.7 

Czy tre!# decyzji o 
dostosowaniu na podstawie art. 
33 ust. 2 pkt 1 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je'eli nie, to wyja!ni#, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

Nie dotyczy 

2.8 
Czy decyzja o dostosowaniu 
zosta a przed u'ona? 

Je'eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda#: podstaw% prawn", 

organ wydaj"cy, dat% wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

Nie dotyczy 

2.9 
Czy przed u'ona decyzja 
zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je'eli nie, to wyja!ni#, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

Nie dotyczy 

2.10 
Rok faktycznego dostosowania 
sk adowiska odpadów 

Poda# dat% dostosowania. Nie dotyczy 

2.11 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 
ustawy wprowadzajacej

2)
 (je!li 

dotyczy) 

Poda#, organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 
Nie dotyczy 

2.12 

Czy tre!# decyzji o 
dostosowaniu na podstawie art. 
33 ust. 2 pkt 2 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je'eli nie, to wyja!ni#, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

Nie dotyczy 

2.13 
Czy decyzja o dostosowaniu 
zosta a przed u'ona? 

Je'eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda#: podstaw% prawn", 

organ wydaj"cy, dat% wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

Nie dotyczy 

2.14 
Czy przed u'ona decyzja 
zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je'eli nie, to wyja!ni#, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

Nie dotyczy 

2.15 
Rok faktycznego dostosowania 
sk adowiska odpadów 

Poda# rok. Nie dotyczy 

2.16 

Decyzja o zamkni%ciu 
sk adowiska na podstawie art. 
33 ust. 6 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 (je!li dotyczy) 

Poda#, organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni%cia. 
Nie dotyczy 
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2.17 

Czy decyzja o zamkni%ciu 
sk adowiska na podstawie art. 
33 ust. 6 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je'eli nie, to wyja!ni# dlaczego. 

Nie dotyczy 

2.18 
Czy decyzja o zamkni%ciu 
zosta a przed u'ona? 

Je'eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda#: podstaw% prawn", 

organ wydaj"cy, dat% wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni%cia. 

Nie dotyczy 

2.19 
Czy przed u'ona decyzja o 
zamkni%ciu zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je'eli nie, to wyja!ni# dlaczego. 

Nie dotyczy 

2.20 

Zgoda na zamkni%cie 
wydzielonej cz%!ci sk adowiska 
na podstawie art. 54 ustawy o 
odpadach 

Poda#: organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni%cia, dat% zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

Nie dotyczy 

2.21 

Zgoda na zamkni%cie 
sk adowiska odpadów na 
podstawie art. 54 ustawy o 
odpadach 

Poda#: organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni%cia, dat% zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

Nie dotyczy 

2.22 
Rok faktycznego zamkni%cia 
sk adowiska 

Poda# dat% zamkni%cia. Nie dotyczy 

2.23 
Decyzja zatwierdzaj"ca 
instrukcj% eksploatacji 
sk adowiska 

Poda#: organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Bia ej 
20.05.2003 nr 43 

2.24 
Czy decyzja zatwierdzaj"ca 
instrukcj% eksploatacji 
sk adowiska by a czasowa? 

Je'eli tak, to wskaza# na jaki okres. Nie 

2.25 

Zezwolenie na prowadzenie 
dzia alno!ci w zakresie odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów 
(je!li dotyczy) 

Poda#: organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, termin 

obowi"zywania. 

Starosta Bielski 27.03.2003 ZR-O(/O-
7644/212A/02/03 
31.03.2013 

2.26 
Pozwolenie zintegrowane (je!li 
dotyczy) 

Poda#: organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, termin 

obowi"zywania. 
Nie dotyczy 

2.27 
Czy sk adowisko jest 
przewidziane do uzyskania 
pozwolenia zintegrowanego? 

Je'eli tak, to poda# termin 
(planowany) z o'enia wniosku. 

Nie dotyczy 

2.28 
Czy dla sk adowiska by a 
wydana decyzja w sprawie 
wstrzymania dzia alno!ci? 

Je'eli tak, to poda# dane nt. decyzji: 
podstaw% prawna, organ wydaj"cy, 
dat% wydania decyzji, znak decyzji, 

termin wstrzymania dzia alno!ci. 

Nie 

3. Bazy danych i wykazy 

3.1 

Czy sk adowisko jest uj%te w 
wykazie zamieszczonym w 
wojewódzkim planie gospodarki 
odpadami? 

[tak/nie] Tak 

3.2 

Czy w wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami okre!lono 
termin zamkni%cia 
sk adowiska? 

Je'eli tak, to poda# rok. Nie 

3.3 
Czy sk adowisko jest uj%te w 
wojewódzkiej bazie o 
gospodarce odpadami? 

[tak/nie] Tak 

3.4 
Czy sk adowisko odpadów jest 
uj%te w  bazie wojewódzkiej 
Inspekcji  Ochrony (rodowiska? 

[tak/nie] Tak 

3.5 
Czy sk adowisko jest uj%te w 
bazie Wojewódzkiego Urz%du 
Statystycznego? 

[tak/nie] Tak 

3.6 

Czy sk adowisko zosta o uj%te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz"d Wojewódzki do 
ministerstwa (rodowiska w 
2004r. 

[tak/nie] Tak 
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3.7 

Czy sk adowisko zosta o uj%te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz"d Wojewódzki do 
ministerstwa (rodowiska w 
2004r. 

[tak/nie] Tak 

3.8 

Czy sk adowisko zosta o uj%te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz"d Wojewódzki do 
ministerstwa (rodowiska w 
2004r. 

[tak/nie] Tak 

4. Wymagania techniczne 

4.1 Pojemno!# ca kowita m
3 45423 

4.2 Pojemno!# zape niona m
3 29543 

4.3 
Pojemno!# pozosta a do 
zape nienia 

m
3 15880 

4.4 
Powierzchnia w granicach 
korony 

m
2 10917 

Brak [tak/nie] Nie 

Naturalna bariera geologiczne 
(mi"'szo!#, wspó czynnik filtracji) 

Tak 
Warstwa gliny o grubo!ci 2,1 m 
Warstwa piasku o grubo!ci 10 cm 
K=1,099x10

-8
 m/s 

Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, 
mi"'szo!#, wspó czynnik filtracji) 

Nie 

4.5 Uszczelnienie 

Izolacja syntetyczna (materia , 
grubo!#) 

Geomembrana z folii HDPE o grubo!ci 
2 mm 

Brak [tak/nie] Nie 
Warstwa drena'owa (mi"'szo!#, 

wspó czynnik filtracji) 
Drobny 'wir 30 cm 

Kolektory (materia , !rednica) Rury PCV Ø 110/135 mm 
Ukszta towanie misy (nachylenie 
wzd u' kolektorów i w kierunku 

kolektorów, %) 
1:1,5 

4.6 Drena' 

Zewn%trzny system rowów Nie 
Brak [tak/nie] Nie 

4.7 Gromadzenie odcieków W specjalnych zbiornikach 
(pojemno!#, m3) 

45 

Odprowadzanie do kanalizacji 
miejskiej [tak/nie] 

Nie 

Wywóz do oczyszczalni miejskiej 
[tak/nie] 

Tak 

Wykorzystanie do celów 
technologicznych (jakich?) 

Nie 
4.8 Post%powanie z odciekami 

Oczyszczanie lub podczyszczanie we 
w asnej oczyszczalni (odbiornik 

!cieków oczyszczonych) 
Nie 

Brak [tak/nie] Nie 
Z emisj" do atmosfery Tak 
Spalanie w pochodni Nie 

4.9 
Instalacja do odprowadzania 
gazu sk adowiskowego 

Odzysk energii Nie 
Brak [tak/nie] Tak 

4.10 Pas zieleni 
Szeroko!# pasa [m] 50 m 

4.11 Ogrodzenie [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 
Urz"dzenia do mycia i 
dezynfekcji 

[tak/nie] Tak 

[tak/nie] Tak 
4.16 

Wykonywanie warstw 
przykrywaj"cych odpady Materia  (je!li odpady, poda# kod) Popió  10 01 01 
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Dane meteorologiczne Tak 
Kontrola wykonywania elementów 

s u'"cych do monitoringu 
Tak 

Wody powierzchniowe Tak 
4.17 

Monitoring w fazie 
przedeksploatacyjnej 

Wody podziemne Tak 
Opad atmosferyczny Nie 

Wody powierzchniowe Tak 
Wody odciekowe Tak 
Wody podziemne Tak 

Gaz sk adowiskowy Tak 
Osiadanie powierzchni sk adowiska Tak 

4.18 
Monitoring w fazie 
eksploatacyjnej lub 
poeksploatacyjnej 

Struktura i sk ad odpadów Tak 

5. Dofinansowanie 

5.1 

Czy dostosowanie sk adowiska 
wymaga dodatkowych !rodków 
finansowych (poza !rodkami 
w asnymi zarz"dzaj"cego)? 

Je'eli tak, to wskaza# szacowana 
ca kowita kwot% i !rodki w asne 

zarz"dzaj"cego. Je!li nie, wstawi# „0”.
0 

5.2 

Czy rekultywacja sk adowiska 
wymaga dodatkowych !rodkami 
finansowych (poza !rodkami 
w asnymi zarz"dzaj"cego)? 

Je'eli tak, to wskaza# szacowana 
ca kowita kwot% i !rodki w asne 

zarz"dzaj"cego. Je!li nie, wstawi# „0”.
0 

6. Odpady 

6.1 
Czy na sk adowisku odpadów 
s" deponowane odpady 
komunalne? 

[tak/nie] Tak 

6.2 

Czy na sk adowisku odpadów 
s" deponowane wy "cznie 
odpady wydobywcze okre!lone 
w dyrektywie 2006/21/WE? 

[tak/nie] Nie 

6.3 
kody odpadów, które s" 
dopuszczone do sk adowania 
na sk adowisku odpadów

3)
 20, 02, 03, 04, 15, 16, 17 

6.4 
Czy odpady s" sk adowane 
zgodnie z rozporz"dzeniem 
Ministra Gospodarki?

4)
[tak/nie] Tak 

6.5 
Kody odpadów dopuszczonych 
do odzysku na sk adowisku 
odpadów (je!li dotyczy) 

poda# w jakim celu s" 
wykorzystywane poszczególne 

rodzaje odpadów. 
10, 17 

6.6 
Czy do rekultywacji 
wykorzystywane s" odpady? 

Je'eli tak, to poda# jakie rodzaje 
odpadów (kody) i na podstawie jakiej 

decyzji, ze wskazaniem podstawy 
prawnej, organu wydaj"cego, daty 

decyzji, znak decyzji. 

Nie dotyczy 

6.7 
Masa odpadów sk adowana w 
2003r. (je!li dotyczy) 

[Mg] 1686 

6.8 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2003r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg] 426,6 

6.9 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni%ciu 
sk adowiska w 2003r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

Nie dotyczy 

6.10 
Masa odpadów sk adowana w 
2004r. (je!li dotyczy) 

[Mg] 2058,4 

6.11 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2004r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg] 405,5 
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6.12 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni%ciu 
sk adowiska w 2004r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

Nie dotyczy 

6.13 
Masa odpadów sk adowana w 
2005r. (je!li dotyczy) 

[Mg] 1564,9 

6.14 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2005r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg] 346,2 

6.15 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni%ciu 
sk adowiska w 2005r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

Nie dotyczy 

6.16 
Masa odpadów sk adowana w 
2006r. (je!li dotyczy) 

[Mg] 1807,6 

6.17 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2006r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg] 847,99 

6.18 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni%ciu 
sk adowiska w 2006r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

Nie dotyczy 

 
Obja!nienia do tabeli: 
1) N - sk adowisko odpadów niebezpiecznych, O - sk adowisko odpadów oboj%tnych, IN - sk adowisko odpadów 

innych ni' niebezpieczne i oboj%tne.  Je!li na sk adowisku s" sk adowane wy "cznie odpady wydobywcze 
(zdefiniowane dyrektywie 2006/21/WE) dodatkowo dopisa# okre!lenie UOU- obiekt unieszkodliwiania odpadów. 

2) Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy- Prawo ochrony !rodowiska, ustawy o odpadach oraz 
o zmianie niektórych ustaw. 

3) Wed ug rozporz"dzenia Ministra (rodowiska z dnia 27 wrze!nia 2001 w sprawie katalogu odpadów 
4) Rozporz"dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pa)dziernika 2002r. w sprawie rodzajów odpadów, które mog" 

by# sk adowane w sposób nieselektywny (Dz.U. Nr 191, poz. 1595). 
 





Karta sk adowiska odpadów 
 
Sk adowisko odpadów komunalnych i osadów !ciekowych w Cieszynie 
Marklowicach, ul. Motokrosowa 
 
stan na dzie" 31 grudnia 2006 r. 

Lp. 
Elementy charakterystyki 

sk adowiska odpadów 
Zakres danych Informacje o sk adowisku odpadów 

1. Ogólne informacje o obiekcie   

1.1 
Nazwa i adres sk adowiska 
odpadów 

 

Sk adowisko odpadów komunalnych 
i osadów !ciekowych w Cieszynie 
Marklowicach, 
Cieszyn, ul. Motokrosowa 

1.2 Gmina  Cieszyn 

1.3 Powiat  cieszy"ski 

1.4 Województwo  !l#skie 

1.5 REGON (je!li posiada)  nie dotyczy 

1.6 NIP (je!li posiada)  nie dotyczy 

1.7 Typ sk adowiska (N/O/IN; OUO)
1) IN 

1.8 
Nazwa i adres w a!ciciela 
sk adowiska odpadów 

Poda$, czy jest to jednostka 
samorz#du terytorialnego, Skarbu 
Pa"stwa, przedsi%biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda$ % udzia u 

jednostek samorz#du terytorialnego) 

Gmina Cieszyn 
Cieszyn, Rynek 1 

1.9 REGON (je!li posiada)  072182338 

1.10 NIP (je!li posiada)  548-24-04-950 

1.11 
Nazwa i adres w a!ciciela 
gruntu pod sk adowiskiem 
odpadów 

Poda$, czy jest to jednostka 
samorz#du terytorialnego, Skarbu 
Pa"stwa, przedsi%biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda$ % udzia u 

jednostek samorz#du terytorialnego) 

jednostka samorz#du terytorialnego 
Gmina Cieszyn 
Cieszyn, Rynek 1 

1.12 REGON (je!li posiada)  072182338 

1.13 NIP (je!li posiada)  548-24-04-950 

1.14 
Nazwa i adres zarz#dzaj#cego 
sk adowiskiem odpadów 

Poda$, czy jest to jednostka 
samorz#du terytorialnego, Skarbu 
Pa"stwa, przedsi%biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda$ % udzia u 

jednostek samorz#du terytorialnego) 

Zak ad Gospodarki Komunalnej 
w Cieszynie, 
Cieszyn, ul. S owicza 59, 
(zak ad bud&etowy gminy) 

1.15 REGON (je!li posiada)  070051655 

1.16 NIP (je!li posiada)  548-007-53-24 

1.17 
Czy kierownik sk adowiska 
posiada wymagane 
kwalifikacje? 

[tak/nie] Tak 

1.18 Liczba kwater szt. 1 

1.19 Liczba kwater eksploatowanych szt. 1 

1.20 Liczba kwater zamkni%tych szt.  

1.21 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
budowy 

[tak/nie] Nie 

1.22 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
eksploatacji (przed 
zamkni%ciem)? 

[tak/nie] Tak  

1.23 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
rekultywacji? 

[tak/nie] Nie 

1.24 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
monitoringu po zako"czeniu 
rekultywacji? 

[tak/nie] Nie 

1.25 
Czy sk adowisko jest w okresie 
po zako"czeniu monitoringu? 

[tak/nie] Nie 



Lp. 
Elementy charakterystyki 

sk adowiska odpadów 
Zakres danych Informacje o sk adowisku odpadów 

2. Decyzje administracyjne   

2.1 
Decyzja lokalizacyjna (je!li 
dotyczy) 

Poda$: organ wydaj#cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Burmistrz Miasta Cieszyna 
6.06.01997 r. 
APN 7331/D/30/97 

2.2 

Decyzja o warunkach 
zabudowania i 
zagospodarowania terenu (je!li 
dotyczy) 

Poda$: organ wydaj#cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Burmistrz Miasta Cieszyna 
6.06.01997 r. 
APN 7331/D/30/97 

2.3 Pozwolenie na budow% 
Poda$: organ wydaj#cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji; wskaza$, je!li 

decyzja zosta a uchylona. 

Urz#d Rejonowy w Cieszynie 
23.02.1998 r.  
UAN 7351/54/98 

2.4 
Pozwolenie na u&ytkowanie 
(je!li dotyczy) 

Poda$: organ wydaj#cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Urz#d Rejonowy w Cieszynie 
24.12.1998 r.  
UAN 7353/264/98 

2.5 

Decyzja o wykonaniu przegl#du 
ekologicznego na podstawie 
art. 33 ust. 1 ustawy 
wprowadzajacej

2)

Poda$: organ wydaj#cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Starosta Cieszy"ski 
23.04.2002 r. 
WS.75630-2/02/Od 

2.6 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 
ustawy wprowadzajacej

2)
 (je!li 

dotyczy) 

Poda$: organ wydaj#cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowani. 
 

2.7 

Czy tre!$ decyzji o 
dostosowaniu na podstawie art. 
33 ust. 2 pkt 1 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja!ni$, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

 

2.8 
Czy decyzja o dostosowaniu 
zosta a przed u&ona? 

Je&eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda$: podstaw% prawn#, 

organ wydaj#cy, dat% wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

 

2.9 
Czy przed u&ona decyzja 
zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja!ni$, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

 

2.10 
Rok faktycznego dostosowania 
sk adowiska odpadów 

Poda$ dat% dostosowania.  

2.11 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 
ustawy wprowadzajacej

2)
 (je!li 

dotyczy) 

Poda$, organ wydaj#cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 
 

2.12 

Czy tre!$ decyzji o 
dostosowaniu na podstawie art. 
33 ust. 2 pkt 2 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja!ni$, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

 

2.13 
Czy decyzja o dostosowaniu 
zosta a przed u&ona? 

Je&eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda$: podstaw% prawn#, 

organ wydaj#cy, dat% wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

 

2.14 
Czy przed u&ona decyzja 
zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja!ni$, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

 

2.15 
Rok faktycznego dostosowania 
sk adowiska odpadów 

Poda$ rok.  

2.16 

Decyzja o zamkni%ciu 
sk adowiska na podstawie art. 
33 ust. 6 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 (je!li dotyczy) 

Poda$, organ wydaj#cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni%cia. 
 



Lp. 
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sk adowiska odpadów 
Zakres danych Informacje o sk adowisku odpadów 

2.17 

Czy decyzja o zamkni%ciu 
sk adowiska na podstawie art. 
33 ust. 6 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja!ni$ dlaczego. 

 

2.18 
Czy decyzja o zamkni%ciu 
zosta a przed u&ona? 

Je&eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda$: podstaw% prawn#, 

organ wydaj#cy, dat% wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni%cia. 

 

2.19 
Czy przed u&ona decyzja o 
zamkni%ciu zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja!ni$ dlaczego. 

 

2.20 

Zgoda na zamkni%cie 
wydzielonej cz%!ci sk adowiska 
na podstawie art. 54 ustawy o 
odpadach 

Poda$: organ wydaj#cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni%cia, dat% zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

 

2.21 

Zgoda na zamkni%cie 
sk adowiska odpadów na 
podstawie art. 54 ustawy o 
odpadach 

Poda$: organ wydaj#cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni%cia, dat% zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

 

2.22 
Rok faktycznego zamkni%cia 
sk adowiska 

Poda$ dat% zamkni%cia.  

2.23 
Decyzja zatwierdzaj#ca 
instrukcj% eksploatacji 
sk adowiska 

Poda$: organ wydaj#cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Starosta Cieszy"ski 
7.03.2003 r. 
WS.7644-25/03/Od 

2.24 
Czy decyzja zatwierdzaj#ca 
instrukcj% eksploatacji 
sk adowiska by a czasowa? 

Je&eli tak, to wskaza$ na jaki okres.  

2.25 

Zezwolenie na prowadzenie 
dzia alno!ci w zakresie odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów 
(je!li dotyczy) 

Poda$: organ wydaj#cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, termin 

obowi#zywania. 
 

2.26 
Pozwolenie zintegrowane (je!li 
dotyczy) 

Poda$: organ wydaj#cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, termin 

obowi#zywania. 
 

2.27 
Czy sk adowisko jest 
przewidziane do uzyskania 
pozwolenia zintegrowanego? 

Je&eli tak, to poda$ termin 
(planowany) z o&enia wniosku. 

Nie  

2.28 
Czy dla sk adowiska by a 
wydana decyzja w sprawie 
wstrzymania dzia alno!ci? 

Je&eli tak, to poda$ dane nt. decyzji: 
podstaw% prawna, organ wydaj#cy, 
dat% wydania decyzji, znak decyzji, 

termin wstrzymania dzia alno!ci. 

Nie 

3. Bazy danych i wykazy   

3.1 

Czy sk adowisko jest uj%te w 
wykazie zamieszczonym w 
wojewódzkim planie gospodarki 
odpadami? 

[tak/nie] Tak 

3.2 

Czy w wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami okre!lono 
termin zamkni%cia 
sk adowiska? 

Je&eli tak, to poda$ rok. 

Nie (podano deklarowany rok 
zamkni%cia – 2005; faktyczny – 
wyniknie z eksploatacji) 

3.3 
Czy sk adowisko jest uj%te w 
wojewódzkiej bazie o 
gospodarce odpadami? 

[tak/nie] Tak  

3.4 
Czy sk adowisko odpadów jest 
uj%te w  bazie wojewódzkiej 
Inspekcji  Ochrony 'rodowiska? 

[tak/nie] Tak 

3.5 
Czy sk adowisko jest uj%te w 
bazie Wojewódzkiego Urz%du 
Statystycznego? 

[tak/nie] Tak 

3.6 

Czy sk adowisko zosta o uj%te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz#d Wojewódzki do 
ministerstwa 'rodowiska w 
2004r. 

[tak/nie] Tak 
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3.7 

Czy sk adowisko zosta o uj%te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz#d Wojewódzki do 
ministerstwa 'rodowiska w 
2004r. 

[tak/nie] Tak 

3.8 

Czy sk adowisko zosta o uj%te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz#d Wojewódzki do 
ministerstwa 'rodowiska w 
2004r. 

[tak/nie] Tak 

4. Wymagania techniczne   

4.1 Pojemno!$ ca kowita m
3 21.900 (wed ug instrukcji eksploatacji) 

4.2 Pojemno!$ zape niona m
3 17.980 

4.3 
Pojemno!$ pozosta a do 
zape nienia 

m
3

Instrukcja przewiduje zako"czenie 
nape niania przy poziomie 0,5 m poni&ej 
poziomu studzienek odgazowuj#cych 

4.4 
Powierzchnia w granicach 
korony 

m
2 7.800 

Brak [tak/nie] Nie 
Naturalna bariera geologiczne 

(mi#&szo!$, wspó czynnik filtracji) 
nie dotyczy 

Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, 
mi#&szo!$, wspó czynnik filtracji) 

nie dotyczy 4.5 Uszczelnienie 

Izolacja syntetyczna (materia , 
grubo!$) 

Geomembrana – dwie warstwy folii 
HDPE o grubo!ci 2,0 mm 

Brak [tak/nie] Nie 
Warstwa drena&owa (mi#&szo!$, 

wspó czynnik filtracji) 
&wirowa, mi#&szo!$ 0,30 m 

Kolektory (materia , !rednica) rury perforowane PCV Ø113 i Ø180 mm
Ukszta towanie misy (nachylenie 
wzd u& kolektorów i w kierunku 

kolektorów, %) 

Ø113 – 1% 
Ø180 – 1,4% 

4.6 Drena& 

Zewn%trzny system rowów nie dotyczy 
Brak [tak/nie] Tak 

4.7 Gromadzenie odcieków W specjalnych zbiornikach 
(pojemno!$, m3) 

nie dotyczy 

Odprowadzanie do kanalizacji 
miejskiej [tak/nie] 

Tak 

Wywóz do oczyszczalni miejskiej 
[tak/nie] 

Nie 

Wykorzystanie do celów 
technologicznych (jakich?) 

nie dotyczy 
4.8 Post%powanie z odciekami 

Oczyszczanie lub podczyszczanie we 
w asnej oczyszczalni (odbiornik 

!cieków oczyszczonych) 

Miejska oczyszczalnia !cieków; 
odbiornik – rzeka Olza 

Brak [tak/nie] Nie  
Z emisj# do atmosfery Przez studnie 
Spalanie w pochodni nie dotyczy 

4.9 
Instalacja do odprowadzania 
gazu sk adowiskowego 

Odzysk energii nie dotyczy 
Brak [tak/nie] Tak 

4.10 Pas zieleni 
Szeroko!$ pasa [m] nie dotyczy 

4.11 Ogrodzenie [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 
Urz#dzenia do mycia i 
dezynfekcji 

[tak/nie] Tak 

[tak/nie] Nie 
4.16 

Wykonywanie warstw 
przykrywaj#cych odpady Materia  (je!li odpady, poda$ kod) nie dotyczy 

4.17 Monitoring w fazie Dane meteorologiczne Nie 
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Kontrola wykonywania elementów 
s u&#cych do monitoringu 

Nie 

Wody powierzchniowe Nie 

 przedeksploatacyjnej 

Wody podziemne Nie 
Opad atmosferyczny Tak 

Wody powierzchniowe Tak 
Wody odciekowe Nie 
Wody podziemne Tak 

Gaz sk adowiskowy Nie 
Osiadanie powierzchni sk adowiska Nie 

4.18 
Monitoring w fazie 
eksploatacyjnej lub 
poeksploatacyjnej 

Struktura i sk ad odpadów Tak 

5. Dofinansowanie   

5.1 

Czy dostosowanie sk adowiska 
wymaga dodatkowych !rodków 
finansowych (poza !rodkami 
w asnymi zarz#dzaj#cego)? 

Je&eli tak, to wskaza$ szacowana 
ca kowita kwot% i !rodki w asne 

zarz#dzaj#cego. Je!li nie, wstawi$ „0”.
0 

5.2 

Czy rekultywacja sk adowiska 
wymaga dodatkowych !rodkami 
finansowych (poza !rodkami 
w asnymi zarz#dzaj#cego)? 

Je&eli tak, to wskaza$ szacowana 
ca kowita kwot% i !rodki w asne 

zarz#dzaj#cego. Je!li nie, wstawi$ „0”.
0 

6. Odpady   

6.1 
Czy na sk adowisku odpadów 
s# deponowane odpady 
komunalne? 

[tak/nie] Tak  

6.2 

Czy na sk adowisku odpadów 
s# deponowane wy #cznie 
odpady wydobywcze okre!lone 
w dyrektywie 2006/21/WE? 

[tak/nie] Nie 

6.3 
kody odpadów, które s# 
dopuszczone do sk adowania 
na sk adowisku odpadów

3)
 20 03 01; 19 08 05 

6.4 
Czy odpady s# sk adowane 
zgodnie z rozporz#dzeniem 
Ministra Gospodarki?

4)
[tak/nie] tak 

6.5 
Kody odpadów dopuszczonych 
do odzysku na sk adowisku 
odpadów (je!li dotyczy) 

poda$ w jakim celu s# 
wykorzystywane poszczególne 

rodzaje odpadów. 
 

6.6 
Czy do rekultywacji 
wykorzystywane s# odpady? 

Je&eli tak, to poda$ jakie rodzaje 
odpadów (kody) i na podstawie jakiej 

decyzji, ze wskazaniem podstawy 
prawnej, organu wydaj#cego, daty 

decyzji, znak decyzji. 

 

6.7 
Masa odpadów sk adowana w 
2003r. (je!li dotyczy) 

[Mg]  

6.8 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2003r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg]  

6.9 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni%ciu 
sk adowiska w 2003r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

 

6.10 
Masa odpadów sk adowana w 
2004r. (je!li dotyczy) 

[Mg]  

6.11 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2004r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg]  

6.12 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni%ciu 
sk adowiska w 2004r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 
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6.13 
Masa odpadów sk adowana w 
2005r. (je!li dotyczy) 

[Mg]  

6.14 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2005r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg]  

6.15 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni%ciu 
sk adowiska w 2005r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

 

6.16 
Masa odpadów sk adowana w 
2006r. (je!li dotyczy) 

[Mg] 5.110 

6.17 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2006r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg]  

6.18 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni%ciu 
sk adowiska w 2006r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

 

 
Obja!nienia do tabeli: 
1) N - sk adowisko odpadów niebezpiecznych, O - sk adowisko odpadów oboj%tnych, IN - sk adowisko odpadów 

innych ni& niebezpieczne i oboj%tne.  Je!li na sk adowisku s# sk adowane wy #cznie odpady wydobywcze 
(zdefiniowane dyrektywie 2006/21/WE) dodatkowo dopisa$ okre!lenie UOU- obiekt unieszkodliwiania odpadów. 

2) Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy- Prawo ochrony !rodowiska, ustawy o odpadach oraz 
o zmianie niektórych ustaw. 

3) Wed ug rozporz#dzenia Ministra 'rodowiska z dnia 27 wrze!nia 2001 w sprawie katalogu odpadów 
4) Rozporz#dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pa(dziernika 2002r. w sprawie rodzajów odpadów, które mog# 

by$ sk adowane w sposób nieselektywny (Dz.U. Nr 191, poz. 1595). 
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1. Ogólne informacje o obiekcie 

1.1 
Nazwa i adres sk adowiska 
odpadów 

 

Tymczasowe sk adowisko odpadów 
komunalnych w Cieszynie 
Boguszowicach, 
Cieszyn, ul. Motokrosowa 

1.2 Gmina  Cieszyn 

1.3 Powiat  cieszy!ski 

1.4 Województwo  "l#skie 

1.5 REGON (je"li posiada)  nie dotyczy 

1.6 NIP (je"li posiada)  nie dotyczy 

1.7 Typ sk adowiska (N/O/IN; OUO)
1) IN 

1.8 
Nazwa i adres w a"ciciela 
sk adowiska odpadów 

Poda$, czy jest to jednostka 
samorz#du terytorialnego, Skarbu 
Pa!stwa, przedsi%biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda$ % udzia u 

jednostek samorz#du terytorialnego) 

Gmina Cieszyn 
Cieszyn, Rynek 1 

1.9 REGON (je"li posiada)  072182338 

1.10 NIP (je"li posiada)  548-24-04-950 

1.11 
Nazwa i adres w a"ciciela 
gruntu pod sk adowiskiem 
odpadów 

Poda$, czy jest to jednostka 
samorz#du terytorialnego, Skarbu 
Pa!stwa, przedsi%biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda$ % udzia u 

jednostek samorz#du terytorialnego) 

jednostka samorz#du terytorialnego 
Gmina Cieszyn 
Cieszyn, Rynek 1 

1.12 REGON (je"li posiada)  072182338 

1.13 NIP (je"li posiada)  548-24-04-950 

1.14 
Nazwa i adres zarz#dzaj#cego 
sk adowiskiem odpadów 

Poda$, czy jest to jednostka 
samorz#du terytorialnego, Skarbu 
Pa!stwa, przedsi%biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda$ % udzia u 

jednostek samorz#du terytorialnego) 

Zak ad Gospodarki Komunalnej w 
Cieszynie, 
 Cieszyn, ul. S owicza 59, 
(zak ad bud&etowy gminy) 
 

1.15 REGON (je"li posiada)  070051655 

1.16 NIP (je"li posiada)  548-007-53-24 

1.17 
Czy kierownik sk adowiska 
posiada wymagane 
kwalifikacje? 

[tak/nie] Tak 

1.18 Liczba kwater szt. 2 

1.19 Liczba kwater eksploatowanych szt. 2 

1.20 Liczba kwater zamkni%tych szt.  

1.21 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
budowy 

[tak/nie] Nie 

1.22 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
eksploatacji (przed 
zamkni%ciem)? 

[tak/nie] Tak (obecnie traktowane jako awaryjne)

1.23 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
rekultywacji? 

[tak/nie] Nie 

1.24 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
monitoringu po zako!czeniu 
rekultywacji? 

[tak/nie] Nie 

1.25 
Czy sk adowisko jest w okresie 
po zako!czeniu monitoringu? 

[tak/nie] Nie 
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2. Decyzje administracyjne 

2.1 
Decyzja lokalizacyjna (je"li 
dotyczy) 

Poda$: organ wydaj#cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji. 

 

2.2 

Decyzja o warunkach 
zabudowania i 
zagospodarowania terenu (je"li 
dotyczy) 

Poda$: organ wydaj#cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji. 

 

2.3 Pozwolenie na budow% 
Poda$: organ wydaj#cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji; wskaza$, je"li 

decyzja zosta a uchylona. 

Wojewoda Bielski 
2.12.1991 r. 
OS-VI-7632/184/164/91 

2.4 
Pozwolenie na u&ytkowanie 
(je"li dotyczy) 

Poda$: organ wydaj#cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji. 

 

2.5 

Decyzja o wykonaniu przegl#du 
ekologicznego na podstawie 
art. 33 ust. 1 ustawy 
wprowadzajacej

2)

Poda$: organ wydaj#cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Starosta Cieszy!ski 
2.12.2002 r. 
WS.7524-6/11/Od 

2.6 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 
ustawy wprowadzajacej

2)
 (je"li 

dotyczy) 

Poda$: organ wydaj#cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowani. 
 

2.7 

Czy tre"$ decyzji o 
dostosowaniu na podstawie art. 
33 ust. 2 pkt 1 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja"ni$, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

 

2.8 
Czy decyzja o dostosowaniu 
zosta a przed u&ona? 

Je&eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda$: podstaw% prawn#, 

organ wydaj#cy, dat% wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

 

2.9 
Czy przed u&ona decyzja 
zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja"ni$, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

 

2.10 
Rok faktycznego dostosowania 
sk adowiska odpadów 

Poda$ dat% dostosowania.  

2.11 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 
ustawy wprowadzajacej

2)
 (je"li 

dotyczy) 

Poda$, organ wydaj#cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 
 

2.12 

Czy tre"$ decyzji o 
dostosowaniu na podstawie art. 
33 ust. 2 pkt 2 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja"ni$, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

 

2.13 
Czy decyzja o dostosowaniu 
zosta a przed u&ona? 

Je&eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda$: podstaw% prawn#, 

organ wydaj#cy, dat% wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

 

2.14 
Czy przed u&ona decyzja 
zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja"ni$, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

 

2.15 
Rok faktycznego dostosowania 
sk adowiska odpadów 

Poda$ rok.  

2.16 

Decyzja o zamkni%ciu 
sk adowiska na podstawie art. 
33 ust. 6 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 (je"li dotyczy) 

Poda$, organ wydaj#cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni%cia. 
 

2.17 

Czy decyzja o zamkni%ciu 
sk adowiska na podstawie art. 
33 ust. 6 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja"ni$ dlaczego. 
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2.18 
Czy decyzja o zamkni%ciu 
zosta a przed u&ona? 

Je&eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda$: podstaw% prawn#, 

organ wydaj#cy, dat% wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni%cia. 

 

2.19 
Czy przed u&ona decyzja o 
zamkni%ciu zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja"ni$ dlaczego. 

 

2.20 

Zgoda na zamkni%cie 
wydzielonej cz%"ci sk adowiska 
na podstawie art. 54 ustawy o 
odpadach 

Poda$: organ wydaj#cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni%cia, dat% zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

 

2.21 

Zgoda na zamkni%cie 
sk adowiska odpadów na 
podstawie art. 54 ustawy o 
odpadach 

Poda$: organ wydaj#cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni%cia, dat% zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

 

2.22 
Rok faktycznego zamkni%cia 
sk adowiska 

Poda$ dat% zamkni%cia.  

2.23 
Decyzja zatwierdzaj#ca 
instrukcj% eksploatacji 
sk adowiska 

Poda$: organ wydaj#cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Starosta Cieszy!ski 
7.01.2003 r. 
WS.7644-127/02/Od 

2.24 
Czy decyzja zatwierdzaj#ca 
instrukcj% eksploatacji 
sk adowiska by a czasowa? 

Je&eli tak, to wskaza$ na jaki okres.  

2.25 

Zezwolenie na prowadzenie 
dzia alno"ci w zakresie odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów 
(je"li dotyczy) 

Poda$: organ wydaj#cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, termin 

obowi#zywania. 
 

2.26 
Pozwolenie zintegrowane (je"li 
dotyczy) 

Poda$: organ wydaj#cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, termin 

obowi#zywania. 
 

2.27 
Czy sk adowisko jest 
przewidziane do uzyskania 
pozwolenia zintegrowanego? 

Je&eli tak, to poda$ termin 
(planowany) z o&enia wniosku. 

Nie 

2.28 
Czy dla sk adowiska by a 
wydana decyzja w sprawie 
wstrzymania dzia alno"ci? 

Je&eli tak, to poda$ dane nt. decyzji: 
podstaw% prawna, organ wydaj#cy, 
dat% wydania decyzji, znak decyzji, 

termin wstrzymania dzia alno"ci. 

Nie 

3. Bazy danych i wykazy 

3.1 

Czy sk adowisko jest uj%te w 
wykazie zamieszczonym w 
wojewódzkim planie gospodarki 
odpadami? 

[tak/nie] Tak 

3.2 

Czy w wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami okre"lono 
termin zamkni%cia 
sk adowiska? 

Je&eli tak, to poda$ rok. 
Nie (podano deklarowany rok 
zamkni%cia – 2010) 

3.3 
Czy sk adowisko jest uj%te w 
wojewódzkiej bazie o 
gospodarce odpadami? 

[tak/nie] Tak  

3.4 
Czy sk adowisko odpadów jest 
uj%te w  bazie wojewódzkiej 
Inspekcji  Ochrony 'rodowiska? 

[tak/nie] Tak 

3.5 
Czy sk adowisko jest uj%te w 
bazie Wojewódzkiego Urz%du 
Statystycznego? 

[tak/nie] Tak 

3.6 

Czy sk adowisko zosta o uj%te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz#d Wojewódzki do 
ministerstwa 'rodowiska w 
2004r. 

[tak/nie] Tak 

3.7 

Czy sk adowisko zosta o uj%te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz#d Wojewódzki do 
ministerstwa 'rodowiska w 
2004r. 

[tak/nie] Tak 
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3.8 

Czy sk adowisko zosta o uj%te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz#d Wojewódzki do 
ministerstwa 'rodowiska w 
2004r. 

[tak/nie] Tak 

4. Wymagania techniczne 

4.1 Pojemno"$ ca kowita m
3 49.850 

4.2 Pojemno"$ zape niona m
3 ok. 46.000 

4.3 
Pojemno"$ pozosta a do 
zape nienia 

m
3 ok. 3.850 

4.4 
Powierzchnia w granicach 
korony 

m
2 6.200 

Brak [tak/nie] Nie 
Naturalna bariera geologiczne 

(mi#&szo"$, wspó czynnik filtracji) 
 

Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, 
mi#&szo"$, wspó czynnik filtracji) 

zag%szczona ziemia  
k=3,6*10

-4
 m/sek 

4.5 Uszczelnienie 

Izolacja syntetyczna (materia , 
grubo"$) 

folia PCV o grubo"ci 1,9 mm 

Brak [tak/nie] Nie 
Warstwa drena&owa (mi#&szo"$, 

wspó czynnik filtracji) 
grubo"$ 0,30 m 

Kolektory (materia , "rednica) rura kamionkowa Ø150 mm 

Ukszta towanie misy (nachylenie 
wzd u& kolektorów i w kierunku 

kolektorów, %) 

trapez; wysoko"$ usypania wa ów od 
strony pó nocnej i wschodniej – 1 m, od 
strony zachodniej (oczyszczalnia 
"cieków) – 2 m 

4.6 Drena& 

Zewn%trzny system rowów opaskowy 
Brak [tak/nie] Nie 

4.7 Gromadzenie odcieków W specjalnych zbiornikach 
(pojemno"$, m3) 

 

Odprowadzanie do kanalizacji 
miejskiej [tak/nie] 

Tak 

Wywóz do oczyszczalni miejskiej 
[tak/nie] 

Nie 

Wykorzystanie do celów 
technologicznych (jakich?) 

nie dotyczy 4.8 Post%powanie z odciekami 

Oczyszczanie lub podczyszczanie we 
w asnej oczyszczalni (odbiornik 

"cieków oczyszczonych) 

Odcieki s# odprowadzane do 
wewn%trznej kanalizacji miejskiej 
oczyszczalni "cieków; 
odbiornik – rzeka Olza 

Brak [tak/nie] Tak  
Z emisj# do atmosfery Przez studnie 
Spalanie w pochodni nie dotyczy 

4.9 
Instalacja do odprowadzania 
gazu sk adowiskowego 

Odzysk energii nie dotyczy 
Brak [tak/nie] Nie 

4.10 Pas zieleni 
Szeroko"$ pasa [m] 

Od strony pó nocnej i wschodniej – 
zwarty kompleks le"ny; od strony 
po udniowej i zachodniej (oczyszczalnia 
"cieków) – ziele! izolacyjne na 
obwa owaniach sk adowiska – 10 m 

4.11 Ogrodzenie [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 
Urz#dzenia do mycia i 
dezynfekcji 

[tak/nie] Nie 

4.16 Wykonywanie warstw [tak/nie] Tak 
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 przykrywaj#cych odpady Materia  (je"li odpady, poda$ kod) 20 02 02 
Dane meteorologiczne Nie 

Kontrola wykonywania elementów 
s u&#cych do monitoringu 

Nie 

Wody powierzchniowe Nie 
4.17 

Monitoring w fazie 
przedeksploatacyjnej 

Wody podziemne Nie 
Opad atmosferyczny Tak 

Wody powierzchniowe Tak 
Wody odciekowe Nie 
Wody podziemne Tak 

Gaz sk adowiskowy Nie 
Osiadanie powierzchni sk adowiska Nie 

4.18 
Monitoring w fazie 
eksploatacyjnej lub 
poeksploatacyjnej 

Struktura i sk ad odpadów Tak 

5. Dofinansowanie 

5.1 

Czy dostosowanie sk adowiska 
wymaga dodatkowych "rodków 
finansowych (poza "rodkami 
w asnymi zarz#dzaj#cego)? 

Je&eli tak, to wskaza$ szacowana 
ca kowita kwot% i "rodki w asne 

zarz#dzaj#cego. Je"li nie, wstawi$ „0”.
0 

5.2 

Czy rekultywacja sk adowiska 
wymaga dodatkowych "rodkami 
finansowych (poza "rodkami 
w asnymi zarz#dzaj#cego)? 

Je&eli tak, to wskaza$ szacowana 
ca kowita kwot% i "rodki w asne 

zarz#dzaj#cego. Je"li nie, wstawi$ „0”.
0 

6. Odpady 

6.1 
Czy na sk adowisku odpadów 
s# deponowane odpady 
komunalne? 

[tak/nie] Tak (sk adowisko awaryjne) 

6.2 

Czy na sk adowisku odpadów 
s# deponowane wy #cznie 
odpady wydobywcze okre"lone 
w dyrektywie 2006/21/WE? 

[tak/nie] Nie 

6.3 
kody odpadów, które s# 
dopuszczone do sk adowania 
na sk adowisku odpadów

3)
 20 03 01 

6.4 
Czy odpady s# sk adowane 
zgodnie z rozporz#dzeniem 
Ministra Gospodarki?

4)
[tak/nie] Tak 

6.5 
Kody odpadów dopuszczonych 
do odzysku na sk adowisku 
odpadów (je"li dotyczy) 

poda$ w jakim celu s# 
wykorzystywane poszczególne 

rodzaje odpadów. 
 

6.6 
Czy do rekultywacji 
wykorzystywane s# odpady? 

Je&eli tak, to poda$ jakie rodzaje 
odpadów (kody) i na podstawie jakiej 

decyzji, ze wskazaniem podstawy 
prawnej, organu wydaj#cego, daty 

decyzji, znak decyzji. 

Nie 

6.7 
Masa odpadów sk adowana w 
2003r. (je"li dotyczy) 

[Mg]  

6.8 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2003r. (je"li 
dotyczy) 

[Mg]  

6.9 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni%ciu 
sk adowiska w 2003r. (je"li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

 

6.10 
Masa odpadów sk adowana w 
2004r. (je"li dotyczy) 

[Mg]  

6.11 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2004r. (je"li 
dotyczy) 

[Mg]  
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6.12 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni%ciu 
sk adowiska w 2004r. (je"li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

 

6.13 
Masa odpadów sk adowana w 
2005r. (je"li dotyczy) 

[Mg]  

6.14 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2005r. (je"li 
dotyczy) 

[Mg]  

6.15 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni%ciu 
sk adowiska w 2005r. (je"li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

 

6.16 
Masa odpadów sk adowana w 
2006r. (je"li dotyczy) 

[Mg]  

6.17 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2006r. (je"li 
dotyczy) 

[Mg]  

6.18 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni%ciu 
sk adowiska w 2006r. (je"li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

 

 
Obja"nienia do tabeli: 
1) N - sk adowisko odpadów niebezpiecznych, O - sk adowisko odpadów oboj%tnych, IN - sk adowisko odpadów 

innych ni& niebezpieczne i oboj%tne.  Je"li na sk adowisku s# sk adowane wy #cznie odpady wydobywcze 
(zdefiniowane dyrektywie 2006/21/WE) dodatkowo dopisa$ okre"lenie UOU- obiekt unieszkodliwiania odpadów. 

2) Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy- Prawo ochrony "rodowiska, ustawy o odpadach oraz 
o zmianie niektórych ustaw. 

3) Wed ug rozporz#dzenia Ministra 'rodowiska z dnia 27 wrze"nia 2001 w sprawie katalogu odpadów 
4) Rozporz#dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pa(dziernika 2002r. w sprawie rodzajów odpadów, które mog# 

by$ sk adowane w sposób nieselektywny (Dz.U. Nr 191, poz. 1595). 

 





















Karta sk adowiska odpadów 
 
Sk adowisko odpadów innych ni! niebezpieczne i oboj"tne w Sobuczynie 
 
stan na dzie# 31 grudnia 2006 r. 
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1. Ogólne informacje o obiekcie   

1.1 
Nazwa i adres sk adowiska 
odpadów 

 

Sk adowisko odpadów innych ni! 
niebezpieczne i oboj"tne w Sobuczynie 
Sobuczyna, ul. Konwaliowa 1, 42-263 
Wrzosowa 

1.2 Gmina  Poczesna 

1.3 Powiat  cz"stochowski 

1.4 Województwo  #l$skie 

1.5 REGON (je%li posiada)  150370893 

1.6 NIP (je%li posiada)  573-22-44-750 

1.7 Typ sk adowiska (N/O/IN; OUO)
1)

IN 

1.8 
Nazwa i adres w a%ciciela 
sk adowiska odpadów 

Poda&, czy jest to jednostka 
samorz$du terytorialnego, Skarbu 
Pa'stwa, przedsi"biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda& % udzia u 

jednostek samorz$du terytorialnego) 

Samorz$d Miasta Cz"stochowy; 
ul. #l$ska 11/13, 42-217 Cz"stochowa; 
100% udzia  

1.9 REGON (je%li posiada)   

1.10 NIP (je%li posiada)  573-011-53-04 

1.11 
Nazwa i adres w a%ciciela 
gruntu pod sk adowiskiem 
odpadów 

Poda&, czy jest to jednostka 
samorz$du terytorialnego, Skarbu 
Pa'stwa, przedsi"biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda& % udzia u 

jednostek samorz$du terytorialnego) 

Cz"stochowskie Przedsi"biorstwo 
Komunalne Sp. z o.o., 
Sobuczyna, ul. Konwaliowa 1, 42-263 
Wrzosowa; 
100% udzia  Gminy Cz"stochowa 

1.12 REGON (je%li posiada)  150370893 

1.13 NIP (je%li posiada)  573-22-44-750 

1.14 
Nazwa i adres zarz$dzaj$cego 
sk adowiskiem odpadów 

Poda&, czy jest to jednostka 
samorz$du terytorialnego, Skarbu 
Pa'stwa, przedsi"biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda& % udzia u 

jednostek samorz$du terytorialnego) 

Cz"stochowskie Przedsi"biorstwo 
Komunalne Sp. z o.o.; 
Sobuczyna, Konwaliowa 1, 42-263 
Wrzosowa; 
100% udzia  Gminy Cz"stochowa 

1.15 REGON (je%li posiada)  150370893 

1.16 NIP (je%li posiada)  573-22-44-750 

1.17 
Czy kierownik sk adowiska 
posiada wymagane 
kwalifikacje? 

[tak/nie] Tak 

1.18 Liczba kwater szt. 1 (urz$dzona) 

1.19 Liczba kwater eksploatowanych szt. 1 

1.20 Liczba kwater zamkni"tych szt. 0 

1.21 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
budowy 

[tak/nie] 

Tak, 
Rozpocz"to cykl inwestycyjny budowy 
kwatery nr 2 
oraz budowy Zak adu 
Zagospodarowania Odpadów -termin 
realizacji do 18.12.2007r. 

1.22 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
eksploatacji (przed 
zamkni"ciem)? 

[tak/nie] Tak 

1.23 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
rekultywacji? 

[tak/nie] Tak 



Lp. 
Elementy charakterystyki 
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1.24 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
monitoringu po zako'czeniu 
rekultywacji? 

[tak/nie] Nie 

1.25 
Czy sk adowisko jest w okresie 
po zako'czeniu monitoringu? 

[tak/nie] Nie 

2. Decyzje administracyjne   

2.1 
Decyzja lokalizacyjna (je%li 
dotyczy) 

Poda&: organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Wojewoda Cz"stochowski; 
23.11.1983r.; 
PL-II-4217/17/8/83 

2.2 

Decyzja o warunkach 
zabudowania i 
zagospodarowania terenu (je%li 
dotyczy) 

Poda&: organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Wojewódzkie Biuro Planowania 
Przestrzennego w Cz"stochowie; 
28.07.1983r.; NI-U5/5610/3 3 78/83 

2.3 Pozwolenie na budow" 
Poda&: organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji; wskaza&, je%li 

decyzja zosta a uchylona. 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego; 
29.11.2003r.; 
PINB.II.7355/3/12/P/03 

2.4 
Pozwolenie na u!ytkowanie 
(je%li dotyczy) 

Poda&: organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego; 29.11.2003r.; 
PINB.II.7355/3/12/P/03 

2.5 

Decyzja o wykonaniu przegl$du 
ekologicznego na podstawie 
art. 33 ust. 1 ustawy 
wprowadzajacej

2)

Poda&: organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Starosta Cz"stochowski; 
24.01.2002r.; 
O#.VII.7635/1/02 

2.6 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 
ustawy wprowadzajacej

2)
 (je%li 

dotyczy) 

Poda&: organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowani. 

Wojewoda #l$ski; 10 grudnia 2003r.; 
#R-X-6623/4/03 31.12.2005r. 

2.7 

Czy tre%& decyzji o 
dostosowaniu na podstawie art. 
33 ust. 2 pkt 1 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je!eli nie, to wyja%ni&, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

Tak 

2.8 
Czy decyzja o dostosowaniu 
zosta a przed u!ona? 

Je!eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda&: podstaw" prawn$, 

organ wydaj$cy, dat" wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

Nie 

2.9 
Czy przed u!ona decyzja 
zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je!eli nie, to wyja%ni&, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

 

2.10 
Rok faktycznego dostosowania 
sk adowiska odpadów 

Poda& dat" dostosowania.  

2.11 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 
ustawy wprowadzajacej

2)
 (je%li 

dotyczy) 

Poda&, organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 
31.12.2005r. 

2.12 

Czy tre%& decyzji o 
dostosowaniu na podstawie art. 
33 ust. 2 pkt 2 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je!eli nie, to wyja%ni&, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

 

2.13 
Czy decyzja o dostosowaniu 
zosta a przed u!ona? 

Je!eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda&: podstaw" prawn$, 

organ wydaj$cy, dat" wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

 

2.14 
Czy przed u!ona decyzja 
zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je!eli nie, to wyja%ni&, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

 

2.15 
Rok faktycznego dostosowania 
sk adowiska odpadów 

Poda& rok.  
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2.16 

Decyzja o zamkni"ciu 
sk adowiska na podstawie art. 
33 ust. 6 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 (je%li dotyczy) 

Poda&, organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni"cia. 
 

2.17 

Czy decyzja o zamkni"ciu 
sk adowiska na podstawie art. 
33 ust. 6 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je!eli nie, to wyja%ni& dlaczego. 

 

2.18 
Czy decyzja o zamkni"ciu 
zosta a przed u!ona? 

Je!eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda&: podstaw" prawn$, 

organ wydaj$cy, dat" wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni"cia. 

 

2.19 
Czy przed u!ona decyzja o 
zamkni"ciu zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je!eli nie, to wyja%ni& dlaczego. 

 

2.20 

Zgoda na zamkni"cie 
wydzielonej cz"%ci sk adowiska 
na podstawie art. 54 ustawy o 
odpadach 

Poda&: organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni"cia, dat" zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

 

2.21 

Zgoda na zamkni"cie 
sk adowiska odpadów na 
podstawie art. 54 ustawy o 
odpadach 

Poda&: organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni"cia, dat" zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

Wojewoda #l$ski; 5 lutego 2007r.; 
#R.V.6623/6/4/06; 2013r.; 31.12.2009r. 

2.22 
Rok faktycznego zamkni"cia 
sk adowiska 

Poda& dat" zamkni"cia.  

2.23 
Decyzja zatwierdzaj$ca 
instrukcj" eksploatacji 
sk adowiska 

Poda&: organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Wojewoda #l$ski; 16 czerwca 2003r.; 
#R.X.6623/5/l/02/03 

2.24 
Czy decyzja zatwierdzaj$ca 
instrukcj" eksploatacji 
sk adowiska by a czasowa? 

Je!eli tak, to wskaza& na jaki okres. 

Bezterminowa. 
29.12.2006r. Zarz$dzaj$cy 
sk adowiskiem wyst$pi  z wnioskiem o 
zatwierdzenie nowej instrukcji 
eksploatacji. 

2.25 

Zezwolenie na prowadzenie 
dzia alno%ci w zakresie odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów 
(je%li dotyczy) 

Poda&: organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji, termin 

obowi$zywania. 
 

2.26 
Pozwolenie zintegrowane (je%li 
dotyczy) 

Poda&: organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji, termin 

obowi$zywania. 

Wojewoda #l$ski; 3 sierpnia 2006r.; #R-
III-6618/PZ/50/05/17/06; 3 sierpnia 
2016r. 

2.27 
Czy sk adowisko jest 
przewidziane do uzyskania 
pozwolenia zintegrowanego? 

Je!eli tak, to poda& termin 
(planowany) z o!enia wniosku. 

Sk adowisko posiada pozwolenie 
zintegrowane. 

2.28 
Czy dla sk adowiska by a 
wydana decyzja w sprawie 
wstrzymania dzia alno%ci? 

Je!eli tak, to poda& dane nt. decyzji: 
podstaw" prawna, organ wydaj$cy, 
dat" wydania decyzji, znak decyzji, 

termin wstrzymania dzia alno%ci. 

Nie 

3. Bazy danych i wykazy   

3.1 

Czy sk adowisko jest uj"te w 
wykazie zamieszczonym w 
wojewódzkim planie gospodarki 
odpadami? 

[tak/nie] Tak 

3.2 

Czy w wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami okre%lono 
termin zamkni"cia 
sk adowiska? 

Je!eli tak, to poda& rok. Tak 2030r. 

3.3 
Czy sk adowisko jest uj"te w 
wojewódzkiej bazie o 
gospodarce odpadami? 

[tak/nie] Tak 

3.4 
Czy sk adowisko odpadów jest 
uj"te w  bazie wojewódzkiej 
Inspekcji  Ochrony #rodowiska? 

[tak/nie] Tak 
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3.5 
Czy sk adowisko jest uj"te w 
bazie Wojewódzkiego Urz"du 
Statystycznego? 

[tak/nie] Tak 

3.6 

Czy sk adowisko zosta o uj"te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz$d Wojewódzki do 
ministerstwa #rodowiska w 
2004r. 

[tak/nie] Tak 

3.7 

Czy sk adowisko zosta o uj"te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz$d Wojewódzki do 
ministerstwa #rodowiska w 
2004r. 

[tak/nie] Tak 

3.8 

Czy sk adowisko zosta o uj"te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz$d Wojewódzki do 
ministerstwa #rodowiska w 
2004r. 

[tak/nie] Tak 

4. Wymagania techniczne   

4.1 Pojemno%& ca kowita m
3

8767 tys. 

4.2 Pojemno%& zape niona m
3

2408 tys. 

4.3 
Pojemno%& pozosta a do 
zape nienia 

m
3 6359 tys. 

4.4 
Powierzchnia w granicach 
korony 

m
2 ok. 9,0 ha - dotyczy aktualnie 

eksploatowanej kwatery nr 1 
Brak [tak/nie] Nie 

Naturalna bariera geologiczne 
(mi$!szo%&, wspó czynnik filtracji) 

Grubo%& 23 - 48m k=lxlO"
10

Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, 
mi$!szo%&, wspó czynnik filtracji) 

Nie 
4.5 Uszczelnienie 

Izolacja syntetyczna (materia , 
grubo%&) 

Nie 

Brak [tak/nie] Nie 

Warstwa drena!owa (mi$!szo%&, 
wspó czynnik filtracji) 

Drena! u o!ono w ilastym pod o!u 
sk adowiska: s$czki melioracyjne 
0=7,5cm, w rozstawie lOm, o przeci"tnej 
g "boko%ci 0,8m 

Kolektory (materia , %rednica) 
Kolektor zbieraj$cy betonowy 0 600 
Kolektor odprowadzaj$cy PCV 0 400 

Ukszta towanie misy (nachylenie 
wzd u! kolektorów i w kierunku 

kolektorów, %) 

Nachylenie wzd u! i w kierunku 
kolektorów - 4% 

4.6 Drena! 

Zewn"trzny system rowów 
Rowy opaskowe wokó  kwatery 
sk adowej 

Brak [tak/nie] Nie 

4.7 Gromadzenie odcieków W specjalnych zbiornikach 
(pojemno%&, m3) 

zbiornik betonowy - 300 m
3
, zbiornik 

ziemny foliowany - 3 OOOm
3 
zbiornik 

ziemny foliowany - 120m
3

Odprowadzanie do kanalizacji 
miejskiej [tak/nie] 

Nie 

Wywóz do oczyszczalni miejskiej 
[tak/nie] 

Tak 

Wykorzystanie do celów 
technologicznych (jakich?) 

Nie 

4.8 Post"powanie z odciekami 

Oczyszczanie lub podczyszczanie we 
w asnej oczyszczalni (odbiornik 

%cieków oczyszczonych) 

Oczyszczanie w oczyszczalni 
membranowej 
odwrócona osmoza; 
Odbiornik %cieków oczyszczonych - 
rzeka Sobuczynka. 
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Brak [tak/nie] Nie 
Z emisj$ do atmosfery Nie 
Spalanie w pochodni Tak 

4.9 
Instalacja do odprowadzania 
gazu sk adowiskowego 

Odzysk energii Tak 
Brak [tak/nie] Nie 

4.10 Pas zieleni 
Szeroko%& pasa [m] 12-50m 

4.11 Ogrodzenie [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 
Urz$dzenia do mycia i 
dezynfekcji 

[tak/nie] Tak 

[tak/nie] Tak 

4.16 
Wykonywanie warstw 
przykrywaj$cych odpady Materia  (je%li odpady, poda& kod) 

Ziemia, inne odpady z mechanicznej 
obróbki odpadów (19 12 12) jako 
materia  inercyjny 

Dane meteorologiczne 

Brak danych, dokumentacja opracowana 
w latach 80-tych nie zachowa a si" w 
archiwum. 
Teren pod sk adowisko zosta  dobrany 
na podstawie bada', które prowadzone 
by y w zwi$zku z zamykaniem 
funkcjonuj$cych na tym obszarze kopal' 
rud !elaza. 

Kontrola wykonywania elementów 
s u!$cych do monitoringu 

 

Wody powierzchniowe  

4.17 
Monitoring w fazie 
przedeksploatacyjnej 

Wody podziemne  
Opad atmosferyczny Tak 

Wody powierzchniowe Tak 
Wody odciekowe Tak 
Wody podziemne Tak 

Gaz sk adowiskowy Tak 
Osiadanie powierzchni sk adowiska Tak 

4.18 
Monitoring w fazie 
eksploatacyjnej lub 
poeksploatacyjnej 

Struktura i sk ad odpadów Tak 

5. Dofinansowanie   

5.1 

Czy dostosowanie sk adowiska 
wymaga dodatkowych %rodków 
finansowych (poza %rodkami 
w asnymi zarz$dzaj$cego)? 

Je!eli tak, to wskaza& szacowana 
ca kowita kwot" i %rodki w asne 

zarz$dzaj$cego. Je%li nie, wstawi& „0”.
Tak 

5.2 

Czy rekultywacja sk adowiska 
wymaga dodatkowych %rodkami 
finansowych (poza %rodkami 
w asnymi zarz$dzaj$cego)? 

Je!eli tak, to wskaza& szacowana 
ca kowita kwot" i %rodki w asne 

zarz$dzaj$cego. Je%li nie, wstawi& „0”.

Tak; 
13mlnPLN; 1,95 min z  

6. Odpady   

6.1 
Czy na sk adowisku odpadów 
s$ deponowane odpady 
komunalne? 

[tak/nie] Tak 

6.2 

Czy na sk adowisku odpadów 
s$ deponowane wy $cznie 
odpady wydobywcze okre%lone 
w dyrektywie 2006/21/WE? 

[tak/nie] Nie 

6.3 
kody odpadów, które s$ 
dopuszczone do sk adowania 
na sk adowisku odpadów

3)
 W za $czeniu - Za $cznik nr 1 

6.4 
Czy odpady s$ sk adowane 
zgodnie z rozporz$dzeniem 
Ministra Gospodarki?

4)
[tak/nie] Tak 
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6.5 
Kody odpadów dopuszczonych 
do odzysku na sk adowisku 
odpadów (je%li dotyczy) 

poda& w jakim celu s$ 
wykorzystywane poszczególne 

rodzaje odpadów. 
W za $czeniu - Za $cznik nr 2 

6.6 
Czy do rekultywacji 
wykorzystywane s$ odpady? 

Je!eli tak, to poda& jakie rodzaje 
odpadów (kody) i na podstawie jakiej 

decyzji, ze wskazaniem podstawy 
prawnej, organu wydaj$cego, daty 

decyzji, znak decyzji. 

 

6.7 
Masa odpadów sk adowana w 
2003r. (je%li dotyczy) 

[Mg] 181 309,88 

6.8 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2003r. (je%li 
dotyczy) 

[Mg] 26 033,52 

6.9 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni"ciu 
sk adowiska w 2003r. (je%li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

 

6.10 
Masa odpadów sk adowana w 
2004r. (je%li dotyczy) 

[Mg] 110 563,92 

6.11 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2004r. (je%li 
dotyczy) 

[Mg] 58 072,60 

6.12 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni"ciu 
sk adowiska w 2004r. (je%li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

 

6.13 
Masa odpadów sk adowana w 
2005r. (je%li dotyczy) 

[Mg] 240 179,98 

6.14 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2005r. (je%li 
dotyczy) 

[Mg] 55 964,21 

6.15 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni"ciu 
sk adowiska w 2005r. (je%li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

 

6.16 
Masa odpadów sk adowana w 
2006r. (je%li dotyczy) 

[Mg] 269 150,48 

6.17 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2006r. (je%li 
dotyczy) 

[Mg] 100 032,22 

6.18 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni"ciu 
sk adowiska w 2006r. (je%li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

 

 
Obja%nienia do tabeli: 
1) N - sk adowisko odpadów niebezpiecznych, O - sk adowisko odpadów oboj"tnych, IN - sk adowisko odpadów 

innych ni! niebezpieczne i oboj"tne.  Je%li na sk adowisku s$ sk adowane wy $cznie odpady wydobywcze 
(zdefiniowane dyrektywie 2006/21/WE) dodatkowo dopisa& okre%lenie UOU- obiekt unieszkodliwiania odpadów. 

2) Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy- Prawo ochrony %rodowiska, ustawy o odpadach oraz 
o zmianie niektórych ustaw. 

3) Wed ug rozporz$dzenia Ministra #rodowiska z dnia 27 wrze%nia 2001 w sprawie katalogu odpadów 
4) Rozporz$dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pa(dziernika 2002r. w sprawie rodzajów odpadów, które mog$ 

by& sk adowane w sposób nieselektywny (Dz.U. Nr 191, poz. 1595). 
 



Karta sk adowiska odpadów 
 
Sk adowisko odpadów komunalnych Konopiska (Pa ysz) ul. Przemys owa 20 
 
stan na dzie! 31 grudnia 2006 r. 
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Elementy charakterystyki 
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Zakres danych Informacje o sk adowisku odpadów 

1. Ogólne informacje o obiekcie   

1.1 
Nazwa i adres sk adowiska 
odpadów 

 

Sk adowisko odpadów komunalnych ul. 
Przemys owa 20 
42-274 Konopiska 

1.2 Gmina  Konopiska 

1.3 Powiat  Cz!stochowski 

1.4 Województwo  "l#skie 

1.5 REGON (je$li posiada)   

1.6 NIP (je$li posiada)   

1.7 Typ sk adowiska (N/O/IN; OUO)
1)

IN 

1.8 
Nazwa i adres w a$ciciela 
sk adowiska odpadów 

Poda%, czy jest to jednostka 
samorz#du terytorialnego, Skarbu 
Pa&stwa, przedsi!biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda% % udzia u 

jednostek samorz#du terytorialnego) 

Urz#d Gminy Konopiska 
ul. Lipowa 5 
42-274 Konopiska 
JST-100% 

1.9 REGON (je$li posiada)   

1.10 NIP (je$li posiada)   

1.11 
Nazwa i adres w a$ciciela 
gruntu pod sk adowiskiem 
odpadów 

Poda%, czy jest to jednostka 
samorz#du terytorialnego, Skarbu 
Pa&stwa, przedsi!biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda% % udzia u 

jednostek samorz#du terytorialnego) 

Urz#d Gminy Konopiska 
ul. Lipowa 5 
42-274 Konopiska 

1.12 REGON (je$li posiada)   

1.13 NIP (je$li posiada)   

1.14 
Nazwa i adres zarz#dzaj#cego 
sk adowiskiem odpadów 

Poda%, czy jest to jednostka 
samorz#du terytorialnego, Skarbu 
Pa&stwa, przedsi!biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda% % udzia u 

jednostek samorz#du terytorialnego) 

Urz#d Gminy Konopiska 
ul. Lipowa 5 
42-274 Konopiska 

1.15 REGON (je$li posiada)   

1.16 NIP (je$li posiada)   

1.17 
Czy kierownik sk adowiska 
posiada wymagane 
kwalifikacje? 

[tak/nie] Tak 

1.18 Liczba kwater szt. 3 

1.19 Liczba kwater eksploatowanych szt. 3 

1.20 Liczba kwater zamkni!tych szt. 0 

1.21 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
budowy 

[tak/nie] Nie 

1.22 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
eksploatacji (przed 
zamkni!ciem)? 

[tak/nie] Tak 

1.23 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
rekultywacji? 

[tak/nie] Nie 

1.24 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
monitoringu po zako&czeniu 
rekultywacji? 

[tak/nie] Nie 

1.25 
Czy sk adowisko jest w okresie 
po zako&czeniu monitoringu? 

[tak/nie] Nie 

2. Decyzje administracyjne   

2.1 
Decyzja lokalizacyjna (je$li 
dotyczy) 

Poda%: organ wydaj#cy, dat! wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Zarz#d Gminy Konopiska 19.02.1993 
11-733/1993 
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2.2 

Decyzja o warunkach 
zabudowania i 
zagospodarowania terenu (je$li 
dotyczy) 

Poda%: organ wydaj#cy, dat! wydania 
decyzji, znak decyzji. 

nie dotyczy 

2.3 Pozwolenie na budow! 
Poda%: organ wydaj#cy, dat! wydania 
decyzji, znak decyzji; wskaza%, je$li 

decyzja zosta a uchylona. 

Burmistrz Miasta i Gminy Blachownia 
02.08.1994 III.7351/1/94 

2.4 
Pozwolenie na u'ytkowanie 
(je$li dotyczy) 

Poda%: organ wydaj#cy, dat! wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Protokó  odbioru 30.07.1997 

2.5 

Decyzja o wykonaniu przegl#du 
ekologicznego na podstawie 
art. 33 ust. 1 ustawy 
wprowadzajacej

2)

Poda%: organ wydaj#cy, dat! wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Starosta Powiatowy w Cz!stochowie 
06.02.2002 OS.VII.7635/4/02 

2.6 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 
ustawy wprowadzajacej

2)
 (je$li 

dotyczy) 

Poda%: organ wydaj#cy, dat! wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowani. 
nie dotyczy 

2.7 

Czy tre$% decyzji o 
dostosowaniu na podstawie art. 
33 ust. 2 pkt 1 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je'eli nie, to wyja$ni%, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

 

2.8 
Czy decyzja o dostosowaniu 
zosta a przed u'ona? 

Je'eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda%: podstaw! prawn#, 

organ wydaj#cy, dat! wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

 

2.9 
Czy przed u'ona decyzja 
zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je'eli nie, to wyja$ni%, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

 

2.10 
Rok faktycznego dostosowania 
sk adowiska odpadów 

Poda% dat! dostosowania.  

2.11 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 
ustawy wprowadzajacej

2)
 (je$li 

dotyczy) 

Poda%, organ wydaj#cy, dat! wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 
nie dotyczy 

2.12 

Czy tre$% decyzji o 
dostosowaniu na podstawie art. 
33 ust. 2 pkt 2 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je'eli nie, to wyja$ni%, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

 

2.13 
Czy decyzja o dostosowaniu 
zosta a przed u'ona? 

Je'eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda%: podstaw! prawn#, 

organ wydaj#cy, dat! wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

 

2.14 
Czy przed u'ona decyzja 
zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je'eli nie, to wyja$ni%, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

 

2.15 
Rok faktycznego dostosowania 
sk adowiska odpadów 

Poda% rok.  

2.16 

Decyzja o zamkni!ciu 
sk adowiska na podstawie art. 
33 ust. 6 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 (je$li dotyczy) 

Poda%, organ wydaj#cy, dat! wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni!cia. 
nie dotyczy 

2.17 

Czy decyzja o zamkni!ciu 
sk adowiska na podstawie art. 
33 ust. 6 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je'eli nie, to wyja$ni% dlaczego. 

 

2.18 
Czy decyzja o zamkni!ciu 
zosta a przed u'ona? 

Je'eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda%: podstaw! prawn#, 

organ wydaj#cy, dat! wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni!cia. 
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2.19 
Czy przed u'ona decyzja o 
zamkni!ciu zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je'eli nie, to wyja$ni% dlaczego. 

 

2.20 

Zgoda na zamkni!cie 
wydzielonej cz!$ci sk adowiska 
na podstawie art. 54 ustawy o 
odpadach 

Poda%: organ wydaj#cy, dat! wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni!cia, dat! zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

 

2.21 

Zgoda na zamkni!cie 
sk adowiska odpadów na 
podstawie art. 54 ustawy o 
odpadach 

Poda%: organ wydaj#cy, dat! wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni!cia, dat! zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

 

2.22 
Rok faktycznego zamkni!cia 
sk adowiska 

Poda% dat! zamkni!cia.  

2.23 
Decyzja zatwierdzaj#ca 
instrukcj! eksploatacji 
sk adowiska 

Poda%: organ wydaj#cy, dat! wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Starostwo Powiatowe w Cz!stochowie 
19.03.2003 O".VII.7635/26/03 

2.24 
Czy decyzja zatwierdzaj#ca 
instrukcj! eksploatacji 
sk adowiska by a czasowa? 

Je'eli tak, to wskaza% na jaki okres. Nie 

2.25 

Zezwolenie na prowadzenie 
dzia alno$ci w zakresie odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów 
(je$li dotyczy) 

Poda%: organ wydaj#cy, dat! wydania 
decyzji, znak decyzji, termin 

obowi#zywania. 
nie dotyczy 

2.26 
Pozwolenie zintegrowane (je$li 
dotyczy) 

Poda%: organ wydaj#cy, dat! wydania 
decyzji, znak decyzji, termin 

obowi#zywania. 
nie dotyczy 

2.27 
Czy sk adowisko jest 
przewidziane do uzyskania 
pozwolenia zintegrowanego? 

Je'eli tak, to poda% termin 
(planowany) z o'enia wniosku. 

Nie 

2.28 
Czy dla sk adowiska by a 
wydana decyzja w sprawie 
wstrzymania dzia alno$ci? 

Je'eli tak, to poda% dane nt. decyzji: 
podstaw! prawna, organ wydaj#cy, 
dat! wydania decyzji, znak decyzji, 

termin wstrzymania dzia alno$ci. 

Nie 

3. Bazy danych i wykazy   

3.1 

Czy sk adowisko jest uj!te w 
wykazie zamieszczonym w 
wojewódzkim planie gospodarki 
odpadami? 

[tak/nie] Tak 

3.2 

Czy w wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami okre$lono 
termin zamkni!cia 
sk adowiska? 

Je'eli tak, to poda% rok. 2014 

3.3 
Czy sk adowisko jest uj!te w 
wojewódzkiej bazie o 
gospodarce odpadami? 

[tak/nie] Tak 

3.4 
Czy sk adowisko odpadów jest 
uj!te w  bazie wojewódzkiej 
Inspekcji  Ochrony "rodowiska? 

[tak/nie] Tak 

3.5 
Czy sk adowisko jest uj!te w 
bazie Wojewódzkiego Urz!du 
Statystycznego? 

[tak/nie] Tak 

3.6 

Czy sk adowisko zosta o uj!te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz#d Wojewódzki do 
ministerstwa "rodowiska w 
2004r. 

[tak/nie] Tak 

3.7 

Czy sk adowisko zosta o uj!te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz#d Wojewódzki do 
ministerstwa "rodowiska w 
2004r. 

[tak/nie] Tak 

3.8 

Czy sk adowisko zosta o uj!te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz#d Wojewódzki do 
ministerstwa "rodowiska w 
2004r. 

[tak/nie] Tak 
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4. Wymagania techniczne   

4.1 Pojemno$% ca kowita m
3

179820 

4.2 Pojemno$% zape niona m
3

75520 

4.3 
Pojemno$% pozosta a do 
zape nienia 

m
3 104300 

4.4 
Powierzchnia w granicach 
korony 

m
2 37000 

Brak [tak/nie]  

Naturalna bariera geologiczne 
(mi#'szo$%, wspó czynnik filtracji) 

S aboprzepuszczalne gliny i gliny 
piaszczyste czwartorz!dowe o 
mi#'szo$ci l,3-2,2m poni'ej której 
zalegaj# i y rudono$ne 

Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, 
mi#'szo$%, wspó czynnik filtracji) 

 

4.5 Uszczelnienie 

Izolacja syntetyczna (materia , 
grubo$%) 

Folia PEHD l mm 

Brak [tak/nie]  
Warstwa drena'owa (mi#'szo$%, 

wspó czynnik filtracji) 
 

Kolektory (materia , $rednica) PCV, ceramika $r. 0,10-0,15 m 
Ukszta towanie misy (nachylenie 
wzd u' kolektorów i w kierunku 

kolektorów, %) 
 

4.6 Drena' 

Zewn!trzny system rowów Tak 
Brak [tak/nie]  

4.7 Gromadzenie odcieków W specjalnych zbiornikach 
(pojemno$%, m3) 

2400 m
3

Odprowadzanie do kanalizacji 
miejskiej [tak/nie] 

Nie 

Wywóz do oczyszczalni miejskiej 
[tak/nie] 

Nie 

Wykorzystanie do celów 
technologicznych (jakich?) 

Zraszanie czaszy sk adowiska 
4.8 Post!powanie z odciekami 

Oczyszczanie lub podczyszczanie we 
w asnej oczyszczalni (odbiornik 

$cieków oczyszczonych) 
 

Brak [tak/nie] Tak 
Z emisj# do atmosfery  
Spalanie w pochodni  

4.9 
Instalacja do odprowadzania 
gazu sk adowiskowego 

Odzysk energii  
Brak [tak/nie]  

4.10 Pas zieleni 
Szeroko$% pasa [m] 15 m 

4.11 Ogrodzenie [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 
Urz#dzenia do mycia i 
dezynfekcji 

[tak/nie] Tak 

[tak/nie] Tak 
4.16 

Wykonywanie warstw 
przykrywaj#cych odpady Materia  (je$li odpady, poda% kod) Ziemia rodzima, wapno gaszone, gruz 

Dane meteorologiczne  
Kontrola wykonywania elementów 

s u'#cych do monitoringu 
 

Wody powierzchniowe  
4.17 

Monitoring w fazie 
przedeksploatacyjnej 

Wody podziemne  
Opad atmosferyczny Tak 

Wody powierzchniowe  

4.18 Monitoring w fazie 
eksploatacyjnej lub 
poeksploatacyjnej 

Wody odciekowe  
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Wody podziemne Tak 
Gaz sk adowiskowy  

Osiadanie powierzchni sk adowiska  

  

Struktura i sk ad odpadów  

5. Dofinansowanie   

5.1 

Czy dostosowanie sk adowiska 
wymaga dodatkowych $rodków 
finansowych (poza $rodkami 
w asnymi zarz#dzaj#cego)? 

Je'eli tak, to wskaza% szacowana 
ca kowita kwot! i $rodki w asne 

zarz#dzaj#cego. Je$li nie, wstawi% „0”.
Nie 

5.2 

Czy rekultywacja sk adowiska 
wymaga dodatkowych $rodkami 
finansowych (poza $rodkami 
w asnymi zarz#dzaj#cego)? 

Je'eli tak, to wskaza% szacowana 
ca kowita kwot! i $rodki w asne 

zarz#dzaj#cego. Je$li nie, wstawi% „0”.

Tak 
Z uwagi na odleg y termin zamkni!cia 
sk adowiska nie szacowano 
niezb!dnych kosztów 

6. Odpady   

6.1 
Czy na sk adowisku odpadów 
s# deponowane odpady 
komunalne? 

[tak/nie] Tak 

6.2 

Czy na sk adowisku odpadów 
s# deponowane wy #cznie 
odpady wydobywcze okre$lone 
w dyrektywie 2006/21/WE? 

[tak/nie] Nie 

6.3 
kody odpadów, które s# 
dopuszczone do sk adowania 
na sk adowisku odpadów

3)
 

10 01 01, 17 01 01, 19 08 01, 19 08 02, 
19 09 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 
20 03 02, 20 03 03, 20 03 06, 20 03 99 

6.4 
Czy odpady s# sk adowane 
zgodnie z rozporz#dzeniem 
Ministra Gospodarki?

4)
[tak/nie]  

6.5 
Kody odpadów dopuszczonych 
do odzysku na sk adowisku 
odpadów (je$li dotyczy) 

poda% w jakim celu s# 
wykorzystywane poszczególne 

rodzaje odpadów. 
nie dotyczy 

6.6 
Czy do rekultywacji 
wykorzystywane s# odpady? 

Je'eli tak, to poda% jakie rodzaje 
odpadów (kody) i na podstawie jakiej 

decyzji, ze wskazaniem podstawy 
prawnej, organu wydaj#cego, daty 

decyzji, znak decyzji. 

nie dotyczy 

6.7 
Masa odpadów sk adowana w 
2003r. (je$li dotyczy) 

[Mg] 1969,4 

6.8 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2003r. (je$li 
dotyczy) 

[Mg] nie dotyczy 

6.9 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni!ciu 
sk adowiska w 2003r. (je$li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

nie dotyczy 

6.10 
Masa odpadów sk adowana w 
2004r. (je$li dotyczy) 

[Mg] 1827 

6.11 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2004r. (je$li 
dotyczy) 

[Mg] nie dotyczy 

6.12 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni!ciu 
sk adowiska w 2004r. (je$li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

nie dotyczy 

6.13 
Masa odpadów sk adowana w 
2005r. (je$li dotyczy) 

[Mg] 1746,4 

6.14 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2005r. (je$li 
dotyczy) 

[Mg] nie dotyczy 
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6.15 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni!ciu 
sk adowiska w 2005r. (je$li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

nie dotyczy 

6.16 
Masa odpadów sk adowana w 
2006r. (je$li dotyczy) 

[Mg] 1911,00 

6.17 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2006r. (je$li 
dotyczy) 

[Mg] nie dotyczy 

6.18 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni!ciu 
sk adowiska w 2006r. (je$li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

nie dotyczy 

 
Obja$nienia do tabeli: 
1) N - sk adowisko odpadów niebezpiecznych, O - sk adowisko odpadów oboj!tnych, IN - sk adowisko odpadów 

innych ni' niebezpieczne i oboj!tne.  Je$li na sk adowisku s# sk adowane wy #cznie odpady wydobywcze 
(zdefiniowane dyrektywie 2006/21/WE) dodatkowo dopisa% okre$lenie UOU- obiekt unieszkodliwiania odpadów. 

2) Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy- Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz 
o zmianie niektórych ustaw. 

3) Wed ug rozporz#dzenia Ministra "rodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 w sprawie katalogu odpadów 
4) Rozporz#dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pa(dziernika 2002r. w sprawie rodzajów odpadów, które mog# 

by% sk adowane w sposób nieselektywny (Dz.U. Nr 191, poz. 1595). 
 



Karta sk adowiska odpadów 
 
Gminne wysypisko odpadów komunalnych w Radoszewnicy 
 
stan na dzie! 31 grudnia 2006 r. 
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1. Ogólne informacje o obiekcie   

1.1 
Nazwa i adres sk adowiska 
odpadów 

 SOK Radoszewnica 

1.2 Gmina  Koniecpol 

1.3 Powiat  cz stochowski 

1.4 Województwo  !l"skie 

1.5 REGON (je!li posiada)   

1.6 NIP (je!li posiada)   

1.7 Typ sk#adowiska (N/O/IN; OUO)
1)

IN 

1.8 
Nazwa i adres w#a!ciciela 
sk#adowiska odpadów 

Poda$, czy jest to jednostka 
samorz"du terytorialnego, Skarbu 
Pa%stwa, przedsi biorca prywatny, 
kapita# mieszany (poda$ % udzia#u 

jednostek samorz"du terytorialnego) 

Urz"d Miasta i Gminy Koniecpol 
42-230 Koniecpol 

1.9 REGON (je!li posiada)   

1.10 NIP (je!li posiada)   

1.11 
Nazwa i adres w#a!ciciela 
gruntu pod sk#adowiskiem 
odpadów 

Poda$, czy jest to jednostka 
samorz"du terytorialnego, Skarbu 
Pa%stwa, przedsi biorca prywatny, 
kapita# mieszany (poda$ % udzia#u 

jednostek samorz"du terytorialnego) 

 

1.12 REGON (je!li posiada)   

1.13 NIP (je!li posiada)   

1.14 
Nazwa i adres zarz"dzaj"cego 
sk#adowiskiem odpadów 

Poda$, czy jest to jednostka 
samorz"du terytorialnego, Skarbu 
Pa%stwa, przedsi biorca prywatny, 
kapita# mieszany (poda$ % udzia#u 

jednostek samorz"du terytorialnego) 

Zak#ad Us#ug Komunalnych Koniecpol 
ul. Zachodnia 30/40 
42-230 Koniecpol 

1.15 REGON (je!li posiada)   

1.16 NIP (je!li posiada)   

1.17 
Czy kierownik sk#adowiska 
posiada wymagane 
kwalifikacje? 

[tak/nie]  

1.18 Liczba kwater szt. 1 

1.19 Liczba kwater eksploatowanych szt. 1 

1.20 Liczba kwater zamkni tych szt. 0 

1.21 
Czy sk#adowisko jest w trakcie 
budowy 

[tak/nie] Nie 

1.22 
Czy sk#adowisko jest w trakcie 
eksploatacji (przed 
zamkni ciem)? 

[tak/nie] Tak 

1.23 
Czy sk#adowisko jest w trakcie 
rekultywacji? 

[tak/nie]  

1.24 
Czy sk#adowisko jest w trakcie 
monitoringu po zako%czeniu 
rekultywacji? 

[tak/nie]  

1.25 
Czy sk#adowisko jest w okresie 
po zako%czeniu monitoringu? 

[tak/nie]  

2. Decyzje administracyjne   

2.1 
Decyzja lokalizacyjna (je!li 
dotyczy) 

Poda$: organ wydaj"cy, dat  wydania 
decyzji, znak decyzji. 

 

2.2 

Decyzja o warunkach 
zabudowania i 
zagospodarowania terenu (je!li 
dotyczy) 

Poda$: organ wydaj"cy, dat  wydania 
decyzji, znak decyzji. 

 



Lp. 
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sk adowiska odpadów 
Zakres danych Informacje o sk adowisku odpadów 

2.3 Pozwolenie na budow  
Poda$: organ wydaj"cy, dat  wydania 
decyzji, znak decyzji; wskaza$, je!li 

decyzja zosta#a uchylona. 
 

2.4 
Pozwolenie na u&ytkowanie 
(je!li dotyczy) 

Poda$: organ wydaj"cy, dat  wydania 
decyzji, znak decyzji. 

 

2.5 

Decyzja o wykonaniu przegl"du 
ekologicznego na podstawie 
art. 33 ust. 1 ustawy 
wprowadzajacej

2)

Poda$: organ wydaj"cy, dat  wydania 
decyzji, znak decyzji. 

 

2.6 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 
ustawy wprowadzajacej

2)
 (je!li 

dotyczy) 

Poda$: organ wydaj"cy, dat  wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowani. 
 

2.7 

Czy tre!$ decyzji o 
dostosowaniu na podstawie art. 
33 ust. 2 pkt 1 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta#a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja!ni$, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta#y 
wykonane. 

 

2.8 
Czy decyzja o dostosowaniu 
zosta#a przed#u&ona? 

Je&eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda$: podstaw  prawn", 

organ wydaj"cy, dat  wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

 

2.9 
Czy przed#u&ona decyzja 
zosta#a wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja!ni$, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta#y 
wykonane. 

 

2.10 
Rok faktycznego dostosowania 
sk#adowiska odpadów 

Poda$ dat  dostosowania.  

2.11 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 
ustawy wprowadzajacej

2)
 (je!li 

dotyczy) 

Poda$, organ wydaj"cy, dat  wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 
 

2.12 

Czy tre!$ decyzji o 
dostosowaniu na podstawie art. 
33 ust. 2 pkt 2 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta#a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja!ni$, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta#y 
wykonane. 

 

2.13 
Czy decyzja o dostosowaniu 
zosta#a przed#u&ona? 

Je&eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda$: podstaw  prawn", 

organ wydaj"cy, dat  wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

 

2.14 
Czy przed#u&ona decyzja 
zosta#a wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja!ni$, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta#y 
wykonane. 

 

2.15 
Rok faktycznego dostosowania 
sk#adowiska odpadów 

Poda$ rok.  

2.16 

Decyzja o zamkni ciu 
sk#adowiska na podstawie art. 
33 ust. 6 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 (je!li dotyczy) 

Poda$, organ wydaj"cy, dat  wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni cia. 
 

2.17 

Czy decyzja o zamkni ciu 
sk#adowiska na podstawie art. 
33 ust. 6 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta#a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja!ni$ dlaczego. 

 

2.18 
Czy decyzja o zamkni ciu 
zosta#a przed#u&ona? 

Je&eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda$: podstaw  prawn", 

organ wydaj"cy, dat  wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni cia. 

 

2.19 
Czy przed#u&ona decyzja o 
zamkni ciu zosta#a wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja!ni$ dlaczego. 
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2.20 

Zgoda na zamkni cie 
wydzielonej cz !ci sk#adowiska 
na podstawie art. 54 ustawy o 
odpadach 

Poda$: organ wydaj"cy, dat  wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni cia, dat  zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

 

2.21 

Zgoda na zamkni cie 
sk#adowiska odpadów na 
podstawie art. 54 ustawy o 
odpadach 

Poda$: organ wydaj"cy, dat  wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni cia, dat  zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

 

2.22 
Rok faktycznego zamkni cia 
sk#adowiska 

Poda$ dat  zamkni cia.  

2.23 
Decyzja zatwierdzaj"ca 
instrukcj  eksploatacji 
sk#adowiska 

Poda$: organ wydaj"cy, dat  wydania 
decyzji, znak decyzji. 

 

2.24 
Czy decyzja zatwierdzaj"ca 
instrukcj  eksploatacji 
sk#adowiska by#a czasowa? 

Je&eli tak, to wskaza$ na jaki okres.  

2.25 

Zezwolenie na prowadzenie 
dzia#alno!ci w zakresie odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów 
(je!li dotyczy) 

Poda$: organ wydaj"cy, dat  wydania 
decyzji, znak decyzji, termin 

obowi"zywania. 
 

2.26 
Pozwolenie zintegrowane (je!li 
dotyczy) 

Poda$: organ wydaj"cy, dat  wydania 
decyzji, znak decyzji, termin 

obowi"zywania. 
 

2.27 
Czy sk#adowisko jest 
przewidziane do uzyskania 
pozwolenia zintegrowanego? 

Je&eli tak, to poda$ termin 
(planowany) z#o&enia wniosku. 

 

2.28 
Czy dla sk#adowiska by#a 
wydana decyzja w sprawie 
wstrzymania dzia#alno!ci? 

Je&eli tak, to poda$ dane nt. decyzji: 
podstaw  prawna, organ wydaj"cy, 
dat  wydania decyzji, znak decyzji, 

termin wstrzymania dzia#alno!ci. 

 

3. Bazy danych i wykazy   

3.1 

Czy sk#adowisko jest uj te w 
wykazie zamieszczonym w 
wojewódzkim planie gospodarki 
odpadami? 

[tak/nie] Tak 

3.2 

Czy w wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami okre!lono 
termin zamkni cia 
sk#adowiska? 

Je&eli tak, to poda$ rok. 2012 

3.3 
Czy sk#adowisko jest uj te w 
wojewódzkiej bazie o 
gospodarce odpadami? 

[tak/nie] Tak 

3.4 
Czy sk#adowisko odpadów jest 
uj te w  bazie wojewódzkiej 
Inspekcji  Ochrony 'rodowiska? 

[tak/nie] Tak 

3.5 
Czy sk#adowisko jest uj te w 
bazie Wojewódzkiego Urz du 
Statystycznego? 

[tak/nie]  

3.6 

Czy sk#adowisko zosta#o uj te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz"d Wojewódzki do 
ministerstwa 'rodowiska w 
2004r. 

[tak/nie]  

3.7 

Czy sk#adowisko zosta#o uj te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz"d Wojewódzki do 
ministerstwa 'rodowiska w 
2004r. 

[tak/nie]  

3.8 

Czy sk#adowisko zosta#o uj te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz"d Wojewódzki do 
ministerstwa 'rodowiska w 
2004r. 

[tak/nie]  

4. Wymagania techniczne   

4.1 Pojemno!$ ca#kowita m
3

190540 

4.2 Pojemno!$ zape#niona m
3
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4.3 
Pojemno!$ pozosta#a do 
zape#nienia 

m
3 133378 

4.4 
Powierzchnia w granicach 
korony 

m
2  

Brak [tak/nie]  
Naturalna bariera geologiczne 

(mi"&szo!$, wspó#czynnik filtracji) 
 

Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, 
mi"&szo!$, wspó#czynnik filtracji) 

 
4.5 Uszczelnienie 

Izolacja syntetyczna (materia#, 
grubo!$) 

 

Brak [tak/nie]  
Warstwa drena&owa (mi"&szo!$, 

wspó#czynnik filtracji) 
 

Kolektory (materia#, !rednica)  
Ukszta#towanie misy (nachylenie 
wzd#u& kolektorów i w kierunku 

kolektorów, %) 
 

4.6 Drena& 

Zewn trzny system rowów  
Brak [tak/nie]  

4.7 Gromadzenie odcieków W specjalnych zbiornikach 
(pojemno!$, m3) 

 

Odprowadzanie do kanalizacji 
miejskiej [tak/nie] 

 

Wywóz do oczyszczalni miejskiej 
[tak/nie] 

 

Wykorzystanie do celów 
technologicznych (jakich?) 

 
4.8 Post powanie z odciekami 

Oczyszczanie lub podczyszczanie we 
w#asnej oczyszczalni (odbiornik 

!cieków oczyszczonych) 
 

Brak [tak/nie]  
Z emisj" do atmosfery  
Spalanie w pochodni  

4.9 
Instalacja do odprowadzania 
gazu sk#adowiskowego 

Odzysk energii  
Brak [tak/nie]  

4.10 Pas zieleni 
Szeroko!$ pasa [m]  

4.11 Ogrodzenie [tak/nie]  

4.12 Rejestracja wjazdów [tak/nie]  

4.13 Ewidencja odpadów [tak/nie]  

4.14 Waga [tak/nie]  

4.15 
Urz"dzenia do mycia i 
dezynfekcji 

[tak/nie]  

[tak/nie]  
4.16 

Wykonywanie warstw 
przykrywaj"cych odpady Materia# (je!li odpady, poda$ kod)  

Dane meteorologiczne  
Kontrola wykonywania elementów 

s#u&"cych do monitoringu 
 

Wody powierzchniowe  
4.17 

Monitoring w fazie 
przedeksploatacyjnej 

Wody podziemne  
Opad atmosferyczny  

Wody powierzchniowe  
Wody odciekowe  
Wody podziemne  

Gaz sk#adowiskowy  
Osiadanie powierzchni sk#adowiska  

4.18 
Monitoring w fazie 
eksploatacyjnej lub 
poeksploatacyjnej 

Struktura i sk#ad odpadów  
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5. Dofinansowanie   

5.1 

Czy dostosowanie sk#adowiska 
wymaga dodatkowych !rodków 
finansowych (poza !rodkami 
w#asnymi zarz"dzaj"cego)? 

Je&eli tak, to wskaza$ szacowana 
ca#kowita kwot  i !rodki w#asne 

zarz"dzaj"cego. Je!li nie, wstawi$ „0”.
 

5.2 

Czy rekultywacja sk#adowiska 
wymaga dodatkowych !rodkami 
finansowych (poza !rodkami 
w#asnymi zarz"dzaj"cego)? 

Je&eli tak, to wskaza$ szacowana 
ca#kowita kwot  i !rodki w#asne 

zarz"dzaj"cego. Je!li nie, wstawi$ „0”.
 

6. Odpady   

6.1 
Czy na sk#adowisku odpadów 
s" deponowane odpady 
komunalne? 

[tak/nie]  

6.2 

Czy na sk#adowisku odpadów 
s" deponowane wy#"cznie 
odpady wydobywcze okre!lone 
w dyrektywie 2006/21/WE? 

[tak/nie]  

6.3 
kody odpadów, które s" 
dopuszczone do sk#adowania 
na sk#adowisku odpadów

3)
 20 

6.4 
Czy odpady s" sk#adowane 
zgodnie z rozporz"dzeniem 
Ministra Gospodarki?

4)
[tak/nie]  

6.5 
Kody odpadów dopuszczonych 
do odzysku na sk#adowisku 
odpadów (je!li dotyczy) 

poda$ w jakim celu s" 
wykorzystywane poszczególne 

rodzaje odpadów. 
 

6.6 
Czy do rekultywacji 
wykorzystywane s" odpady? 

Je&eli tak, to poda$ jakie rodzaje 
odpadów (kody) i na podstawie jakiej 

decyzji, ze wskazaniem podstawy 
prawnej, organu wydaj"cego, daty 

decyzji, znak decyzji. 

 

6.7 
Masa odpadów sk#adowana w 
2003r. (je!li dotyczy) 

[Mg]  

6.8 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk#adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk#adowiska w 2003r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg]  

6.9 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni ciu 
sk#adowiska w 2003r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

 

6.10 
Masa odpadów sk#adowana w 
2004r. (je!li dotyczy) 

[Mg] 250 

6.11 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk#adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk#adowiska w 2004r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg]  

6.12 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni ciu 
sk#adowiska w 2004r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

 

6.13 
Masa odpadów sk#adowana w 
2005r. (je!li dotyczy) 

[Mg] 155,6 

6.14 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk#adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk#adowiska w 2005r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg]  

6.15 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni ciu 
sk#adowiska w 2005r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

 

6.16 
Masa odpadów sk#adowana w 
2006r. (je!li dotyczy) 

[Mg] 206 
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6.17 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk#adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk#adowiska w 2006r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg]  

6.18 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni ciu 
sk#adowiska w 2006r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

 

 
Obja!nienia do tabeli: 
1) N - sk#adowisko odpadów niebezpiecznych, O - sk#adowisko odpadów oboj tnych, IN - sk#adowisko odpadów 

innych ni& niebezpieczne i oboj tne.  Je!li na sk#adowisku s" sk#adowane wy#"cznie odpady wydobywcze 
(zdefiniowane dyrektywie 2006/21/WE) dodatkowo dopisa$ okre!lenie UOU- obiekt unieszkodliwiania odpadów. 

2) Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy- Prawo ochrony !rodowiska, ustawy o odpadach oraz 
o zmianie niektórych ustaw. 

3) Wed#ug rozporz"dzenia Ministra 'rodowiska z dnia 27 wrze!nia 2001 w sprawie katalogu odpadów 
4) Rozporz"dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pa(dziernika 2002r. w sprawie rodzajów odpadów, które mog" 

by$ sk#adowane w sposób nieselektywny (Dz.U. Nr 191, poz. 1595). 
 





Karta sk adowiska odpadów 
 
Sk adowisko Odpadów Komunalnych w Pyskowicach – Zaolszanach 
 
stan na dzie! 31 grudnia 2006 r. 

Lp. 
Elementy charakterystyki 

sk adowiska odpadów 
Zakres danych Informacje o sk adowisku odpadów 

1. Ogólne informacje o obiekcie   

1.1 
Nazwa i adres sk adowiska 
odpadów 

 
Sk adowisko Odpadów Komunalnych  
w Pyskowicach – Zaolszanach 

1.2 Gmina  Pyskowice 

1.3 Powiat  Gliwice 

1.4 Województwo  !l"skie 

1.5 REGON (je!li posiada)  - 

1.6 NIP (je!li posiada)  - 

1.7 Typ sk adowiska (N/O/IN; OUO)
1)

IN 

1.8 
Nazwa i adres w a!ciciela 
sk adowiska odpadów 

Poda#, czy jest to jednostka 
samorz"du terytorialnego, Skarbu 
Pa$stwa, przedsi%biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda# % udzia u 

jednostek samorz"du terytorialnego) 

Gmina Pyskowice 

1.9 REGON (je!li posiada)  000523620 

1.10 NIP (je!li posiada)  631-00-12-259 

1.11 
Nazwa i adres w a!ciciela 
gruntu pod sk adowiskiem 
odpadów 

Poda#, czy jest to jednostka 
samorz"du terytorialnego, Skarbu 
Pa$stwa, przedsi%biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda# % udzia u 

jednostek samorz"du terytorialnego) 

Gmina Pyskowice 

1.12 REGON (je!li posiada)  000523620 

1.13 NIP (je!li posiada)  631-00-12-259 

1.14 
Nazwa i adres zarz"dzaj"cego 
sk adowiskiem odpadów 

Poda#, czy jest to jednostka 
samorz"du terytorialnego, Skarbu 
Pa$stwa, przedsi%biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda# % udzia u 

jednostek samorz"du terytorialnego) 

EKOFOL II S.A. w Bytomiu 
41-902 Bytom, ul. Korfantego 45 
(bez udzia u samorz"du i Skarbu 
Pa$stwa) 

1.15 REGON (je!li posiada)  272296930 

1.16 NIP (je!li posiada)  626-10-03-963 

1.17 
Czy kierownik sk adowiska 
posiada wymagane 
kwalifikacje? 

[tak/nie] Tak 

1.18 Liczba kwater szt. 3 

1.19 Liczba kwater eksploatowanych szt. 3 

1.20 Liczba kwater zamkni%tych szt. 1 

1.21 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
budowy 

[tak/nie] Tak 

1.22 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
eksploatacji (przed 
zamkni%ciem)? 

[tak/nie] Tak 

1.23 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
rekultywacji? 

[tak/nie] Nie 

1.24 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
monitoringu po zako$czeniu 
rekultywacji? 

[tak/nie] Tak 

1.25 
Czy sk adowisko jest w okresie 
po zako$czeniu monitoringu? 

[tak/nie] Nie 

2. Decyzje administracyjne   

2.1 
Decyzja lokalizacyjna (je!li 
dotyczy) 

Poda#: organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Prezydent Miasta Gliwice, 27.09.1991r., 
Nr 21/91 
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2.2 

Decyzja o warunkach 
zabudowania i 
zagospodarowania terenu (je!li 
dotyczy) 

Poda#: organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji. 

- 

2.3 Pozwolenie na budow% 
Poda#: organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji; wskaza#, je!li 

decyzja zosta a uchylona. 

Urz"d Rejonowy w Gliwicach, 
24.02.1994r.,  
OA-7351/5/Pysk/94 

2.4 
Pozwolenie na u&ytkowanie 
(je!li dotyczy) 

Poda#: organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji. 

- 

2.5 

Decyzja o wykonaniu przegl"du 
ekologicznego na podstawie 
art. 33 ust. 1 ustawy 
wprowadzajacej

2)

Poda#: organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Starosta Gliwicki, 12.02.2002 r., WR-
7643/1/2/02 

2.6 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 
ustawy wprowadzajacej

2)
 (je!li 

dotyczy) 

Poda#: organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowani. 

Wojewoda 'l"ski, 31.12.2003r.  
'R-II-6626/30/03 do 31 grudnia 2005 

2.7 

Czy tre!# decyzji o 
dostosowaniu na podstawie art. 
33 ust. 2 pkt 1 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja!ni#, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

Tak 

2.8 
Czy decyzja o dostosowaniu 
zosta a przed u&ona? 

Je&eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda#: podstaw% prawn", 

organ wydaj"cy, dat% wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

- 

2.9 
Czy przed u&ona decyzja 
zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja!ni#, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

- 

2.10 
Rok faktycznego dostosowania 
sk adowiska odpadów 

Poda# dat% dostosowania. 2004 

2.11 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 
ustawy wprowadzajacej

2)
 (je!li 

dotyczy) 

Poda#, organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 
- 

2.12 

Czy tre!# decyzji o 
dostosowaniu na podstawie art. 
33 ust. 2 pkt 2 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja!ni#, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

- 

2.13 
Czy decyzja o dostosowaniu 
zosta a przed u&ona? 

Je&eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda#: podstaw% prawn", 

organ wydaj"cy, dat% wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

- 

2.14 
Czy przed u&ona decyzja 
zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja!ni#, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

- 

2.15 
Rok faktycznego dostosowania 
sk adowiska odpadów 

Poda# rok. - 

2.16 

Decyzja o zamkni%ciu 
sk adowiska na podstawie art. 
33 ust. 6 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 (je!li dotyczy) 

Poda#, organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni%cia. 
- 

2.17 

Czy decyzja o zamkni%ciu 
sk adowiska na podstawie art. 
33 ust. 6 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja!ni# dlaczego. 

- 
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2.18 
Czy decyzja o zamkni%ciu 
zosta a przed u&ona? 

Je&eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda#: podstaw% prawn", 

organ wydaj"cy, dat% wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni%cia. 

- 

2.19 
Czy przed u&ona decyzja o 
zamkni%ciu zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja!ni# dlaczego. 

- 

2.20 

Zgoda na zamkni%cie 
wydzielonej cz%!ci sk adowiska 
na podstawie art. 54 ustawy o 
odpadach 

Poda#: organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni%cia, dat% zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

Starosta Gliwicki, 29.10.2002 r., 
WR-7643/6/7/02 

2.21 

Zgoda na zamkni%cie 
sk adowiska odpadów na 
podstawie art. 54 ustawy o 
odpadach 

Poda#: organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni%cia, dat% zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

- 

2.22 
Rok faktycznego zamkni%cia 
sk adowiska 

Poda# dat% zamkni%cia. - 

2.23 
Decyzja zatwierdzaj"ca 
instrukcj% eksploatacji 
sk adowiska 

Poda#: organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Wojewoda 'l"ski, 14.04.2006 r., 
'R-II-6623/18/05/1/06 

2.24 
Czy decyzja zatwierdzaj"ca 
instrukcj% eksploatacji 
sk adowiska by a czasowa? 

Je&eli tak, to wskaza# na jaki okres. - 

2.25 

Zezwolenie na prowadzenie 
dzia alno!ci w zakresie odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów 
(je!li dotyczy) 

Poda#: organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, termin 

obowi"zywania. 

Wojewoda 'l"ski, 27.06.2005 r.,  
'R-II-6620-22/92/03/4/05 
Wojewoda 'l"ski, 10.04.2006 r.,  
'R-II-6620-22/92/03/4/05/06 

2.26 
Pozwolenie zintegrowane (je!li 
dotyczy) 

Poda#: organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, termin 

obowi"zywania. 

Wojewoda 'l"ski, 20.04.2007 r. 
'R-II-6618/118/36/6/07 

2.27 
Czy sk adowisko jest 
przewidziane do uzyskania 
pozwolenia zintegrowanego? 

Je&eli tak, to poda# termin 
(planowany) z o&enia wniosku. 

z o&ono wniosek do Wojewody 
'l"skiego (czerwiec 2006) 

2.28 
Czy dla sk adowiska by a 
wydana decyzja w sprawie 
wstrzymania dzia alno!ci? 

Je&eli tak, to poda# dane nt. decyzji: 
podstaw% prawna, organ wydaj"cy, 
dat% wydania decyzji, znak decyzji, 

termin wstrzymania dzia alno!ci. 

- 

3. Bazy danych i wykazy   

3.1 

Czy sk adowisko jest uj%te w 
wykazie zamieszczonym w 
wojewódzkim planie gospodarki 
odpadami? 

[tak/nie] Tak 

3.2 

Czy w wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami okre!lono 
termin zamkni%cia 
sk adowiska? 

Je&eli tak, to poda# rok. Tak, 2015 

3.3 
Czy sk adowisko jest uj%te w 
wojewódzkiej bazie o 
gospodarce odpadami? 

[tak/nie] Tak 

3.4 
Czy sk adowisko odpadów jest 
uj%te w  bazie wojewódzkiej 
Inspekcji  Ochrony 'rodowiska? 

[tak/nie] Tak 

3.5 
Czy sk adowisko jest uj%te w 
bazie Wojewódzkiego Urz%du 
Statystycznego? 

[tak/nie] Tak 

3.6 

Czy sk adowisko zosta o uj%te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz"d Wojewódzki do 
ministerstwa 'rodowiska w 
2004r. 

[tak/nie] Tak 

3.7 

Czy sk adowisko zosta o uj%te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz"d Wojewódzki do 
ministerstwa 'rodowiska w 
2004r. 

[tak/nie] Tak 
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3.8 

Czy sk adowisko zosta o uj%te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz"d Wojewódzki do 
ministerstwa 'rodowiska w 
2004r. 

[tak/nie] Tak 

4. Wymagania techniczne   

4.1 Pojemno!# ca kowita m
3

680000 

4.2 Pojemno!# zape niona m
3

~ 369000 

4.3 
Pojemno!# pozosta a do 
zape nienia 

m
3 ~ 311000 

4.4 
Powierzchnia w granicach 
korony 

m
2 ~ 69000 

Brak [tak/nie] Tak 
Naturalna bariera geologiczne 

(mi"&szo!#, wspó czynnik filtracji) 
 

Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, 
mi"&szo!#, wspó czynnik filtracji) 

 
4.5 Uszczelnienie 

Izolacja syntetyczna (materia , 
grubo!#) 

folia PEHD 2,0 mm 

Brak [tak/nie] Tak 

Warstwa drena&owa (mi"&szo!#, 
wspó czynnik filtracji) 

drena& z rur PEHD o !rednicy 0,1 m w 
obsypce &wirowej + geow óknina 

Kolektory (materia , !rednica) 
rury PEHD o !rednicy 0,2 m w obsypce 
&wirowej + geow óknina 

Ukszta towanie misy (nachylenie 
wzd u& kolektorów i w kierunku 

kolektorów, %) 
5% 

4.6 Drena& 

Zewn%trzny system rowów  
Brak [tak/nie] Tak 

4.7 Gromadzenie odcieków W specjalnych zbiornikach 
(pojemno!#, m3) 

900 

Odprowadzanie do kanalizacji 
miejskiej [tak/nie] 

Tak 

Wywóz do oczyszczalni miejskiej 
[tak/nie] 

 

Wykorzystanie do celów 
technologicznych (jakich?) 

Wt aczanie w bry % odpadów, 
generowanie biogazu 

4.8 Post%powanie z odciekami 

Oczyszczanie lub podczyszczanie we 
w asnej oczyszczalni (odbiornik 

!cieków oczyszczonych) 
 

Brak [tak/nie] Nie 
Z emisj" do atmosfery Tak 
Spalanie w pochodni Tak 

4.9 
Instalacja do odprowadzania 
gazu sk adowiskowego 

Odzysk energii Nie 
Brak [tak/nie] Nie 

4.10 Pas zieleni 
Szeroko!# pasa [m] 30 

4.11 Ogrodzenie [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 
Urz"dzenia do mycia i 
dezynfekcji 

[tak/nie] Tak 

[tak/nie] Tak 

4.16 
Wykonywanie warstw 
przykrywaj"cych odpady Materia  (je!li odpady, poda# kod) 

10 09 06, 10 09 08, 10 23 14, 17 01 01, 
17 01 02, 17 01 80, 17 05 04, 19 03 05, 
19 03 07, 19 08 05, 19 12 09 

Dane meteorologiczne  4.17 Monitoring w fazie 
przedeksploatacyjnej Kontrola wykonywania elementów 

s u&"cych do monitoringu 
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Wody powierzchniowe    

Wody podziemne  
Opad atmosferyczny Tak 

Wody powierzchniowe Tak 
Wody odciekowe Tak 
Wody podziemne Tak 

Gaz sk adowiskowy Tak 
Osiadanie powierzchni sk adowiska Tak 

4.18 
Monitoring w fazie 
eksploatacyjnej lub 
poeksploatacyjnej 

Struktura i sk ad odpadów Tak 

5. Dofinansowanie   

5.1 

Czy dostosowanie sk adowiska 
wymaga dodatkowych !rodków 
finansowych (poza !rodkami 
w asnymi zarz"dzaj"cego)? 

Je&eli tak, to wskaza# szacowana 
ca kowita kwot% i !rodki w asne 

zarz"dzaj"cego. Je!li nie, wstawi# „0”.
0 

5.2 

Czy rekultywacja sk adowiska 
wymaga dodatkowych !rodkami 
finansowych (poza !rodkami 
w asnymi zarz"dzaj"cego)? 

Je&eli tak, to wskaza# szacowana 
ca kowita kwot% i !rodki w asne 

zarz"dzaj"cego. Je!li nie, wstawi# „0”.
600000 

6. Odpady   

6.1 
Czy na sk adowisku odpadów 
s" deponowane odpady 
komunalne? 

[tak/nie] Tak 

6.2 

Czy na sk adowisku odpadów 
s" deponowane wy "cznie 
odpady wydobywcze okre!lone 
w dyrektywie 2006/21/WE? 

[tak/nie] Nie 

6.3 
kody odpadów, które s" 
dopuszczone do sk adowania 
na sk adowisku odpadów

3)
 

W podkwaterze „A”: 
19 05 01, 19 05 02, 19 05 03, 19 05 99, 
19 06 04, 19 06 06, 19 08 01, 19 08 02, 
19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 19 09 01, 
19 09 02, 19 09 03, 19 09 04, 19 09 05, 
19 09 06, 19 09 99, 19 12 09, 19 12 12, 
20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 
20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 
20 03 99. 
W podkwaterze „B”: 
02 02 01, 02 02 02, 02 02 03, 02 02 04, 
02 02 82, 02 03 01, 02 03 02, 02 03 03, 
02 03 04, 02 03 05, 02 03 80, 02 03 81, 
02 03 82, 02 04 02, 02 04 03, 16 03 04, 
16 03 06, 16 03 80, 16 81 02, 16 82 02, 
17 03 80, 17 06 04, 20 03 01. 

6.4 
Czy odpady s" sk adowane 
zgodnie z rozporz"dzeniem 
Ministra Gospodarki?

4)
[tak/nie] Tak 
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6.5 
Kody odpadów dopuszczonych 
do odzysku na sk adowisku 
odpadów (je!li dotyczy) 

poda# w jakim celu s" 
wykorzystywane poszczególne 

rodzaje odpadów. 

16 01 03 - do umocnienia bocznych 
skarp sk adowiska oraz ochrony warstw 
uszczelniaj"cych czasz% sk adowiska 
przed bezpo!rednim stykaniem si% z 
lokowanymi w niej odpadami 
10 09 06, 10 09 08, 10 13 14, 17 01 01, 
17 01 02, 17 01 80, 17 05 04, 19 03 05, 
19 03 07, 19 08 05, 19 12 09 - do 
wykonywania warstw izolacyjnych i 
przesypowych 
20 03 01 - poddany rozdzia owi na 
przesiewaczu wibracyjnym celem 
odzyskania przesiewu tj. odpadu o 
kodzie 19 12 09  stosowanego jako 
warstwa izolacyjna i przesypowa 

6.6 
Czy do rekultywacji 
wykorzystywane s" odpady? 

Je&eli tak, to poda# jakie rodzaje 
odpadów (kody) i na podstawie jakiej 

decyzji, ze wskazaniem podstawy 
prawnej, organu wydaj"cego, daty 

decyzji, znak decyzji. 

- 

6.7 
Masa odpadów sk adowana w 
2003r. (je!li dotyczy) 

[Mg] 28216 

6.8 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2003r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg]  

6.9 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni%ciu 
sk adowiska w 2003r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

 

6.10 
Masa odpadów sk adowana w 
2004r. (je!li dotyczy) 

[Mg] 34542 

6.11 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2004r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg] 246 

6.12 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni%ciu 
sk adowiska w 2004r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

- 

6.13 
Masa odpadów sk adowana w 
2005r. (je!li dotyczy) 

[Mg] 35416 

6.14 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2005r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg] 1405 

6.15 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni%ciu 
sk adowiska w 2005r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

- 

6.16 
Masa odpadów sk adowana w 
2006r. (je!li dotyczy) 

[Mg] 51207 

6.17 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2006r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg] 2470 

6.18 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni%ciu 
sk adowiska w 2006r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

- 



 
Obja!nienia do tabeli: 
1) N - sk adowisko odpadów niebezpiecznych, O - sk adowisko odpadów oboj%tnych, IN - sk adowisko odpadów 

innych ni& niebezpieczne i oboj%tne.  Je!li na sk adowisku s" sk adowane wy "cznie odpady wydobywcze 
(zdefiniowane dyrektywie 2006/21/WE) dodatkowo dopisa# okre!lenie UOU- obiekt unieszkodliwiania odpadów. 

2) Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy- Prawo ochrony !rodowiska, ustawy o odpadach oraz 
o zmianie niektórych ustaw. 

3) Wed ug rozporz"dzenia Ministra 'rodowiska z dnia 27 wrze!nia 2001 w sprawie katalogu odpadów 
4) Rozporz"dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pa(dziernika 2002r. w sprawie rodzajów odpadów, które mog" 

by# sk adowane w sposób nieselektywny (Dz.U. Nr 191, poz. 1595). 
 



Karta sk adowiska odpadów 
 
Sk adowisko Odpadów KOMART w Knurowie 
 
stan na dzie! 31 grudnia 2006 r. 
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1. Ogólne informacje o obiekcie   

1.1 
Nazwa i adres sk adowiska 
odpadów 

 
Sk adowisko Odpadów  w Knurowie 
ul. Szybowa 44 

1.2 Gmina  Knurów 

1.3 Powiat  Gliwice 

1.4 Województwo  !l"skie 

1.5 REGON (je#li posiada)  270532443 

1.6 NIP (je li posiada)  631-000-00-78 

1.7 Typ sk!adowiska (N/O/IN; OUO)
1)  

1.8 
Nazwa i adres w!a ciciela 
sk!adowiska odpadów 

Poda", czy jest to jednostka 
samorz#du terytorialnego, Skarbu 
Pa$stwa, przedsi%biorca prywatny, 
kapita! mieszany (poda" % udzia!u 

jednostek samorz#du terytorialnego) 

Przedsi%biorstwo Produkcyjno 
Handlowo Us!ugowe „KOMART” 
ul. Szpitalna 7 
44-194 Knurów  
Spó!ka z ograniczon# 
odpowiedzialno ci# 

1.9 REGON (je li posiada)  270532443 

1.10 NIP (je li posiada)  631-000-00-78 

1.11 
Nazwa i adres w!a ciciela 
gruntu pod sk!adowiskiem 
odpadów 

Poda", czy jest to jednostka 
samorz#du terytorialnego, Skarbu 
Pa$stwa, przedsi%biorca prywatny, 
kapita! mieszany (poda" % udzia!u 

jednostek samorz#du terytorialnego) 

40 % Urz#d Gminy Knurów 
60 % PPHU „KOMART” 

1.12 REGON (je li posiada)  j.w. 

1.13 NIP (je li posiada)  j.w. 

1.14 
Nazwa i adres zarz#dzaj#cego 
sk!adowiskiem odpadów 

Poda", czy jest to jednostka 
samorz#du terytorialnego, Skarbu 
Pa$stwa, przedsi%biorca prywatny, 
kapita! mieszany (poda" % udzia!u 

jednostek samorz#du terytorialnego) 

PPHU „KOMART” sp. z o.o.  j.w. 

1.15 REGON (je li posiada)  j.w 

1.16 NIP (je li posiada)  j.w. 

1.17 
Czy kierownik sk!adowiska 
posiada wymagane 
kwalifikacje? 

[tak/nie] Tak 

1.18 Liczba kwater szt. 5 

1.19 Liczba kwater eksploatowanych szt. 2 

1.20 Liczba kwater zamkni%tych szt. 1 

1.21 
Czy sk!adowisko jest w trakcie 
budowy 

[tak/nie] Tak 

1.22 
Czy sk!adowisko jest w trakcie 
eksploatacji (przed 
zamkni%ciem)? 

[tak/nie] Tak 

1.23 
Czy sk!adowisko jest w trakcie 
rekultywacji? 

[tak/nie] Nie 

1.24 
Czy sk!adowisko jest w trakcie 
monitoringu po zako$czeniu 
rekultywacji? 

[tak/nie] Tak 

1.25 
Czy sk!adowisko jest w okresie 
po zako$czeniu monitoringu? 

[tak/nie] Nie 

2. Decyzje administracyjne   

2.1 
Decyzja lokalizacyjna (je li 
dotyczy) 

Poda": organ wydaj#cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji. 
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2.2 

Decyzja o warunkach 
zabudowania i 
zagospodarowania terenu (je li 
dotyczy) 

Poda": organ wydaj#cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji. 

 

2.3 Pozwolenie na budow% 
Poda": organ wydaj#cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji; wskaza", je li 

decyzja zosta!a uchylona. 

Urz#d Miejski w Knurowie – Decyzja Nr 
1”Z”/96 z dnia 12/01/1996   
Nr UAN-73510/1/96 

2.4 
Pozwolenie na u&ytkowanie 
(je li dotyczy) 

Poda": organ wydaj#cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Urz#d Miejski w Knurowie – Decyzja Nr 
113”Z”/97 z dnia 16/07/1997 
NR UAiNB-73510/1/96-97 

2.5 

Decyzja o wykonaniu przegl#du 
ekologicznego na podstawie 
art. 33 ust. 1 ustawy 
wprowadzajacej

2)

Poda": organ wydaj#cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Wojewoda 'l#ski 30.12.2003 r.  
'R-II-6626/38/02/1/D/03 

2.6 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 
ustawy wprowadzajacej

2)
 (je li 

dotyczy) 

Poda": organ wydaj#cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowani. 
nie dotyczy 

2.7 

Czy tre " decyzji o 
dostosowaniu na podstawie art. 
33 ust. 2 pkt 1 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta!a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja ni", które 

postanowienia i dlaczego nie zosta!y 
wykonane. 

nie dotyczy 

2.8 
Czy decyzja o dostosowaniu 
zosta!a przed!u&ona? 

Je&eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda": podstaw% prawn#, 

organ wydaj#cy, dat% wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

nie dotyczy 

2.9 
Czy przed!u&ona decyzja 
zosta!a wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja ni", które 

postanowienia i dlaczego nie zosta!y 
wykonane. 

nie dotyczy 

2.10 
Rok faktycznego dostosowania 
sk!adowiska odpadów 

Poda" dat% dostosowania. nie dotyczy 

2.11 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 
ustawy wprowadzajacej

2)
 (je li 

dotyczy) 

Poda", organ wydaj#cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 
nie dotyczy 

2.12 

Czy tre " decyzji o 
dostosowaniu na podstawie art. 
33 ust. 2 pkt 2 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta!a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja ni", które 

postanowienia i dlaczego nie zosta!y 
wykonane. 

nie dotyczy 

2.13 
Czy decyzja o dostosowaniu 
zosta!a przed!u&ona? 

Je&eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda": podstaw% prawn#, 

organ wydaj#cy, dat% wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

nie dotyczy 

2.14 
Czy przed!u&ona decyzja 
zosta!a wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja ni", które 

postanowienia i dlaczego nie zosta!y 
wykonane. 

nie dotyczy 

2.15 
Rok faktycznego dostosowania 
sk!adowiska odpadów 

Poda" rok. nie dotyczy 

2.16 

Decyzja o zamkni%ciu 
sk!adowiska na podstawie art. 
33 ust. 6 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 (je li dotyczy) 

Poda", organ wydaj#cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni%cia. 
W trakcie wydania 

2.17 

Czy decyzja o zamkni%ciu 
sk!adowiska na podstawie art. 
33 ust. 6 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta!a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja ni" dlaczego. 

Nie 
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2.18 
Czy decyzja o zamkni%ciu 
zosta!a przed!u&ona? 

Je&eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda": podstaw% prawn#, 

organ wydaj#cy, dat% wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni%cia. 

nie dotyczy 

2.19 
Czy przed!u&ona decyzja o 
zamkni%ciu zosta!a wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja ni" dlaczego. 

Nie  

2.20 

Zgoda na zamkni%cie 
wydzielonej cz% ci sk!adowiska 
na podstawie art. 54 ustawy o 
odpadach 

Poda": organ wydaj#cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni%cia, dat% zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

nie dotyczy 

2.21 

Zgoda na zamkni%cie 
sk!adowiska odpadów na 
podstawie art. 54 ustawy o 
odpadach 

Poda": organ wydaj#cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni%cia, dat% zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

nie dotyczy 

2.22 
Rok faktycznego zamkni%cia 
sk!adowiska 

Poda" dat% zamkni%cia. Kwatera I  - 2001 r 

2.23 
Decyzja zatwierdzaj#ca 
instrukcj% eksploatacji 
sk!adowiska 

Poda": organ wydaj#cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Wojewoda 'l#ski – Decyzja nr 'R-II-
6623/1/02/4/D/03 z dnia 27 czerwca 
2003 r. 

2.24 
Czy decyzja zatwierdzaj#ca 
instrukcj% eksploatacji 
sk!adowiska by!a czasowa? 

Je&eli tak, to wskaza" na jaki okres. Nie 

2.25 

Zezwolenie na prowadzenie 
dzia!alno ci w zakresie odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów 
(je li dotyczy) 

Poda": organ wydaj#cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, termin 

obowi#zywania. 

Wojewoda 'l#ski - Decyzja z dnia 14 
lipca 2006 r. 
Nr 'R-III-6618/PZ/43/18/06 
Termin obowi#zywania do: 14 lipiec 
2016 r – pozwolenie zintegrowane  
Kompostownia – Wojewoda 'l#ski – 
Decyzja z dnia 16.04.2007 r. Nr 'R-
II/6622/12/07 
Higienizacja – Wojewoda 'l#ski – 
Decyzja z dnia 03.08.2006 r  Nr 'R-II-
6622/7/3/06 

2.26 
Pozwolenie zintegrowane (je li 
dotyczy) 

Poda": organ wydaj#cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, termin 

obowi#zywania. 

Wojewoda 'l#ski - Decyzja z dnia 14 
lipca 2006 r. 
Nr 'R-III-6618/PZ/43/18/06 
Termin obowi#zywania do: 14 lipiec 
2016 r 

2.27 
Czy sk!adowisko jest 
przewidziane do uzyskania 
pozwolenia zintegrowanego? 

Je&eli tak, to poda" termin 
(planowany) z!o&enia wniosku. 

Tak 

2.28 
Czy dla sk!adowiska by!a 
wydana decyzja w sprawie 
wstrzymania dzia!alno ci? 

Je&eli tak, to poda" dane nt. decyzji: 
podstaw% prawna, organ wydaj#cy, 
dat% wydania decyzji, znak decyzji, 

termin wstrzymania dzia!alno ci. 

Nie 

3. Bazy danych i wykazy   

3.1 

Czy sk!adowisko jest uj%te w 
wykazie zamieszczonym w 
wojewódzkim planie gospodarki 
odpadami? 

[tak/nie] Tak 

3.2 

Czy w wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami okre lono 
termin zamkni%cia 
sk!adowiska? 

Je&eli tak, to poda" rok. 2045 r 

3.3 
Czy sk!adowisko jest uj%te w 
wojewódzkiej bazie o 
gospodarce odpadami? 

[tak/nie] Tak 

3.4 
Czy sk!adowisko odpadów jest 
uj%te w  bazie wojewódzkiej 
Inspekcji  Ochrony 'rodowiska? 

[tak/nie] Tak 
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3.5 
Czy sk!adowisko jest uj%te w 
bazie Wojewódzkiego Urz%du 
Statystycznego? 

[tak/nie] Tak 

3.6 

Czy sk!adowisko zosta!o uj%te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz#d Wojewódzki do 
ministerstwa 'rodowiska w 
2004r. 

[tak/nie]  

3.7 

Czy sk!adowisko zosta!o uj%te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz#d Wojewódzki do 
ministerstwa 'rodowiska w 
2004r. 

[tak/nie]  

3.8 

Czy sk!adowisko zosta!o uj%te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz#d Wojewódzki do 
ministerstwa 'rodowiska w 
2004r. 

[tak/nie]  

4. Wymagania techniczne   

4.1 Pojemno " ca!kowita m
3 3500000 m

3

4.2 Pojemno " zape!niona m
3 1100000 m

3

4.3 
Pojemno " pozosta!a do 
zape!nienia 

m
3  

2400000 m
3

4.4 
Powierzchnia w granicach 
korony 

m
2 300000 m

3

Brak [tak/nie] Tak 

Naturalna bariera geologiczne 
(mi#&szo ", wspó!czynnik filtracji) 

0,4 m gliny  przy g%sto ci powy&ej 0,94 
gr na cm

3

Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, 
mi#&szo ", wspó!czynnik filtracji) 

PEHD 2 mm i skarpy 2,5 mm 
przesi#kliwo " niedopuszczalna 

4.5 Uszczelnienie 

Izolacja syntetyczna (materia!, 
grubo ") 

Geow!óknina SECUTEX o g%sto ci 800 
g/m

2

Brak [tak/nie] Tak 
Warstwa drena&owa (mi#&szo ", 

wspó!czynnik filtracji) 
(wir

 
 16-32 mm o mi#&szo ci 30 cm 

Kolektory (materia!,  rednica) 
Ø 110 zbieracza  
Ø 225 kolektor g!ówny 

Ukszta!towanie misy (nachylenie 
wzd!u& kolektorów i w kierunku 

kolektorów, %) 
2 % 

4.6 Drena& 

Zewn%trzny system rowów Istnieje 
Brak [tak/nie] Tak 

4.7 Gromadzenie odcieków W specjalnych zbiornikach 
(pojemno ", m3) 

3500 m
3

Odprowadzanie do kanalizacji 
miejskiej [tak/nie] 

Nie 

Wywóz do oczyszczalni miejskiej 
[tak/nie] 

Tak 

Wykorzystanie do celów 
technologicznych (jakich?) 

Nawadnianie zamykanych sektorów i 
nawil&anie odpadów w fazie 
eksploatacji 

4.8 Post%powanie z odciekami 

Oczyszczanie lub podczyszczanie we 
w!asnej oczyszczalni (odbiornik 

 cieków oczyszczonych) 

Tak, podczyszczanie w zbiorniku o 
pojemn. 200 m

3

Brak [tak/nie] Tak 
Z emisj# do atmosfery  
Spalanie w pochodni  

4.9 
Instalacja do odprowadzania 
gazu sk!adowiskowego 

Odzysk energii Tak 
Brak [tak/nie] Tak 

4.10 Pas zieleni 
Szeroko " pasa [m] 2 m 



Lp. 
Elementy charakterystyki 

sk adowiska odpadów 
Zakres danych Informacje o sk adowisku odpadów 

4.11 Ogrodzenie [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 
Urz#dzenia do mycia i 
dezynfekcji 

[tak/nie] Tak 

[tak/nie] Tak 

4.16 
Wykonywanie warstw 
przykrywaj#cych odpady Materia! (je li odpady, poda" kod) 

Glina, humus lub osady z oczyszczalni 
 cieków lub kompost (19 08 05 – 10 01 
02, 19 05 03) 

Dane meteorologiczne Tak 
Kontrola wykonywania elementów 

s!u&#cych do monitoringu 
Tak 

Wody powierzchniowe Tak 
4.17 

Monitoring w fazie 
przedeksploatacyjnej 

Wody podziemne Tak 
Opad atmosferyczny Tak 

Wody powierzchniowe Tak 
Wody odciekowe Tak 
Wody podziemne Tak 

Gaz sk!adowiskowy Tak 
Osiadanie powierzchni sk!adowiska Tak 

4.18 
Monitoring w fazie 
eksploatacyjnej lub 
poeksploatacyjnej 

Struktura i sk!ad odpadów Tak 

5. Dofinansowanie   

5.1 

Czy dostosowanie sk!adowiska 
wymaga dodatkowych  rodków 
finansowych (poza  rodkami 
w!asnymi zarz#dzaj#cego)? 

Je&eli tak, to wskaza" szacowana 
ca!kowita kwot% i  rodki w!asne 

zarz#dzaj#cego. Je li nie, wstawi" „0”.
0 

5.2 

Czy rekultywacja sk!adowiska 
wymaga dodatkowych  rodkami 
finansowych (poza  rodkami 
w!asnymi zarz#dzaj#cego)? 

Je&eli tak, to wskaza" szacowana 
ca!kowita kwot% i  rodki w!asne 

zarz#dzaj#cego. Je li nie, wstawi" „0”.
0 

6. Odpady   

6.1 
Czy na sk!adowisku odpadów 
s# deponowane odpady 
komunalne? 

[tak/nie] Tak 

6.2 

Czy na sk!adowisku odpadów 
s# deponowane wy!#cznie 
odpady wydobywcze okre lone 
w dyrektywie 2006/21/WE? 

[tak/nie] Nie 

6.3 
kody odpadów, które s# 
dopuszczone do sk!adowania 
na sk!adowisku odpadów

3)
 Zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym 

6.4 
Czy odpady s# sk!adowane 
zgodnie z rozporz#dzeniem 
Ministra Gospodarki?

4)
[tak/nie] Tak 

6.5 
Kody odpadów dopuszczonych 
do odzysku na sk!adowisku 
odpadów (je li dotyczy) 

poda" w jakim celu s# 
wykorzystywane poszczególne 

rodzaje odpadów. 

Odpady zgodnie z pozwoleniem 
zintegrowanym do przesypek skarp i 
grobli 

6.6 
Czy do rekultywacji 
wykorzystywane s# odpady? 

Je&eli tak, to poda" jakie rodzaje 
odpadów (kody) i na podstawie jakiej 

decyzji, ze wskazaniem podstawy 
prawnej, organu wydaj#cego, daty 

decyzji, znak decyzji. 

Higienizacja 19 08 05 i 10 01 02 do 
rekultywacji 
Kompostownia 02 03 04, 20 01 08, 20 
02 01, 20 03 99 do rekultywacji. 
Nr dec. J.w. 

6.7 
Masa odpadów sk!adowana w 
2003r. (je li dotyczy) 

[Mg] 93184  Mg 
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6.8 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk!adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk!adowiska w 2003r. (je li 
dotyczy) 

[Mg] 33232 Mg 

6.9 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni%ciu 
sk!adowiska w 2003r. (je li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

nie dotyczy 

6.10 
Masa odpadów sk!adowana w 
2004r. (je li dotyczy) 

[Mg] 85711  Mg 

6.11 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk!adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk!adowiska w 2004r. (je li 
dotyczy) 

[Mg] 24600  Mg 

6.12 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni%ciu 
sk!adowiska w 2004r. (je li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

nie dotyczy 

6.13 
Masa odpadów sk!adowana w 
2005r. (je li dotyczy) 

[Mg] 79333 Mg 

6.14 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk!adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk!adowiska w 2005r. (je li 
dotyczy) 

[Mg] 34980  Mg 

6.15 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni%ciu 
sk!adowiska w 2005r. (je li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

nie dotyczy 

6.16 
Masa odpadów sk!adowana w 
2006r. (je li dotyczy) 

[Mg] 93039 Mg 

6.17 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk!adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk!adowiska w 2006r. (je li 
dotyczy) 

[Mg] 34847 Mg 

6.18 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni%ciu 
sk!adowiska w 2006r. (je li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

nie dotyczy 

 
Obja nienia do tabeli: 
1) N - sk!adowisko odpadów niebezpiecznych, O - sk!adowisko odpadów oboj%tnych, IN - sk!adowisko odpadów 

innych ni& niebezpieczne i oboj%tne.  Je li na sk!adowisku s# sk!adowane wy!#cznie odpady wydobywcze 
(zdefiniowane dyrektywie 2006/21/WE) dodatkowo dopisa" okre lenie UOU- obiekt unieszkodliwiania odpadów. 

2) Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy- Prawo ochrony  rodowiska, ustawy o odpadach oraz 
o zmianie niektórych ustaw. 

3) Wed!ug rozporz#dzenia Ministra 'rodowiska z dnia 27 wrze nia 2001 w sprawie katalogu odpadów 
4) Rozporz#dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pa)dziernika 2002r. w sprawie rodzajów odpadów, które mog# 

by" sk!adowane w sposób nieselektywny (Dz.U. Nr 191, poz. 1595). 
 



Karta sk adowiska odpadów 
 
Sk adowisko odpadów innych ni! niebezpieczne i oboj"tne w Trachach 
 
stan na dzie# 31 grudnia 2006 r. 

Lp. 
Elementy charakterystyki 

sk adowiska odpadów 
Zakres danych Informacje o sk adowisku odpadów 

1. Ogólne informacje o obiekcie   

1.1 
Nazwa i adres sk adowiska 
odpadów 

 
Sk adowisko odpadów innych ni! 
niebezpieczne i oboj"tne w Trachach  

1.2 Gmina  So#nicowice 

1.3 Powiat  gliwicki 

1.4 Województwo  #l$skie 

1.5 REGON (je#li posiada)   

1.6 NIP (je#li posiada)   

1.7 Typ sk adowiska (N/O/IN; OUO)
1) IN 

1.8 
Nazwa i adres w a#ciciela 
sk adowiska odpadów 

Poda%, czy jest to jednostka 
samorz$du terytorialnego, Skarbu 
Pa&stwa, przedsi"biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda% % udzia u 

jednostek samorz$du terytorialnego) 

Gmina So#nicowice 
Ul. Rynek 19 
44-153 So#nicowice 

1.9 REGON (je#li posiada)  000539940 

1.10 NIP (je#li posiada)  631-10-04-730 

1.11 
Nazwa i adres w a#ciciela 
gruntu pod sk adowiskiem 
odpadów 

Poda%, czy jest to jednostka 
samorz$du terytorialnego, Skarbu 
Pa&stwa, przedsi"biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda% % udzia u 

jednostek samorz$du terytorialnego) 

Gmina So#nicowice  
Ul. Rynek 19 
44-153 So#nicowice 

1.12 REGON (je#li posiada)  000539940 

1.13 NIP (je#li posiada)  631-10-04-730 

1.14 
Nazwa i adres zarz$dzaj$cego 
sk adowiskiem odpadów 

Poda%, czy jest to jednostka 
samorz$du terytorialnego, Skarbu 
Pa&stwa, przedsi"biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda% % udzia u 

jednostek samorz$du terytorialnego) 

Zak ad Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej  
Ul. Powsta&ców 6  
44-153 So#nicowice  
Tel./fax 238-76-88, 238-71-82 

1.15 REGON (je#li posiada)  000172333 

1.16 NIP (je#li posiada)  631-011-23-11 

1.17 
Czy kierownik sk adowiska 
posiada wymagane 
kwalifikacje? 

[tak/nie] Tak 

1.18 Liczba kwater szt. 1 

1.19 Liczba kwater eksploatowanych szt. 1 

1.20 Liczba kwater zamkni"tych szt. - 

1.21 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
budowy 

[tak/nie] Nie 

1.22 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
eksploatacji (przed 
zamkni"ciem)? 

[tak/nie] Tak 

1.23 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
rekultywacji? 

[tak/nie] Nie 

1.24 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
monitoringu po zako&czeniu 
rekultywacji? 

[tak/nie] Nie 

1.25 
Czy sk adowisko jest w okresie 
po zako&czeniu monitoringu? 

[tak/nie] Nie 

2. Decyzje administracyjne   

2.1 
Decyzja lokalizacyjna (je#li 
dotyczy) 

Poda%: organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji. 

- 
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2.2 

Decyzja o warunkach 
zabudowania i 
zagospodarowania terenu (je#li 
dotyczy) 

Poda%: organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji. 

OA-7351/1 So#nicowice/92 
Urz$d Rejonowy Gliwice 

2.3 Pozwolenie na budow" 
Poda%: organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji; wskaza%, je#li 

decyzja zosta a uchylona. 

OA-7351/1 So#nicowice/92 
Urz$d Rejonowy Gliwice 

2.4 
Pozwolenie na u!ytkowanie 
(je#li dotyczy) 

Poda%: organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji. 

OA-7351/1 So#nicowice/92 
Urz$d Rejonowy  Gliwice 

2.5 

Decyzja o wykonaniu przegl$du 
ekologicznego na podstawie 
art. 33 ust. 1 ustawy 
wprowadzajacej

2)

Poda%: organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Starosta Gliwicki  
12.02.2002r 
WR-7643/2/2/02 

2.6 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 
ustawy wprowadzajacej

2)
 (je#li 

dotyczy) 

Poda%: organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowani. 
nie dotyczy 

2.7 

Czy tre#% decyzji o 
dostosowaniu na podstawie art. 
33 ust. 2 pkt 1 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je!eli nie, to wyja#ni%, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

nie dotyczy 

2.8 
Czy decyzja o dostosowaniu 
zosta a przed u!ona? 

Je!eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda%: podstaw" prawn$, 

organ wydaj$cy, dat" wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

nie dotyczy 

2.9 
Czy przed u!ona decyzja 
zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je!eli nie, to wyja#ni%, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

nie dotyczy 

2.10 
Rok faktycznego dostosowania 
sk adowiska odpadów 

Poda% dat" dostosowania. nie dotyczy 

2.11 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 
ustawy wprowadzajacej

2)
 (je#li 

dotyczy) 

Poda%, organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 
nie dotyczy 

2.12 

Czy tre#% decyzji o 
dostosowaniu na podstawie art. 
33 ust. 2 pkt 2 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je!eli nie, to wyja#ni%, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

nie dotyczy 

2.13 
Czy decyzja o dostosowaniu 
zosta a przed u!ona? 

Je!eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda%: podstaw" prawn$, 

organ wydaj$cy, dat" wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

nie dotyczy 

2.14 
Czy przed u!ona decyzja 
zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je!eli nie, to wyja#ni%, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

nie dotyczy 

2.15 
Rok faktycznego dostosowania 
sk adowiska odpadów 

Poda% rok. nie dotyczy 

2.16 

Decyzja o zamkni"ciu 
sk adowiska na podstawie art. 
33 ust. 6 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 (je#li dotyczy) 

Poda%, organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni"cia. 
nie dotyczy 

2.17 

Czy decyzja o zamkni"ciu 
sk adowiska na podstawie art. 
33 ust. 6 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je!eli nie, to wyja#ni% dlaczego. 

nie dotyczy 

2.18 
Czy decyzja o zamkni"ciu 
zosta a przed u!ona? 

Je!eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda%: podstaw" prawn$, 

organ wydaj$cy, dat" wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni"cia. 

nie dotyczy 
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2.19 
Czy przed u!ona decyzja o 
zamkni"ciu zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je!eli nie, to wyja#ni% dlaczego. 

nie dotyczy 

2.20 

Zgoda na zamkni"cie 
wydzielonej cz"#ci sk adowiska 
na podstawie art. 54 ustawy o 
odpadach 

Poda%: organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni"cia, dat" zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

nie dotyczy  

2.21 

Zgoda na zamkni"cie 
sk adowiska odpadów na 
podstawie art. 54 ustawy o 
odpadach 

Poda%: organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni"cia, dat" zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

Wyznaczony rok zako&czenia 
eksploatacji 2009. 

2.22 
Rok faktycznego zamkni"cia 
sk adowiska 

Poda% dat" zamkni"cia. Sk adowisko w eksploatacji 

2.23 
Decyzja zatwierdzaj$ca 
instrukcj" eksploatacji 
sk adowiska 

Poda%: organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Starosta Gliwicki 
22 wrzesie& 2006r. 
WR 7643-1/06(1) 

2.24 
Czy decyzja zatwierdzaj$ca 
instrukcj" eksploatacji 
sk adowiska by a czasowa? 

Je!eli tak, to wskaza% na jaki okres. Do 31.12.2009r. 

2.25 

Zezwolenie na prowadzenie 
dzia alno#ci w zakresie odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów 
(je#li dotyczy) 

Poda%: organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji, termin 

obowi$zywania. 

Starosta Gliwicki  
13.03.2007r. 
WR 7649-117/06_ ( 2)  

2.26 
Pozwolenie zintegrowane (je#li 
dotyczy) 

Poda%: organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji, termin 

obowi$zywania. 
nie dotyczy 

2.27 
Czy sk adowisko jest 
przewidziane do uzyskania 
pozwolenia zintegrowanego? 

Je!eli tak, to poda% termin 
(planowany) z o!enia wniosku. 

Nie 

2.28 
Czy dla sk adowiska by a 
wydana decyzja w sprawie 
wstrzymania dzia alno#ci? 

Je!eli tak, to poda% dane nt. decyzji: 
podstaw" prawna, organ wydaj$cy, 
dat" wydania decyzji, znak decyzji, 

termin wstrzymania dzia alno#ci. 

Nie 

3. Bazy danych i wykazy   

3.1 

Czy sk adowisko jest uj"te w 
wykazie zamieszczonym w 
wojewódzkim planie gospodarki 
odpadami? 

[tak/nie] Tak 

3.2 

Czy w wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami okre#lono 
termin zamkni"cia 
sk adowiska? 

Je!eli tak, to poda% rok. 2009r. 

3.3 
Czy sk adowisko jest uj"te w 
wojewódzkiej bazie o 
gospodarce odpadami? 

[tak/nie] Nie 

3.4 
Czy sk adowisko odpadów jest 
uj"te w  bazie wojewódzkiej 
Inspekcji  Ochrony 'rodowiska? 

[tak/nie] Tak 

3.5 
Czy sk adowisko jest uj"te w 
bazie Wojewódzkiego Urz"du 
Statystycznego? 

[tak/nie] Tak 

3.6 

Czy sk adowisko zosta o uj"te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz$d Wojewódzki do 
ministerstwa 'rodowiska w 
2004r. 

[tak/nie]  

3.7 

Czy sk adowisko zosta o uj"te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz$d Wojewódzki do 
ministerstwa 'rodowiska w 
2004r. 

[tak/nie]  

3.8 

Czy sk adowisko zosta o uj"te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz$d Wojewódzki do 
ministerstwa 'rodowiska w 
2004r. 

[tak/nie]  
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4. Wymagania techniczne   

4.1 Pojemno#% ca kowita m
3 55000  

4.2 Pojemno#% zape niona m
3 Ok.85% - 46750 

4.3 
Pojemno#% pozosta a do 
zape nienia 

m
3 Ok. 8250 

4.4 
Powierzchnia w granicach 
korony 

m
2 0,76 

Brak [tak/nie]  
Naturalna bariera geologiczne 

(mi$!szo#%, wspó czynnik filtracji) 
Piasek 0,2 m 

Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, 
mi$!szo#%, wspó czynnik filtracji) 

 
4.5 Uszczelnienie 

Izolacja syntetyczna (materia , 
grubo#%) 

Papa.2x folia, papa 

Brak [tak/nie] Tak 
Warstwa drena!owa (mi$!szo#%, 

wspó czynnik filtracji) 
Piasek 0,7 m 

Kolektory (materia , #rednica) Rury ceramiczne Ø 200 mm 
Ukszta towanie misy (nachylenie 
wzd u! kolektorów i w kierunku 

kolektorów, %) 
5,1% 

4.6 Drena! 

Zewn"trzny system rowów - 
Brak [tak/nie] Tak 

4.7 Gromadzenie odcieków W specjalnych zbiornikach 
(pojemno#%, m3) 

100  

Odprowadzanie do kanalizacji 
miejskiej [tak/nie] 

Nie 

Wywóz do oczyszczalni miejskiej 
[tak/nie] 

Tak 

Wykorzystanie do celów 
technologicznych (jakich?) 

Polewanie z o!onych odpadów  
4.8 Post"powanie z odciekami 

Oczyszczanie lub podczyszczanie we 
w asnej oczyszczalni (odbiornik 

#cieków oczyszczonych) 
Nie 

Brak [tak/nie] Nie 
Z emisj$ do atmosfery Tak 
Spalanie w pochodni Nie 

4.9 
Instalacja do odprowadzania 
gazu sk adowiskowego 

Odzysk energii Nie 
Brak [tak/nie] Tak 

4.10 Pas zieleni 
Szeroko#% pasa [m] 2 m 

4.11 Ogrodzenie [tak/nie] Cz"#ciowe 

4.12 Rejestracja wjazdów [tak/nie] Nie 

4.13 Ewidencja odpadów [tak/nie] Tak 

4.14 Waga [tak/nie] Nie 

4.15 
Urz$dzenia do mycia i 
dezynfekcji 

[tak/nie] Tak 

[tak/nie] Nie 
4.16 

Wykonywanie warstw 
przykrywaj$cych odpady Materia  (je#li odpady, poda% kod) 

10 01 01, 10 13 14, 17 01 01,17 01 80, 
17 05 04, 19 03 05,  

Dane meteorologiczne Nie 
Kontrola wykonywania elementów 

s u!$cych do monitoringu 
Nie 

Wody powierzchniowe Nie 
4.17 

Monitoring w fazie 
przedeksploatacyjnej 

Wody podziemne Nie 
Opad atmosferyczny Tak 

Wody powierzchniowe Tak 
Wody odciekowe Tak 
Wody podziemne Tak 

4.18 Monitoring w fazie 
eksploatacyjnej lub 
poeksploatacyjnej 

Gaz sk adowiskowy Tak 
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Osiadanie powierzchni sk adowiska Tak   

Struktura i sk ad odpadów Tak 

5. Dofinansowanie   

5.1 

Czy dostosowanie sk adowiska 
wymaga dodatkowych #rodków 
finansowych (poza #rodkami 
w asnymi zarz$dzaj$cego)? 

Je!eli tak, to wskaza% szacowana 
ca kowita kwot" i #rodki w asne 

zarz$dzaj$cego. Je#li nie, wstawi% „0”.
0 

5.2 

Czy rekultywacja sk adowiska 
wymaga dodatkowych #rodkami 
finansowych (poza #rodkami 
w asnymi zarz$dzaj$cego)? 

Je!eli tak, to wskaza% szacowana 
ca kowita kwot" i #rodki w asne 

zarz$dzaj$cego. Je#li nie, wstawi% „0”.
0 

6. Odpady   

6.1 
Czy na sk adowisku odpadów 
s$ deponowane odpady 
komunalne? 

[tak/nie] Tak 

6.2 

Czy na sk adowisku odpadów 
s$ deponowane wy $cznie 
odpady wydobywcze okre#lone 
w dyrektywie 2006/21/WE? 

[tak/nie] Nie 

6.3 
kody odpadów, które s$ 
dopuszczone do sk adowania 
na sk adowisku odpadów

3)
 

19 08 01, 19 08 02, 19 08 05, 20 03 01, 
20 03 03, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99. 

6.4 
Czy odpady s$ sk adowane 
zgodnie z rozporz$dzeniem 
Ministra Gospodarki?

4)
[tak/nie] Tak 

6.5 
Kody odpadów dopuszczonych 
do odzysku na sk adowisku 
odpadów (je#li dotyczy) 

poda% w jakim celu s$ 
wykorzystywane poszczególne 

rodzaje odpadów. 
nie dotyczy 

6.6 
Czy do rekultywacji 
wykorzystywane s$ odpady? 

Je!eli tak, to poda% jakie rodzaje 
odpadów (kody) i na podstawie jakiej 

decyzji, ze wskazaniem podstawy 
prawnej, organu wydaj$cego, daty 

decyzji, znak decyzji. 

Nie jest prowadzona rekultywacja  w 
obecnej chwili. 

6.7 
Masa odpadów sk adowana w 
2003r. (je#li dotyczy) 

[Mg] 1810 

6.8 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2003r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] nie dotyczy 

6.9 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni"ciu 
sk adowiska w 2003r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

nie dotyczy 

6.10 
Masa odpadów sk adowana w 
2004r. (je#li dotyczy) 

[Mg] 1433 

6.11 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2004r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] nie dotyczy 

6.12 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni"ciu 
sk adowiska w 2004r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

nie dotyczy 

6.13 
Masa odpadów sk adowana w 
2005r. (je#li dotyczy) 

[Mg] 1227 

6.14 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2005r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] nie dotyczy 

6.15 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni"ciu 
sk adowiska w 2005r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

nie dotyczy 
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6.16 
Masa odpadów sk adowana w 
2006r. (je#li dotyczy) 

[Mg] 2343 

6.17 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2006r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] 1,1 

6.18 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni"ciu 
sk adowiska w 2006r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

nie dotyczy 

 
Obja#nienia do tabeli: 
1) N - sk adowisko odpadów niebezpiecznych, O - sk adowisko odpadów oboj"tnych, IN - sk adowisko odpadów 

innych ni! niebezpieczne i oboj"tne.  Je#li na sk adowisku s$ sk adowane wy $cznie odpady wydobywcze 
(zdefiniowane dyrektywie 2006/21/WE) dodatkowo dopisa% okre#lenie UOU- obiekt unieszkodliwiania odpadów. 

2) Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy- Prawo ochrony #rodowiska, ustawy o odpadach oraz 
o zmianie niektórych ustaw. 

3) Wed ug rozporz$dzenia Ministra 'rodowiska z dnia 27 wrze#nia 2001 w sprawie katalogu odpadów 
4) Rozporz$dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pa(dziernika 2002r. w sprawie rodzajów odpadów, które mog$ 

by% sk adowane w sposób nieselektywny (Dz.U. Nr 191, poz. 1595). 
 





















































































Karta sk adowiska odpadów 
 
Gminne Sk adowisko Odpadów w Krzepicach 
 
stan na dzie! 31 grudnia 2006 r. 

Lp. 
Elementy charakterystyki 

sk adowiska odpadów 
Zakres danych Informacje o sk adowisku odpadów 

1. Ogólne informacje o obiekcie   

1.1 
Nazwa i adres sk adowiska 
odpadów 

 

Gminne Sk adowisko Odpadów 
ul. Kazimierza Wielkiego 
42-160 Krzepice 

1.2 Gmina  Krzepice 

1.3 Powiat  K obucki 

1.4 Województwo   l!skie 

1.5 REGON (je li posiada)  Brak danych 

1.6 NIP (je li posiada)  Brak danych 

1.7 Typ sk"adowiska (N/O/IN; OUO)
1)

IN 

1.8 
Nazwa i adres w"a ciciela 
sk"adowiska odpadów 

Poda#, czy jest to jednostka 
samorz!du terytorialnego, Skarbu 
Pa$stwa, przedsi%biorca prywatny, 
kapita" mieszany (poda# % udzia"u 

jednostek samorz!du terytorialnego) 

Gmina Krzepice 
ul. Cz%stochowska 13 
42-160 Krzepice 

1.9 REGON (je li posiada)  151398296 

1.10 NIP (je li posiada)  574-13-91-048 

1.11 
Nazwa i adres w"a ciciela 
gruntu pod sk"adowiskiem 
odpadów 

Poda#, czy jest to jednostka 
samorz!du terytorialnego, Skarbu 
Pa$stwa, przedsi%biorca prywatny, 
kapita" mieszany (poda# % udzia"u 

jednostek samorz!du terytorialnego) 

Gmina Krzepice 
ul. Cz%stochowska 13 
42-160 Krzepice 

1.12 REGON (je li posiada)  151398296 

1.13 NIP (je li posiada)  574-13-91-048 

1.14 
Nazwa i adres zarz!dzaj!cego 
sk"adowiskiem odpadów 

Poda#, czy jest to jednostka 
samorz!du terytorialnego, Skarbu 
Pa$stwa, przedsi%biorca prywatny, 
kapita" mieszany (poda# % udzia"u 

jednostek samorz!du terytorialnego) 

Zak"ad Dzia"alno ci Komunalnej i 
Mieszkaniowej 
ul. Targowa 19 
42 - 160 Krzepice 

1.15 REGON (je li posiada)  150032736 

1.16 NIP (je li posiada)  574-000-77-92 

1.17 
Czy kierownik sk"adowiska 
posiada wymagane 
kwalifikacje? 

[tak/nie] 
Inspektor ds. ochrony  rodowiska 
ZDKiM posiada wymagane kwalifikacje 

1.18 Liczba kwater szt. 2 szt. 

1.19 Liczba kwater eksploatowanych szt. 2 szt. 

1.20 Liczba kwater zamkni%tych szt. Brak danych 

1.21 
Czy sk"adowisko jest w trakcie 
budowy 

[tak/nie] Nie 

1.22 
Czy sk"adowisko jest w trakcie 
eksploatacji (przed 
zamkni%ciem)? 

[tak/nie] Nie 

1.23 
Czy sk"adowisko jest w trakcie 
rekultywacji? 

[tak/nie] Nie 

1.24 
Czy sk"adowisko jest w trakcie 
monitoringu po zako$czeniu 
rekultywacji? 

[tak/nie] Nie 

1.25 
Czy sk"adowisko jest w okresie 
po zako$czeniu monitoringu? 

[tak/nie] Nie 

2. Decyzje administracyjne   

2.1 
Decyzja lokalizacyjna (je li 
dotyczy) 

Poda#: organ wydaj!cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Nr 93/XXII/88 z dn. 29.01.1988r. 
Uchwa"a R.M. 
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2.2 

Decyzja o warunkach 
zabudowania i 
zagospodarowania terenu (je li 
dotyczy) 

Poda#: organ wydaj!cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji. 

nie dotyczy 

2.3 Pozwolenie na budow% 
Poda#: organ wydaj!cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji; wskaza#, je li 

decyzja zosta"a uchylona. 

Nr UAN-II-7351/798/9/93 z dn. 
23.07.1993r. – wydane przez Urz!d 
Rejonowy w K"obucku 

2.4 
Pozwolenie na u&ytkowanie 
(je li dotyczy) 

Poda#: organ wydaj!cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji. 

nie dotyczy- w pozwoleniu na budow% 
nie na"o&ono obowi!zku uzyskania 
przez w"adaj!cego sk"adowiskiem 
pozwolenia na u&ytkowanie obiektu; 
wyznaczone by"o zgodnie z planem 
miejscowym zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy 
Krzepice, zatwierdzonego uchwa"! R.M. 
Nr 93/XXII/88 z dnia 29.01.1988r. 

2.5 

Decyzja o wykonaniu przegl!du 
ekologicznego na podstawie 
art. 33 ust. 1 ustawy 
wprowadzajacej

2)

Poda#: organ wydaj!cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Przegl!d ekologiczny przed"o&ono w 
czerwcu 2002r. 

2.6 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 
ustawy wprowadzajacej

2)
 (je li 

dotyczy) 

Poda#: organ wydaj!cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowani. 
nie dotyczy 

2.7 

Czy tre # decyzji o 
dostosowaniu na podstawie art. 
33 ust. 2 pkt 1 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta"a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja ni#, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta"y 
wykonane. 

nie dotyczy 

2.8 
Czy decyzja o dostosowaniu 
zosta"a przed"u&ona? 

Je&eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda#: podstaw% prawn!, 

organ wydaj!cy, dat% wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

nie dotyczy 

2.9 
Czy przed"u&ona decyzja 
zosta"a wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja ni#, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta"y 
wykonane. 

nie dotyczy 

2.10 
Rok faktycznego dostosowania 
sk"adowiska odpadów 

Poda# dat% dostosowania. nie dotyczy 

2.11 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 
ustawy wprowadzajacej

2)
 (je li 

dotyczy) 

Poda#, organ wydaj!cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 
nie dotyczy 

2.12 

Czy tre # decyzji o 
dostosowaniu na podstawie art. 
33 ust. 2 pkt 2 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta"a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja ni#, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta"y 
wykonane. 

nie dotyczy 

2.13 
Czy decyzja o dostosowaniu 
zosta"a przed"u&ona? 

Je&eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda#: podstaw% prawn!, 

organ wydaj!cy, dat% wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

nie dotyczy 

2.14 
Czy przed"u&ona decyzja 
zosta"a wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja ni#, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta"y 
wykonane. 

nie dotyczy 

2.15 
Rok faktycznego dostosowania 
sk"adowiska odpadów 

Poda# rok. nie dotyczy 

2.16 

Decyzja o zamkni%ciu 
sk"adowiska na podstawie art. 
33 ust. 6 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 (je li dotyczy) 

Poda#, organ wydaj!cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni%cia. 
nie dotyczy 
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2.17 

Czy decyzja o zamkni%ciu 
sk"adowiska na podstawie art. 
33 ust. 6 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta"a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja ni# dlaczego. 

nie dotyczy 

2.18 
Czy decyzja o zamkni%ciu 
zosta"a przed"u&ona? 

Je&eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda#: podstaw% prawn!, 

organ wydaj!cy, dat% wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni%cia. 

nie dotyczy 

2.19 
Czy przed"u&ona decyzja o 
zamkni%ciu zosta"a wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja ni# dlaczego. 

nie dotyczy 

2.20 

Zgoda na zamkni%cie 
wydzielonej cz% ci sk"adowiska 
na podstawie art. 54 ustawy o 
odpadach 

Poda#: organ wydaj!cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni%cia, dat% zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

nie dotyczy 

2.21 

Zgoda na zamkni%cie 
sk"adowiska odpadów na 
podstawie art. 54 ustawy o 
odpadach 

Poda#: organ wydaj!cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni%cia, dat% zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

nie dotyczy 

2.22 
Rok faktycznego zamkni%cia 
sk"adowiska 

Poda# dat% zamkni%cia. 
Planowany termin eksploatacji 
sk"adowiska - do 2018r. 

2.23 
Decyzja zatwierdzaj!ca 
instrukcj% eksploatacji 
sk"adowiska 

Poda#: organ wydaj!cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji. 

RO'.III.7648/138/02 z dn. 31.12.2002r. 
oraz RO'.III.7648/132/03 z dn. 
31.12.2003r. wydane przez Starost% 
K"obuckiego 

2.24 
Czy decyzja zatwierdzaj!ca 
instrukcj% eksploatacji 
sk"adowiska by"a czasowa? 

Je&eli tak, to wskaza# na jaki okres. Nie 

2.25 

Zezwolenie na prowadzenie 
dzia"alno ci w zakresie odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów 
(je li dotyczy) 

Poda#: organ wydaj!cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, termin 

obowi!zywania. 

Decyzja Nr RO'.III.7648/19/04 z dn. 
02.04.2004r.-zatw. Program gospodarki 
odpadami niebezp. z uwzgl%dnieniem 
prowadzenia dzia"alno ci w zakresie 
zbierania, transportu i unieszkodliwiania 
odpadów, wydane przez Starost% 
K"obuckiego 

2.26 
Pozwolenie zintegrowane (je li 
dotyczy) 

Poda#: organ wydaj!cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, termin 

obowi!zywania. 
Brak danych 

2.27 
Czy sk"adowisko jest 
przewidziane do uzyskania 
pozwolenia zintegrowanego? 

Je&eli tak, to poda# termin 
(planowany) z"o&enia wniosku. 

Tak, 2007 

2.28 
Czy dla sk"adowiska by"a 
wydana decyzja w sprawie 
wstrzymania dzia"alno ci? 

Je&eli tak, to poda# dane nt. decyzji: 
podstaw% prawna, organ wydaj!cy, 
dat% wydania decyzji, znak decyzji, 

termin wstrzymania dzia"alno ci. 

Nie 

3. Bazy danych i wykazy   

3.1 

Czy sk"adowisko jest uj%te w 
wykazie zamieszczonym w 
wojewódzkim planie gospodarki 
odpadami? 

[tak/nie] Tak 

3.2 

Czy w wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami okre lono 
termin zamkni%cia 
sk"adowiska? 

Je&eli tak, to poda# rok. 
Planowany termin eksploatacji – do 
2018r. 

3.3 
Czy sk"adowisko jest uj%te w 
wojewódzkiej bazie o 
gospodarce odpadami? 

[tak/nie] Tak 

3.4 
Czy sk"adowisko odpadów jest 
uj%te w  bazie wojewódzkiej 
Inspekcji  Ochrony 'rodowiska? 

[tak/nie] Tak 

3.5 
Czy sk"adowisko jest uj%te w 
bazie Wojewódzkiego Urz%du 
Statystycznego? 

[tak/nie] Tak 
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3.6 

Czy sk"adowisko zosta"o uj%te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz!d Wojewódzki do 
ministerstwa 'rodowiska w 
2004r. 

[tak/nie] Nie 

3.7 

Czy sk"adowisko zosta"o uj%te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz!d Wojewódzki do 
ministerstwa 'rodowiska w 
2004r. 

[tak/nie] Nie 

3.8 

Czy sk"adowisko zosta"o uj%te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz!d Wojewódzki do 
ministerstwa 'rodowiska w 
2004r. 

[tak/nie] Tak 

4. Wymagania techniczne   

4.1 Pojemno # ca"kowita m
3

65000 

4.2 Pojemno # zape"niona m
3

29190 

4.3 
Pojemno # pozosta"a do 
zape"nienia 

m
3 35810 

4.4 
Powierzchnia w granicach 
korony 

m
2 8600 

Brak [tak/nie] Tak 

Naturalna bariera geologiczne 
(mi!&szo #, wspó"czynnik filtracji) 

Wg bada$ geologicznych wykonanych 
dla potrzeb lokalizacji sk"adowiska 
odpadów nawiercono strop i"ów we 
wszystkich otworach badanych na 
g"%boko ci 0,6-2,9 m. Na i"ach zalega 
p"atowo glina pylasta o barwie ciemno 
szarej. Nad  osadami ilasto-gliniastymi 
wyst%puj! piaski i gleba piaszczysta. 
Uszczelnienie naturalne o mi!&szo ci 
ponad 100 m nad utworami ilastymi. 

Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, 
mi!&szo #, wspó"czynnik filtracji) 

- 

4.5 Uszczelnienie 

Izolacja syntetyczna (materia", 
grubo #) 

- 

Brak [tak/nie] Nie 

Warstwa drena&owa (mi!&szo #, 
wspó"czynnik filtracji) 

&wir granulowany 2-3 mm o wielko ci 
0,2x0,2 m 

Kolektory (materia",  rednica) 

s!czki ceramiczne ø 100 mm 
rury PE ø 100 mm z perforacj! 
wzd"u&n! przy szeroko ci szczelin do 
1 mm. 

Ukszta"towanie misy (nachylenie 
wzd"u& kolektorów i w kierunku 

kolektorów, %) 
4% w kierunku po"udniowym 

4.6 Drena& 

Zewn%trzny system rowów 

Zewn%trzny system rowów – rów 
opaskowy – po wschodniej stronie drogi 
gruntowej. Nachylenie skarp do 1:1,5. 

Brak [tak/nie] Nie 

4.7 Gromadzenie odcieków W specjalnych zbiornikach 
(pojemno #, m3) 

Gromadzone w szczelnym zbiorniku 
bezodp"ywowym, nast%pnie 
transportowane wozami asenizacyjnymi 
do oczyszczalni. Pojemno # zbiornika 
na odcieki - 60 m

3

4.8 Post%powanie z odciekami 
Odprowadzanie do kanalizacji 

miejskiej [tak/nie] 
Nie 
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Wywóz do oczyszczalni miejskiej 
[tak/nie] 

Tak 

Wykorzystanie do celów 
technologicznych (jakich?) 

- 

  

Oczyszczanie lub podczyszczanie we 
w"asnej oczyszczalni (odbiornik 

 cieków oczyszczonych) 
- 

Brak [tak/nie] Nie 
Z emisj! do atmosfery studnia odgazowuj!ca 
Spalanie w pochodni - 

4.9 
Instalacja do odprowadzania 
gazu sk"adowiskowego 

Odzysk energii - 
Brak [tak/nie] Nie 

4.10 Pas zieleni 
Szeroko # pasa [m] 1,5 m 

4.11 Ogrodzenie [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 
Urz!dzenia do mycia i 
dezynfekcji 

[tak/nie] Nie 

[tak/nie] Tak 
4.16 

Wykonywanie warstw 
przykrywaj!cych odpady Materia" (je li odpady, poda# kod) 17 05 04, 17 01 02 

Dane meteorologiczne - 
Kontrola wykonywania elementów 

s"u&!cych do monitoringu 
- 

Wody powierzchniowe - 
4.17 

Monitoring w fazie 
przedeksploatacyjnej 

Wody podziemne - 

Opad atmosferyczny 

Badanie wielko!ci opadu 
atmosferycznego odbywa si% raz 
dziennie za pomoc! deszczomierza, 
zlokalizowanego na terenie 
oczyszczalni 

4.18 
Monitoring w fazie 
eksploatacyjnej lub 
poeksploatacyjnej 

Wody powierzchniowe 

Pomiar wód powierzchniowych odbywa 
si% w rowie melioracyjnym RA 2, 
znajduj!cy si% w pobli&u sk"adowiska. 
Pomiar wielko!ci przep ywu: 
dokonywany jest w dwóch punktach: 
jeden w górnym biegu rowu, powy&ej 
sk"adowiska odpadów, drugi w dolnym 
biegu, poni&ej sk"adowiska odpadów. 
Pomiar sk adu p yn"cych wód 
powierzchniowych- dokonywany jest 
w dwóch punktach: jeden w górnym 
biegu rowu, powy&ej sk"adowiska 
odpadów, drugi w dolnym biegu, poni&ej 
sk"adowiska odpadów. Pomiar wielko ci 
przep"ywu wód powierzchniowych oraz 
sk"ad wód powierzchniowych 
wykonywany jest jeden raz na kwarta". 
Zakres wykonywanych bada$: 
- odczyn (pH) 
- przewodno # elektrolityczna w"a ciwa 
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Wody odciekowe 

Pomiar obj#to!ci wód odciekowych 
dokonywany jest poprzez sumowanie 
obj%to ci wywiezionych na 
oczyszczalni% odcieków. Podliczanie 
wykonywane jest jeden raz na miesi!c. 
Badanie sk adu wód odciekowych- 
badane jest jeden raz na kwarta" w 
zakresach: 
- odczyn(pH) 
- przewodno # elektrolityczna w"a ciwa 
- ogólny w%giel organiczny (OWO) 
- zawarto # poszczególnych metali 
ci%&kich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr

+6 
, Hg) 

- suma wielopier cieniowych 
w%glowodorów aromatycznych (WWA). 

Wody podziemne 

Pomiar poziomu i sk adu wód 
podziemnych – odbywa si% za pomoc! 
otworów obserwacyjnych 
(piezometrów). 
Pomiar poziomu wód podziemnych – 
ta m! miernicz! z czujnikiem jeden raz 
na miesi!c. 
Badanie sk adu wód podziemnych 
jeden raz na kwarta" w zakresie: 
-odczyn (pH) 
-przewodno # elektrolityczna w"a ciwa 
-ogólny w%giel organiczny (OWO) 
-zawarto # poszczególnych metali 
ci%&kich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr

+6 
,Hg) 

-suma wielopier cieniowych 
w%glowodorów aromatycznych (WWA). 

Gaz sk"adowiskowy 

Pomiar emisji gazu sk adowiskowego 
odbywa si% jeden raz w miesi!cu w 
studni odgazowuj!cej na obecno # 
nast%puj!cych substancji: 
-metan 
-dwutlenek w%gla 
-tlen 

Osiadanie powierzchni sk"adowiska 

Ocenie podlega przebieg osiadania 
powierzchni sk"adowiska odpadów 
wyznaczany metodami geodezyjnymi, 
z wykorzystaniem ustalonych reperów. 

  

Struktura i sk"ad odpadów 

Raz w roku okre lenie powierzchni i 
obj%to ci zajmowanej przez odpady 
oraz struktury sk"adowanych odpadów. 

5. Dofinansowanie   

5.1 

Czy dostosowanie sk"adowiska 
wymaga dodatkowych  rodków 
finansowych (poza  rodkami 
w"asnymi zarz!dzaj!cego)? 

Je&eli tak, to wskaza# szacowana 
ca"kowita kwot% i  rodki w"asne 

zarz!dzaj!cego. Je li nie, wstawi# „0”.

5000,00 z" / rodki w"asne 
Zarz!dzaj!cego 

5.2 

Czy rekultywacja sk"adowiska 
wymaga dodatkowych  rodkami 
finansowych (poza  rodkami 
w"asnymi zarz!dzaj!cego)? 

Je&eli tak, to wskaza# szacowana 
ca"kowita kwot% i  rodki w"asne 

zarz!dzaj!cego. Je li nie, wstawi# „0”.
- 
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6. Odpady   

6.1 
Czy na sk"adowisku odpadów 
s! deponowane odpady 
komunalne? 

[tak/nie] Tak 

6.2 

Czy na sk"adowisku odpadów 
s! deponowane wy"!cznie 
odpady wydobywcze okre lone 
w dyrektywie 2006/21/WE? 

[tak/nie] Nie 

6.3 
kody odpadów, które s! 
dopuszczone do sk"adowania 
na sk"adowisku odpadów

3)
 

02 01 01; 02 01 03; 02 01 07; 02 01 10; 
02 01 99; 02 02 01; 02 02 03; 02 02 04; 
02 02 99; 02 03 01; 02 03 04; 02 03 05; 
02 03 80; 02 03 81; 02 03 99; 02 04 01; 
02 04 03; 02 04 99; 02 05 01; 02 05 02; 
02 05 99; 02 06 01; 02 06 03; 02 06 99; 
03 01 01; 03 01 05; 03 01 82; 03 01 99; 
03 03 01; 03 03 07; 03 03 08; 03 03 11; 
03 03 99; 07 02 13; 15 01 01; 15 01 02; 
15 01 03; 15 01 04; 15 01 05; 15 01 06; 
15 01 07; 15 01 09; 15 02 03; 16 01 17; 
16 01 18; 16 01 19; 16 01 20; 16 01 99; 
16 03 06; 16 03 80; 17 01 01; 17 01 02; 
17 01 03; 17 01 07; 17 01 80; 17 01 81; 
17 01 82; 17 02 01; 17 02 02; 17 02 03; 
17 04 01; 17 04 02; 17 04 03; 17 04 04; 
17 04 05; 17 04 06; 17 04 07; 17 04 11; 
17 05 04; 17 05 06; 17 05 08; 17 08 02; 
17 09 04; 19 05 01; 19 05 02; 19 05 03; 
19 05 99; 19 06 04; 19 06 99; 19 08 01; 
19 08 02; 19 08 05; 19 08 09; 19 08 12; 
19 08 14; 19 08 99; 19 09 01; 19 09 02; 
19 09 99; 19 12 01; 19 12 02; 19 12 03; 
19 12 04; 19 12 05; 19 12 07; 19 12 08; 
19 12 09; 20 01 01; 20 01 02; 20 01 08; 
20 01 10; 20 01 11; 20 01 25; 20 01 32; 
20 01 36; 20 01 38; 20 01 39; 20 01 40; 
20 01 99; 20 02 01; 20 02 02; 20 02 03; 

6.4 
Czy odpady s! sk"adowane 
zgodnie z rozporz!dzeniem 
Ministra Gospodarki?

4)
[tak/nie] Tak 

6.5 
Kody odpadów dopuszczonych 
do odzysku na sk"adowisku 
odpadów (je li dotyczy) 

poda# w jakim celu s! 
wykorzystywane poszczególne 

rodzaje odpadów. 

Odpady (17 05 04) bez zanieczyszcze$ 
wykorzystywane s! do bie&!cego 
przesypywania odpadów, umacniania 
i budowy wa"ów oporowych, gruz (17 01 
02) do utwardzania dróg dojazdowych 
na sk"adowisku. 
(ustabilizowane komunalne osady 
 ciekowe) o uwodnieniu  
nieprzekraczaj!cym 65%, 
wykorzystywane do ulepszenia warstwy 
glebotwórczej - proces R10 - 
rozprowadzanie na powierzchni ziemi 
w celu nawo&enia lub ulepszania gleby 
i ziemi) 
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6.6 
Czy do rekultywacji 
wykorzystywane s! odpady? 

Je&eli tak, to poda# jakie rodzaje 
odpadów (kody) i na podstawie jakiej 

decyzji, ze wskazaniem podstawy 
prawnej, organu wydaj!cego, daty 

decyzji, znak decyzji. 

- 

6.7 
Masa odpadów sk"adowana w 
2003r. (je li dotyczy) 

[Mg] 997,00 

6.8 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk"adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk"adowiska w 2003r. (je li 
dotyczy) 

[Mg] - 

6.9 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni%ciu 
sk"adowiska w 2003r. (je li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

nie dotyczy 

6.10 
Masa odpadów sk"adowana w 
2004r. (je li dotyczy) 

[Mg] 1117,95 

6.11 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk"adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk"adowiska w 2004r. (je li 
dotyczy) 

[Mg] 109,0 

6.12 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni%ciu 
sk"adowiska w 2004r. (je li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

nie dotyczy 

6.13 
Masa odpadów sk"adowana w 
2005r. (je li dotyczy) 

[Mg] 1012,06 

6.14 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk"adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk"adowiska w 2005r. (je li 
dotyczy) 

[Mg] 361,09 

6.15 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni%ciu 
sk"adowiska w 2005r. (je li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

nie dotyczy 

6.16 
Masa odpadów sk"adowana w 
2006r. (je li dotyczy) 

[Mg] 1281,22 

6.17 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk"adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk"adowiska w 2006r. (je li 
dotyczy) 

[Mg] 161,65 

6.18 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni%ciu 
sk"adowiska w 2006r. (je li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

nie dotyczy 

 
Obja nienia do tabeli: 
1) N - sk"adowisko odpadów niebezpiecznych, O - sk"adowisko odpadów oboj%tnych, IN - sk"adowisko odpadów 

innych ni& niebezpieczne i oboj%tne.  Je li na sk"adowisku s! sk"adowane wy"!cznie odpady wydobywcze 
(zdefiniowane dyrektywie 2006/21/WE) dodatkowo dopisa# okre lenie UOU- obiekt unieszkodliwiania odpadów. 

2) Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy- Prawo ochrony  rodowiska, ustawy o odpadach oraz 
o zmianie niektórych ustaw. 

3) Wed"ug rozporz!dzenia Ministra 'rodowiska z dnia 27 wrze nia 2001 w sprawie katalogu odpadów 
4) Rozporz!dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pa(dziernika 2002r. w sprawie rodzajów odpadów, które mog! 

by# sk"adowane w sposób nieselektywny (Dz.U. Nr 191, poz. 1595). 
 
 



Karta sk adowiska odpadów 
 
Sk adowisko odpadów komunalnych w Wi!ckach, gm. Popów 
 
stan na dzie" 31 grudnia 2006 r. 
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1. Ogólne informacje o obiekcie   

1.1 
Nazwa i adres sk adowiska 
odpadów 

 
Sk adowisko odpadów komunalnych w 
Wi!ckach, gm. Popów, dz. nr 973 

1.2 Gmina  Popów 

1.3 Powiat  K obucki 

1.4 Województwo  "l#skie 

1.5 REGON (je"li posiada)  Brak danych 

1.6 NIP (je"li posiada)  Brak danych 

1.7 Typ sk adowiska (N/O/IN; OUO)
1) IN 

1.8 
Nazwa i adres w a"ciciela 
sk adowiska odpadów 

Poda$, czy jest to jednostka 
samorz#du terytorialnego, Skarbu 
Pa%stwa, przedsi!biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda$ % udzia u 

jednostek samorz#du terytorialnego) 

Gmina Popów 
ul. Cz!stochowska 6 
42-110 Popów 
- 100 % 

1.9 REGON (je"li posiada)  151398362 

1.10 NIP (je"li posiada)  574-151-086 

1.11 
Nazwa i adres w a"ciciela 
gruntu pod sk adowiskiem 
odpadów 

Poda$, czy jest to jednostka 
samorz#du terytorialnego, Skarbu 
Pa%stwa, przedsi!biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda$ % udzia u 

jednostek samorz#du terytorialnego) 

Gmina Popów 
100 % 

1.12 REGON (je"li posiada)  151398362 

1.13 NIP (je"li posiada)  574 151 086 

1.14 
Nazwa i adres zarz#dzaj#cego 
sk adowiskiem odpadów 

Poda$, czy jest to jednostka 
samorz#du terytorialnego, Skarbu 
Pa%stwa, przedsi!biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda$ % udzia u 

jednostek samorz#du terytorialnego) 

Gmina Popów 
ul. Cz!stochowska 6 
42-110 Popów 
- 100 % 

1.15 REGON (je"li posiada)  151398362 

1.16 NIP (je"li posiada)  574 151 086 

1.17 
Czy kierownik sk adowiska 
posiada wymagane 
kwalifikacje? 

[tak/nie] Tak 

1.18 Liczba kwater szt. 1 

1.19 Liczba kwater eksploatowanych szt. 1 

1.20 Liczba kwater zamkni!tych szt. 0 

1.21 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
budowy 

[tak/nie] Nie 

1.22 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
eksploatacji (przed 
zamkni!ciem)? 

[tak/nie] Nie 

1.23 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
rekultywacji? 

[tak/nie] Nie 

1.24 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
monitoringu po zako%czeniu 
rekultywacji? 

[tak/nie] Nie 

1.25 
Czy sk adowisko jest w okresie 
po zako%czeniu monitoringu? 

[tak/nie] Nie 
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2. Decyzje administracyjne   

2.1 
Decyzja lokalizacyjna (je"li 
dotyczy) 

Poda$: organ wydaj#cy, dat! wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Urz#d Gminy Popów 
7334/3/91 z dnia 29.10.1991 
Opinia -Postanowienie 
Urz#d Wojewódzki w Cz!stochowie z 
dnia 18.01.1990. OS.I. 8624/87/89/90 
Postanowienie Pa%stwowy Wojewódzki 
Inspektor Sanitarny w Cz!stochowie 
z dnia 1991.12.12 NZ/244/3884/91 

2.2 

Decyzja o warunkach 
zabudowania i 
zagospodarowania terenu (je"li 
dotyczy) 

Poda$: organ wydaj#cy, dat! wydania 
decyzji, znak decyzji. 

nie dotyczy 

2.3 Pozwolenie na budow! 
Poda$: organ wydaj#cy, dat! wydania 
decyzji, znak decyzji; wskaza$, je"li 

decyzja zosta a uchylona. 

Urz#d Rejonowy w K obucku 
Nr UAN-V-7351/728/7/92 z dnia 
31.07.1992 

2.4 
Pozwolenie na u&ytkowanie 
(je"li dotyczy) 

Poda$: organ wydaj#cy, dat! wydania 
decyzji, znak decyzji. 

nie dotyczy 

2.5 

Decyzja o wykonaniu przegl#du 
ekologicznego na podstawie 
art. 33 ust. 1 ustawy 
wprowadzajacej

2)

Poda$: organ wydaj#cy, dat! wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Starostwo Powiatowe w K obucku 
RO'.III.7648/23/02 z dnia 28.02.2002 

2.6 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 
ustawy wprowadzajacej

2)
 (je"li 

dotyczy) 

Poda$: organ wydaj#cy, dat! wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowani. 
nie dotyczy 

2.7 

Czy tre"$ decyzji o 
dostosowaniu na podstawie art. 
33 ust. 2 pkt 1 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja"ni$, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

nie dotyczy 

2.8 
Czy decyzja o dostosowaniu 
zosta a przed u&ona? 

Je&eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda$: podstaw! prawn#, 

organ wydaj#cy, dat! wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

nie dotyczy 

2.9 
Czy przed u&ona decyzja 
zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja"ni$, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

nie dotyczy 

2.10 
Rok faktycznego dostosowania 
sk adowiska odpadów 

Poda$ dat! dostosowania. nie dotyczy 

2.11 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 
ustawy wprowadzajacej

2)
 (je"li 

dotyczy) 

Poda$, organ wydaj#cy, dat! wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 
nie dotyczy 

2.12 

Czy tre"$ decyzji o 
dostosowaniu na podstawie art. 
33 ust. 2 pkt 2 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja"ni$, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

nie dotyczy 

2.13 
Czy decyzja o dostosowaniu 
zosta a przed u&ona? 

Je&eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda$: podstaw! prawn#, 

organ wydaj#cy, dat! wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

nie dotyczy 

2.14 
Czy przed u&ona decyzja 
zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja"ni$, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

nie dotyczy 

2.15 
Rok faktycznego dostosowania 
sk adowiska odpadów 

Poda$ rok. nie dotyczy 



Lp. 
Elementy charakterystyki 

sk adowiska odpadów 
Zakres danych Informacje o sk adowisku odpadów 

2.16 

Decyzja o zamkni!ciu 
sk adowiska na podstawie art. 
33 ust. 6 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 (je"li dotyczy) 

Poda$, organ wydaj#cy, dat! wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni!cia. 
nie dotyczy 

2.17 

Czy decyzja o zamkni!ciu 
sk adowiska na podstawie art. 
33 ust. 6 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja"ni$ dlaczego. 

nie dotyczy 

2.18 
Czy decyzja o zamkni!ciu 
zosta a przed u&ona? 

Je&eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda$: podstaw! prawn#, 

organ wydaj#cy, dat! wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni!cia. 

nie dotyczy 

2.19 
Czy przed u&ona decyzja o 
zamkni!ciu zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja"ni$ dlaczego. 

nie dotyczy 

2.20 

Zgoda na zamkni!cie 
wydzielonej cz!"ci sk adowiska 
na podstawie art. 54 ustawy o 
odpadach 

Poda$: organ wydaj#cy, dat! wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni!cia, dat! zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

nie dotyczy 

2.21 

Zgoda na zamkni!cie 
sk adowiska odpadów na 
podstawie art. 54 ustawy o 
odpadach 

Poda$: organ wydaj#cy, dat! wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni!cia, dat! zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

nie dotyczy 

2.22 
Rok faktycznego zamkni!cia 
sk adowiska 

Poda$ dat! zamkni!cia. brak danych 

2.23 
Decyzja zatwierdzaj#ca 
instrukcj! eksploatacji 
sk adowiska 

Poda$: organ wydaj#cy, dat! wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Starostwo Powiatowe w K obucku 
RO'.III.7648/137/02 z dnia 31.12.2002 
oraz 
Starostwo Powiatowe w K obucku 
RO'.III.7648/65/04 z dnia 12.08.2004 

2.24 
Czy decyzja zatwierdzaj#ca 
instrukcj! eksploatacji 
sk adowiska by a czasowa? 

Je&eli tak, to wskaza$ na jaki okres. Nie 

2.25 

Zezwolenie na prowadzenie 
dzia alno"ci w zakresie odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów 
(je"li dotyczy) 

Poda$: organ wydaj#cy, dat! wydania 
decyzji, znak decyzji, termin 

obowi#zywania. 
nie dotyczy 

2.26 
Pozwolenie zintegrowane (je"li 
dotyczy) 

Poda$: organ wydaj#cy, dat! wydania 
decyzji, znak decyzji, termin 

obowi#zywania. 
nie uzyskano 

2.27 
Czy sk adowisko jest 
przewidziane do uzyskania 
pozwolenia zintegrowanego? 

Je&eli tak, to poda$ termin 
(planowany) z o&enia wniosku. 

tak 
2007 rok 

2.28 
Czy dla sk adowiska by a 
wydana decyzja w sprawie 
wstrzymania dzia alno"ci? 

Je&eli tak, to poda$ dane nt. decyzji: 
podstaw! prawna, organ wydaj#cy, 
dat! wydania decyzji, znak decyzji, 

termin wstrzymania dzia alno"ci. 

Nie 

3. Bazy danych i wykazy   

3.1 

Czy sk adowisko jest uj!te w 
wykazie zamieszczonym w 
wojewódzkim planie gospodarki 
odpadami? 

[tak/nie] Tak 

3.2 

Czy w wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami okre"lono 
termin zamkni!cia 
sk adowiska? 

Je&eli tak, to poda$ rok. 2030 

3.3 
Czy sk adowisko jest uj!te w 
wojewódzkiej bazie o 
gospodarce odpadami? 

[tak/nie] Tak 

3.4 
Czy sk adowisko odpadów jest 
uj!te w  bazie wojewódzkiej 
Inspekcji  Ochrony 'rodowiska? 

[tak/nie] Tak 

3.5 
Czy sk adowisko jest uj!te w 
bazie Wojewódzkiego Urz!du 
Statystycznego? 

[tak/nie] Tak 
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3.6 

Czy sk adowisko zosta o uj!te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz#d Wojewódzki do 
ministerstwa 'rodowiska w 
2004r. 

[tak/nie] Gmina nie posiada informacji 

3.7 

Czy sk adowisko zosta o uj!te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz#d Wojewódzki do 
ministerstwa 'rodowiska w 
2004r. 

[tak/nie] Gmina nie posiada informacji 

3.8 

Czy sk adowisko zosta o uj!te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz#d Wojewódzki do 
ministerstwa 'rodowiska w 
2004r. 

[tak/nie] Tak 

4. Wymagania techniczne   

4.1 Pojemno"$ ca kowita m
3 I ETAP 42 800, 

II ETAP 54 200 

4.2 Pojemno"$ zape niona m
3 24507,68 

4.3 
Pojemno"$ pozosta a do 
zape nienia 

m
3 I ETAP - 19780 

II ETAP - 54200 

4.4 
Powierzchnia w granicach 
korony 

m
2 21700 

Brak [tak/nie]  
Naturalna bariera geologiczne 

(mi#&szo"$, wspó czynnik filtracji) 
brak danych 

Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, 
mi#&szo"$, wspó czynnik filtracji) 

brak danych 

4.5 Uszczelnienie 

Izolacja syntetyczna (materia , 
grubo"$) 

Warstwa izolacyjna w I okresie budowy 
/1992-93r/ dno i skarpa wykonana 
zosta a z dwóch warstw folii PCV o 
grubo"ci 0,10mm. W drugim okresie 
realizacji sk adowiska /2001r/ "ciany 
zosta y uszczelnione foli# PEHD 
grubo"ci 1,5 mm. 

Brak [tak/nie] brak danych 
Warstwa drena&owa (mi#&szo"$, 

wspó czynnik filtracji) 
 

Kolektory (materia , "rednica) 

Ø 75 - sie$  s#czków z rurek 
ceramicznych, 
Ø 110 -  kana  "ciekowy PCW 
(#czna d ugo"$ ci#gów drenarskich 380 
m 

Ukszta towanie misy (nachylenie 
wzd u& kolektorów i w kierunku 

kolektorów, %) 
 

4.6 Drena& 

Zewn!trzny system rowów brak danych 
Brak [tak/nie]  

4.7 Gromadzenie odcieków W specjalnych zbiornikach 
(pojemno"$, m3) 

Zbiornik na odcieki o pojemno"ci 80 m
3

Odprowadzanie do kanalizacji 
miejskiej [tak/nie] 

brak danych 

Wywóz do oczyszczalni miejskiej 
[tak/nie] 

brak danych 

Wykorzystanie do celów 
technologicznych (jakich?) 

Zbiornik na odcieki o pojemno"ci 80 m
34.8 Post!powanie z odciekami 

Oczyszczanie lub podczyszczanie we 
w asnej oczyszczalni (odbiornik 

"cieków oczyszczonych) 
brak danych 

Brak [tak/nie] Nie 4.9 Instalacja do odprowadzania 
gazu sk adowiskowego 

Z emisj# do atmosfery brak danych 
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Spalanie w pochodni    

Odzysk energii  
Brak [tak/nie] Tak 

4.10 Pas zieleni 
Szeroko"$ pasa [m] brak danych 

4.11 Ogrodzenie [tak/nie] Tak 

4.12 Rejestracja wjazdów [tak/nie] Tak 

4.13 Ewidencja odpadów [tak/nie] Tak 

4.14 Waga [tak/nie] Nie 

4.15 
Urz#dzenia do mycia i 
dezynfekcji 

[tak/nie] brak danych 

[tak/nie] Tak 
4.16 

Wykonywanie warstw 
przykrywaj#cych odpady Materia  (je"li odpady, poda$ kod) Piasek 

Dane meteorologiczne Nie 
Kontrola wykonywania elementów 

s u&#cych do monitoringu 
Nie 

Wody powierzchniowe nie 
4.17 

Monitoring w fazie 
przedeksploatacyjnej 

Wody podziemne nie 
Opad atmosferyczny nie 

Wody powierzchniowe Nie 
Wody odciekowe Tak 
Wody podziemne Tak 

Gaz sk adowiskowy Nie 
Osiadanie powierzchni sk adowiska Nie 

4.18 
Monitoring w fazie 
eksploatacyjnej lub 
poeksploatacyjnej 

Struktura i sk ad odpadów Nie 

5. Dofinansowanie   

5.1 

Czy dostosowanie sk adowiska 
wymaga dodatkowych "rodków 
finansowych (poza "rodkami 
w asnymi zarz#dzaj#cego)? 

Je&eli tak, to wskaza$ szacowana 
ca kowita kwot! i "rodki w asne 

zarz#dzaj#cego. Je"li nie, wstawi$ „0”.

Tak 
Brak danych, koszty dostosowania nie 
zosta y jeszcze oszacowane - 
przyjmujemy ok. 3 000 000 

5.2 

Czy rekultywacja sk adowiska 
wymaga dodatkowych "rodkami 
finansowych (poza "rodkami 
w asnymi zarz#dzaj#cego)? 

Je&eli tak, to wskaza$ szacowana 
ca kowita kwot! i "rodki w asne 

zarz#dzaj#cego. Je"li nie, wstawi$ „0”.
0 

6. Odpady   

6.1 
Czy na sk adowisku odpadów 
s# deponowane odpady 
komunalne? 

[tak/nie] Tak 

6.2 

Czy na sk adowisku odpadów 
s# deponowane wy #cznie 
odpady wydobywcze okre"lone 
w dyrektywie 2006/21/WE? 

[tak/nie] Nie 

6.3 
kody odpadów, które s# 
dopuszczone do sk adowania 
na sk adowisku odpadów

3)
 

02 03 04, 02 03 05, 17 09 04, 20 01 01, 
20 01 02, 20 01 08, 20 01 08, 20 01 10, 
20 01 11,  20 01 25, 20 01 30, 20 01 39,  
20 01 40, 20 02 01, 20 03 01, 20 03 99 

6.4 
Czy odpady s# sk adowane 
zgodnie z rozporz#dzeniem 
Ministra Gospodarki?

4)
[tak/nie] Tak 

6.5 
Kody odpadów dopuszczonych 
do odzysku na sk adowisku 
odpadów (je"li dotyczy) 

poda$ w jakim celu s# 
wykorzystywane poszczególne 

rodzaje odpadów. 
nie dotyczy 

6.6 
Czy do rekultywacji 
wykorzystywane s# odpady? 

Je&eli tak, to poda$ jakie rodzaje 
odpadów (kody) i na podstawie jakiej 

decyzji, ze wskazaniem podstawy 
prawnej, organu wydaj#cego, daty 

decyzji, znak decyzji. 

nie dotyczy 

6.7 
Masa odpadów sk adowana w 
2003r. (je"li dotyczy) 

[Mg] 14231,3 
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6.8 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2003r. (je"li 
dotyczy) 

[Mg] nie dotyczy 

6.9 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni!ciu 
sk adowiska w 2003r. (je"li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

nie dotyczy 

6.10 
Masa odpadów sk adowana w 
2004r. (je"li dotyczy) 

[Mg] 14790 

6.11 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2004r. (je"li 
dotyczy) 

[Mg] nie dotyczy 

6.12 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni!ciu 
sk adowiska w 2004r. (je"li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

nie dotyczy 

6.13 
Masa odpadów sk adowana w 
2005r. (je"li dotyczy) 

[Mg] 15346 

6.14 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2005r. (je"li 
dotyczy) 

[Mg] nie dotyczy 

6.15 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni!ciu 
sk adowiska w 2005r. (je"li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

nie dotyczy 

6.16 
Masa odpadów sk adowana w 
2006r. (je"li dotyczy) 

[Mg] 16338 

6.17 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2006r. (je"li 
dotyczy) 

[Mg] nie dotyczy 

6.18 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni!ciu 
sk adowiska w 2006r. (je"li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

nie dotyczy 

 
Obja"nienia do tabeli: 
1) N - sk adowisko odpadów niebezpiecznych, O - sk adowisko odpadów oboj!tnych, IN - sk adowisko odpadów 

innych ni& niebezpieczne i oboj!tne.  Je"li na sk adowisku s# sk adowane wy #cznie odpady wydobywcze 
(zdefiniowane dyrektywie 2006/21/WE) dodatkowo dopisa$ okre"lenie UOU- obiekt unieszkodliwiania odpadów. 

2) Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy- Prawo ochrony "rodowiska, ustawy o odpadach oraz 
o zmianie niektórych ustaw. 

3) Wed ug rozporz#dzenia Ministra 'rodowiska z dnia 27 wrze"nia 2001 w sprawie katalogu odpadów 
4) Rozporz#dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pa)dziernika 2002r. w sprawie rodzajów odpadów, które mog# 

by$ sk adowane w sposób nieselektywny (Dz.U. Nr 191, poz. 1595). 
 







Karta sk adowiska odpadów 
 
Sk adowisko Odpadów Komunalnych !aziska Górne 
 
stan na dzie" 31 grudnia 2006 r. 

Lp. 
Elementy charakterystyki 

sk adowiska odpadów 
Zakres danych Informacje o sk adowisku odpadów 

1. Ogólne informacje o obiekcie   

1.1 
Nazwa i adres sk adowiska 
odpadów 

 
Sk adowisko Odpadów Komunalnych ul. 
!azy, !aziska Górne 

1.2 Gmina  !aziska Górne  

1.3 Powiat  Miko owski 

1.4 Województwo  "l#skie 

1.5 REGON (je$li posiada)  - 

1.6 NIP (je$li posiada)  635-000-10-55 

1.7 Typ sk adowiska (N/O/IN; OUO)
1)

IN 

1.8 
Nazwa i adres w a$ciciela 
sk adowiska odpadów 

Poda%, czy jest to jednostka 
samorz#du terytorialnego, Skarbu 
Pa&stwa, przedsi'biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda% % udzia u 

jednostek samorz#du terytorialnego) 

Przedsi'biorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 
100% udzia  Gminy 

1.9 REGON (je$li posiada)  273664903 

1.10 NIP (je$li posiada)  635-000-10-55 

1.11 
Nazwa i adres w a$ciciela 
gruntu pod sk adowiskiem 
odpadów 

Poda%, czy jest to jednostka 
samorz#du terytorialnego, Skarbu 
Pa&stwa, przedsi'biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda% % udzia u 

jednostek samorz#du terytorialnego) 

 

1.12 REGON (je$li posiada)   

1.13 NIP (je$li posiada)   

1.14 
Nazwa i adres zarz#dzaj#cego 
sk adowiskiem odpadów 

Poda%, czy jest to jednostka 
samorz#du terytorialnego, Skarbu 
Pa&stwa, przedsi'biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda% % udzia u 

jednostek samorz#du terytorialnego) 

j.w. 

1.15 REGON (je$li posiada)  j.w. 

1.16 NIP (je$li posiada)  j.w. 

1.17 
Czy kierownik sk adowiska 
posiada wymagane 
kwalifikacje? 

[tak/nie] Tak 

1.18 Liczba kwater szt. 1 

1.19 Liczba kwater eksploatowanych szt. 1 

1.20 Liczba kwater zamkni'tych szt.  

1.21 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
budowy 

[tak/nie] Nie 

1.22 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
eksploatacji (przed 
zamkni'ciem)? 

[tak/nie] Tak 

1.23 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
rekultywacji? 

[tak/nie] Nie 

1.24 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
monitoringu po zako&czeniu 
rekultywacji? 

[tak/nie] Nie 

1.25 
Czy sk adowisko jest w okresie 
po zako&czeniu monitoringu? 

[tak/nie] Nie 

2. Decyzje administracyjne   

2.1 
Decyzja lokalizacyjna (je$li 
dotyczy) 

Poda%: organ wydaj#cy, dat' wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Urz#d Miasta !aziska Górne, 
16.05.1988r., 
10-88-UAN-8331-10-88 
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2.2 

Decyzja o warunkach 
zabudowania i 
zagospodarowania terenu (je$li 
dotyczy) 

Poda%: organ wydaj#cy, dat' wydania 
decyzji, znak decyzji. 

 

2.3 Pozwolenie na budow' 
Poda%: organ wydaj#cy, dat' wydania 
decyzji, znak decyzji; wskaza%, je$li 

decyzja zosta a uchylona. 
 

2.4 
Pozwolenie na u(ytkowanie 
(je$li dotyczy) 

Poda%: organ wydaj#cy, dat' wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Starosta Powiatu Miko owskiego, 
30.12.2002r., 
21/WAB-7353/!az-310/11 

2.5 

Decyzja o wykonaniu przegl#du 
ekologicznego na podstawie 
art. 33 ust. 1 ustawy 
wprowadzajacej

2)

Poda%: organ wydaj#cy, dat' wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Eko – In(ynieria Zabrze, 
czerwiec 2002r. 

2.6 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 
ustawy wprowadzajacej

2)
 (je$li 

dotyczy) 

Poda%: organ wydaj#cy, dat' wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowani. 
 

2.7 

Czy tre$% decyzji o 
dostosowaniu na podstawie art. 
33 ust. 2 pkt 1 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je(eli nie, to wyja$ni%, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

 

2.8 
Czy decyzja o dostosowaniu 
zosta a przed u(ona? 

Je(eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda%: podstaw' prawn#, 

organ wydaj#cy, dat' wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

 

2.9 
Czy przed u(ona decyzja 
zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je(eli nie, to wyja$ni%, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

 

2.10 
Rok faktycznego dostosowania 
sk adowiska odpadów 

Poda% dat' dostosowania.  

2.11 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 
ustawy wprowadzajacej

2)
 (je$li 

dotyczy) 

Poda%, organ wydaj#cy, dat' wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 
 

2.12 

Czy tre$% decyzji o 
dostosowaniu na podstawie art. 
33 ust. 2 pkt 2 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je(eli nie, to wyja$ni%, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

 

2.13 
Czy decyzja o dostosowaniu 
zosta a przed u(ona? 

Je(eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda%: podstaw' prawn#, 

organ wydaj#cy, dat' wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

 

2.14 
Czy przed u(ona decyzja 
zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je(eli nie, to wyja$ni%, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

 

2.15 
Rok faktycznego dostosowania 
sk adowiska odpadów 

Poda% rok.  

2.16 

Decyzja o zamkni'ciu 
sk adowiska na podstawie art. 
33 ust. 6 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 (je$li dotyczy) 

Poda%, organ wydaj#cy, dat' wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni'cia. 
 

2.17 

Czy decyzja o zamkni'ciu 
sk adowiska na podstawie art. 
33 ust. 6 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je(eli nie, to wyja$ni% dlaczego. 
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2.18 
Czy decyzja o zamkni'ciu 
zosta a przed u(ona? 

Je(eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda%: podstaw' prawn#, 

organ wydaj#cy, dat' wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni'cia. 

 

2.19 
Czy przed u(ona decyzja o 
zamkni'ciu zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je(eli nie, to wyja$ni% dlaczego. 

 

2.20 

Zgoda na zamkni'cie 
wydzielonej cz'$ci sk adowiska 
na podstawie art. 54 ustawy o 
odpadach 

Poda%: organ wydaj#cy, dat' wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni'cia, dat' zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

 

2.21 

Zgoda na zamkni'cie 
sk adowiska odpadów na 
podstawie art. 54 ustawy o 
odpadach 

Poda%: organ wydaj#cy, dat' wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni'cia, dat' zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

 

2.22 
Rok faktycznego zamkni'cia 
sk adowiska 

Poda% dat' zamkni'cia.  

2.23 
Decyzja zatwierdzaj#ca 
instrukcj' eksploatacji 
sk adowiska 

Poda%: organ wydaj#cy, dat' wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Wojewoda "l#ski, 
6.06.2005r. 
WS "r66623/11/04/6/05 

2.24 
Czy decyzja zatwierdzaj#ca 
instrukcj' eksploatacji 
sk adowiska by a czasowa? 

Je(eli tak, to wskaza% na jaki okres.  

2.25 

Zezwolenie na prowadzenie 
dzia alno$ci w zakresie odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów 
(je$li dotyczy) 

Poda%: organ wydaj#cy, dat' wydania 
decyzji, znak decyzji, termin 

obowi#zywania. 
 

2.26 
Pozwolenie zintegrowane (je$li 
dotyczy) 

Poda%: organ wydaj#cy, dat' wydania 
decyzji, znak decyzji, termin 

obowi#zywania. 
 

2.27 
Czy sk adowisko jest 
przewidziane do uzyskania 
pozwolenia zintegrowanego? 

Je(eli tak, to poda% termin 
(planowany) z o(enia wniosku. 

Tak 

2.28 
Czy dla sk adowiska by a 
wydana decyzja w sprawie 
wstrzymania dzia alno$ci? 

Je(eli tak, to poda% dane nt. decyzji: 
podstaw' prawna, organ wydaj#cy, 
dat' wydania decyzji, znak decyzji, 

termin wstrzymania dzia alno$ci. 

Nie 

3. Bazy danych i wykazy   

3.1 

Czy sk adowisko jest uj'te w 
wykazie zamieszczonym w 
wojewódzkim planie gospodarki 
odpadami? 

[tak/nie] Tak 

3.2 

Czy w wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami okre$lono 
termin zamkni'cia 
sk adowiska? 

Je(eli tak, to poda% rok. 2012r. 

3.3 
Czy sk adowisko jest uj'te w 
wojewódzkiej bazie o 
gospodarce odpadami? 

[tak/nie]  

3.4 
Czy sk adowisko odpadów jest 
uj'te w  bazie wojewódzkiej 
Inspekcji  Ochrony "rodowiska? 

[tak/nie] Tak 

3.5 
Czy sk adowisko jest uj'te w 
bazie Wojewódzkiego Urz'du 
Statystycznego? 

[tak/nie] Tak 

3.6 

Czy sk adowisko zosta o uj'te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz#d Wojewódzki do 
ministerstwa "rodowiska w 
2004r. 

[tak/nie]  

3.7 

Czy sk adowisko zosta o uj'te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz#d Wojewódzki do 
ministerstwa "rodowiska w 
2004r. 

[tak/nie]  
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3.8 

Czy sk adowisko zosta o uj'te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz#d Wojewódzki do 
ministerstwa "rodowiska w 
2004r. 

[tak/nie]  

4. Wymagania techniczne   

4.1 Pojemno$% ca kowita m
3

70000 

4.2 Pojemno$% zape niona m
3

45000 

4.3 
Pojemno$% pozosta a do 
zape nienia 

m
3 25000 

4.4 
Powierzchnia w granicach 
korony 

m
2  

Brak [tak/nie] Tak 
Naturalna bariera geologiczne 

(mi#(szo$%, wspó czynnik filtracji) 
 

Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, 
mi#(szo$%, wspó czynnik filtracji) 

 4.5 Uszczelnienie 

Izolacja syntetyczna (materia , 
grubo$%) 

Geow óknina 
800 mm, PEHD 2 mm  

Brak [tak/nie] Tak 
Warstwa drena(owa (mi#(szo$%, 

wspó czynnik filtracji) 
 

Kolektory (materia , $rednica)  
Ukszta towanie misy (nachylenie 
wzd u( kolektorów i w kierunku 

kolektorów, %) 
 

4.6 Drena( 

Zewn'trzny system rowów Tak 
Brak [tak/nie] Tak 

4.7 Gromadzenie odcieków W specjalnych zbiornikach 
(pojemno$%, m3) 

180 m
3
  

Odprowadzanie do kanalizacji 
miejskiej [tak/nie] 

Nie 

Wywóz do oczyszczalni miejskiej 
[tak/nie] 

Tak 

Wykorzystanie do celów 
technologicznych (jakich?) 

 
4.8 Post'powanie z odciekami 

Oczyszczanie lub podczyszczanie we 
w asnej oczyszczalni (odbiornik 

$cieków oczyszczonych) 
 

Brak [tak/nie] Tak 
Z emisj# do atmosfery Tak 
Spalanie w pochodni Nie 

4.9 
Instalacja do odprowadzania 
gazu sk adowiskowego 

Odzysk energii Nie 
Brak [tak/nie]  

4.10 Pas zieleni 
Szeroko$% pasa [m]  

4.11 Ogrodzenie [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 
Urz#dzenia do mycia i 
dezynfekcji 

[tak/nie] Tak 

[tak/nie] Tak 
4.16 

Wykonywanie warstw 
przykrywaj#cych odpady Materia  (je$li odpady, poda% kod) 19 08 02; 20 02 02 

Dane meteorologiczne  
Kontrola wykonywania elementów 

s u(#cych do monitoringu 
 

Wody powierzchniowe  
4.17 

Monitoring w fazie 
przedeksploatacyjnej 

Wody podziemne  

4.18 Monitoring w fazie Opad atmosferyczny Tak 
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Wody powierzchniowe Tak 
Wody odciekowe Tak 
Wody podziemne  

Gaz sk adowiskowy Tak 
Osiadanie powierzchni sk adowiska Tak 

 eksploatacyjnej lub 
poeksploatacyjnej 

Struktura i sk ad odpadów Tak 

5. Dofinansowanie   

5.1 

Czy dostosowanie sk adowiska 
wymaga dodatkowych $rodków 
finansowych (poza $rodkami 
w asnymi zarz#dzaj#cego)? 

Je(eli tak, to wskaza% szacowana 
ca kowita kwot' i $rodki w asne 

zarz#dzaj#cego. Je$li nie, wstawi% „0”.
Tak 

5.2 

Czy rekultywacja sk adowiska 
wymaga dodatkowych $rodkami 
finansowych (poza $rodkami 
w asnymi zarz#dzaj#cego)? 

Je(eli tak, to wskaza% szacowana 
ca kowita kwot' i $rodki w asne 

zarz#dzaj#cego. Je$li nie, wstawi% „0”.
Tak 

6. Odpady   

6.1 
Czy na sk adowisku odpadów 
s# deponowane odpady 
komunalne? 

[tak/nie] Tak 

6.2 

Czy na sk adowisku odpadów 
s# deponowane wy #cznie 
odpady wydobywcze okre$lone 
w dyrektywie 2006/21/WE? 

[tak/nie]  

6.3 
kody odpadów, które s# 
dopuszczone do sk adowania 
na sk adowisku odpadów

3)
 

20 03 01; 17 01 81; 20 03 03;  17 01 01; 
20 03 07; 10 01 03; 19 08 01; 17 01 07; 
17 09 04; 17 01 08 

6.4 
Czy odpady s# sk adowane 
zgodnie z rozporz#dzeniem 
Ministra Gospodarki?

4)
[tak/nie] Tak 

6.5 
Kody odpadów dopuszczonych 
do odzysku na sk adowisku 
odpadów (je$li dotyczy) 

poda% w jakim celu s# 
wykorzystywane poszczególne 

rodzaje odpadów. 

19 08 02; 20 02 02; 
warstwa przykrywaj#ca odpady 

6.6 
Czy do rekultywacji 
wykorzystywane s# odpady? 

Je(eli tak, to poda% jakie rodzaje 
odpadów (kody) i na podstawie jakiej 

decyzji, ze wskazaniem podstawy 
prawnej, organu wydaj#cego, daty 

decyzji, znak decyzji. 

 

6.7 
Masa odpadów sk adowana w 
2003r. (je$li dotyczy) 

[Mg] 8527,5 

6.8 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2003r. (je$li 
dotyczy) 

[Mg]  

6.9 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni'ciu 
sk adowiska w 2003r. (je$li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

 

6.10 
Masa odpadów sk adowana w 
2004r. (je$li dotyczy) 

[Mg] 7589,34 

6.11 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2004r. (je$li 
dotyczy) 

[Mg] 517,20 

6.12 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni'ciu 
sk adowiska w 2004r. (je$li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

 

6.13 
Masa odpadów sk adowana w 
2005r. (je$li dotyczy) 

[Mg] 6366,46 
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6.14 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2005r. (je$li 
dotyczy) 

[Mg] 133,64 

6.15 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni'ciu 
sk adowiska w 2005r. (je$li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

 

6.16 
Masa odpadów sk adowana w 
2006r. (je$li dotyczy) 

[Mg] 8320,44 

6.17 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2006r. (je$li 
dotyczy) 

[Mg] 172,3 

6.18 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni'ciu 
sk adowiska w 2006r. (je$li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

 

 
Obja$nienia do tabeli: 
1) N - sk adowisko odpadów niebezpiecznych, O - sk adowisko odpadów oboj'tnych, IN - sk adowisko odpadów 

innych ni( niebezpieczne i oboj'tne.  Je$li na sk adowisku s# sk adowane wy #cznie odpady wydobywcze 
(zdefiniowane dyrektywie 2006/21/WE) dodatkowo dopisa% okre$lenie UOU- obiekt unieszkodliwiania odpadów. 

2) Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy- Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz 
o zmianie niektórych ustaw. 

3) Wed ug rozporz#dzenia Ministra "rodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 w sprawie katalogu odpadów 
4) Rozporz#dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pa)dziernika 2002r. w sprawie rodzajów odpadów, które mog# 

by% sk adowane w sposób nieselektywny (Dz.U. Nr 191, poz. 1595). 
 

















































































Karta sk adowiska odpadów 
 
Mi!dzygminne Sk adowisko Odpadów Komunalnych w Tworkowie 
 
stan na dzie" 31 grudnia 2006 r. 
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Zakres danych Informacje o sk adowisku odpadów 

1. Ogólne informacje o obiekcie   

1.1 
Nazwa i adres sk adowiska 
odpadów 

 

Mi!dzygminne Sk adowisko Odpadów 
Komunalnych 
ul. Dworcowa 
47-451 Tworków 

1.2 Gmina  Krzy"anowice 

1.3 Powiat  Raciborski 

1.4 Województwo  #l$skie 

1.5 REGON (je#li posiada)  278066070 

1.6 NIP (je#li posiada)  639-18-23-185 

1.7 Typ sk adowiska (N/O/IN; OUO)
1)

IN 

1.8 
Nazwa i adres w a#ciciela 
sk adowiska odpadów 

Poda%, czy jest to jednostka 
samorz$du terytorialnego, Skarbu 
Pa&stwa, przedsi!biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda% % udzia u 

jednostek samorz$du terytorialnego) 

Gmina Krzy"anowice 
ul. G ówna 5 
47-450 Krzy"anowice 

1.9 REGON (je#li posiada)  000535758 

1.10 NIP (je#li posiada)  639-17-05-735 

1.11 
Nazwa i adres w a#ciciela 
gruntu pod sk adowiskiem 
odpadów 

Poda%, czy jest to jednostka 
samorz$du terytorialnego, Skarbu 
Pa&stwa, przedsi!biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda% % udzia u 

jednostek samorz$du terytorialnego) 

Gmina Krzy"anowice 
ul. G ówna 5 47-450 Krzy"anowice 

1.12 REGON (je#li posiada)  000535758 

1.13 NIP (je#li posiada)  639-17-05-735 

1.14 
Nazwa i adres zarz$dzaj$cego 
sk adowiskiem odpadów 

Poda%, czy jest to jednostka 
samorz$du terytorialnego, Skarbu 
Pa&stwa, przedsi!biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda% % udzia u 

jednostek samorz$du terytorialnego) 

Gminny Zak ad Gospodarki Komunalnej  
w Krzy"anowicach 
ul. Kolejowa 2/1 
47-450 Roszków 
Jednostka ze 100 % udzia em 
samorz$du terytorialnego 

1.15 REGON (je#li posiada)  278066070 

1.16 NIP (je#li posiada)  639-18-23-185 

1.17 
Czy kierownik sk adowiska 
posiada wymagane 
kwalifikacje? 

[tak/nie] Tak 

1.18 Liczba kwater szt. 6 

1.19 Liczba kwater eksploatowanych szt. 3 

1.20 Liczba kwater zamkni!tych szt. 0 

1.21 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
budowy 

[tak/nie] Tak 

1.22 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
eksploatacji (przed 
zamkni!ciem)? 

[tak/nie] Tak 

1.23 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
rekultywacji? 

[tak/nie] Nie 

1.24 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
monitoringu po zako&czeniu 
rekultywacji? 

[tak/nie] Nie 

1.25 
Czy sk adowisko jest w okresie 
po zako&czeniu monitoringu? 

[tak/nie] Nie 
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2. Decyzje administracyjne   

2.1 
Decyzja lokalizacyjna (je#li 
dotyczy) 

Poda%: organ wydaj$cy, dat! wydania 
decyzji, znak decyzji. 

nie dotyczy 

2.2 

Decyzja o warunkach 
zabudowania i 
zagospodarowania terenu (je#li 
dotyczy) 

Poda%: organ wydaj$cy, dat! wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Wójt Gminy Krzy"anowice 07.05.1998r. 
7332/51/98 

2.3 Pozwolenie na budow! 
Poda%: organ wydaj$cy, dat! wydania 
decyzji, znak decyzji; wskaza%, je#li 

decyzja zosta a uchylona. 

Kierownik Urz!du Rejonowego 
w Raciborzu 
20.07.1998r. 
Nr 96/98' 

2.4 
Pozwolenie na u"ytkowanie 
(je#li dotyczy) 

Poda%: organ wydaj$cy, dat! wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Sk adowisko odpadów z I kwater$:
Starosta Raciborski 
27.09.1999r. S.A.7351C/96/98/99', 
II kwatera: 
Starosta Raciborski 31.12.2001r. 
S.A.7353C-48/2/01 
III kwatera:
Starosta Raciborski 
30.01.2006r. 
5/06 
+ zmiana decyzja Nr 14/06 
17.03.2006r. 

2.5 

Decyzja o wykonaniu przegl$du 
ekologicznego na podstawie 
art. 33 ust. 1 ustawy 
wprowadzajacej

2)

Poda%: organ wydaj$cy, dat! wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Starosta Raciborski 20.12.2001r. Nr 
132/01/SE 

2.6 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 
ustawy wprowadzajacej

2)
 (je#li 

dotyczy) 

Poda%: organ wydaj$cy, dat! wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowani. 

Starosta Raciborski 
11.05.2004r. 
Nr 55/04/SE 
Rok dostosowania: 31.12.2005r. 

2.7 

Czy tre#% decyzji o 
dostosowaniu na podstawie art. 
33 ust. 2 pkt 1 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je"eli nie, to wyja#ni%, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

Tak 
Ze wzgl!du na znikom$ ilo#% gazu 
sk adowiskowego nie ma technicznych 
mo"liwo#ci jego zagospodarowania 

2.8 
Czy decyzja o dostosowaniu 
zosta a przed u"ona? 

Je"eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda%: podstaw! prawn$, 

organ wydaj$cy, dat! wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

Nie 

2.9 
Czy przed u"ona decyzja 
zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je"eli nie, to wyja#ni%, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

nie dotyczy 

2.10 
Rok faktycznego dostosowania 
sk adowiska odpadów 

Poda% dat! dostosowania. nie dotyczy 

2.11 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 
ustawy wprowadzajacej

2)
 (je#li 

dotyczy) 

Poda%, organ wydaj$cy, dat! wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 
nie dotyczy 

2.12 

Czy tre#% decyzji o 
dostosowaniu na podstawie art. 
33 ust. 2 pkt 2 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je"eli nie, to wyja#ni%, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

nie dotyczy 

2.13 
Czy decyzja o dostosowaniu 
zosta a przed u"ona? 

Je"eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda%: podstaw! prawn$, 

organ wydaj$cy, dat! wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

nie dotyczy 
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2.14 
Czy przed u"ona decyzja 
zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je"eli nie, to wyja#ni%, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

nie dotyczy 

2.15 
Rok faktycznego dostosowania 
sk adowiska odpadów 

Poda% rok. nie dotyczy 

2.16 

Decyzja o zamkni!ciu 
sk adowiska na podstawie art. 
33 ust. 6 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 (je#li dotyczy) 

Poda%, organ wydaj$cy, dat! wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni!cia. 
nie dotyczy 

2.17 

Czy decyzja o zamkni!ciu 
sk adowiska na podstawie art. 
33 ust. 6 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je"eli nie, to wyja#ni% dlaczego. 

nie dotyczy 

2.18 
Czy decyzja o zamkni!ciu 
zosta a przed u"ona? 

Je"eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda%: podstaw! prawn$, 

organ wydaj$cy, dat! wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni!cia. 

nie dotyczy 

2.19 
Czy przed u"ona decyzja o 
zamkni!ciu zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je"eli nie, to wyja#ni% dlaczego. 

nie dotyczy 

2.20 

Zgoda na zamkni!cie 
wydzielonej cz!#ci sk adowiska 
na podstawie art. 54 ustawy o 
odpadach 

Poda%: organ wydaj$cy, dat! wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni!cia, dat! zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

nie dotyczy 

2.21 

Zgoda na zamkni!cie 
sk adowiska odpadów na 
podstawie art. 54 ustawy o 
odpadach 

Poda%: organ wydaj$cy, dat! wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni!cia, dat! zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

nie dotyczy 

2.22 
Rok faktycznego zamkni!cia 
sk adowiska 

Poda% dat! zamkni!cia. nie dotyczy 

2.23 
Decyzja zatwierdzaj$ca 
instrukcj! eksploatacji 
sk adowiska 

Poda%: organ wydaj$cy, dat! wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Wojewoda (l$ski 
14.07.2006r. 
(R-II-6623/17/05/3/06 

2.24 
Czy decyzja zatwierdzaj$ca 
instrukcj! eksploatacji 
sk adowiska by a czasowa? 

Je"eli tak, to wskaza% na jaki okres. Nie 

2.25 

Zezwolenie na prowadzenie 
dzia alno#ci w zakresie odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów 
(je#li dotyczy) 

Poda%: organ wydaj$cy, dat! wydania 
decyzji, znak decyzji, termin 

obowi$zywania. 

Wojewoda (l$ski 
14.05.2006r. 
(R-II-6621-22/8/4/06 
Termin obowi$zywania: 30.04.2007r. 

2.26 
Pozwolenie zintegrowane (je#li 
dotyczy) 

Poda%: organ wydaj$cy, dat! wydania 
decyzji, znak decyzji, termin 

obowi$zywania. 
nie dotyczy 

2.27 
Czy sk adowisko jest 
przewidziane do uzyskania 
pozwolenia zintegrowanego? 

Je"eli tak, to poda% termin 
(planowany) z o"enia wniosku. 

Tak 6 pa)dziernik 2006r. 

2.28 
Czy dla sk adowiska by a 
wydana decyzja w sprawie 
wstrzymania dzia alno#ci? 

Je"eli tak, to poda% dane nt. decyzji: 
podstaw! prawna, organ wydaj$cy, 
dat! wydania decyzji, znak decyzji, 

termin wstrzymania dzia alno#ci. 

Nie 

3. Bazy danych i wykazy   

3.1 

Czy sk adowisko jest uj!te w 
wykazie zamieszczonym w 
wojewódzkim planie gospodarki 
odpadami? 

[tak/nie] Tak 

3.2 

Czy w wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami okre#lono 
termin zamkni!cia 
sk adowiska? 

Je"eli tak, to poda% rok. Tak, 2040 

3.3 
Czy sk adowisko jest uj!te w 
wojewódzkiej bazie o 
gospodarce odpadami? 

[tak/nie] Tak 



Lp. 
Elementy charakterystyki 

sk adowiska odpadów 
Zakres danych Informacje o sk adowisku odpadów 

3.4 
Czy sk adowisko odpadów jest 
uj!te w  bazie wojewódzkiej 
Inspekcji  Ochrony (rodowiska? 

[tak/nie] brak danych 

3.5 
Czy sk adowisko jest uj!te w 
bazie Wojewódzkiego Urz!du 
Statystycznego? 

[tak/nie] brak danych 

3.6 

Czy sk adowisko zosta o uj!te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz$d Wojewódzki do 
ministerstwa (rodowiska w 
2004r. 

[tak/nie] brak danych 

3.7 

Czy sk adowisko zosta o uj!te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz$d Wojewódzki do 
ministerstwa (rodowiska w 
2004r. 

[tak/nie] brak danych 

3.8 

Czy sk adowisko zosta o uj!te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz$d Wojewódzki do 
ministerstwa (rodowiska w 
2004r. 

[tak/nie] brak danych 

4. Wymagania techniczne   

4.1 Pojemno#% ca kowita m
3 Projektowana – 175300 

Eksploatowana – 85441 

4.2 Pojemno#% zape niona m
3

36321 

4.3 
Pojemno#% pozosta a do 
zape nienia 

m
3 138979 

4.4 
Powierzchnia w granicach 
korony 

m
2 Projektowana – 41 200 

Eksploatowana – 18 721 
Brak [tak/nie] Nie 

Naturalna bariera geologiczne 
(mi$"szo#%, wspó czynnik filtracji) 

Nie 

Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, 
mi$"szo#%, wspó czynnik filtracji) 

Tak 
Warstwa gruntu piaszczystego - 0,6 m 
na dnie -0,4 m na skarpach 

4.5 Uszczelnienie 

Izolacja syntetyczna (materia , 
grubo#%) 

I warstwa – w dnie i na skarpach – 
bentomat  
II warstwa – w dnie folia PEHD g adka o 
grubo#ci 2 mm, na skarpach – folia 
PEHD szorstka o grubo#ci 2 mm. 
Folia przykryta geow óknin$ o gram. 
800 g/m

2

Brak [tak/nie] Nie 

Warstwa drena"owa (mi$"szo#%, 
wspó czynnik filtracji) 

Obsypka filtracyjna ze "wiru 
odpowiedniej granulacji 

Kolektory (materia , #rednica) 

Rury perforowane PEHD #r. 160 mm 
o rozstawie s$czków #r. 20 m, 
u o"onych ze spadkiem I = 1%. 
Zbieracze wykonane z rur PEHD #r. 300 
mm na terenie kwater perforowanych, 
dalej pe nych, spadek zbieraczy 
perforowanych I = 0,5 %, pe nych poza 
kwaterami I = 0,3% 

Ukszta towanie misy (nachylenie 
wzd u" kolektorów i w kierunku 

kolektorów, %) 

Dno wyprofilowane ze spadkiem 
pod u"nym 1 % i poprzecznym 0,5% 

4.6 Drena" 

Zewn!trzny system rowów Nie 

4.7 Gromadzenie odcieków Brak [tak/nie] Nie 
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  W specjalnych zbiornikach 
(pojemno#%, m3) 

Tak, 185 

Odprowadzanie do kanalizacji 
miejskiej [tak/nie] 

Nie 

Wywóz do oczyszczalni miejskiej 
[tak/nie] 

Tak 

Wykorzystanie do celów 
technologicznych (jakich?) 

Tak, Zraszanie powierzchni 
sk adowanych odpadów w celach 
przeciwpo"arowych 

4.8 Post!powanie z odciekami 

Oczyszczanie lub podczyszczanie we 
w asnej oczyszczalni (odbiornik 

#cieków oczyszczonych) 

Odciek z kwater odp ywa grawitacyjnie 
do studzienki po $czeniowej drena"u 
odcieku i dalej do przepompowni, 
z której przet aczany jest do zbiornika 
odcieku. 
Nast!pnie jest recyrkulowany przez 
podczyszczalni! hydrobotaniczn$ 
i przepompowni! do zbiornika. 

Brak [tak/nie] Nie 
Z emisj$ do atmosfery Tak 
Spalanie w pochodni Nie 

4.9 
Instalacja do odprowadzania 
gazu sk adowiskowego 

Odzysk energii Nie 
Brak [tak/nie] Nie 

4.10 Pas zieleni 
Szeroko#% pasa [m] 15 

4.11 Ogrodzenie [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 
Urz$dzenia do mycia i 
dezynfekcji 

[tak/nie] Tak 

[tak/nie] Tak 
4.16 

Wykonywanie warstw 
przykrywaj$cych odpady Materia  (je#li odpady, poda% kod) 

10 01 01, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 
17 01 81, 17 05 04, 17 05 06, 20 02 02 

Dane meteorologiczne Tak 
Kontrola wykonywania elementów 

s u"$cych do monitoringu 
Tak 

Wody powierzchniowe Nie 
4.17 

Monitoring w fazie 
przedeksploatacyjnej 

Wody podziemne Tak 
Opad atmosferyczny Tak 

Wody powierzchniowe Tak 
Wody odciekowe Tak 
Wody podziemne Tak 

Gaz sk adowiskowy Tak 
Osiadanie powierzchni sk adowiska Tak 

4.18 
Monitoring w fazie 
eksploatacyjnej lub 
poeksploatacyjnej 

Struktura i sk ad odpadów Tak 

5. Dofinansowanie   

5.1 

Czy dostosowanie sk adowiska 
wymaga dodatkowych #rodków 
finansowych (poza #rodkami 
w asnymi zarz$dzaj$cego)? 

Je"eli tak, to wskaza% szacowana 
ca kowita kwot! i #rodki w asne 

zarz$dzaj$cego. Je#li nie, wstawi% „0”.
0 

5.2 

Czy rekultywacja sk adowiska 
wymaga dodatkowych #rodkami 
finansowych (poza #rodkami 
w asnymi zarz$dzaj$cego)? 

Je"eli tak, to wskaza% szacowana 
ca kowita kwot! i #rodki w asne 

zarz$dzaj$cego. Je#li nie, wstawi% „0”.
0 

6. Odpady   

6.1 
Czy na sk adowisku odpadów 
s$ deponowane odpady 
komunalne? 

[tak/nie] Tak 
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6.2 

Czy na sk adowisku odpadów 
s$ deponowane wy $cznie 
odpady wydobywcze okre#lone 
w dyrektywie 2006/21/WE? 

[tak/nie] Nie 

6.3 
kody odpadów, które s$ 
dopuszczone do sk adowania 
na sk adowisku odpadów

3)
 

02 01 01, 02 01 04, 02 01 83, 02 06 01, 
03 01 01, 03 01 05, 15 01 06, 16 02 16, 
16 03 04, 16 03 06, 16 03 80, 16 81 02, 
16 82 02, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 
17 01 07, 17 01 80, 17 01 82, 17 02 01, 
17 02 02, 17 02 03, 17 03 80, 17 04 11, 
17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 02 03, 
20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 
20 03 06, 20 03 07, 20 03 99, 20 02 01 

6.4 
Czy odpady s$ sk adowane 
zgodnie z rozporz$dzeniem 
Ministra Gospodarki?

4)
[tak/nie] Tak 

6.5 
Kody odpadów dopuszczonych 
do odzysku na sk adowisku 
odpadów (je#li dotyczy) 

poda% w jakim celu s$ 
wykorzystywane poszczególne 

rodzaje odpadów. 

10 01 01, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 
17 01 81, 17 05 04, 17 05 06, 20 02 02 
do przesypywania odpadów 

6.6 
Czy do rekultywacji 
wykorzystywane s$ odpady? 

Je"eli tak, to poda% jakie rodzaje 
odpadów (kody) i na podstawie jakiej 

decyzji, ze wskazaniem podstawy 
prawnej, organu wydaj$cego, daty 

decyzji, znak decyzji. 

Nie dotyczy 

6.7 
Masa odpadów sk adowana w 
2003r. (je#li dotyczy) 

[Mg] 4493,06 

6.8 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2003r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] 0 

6.9 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni!ciu 
sk adowiska w 2003r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

Nie dotyczy 

6.10 
Masa odpadów sk adowana w 
2004r. (je#li dotyczy) 

[Mg] 4126,66 

6.11 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2004r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] 1049,06 

6.12 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni!ciu 
sk adowiska w 2004r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

Nie dotyczy 

6.13 
Masa odpadów sk adowana w 
2005r. (je#li dotyczy) 

[Mg] 3099,97 

6.14 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2005r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] 766,45 

6.15 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni!ciu 
sk adowiska w 2005r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

Nie dotyczy 

6.16 
Masa odpadów sk adowana w 
2006r. (je#li dotyczy) 

[Mg] 3613,52 

6.17 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2006r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] 684,22 
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6.18 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni!ciu 
sk adowiska w 2006r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

Nie dotyczy 

 
Obja#nienia do tabeli: 
1) N - sk adowisko odpadów niebezpiecznych, O - sk adowisko odpadów oboj!tnych, IN - sk adowisko odpadów 

innych ni" niebezpieczne i oboj!tne.  Je#li na sk adowisku s$ sk adowane wy $cznie odpady wydobywcze 
(zdefiniowane dyrektywie 2006/21/WE) dodatkowo dopisa% okre#lenie UOU- obiekt unieszkodliwiania odpadów. 

2) Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy- Prawo ochrony #rodowiska, ustawy o odpadach oraz 
o zmianie niektórych ustaw. 

3) Wed ug rozporz$dzenia Ministra (rodowiska z dnia 27 wrze#nia 2001 w sprawie katalogu odpadów 
4) Rozporz$dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pa)dziernika 2002r. w sprawie rodzajów odpadów, które mog$ 

by% sk adowane w sposób nieselektywny (Dz.U. Nr 191, poz. 1595). 
 



Karta sk adowiska odpadów 
 
Sk adowisko Odpadów Innych ni! Oboj"tne i Niebezpieczne w Raciborzu 
 
stan na dzie# 31 grudnia 2006 r. 
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1. Ogólne informacje o obiekcie   

1.1 
Nazwa i adres sk adowiska 
odpadów 

 

Sk adowisko Odpadów Innych ni! 
Oboj"tne i Niebezpieczne w Raciborzu 
ul. Rybnicka125 

1.2 Gmina  Racibórz 

1.3 Powiat  raciborski 

1.4 Województwo  #l$skie 

1.5 REGON (je#li posiada)  273210846 

1.6 NIP (je#li posiada)  639-13-64-464 

1.7 Typ sk adowiska (N/O/IN; OUO)
1)

IN 

1.8 
Nazwa i adres w a#ciciela 
sk adowiska odpadów 

Poda%, czy jest to jednostka 
samorz$du terytorialnego, Skarbu 
Pa&stwa, przedsi"biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda% % udzia u 

jednostek samorz$du terytorialnego) 

Gmina Miasta Racibórz 
ul. Batorego 6 
47-400 Racibórz 
Jednostka ze 100% udzia em 
samorz$du terytorialnego 

1.9 REGON (je#li posiada)  272347744 

1.10 NIP (je#li posiada)  639-00-01-529 

1.11 
Nazwa i adres w a#ciciela 
gruntu pod sk adowiskiem 
odpadów 

Poda%, czy jest to jednostka 
samorz$du terytorialnego, Skarbu 
Pa&stwa, przedsi"biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda% % udzia u 

jednostek samorz$du terytorialnego) 

Gmina Miasta Racibórz 
ul. Batorego 6 
47-400 Racibórz 
Jednostka ze 100% udzia em 
samorz$du terytorialnego 

1.12 REGON (je#li posiada)  272347744 

1.13 NIP (je#li posiada)  639-00-01-529 

1.14 
Nazwa i adres zarz$dzaj$cego 
sk adowiskiem odpadów 

Poda%, czy jest to jednostka 
samorz$du terytorialnego, Skarbu 
Pa&stwa, przedsi"biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda% % udzia u 

jednostek samorz$du terytorialnego) 

Miejskie Sk adowiska Odpadów 
ul. Rybnicka 125 
47-400 Racibórz 

1.15 REGON (je#li posiada)  273210846 

1.16 NIP (je#li posiada)  639-13-64-464 

1.17 
Czy kierownik sk adowiska 
posiada wymagane 
kwalifikacje? 

[tak/nie] Tak 

1.18 Liczba kwater szt. 1 

1.19 Liczba kwater eksploatowanych szt. 1 

1.20 Liczba kwater zamkni"tych szt. 0 

1.21 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
budowy 

[tak/nie] Nie 

1.22 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
eksploatacji (przed 
zamkni"ciem)? 

[tak/nie] Tak 

1.23 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
rekultywacji? 

[tak/nie] Nie 

1.24 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
monitoringu po zako&czeniu 
rekultywacji? 

[tak/nie] Nie 

1.25 
Czy sk adowisko jest w okresie 
po zako&czeniu monitoringu? 

[tak/nie] Nie 
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2. Decyzje administracyjne   

2.1 
Decyzja lokalizacyjna (je#li 
dotyczy) 

Poda%: organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Prezydent Miasta Racibórz 
07.11.1991r. 
Nr 11/90 

2.2 

Decyzja o warunkach 
zabudowania i 
zagospodarowania terenu (je#li 
dotyczy) 

Poda%: organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji. 

nie dotyczy 

2.3 Pozwolenie na budow" 
Poda%: organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji; wskaza%, je#li 

decyzja zosta a uchylona. 

Kierownik Urz"du 
Rejonowego w Raciborzu 
08.12.1993r. 

2.4 
Pozwolenie na u!ytkowanie 
(je#li dotyczy) 

Poda%: organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Pa&stwowa Terenowa 
Inspekcja Sanitarna 
w Raciborzu 
19.12.1996r. 
SE VIIIb/583/96 
II kwatera:
Starosta Raciborski 
26.10.2000r. 
S.A.7353A/65/2/00 

2.5 

Decyzja o wykonaniu przegl$du 
ekologicznego na podstawie 
art. 33 ust. 1 ustawy 
wprowadzajacej

2)

Poda%: organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Starosta Raciborski 06.11.2002r. 
SE-III-7623/111/02 

2.6 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 
ustawy wprowadzajacej

2)
 (je#li 

dotyczy) 

Poda%: organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowani. 

Wojewoda 'l$ski 
31.12.2003r. 'R.II.6626/18/1/03 
Rok dostosowania: 2005 

2.7 

Czy tre#% decyzji o 
dostosowaniu na podstawie art. 
33 ust. 2 pkt 1 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je!eli nie, to wyja#ni%, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

Nie 
Nie przedstawiono sposobu 
zagospodarowania gazu 
sk adowiskowego. 
Koncepcja 
zagospodarowania gazu 
sk adowiskowego uj"ta 
zosta a w projekcie rozbudowy 
sk adowiska. 

2.8 
Czy decyzja o dostosowaniu 
zosta a przed u!ona? 

Je!eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda%: podstaw" prawn$, 

organ wydaj$cy, dat" wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

Tak 
Wojewoda 'l$ski 13.12.2005r. 
'R-II-6626/18/03/2/05 

2.9 
Czy przed u!ona decyzja 
zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je!eli nie, to wyja#ni%, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

Tak 

2.10 
Rok faktycznego dostosowania 
sk adowiska odpadów 

Poda% dat" dostosowania. 2006 

2.11 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 
ustawy wprowadzajacej

2)
 (je#li 

dotyczy) 

Poda%, organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 
nie dotyczy 

2.12 

Czy tre#% decyzji o 
dostosowaniu na podstawie art. 
33 ust. 2 pkt 2 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je!eli nie, to wyja#ni%, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

nie dotyczy 
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2.13 
Czy decyzja o dostosowaniu 
zosta a przed u!ona? 

Je!eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda%: podstaw" prawn$, 

organ wydaj$cy, dat" wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

nie dotyczy

2.14 
Czy przed u!ona decyzja 
zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je!eli nie, to wyja#ni%, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

nie dotyczy

2.15 
Rok faktycznego dostosowania 
sk adowiska odpadów 

Poda% rok. nie dotyczy

2.16 

Decyzja o zamkni"ciu 
sk adowiska na podstawie art. 
33 ust. 6 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 (je#li dotyczy) 

Poda%, organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni"cia. 
nie dotyczy

2.17 

Czy decyzja o zamkni"ciu 
sk adowiska na podstawie art. 
33 ust. 6 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je!eli nie, to wyja#ni% dlaczego. 

nie dotyczy

2.18 
Czy decyzja o zamkni"ciu 
zosta a przed u!ona? 

Je!eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda%: podstaw" prawn$, 

organ wydaj$cy, dat" wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni"cia. 

nie dotyczy

2.19 
Czy przed u!ona decyzja o 
zamkni"ciu zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je!eli nie, to wyja#ni% dlaczego. 

nie dotyczy

2.20 

Zgoda na zamkni"cie 
wydzielonej cz"#ci sk adowiska 
na podstawie art. 54 ustawy o 
odpadach 

Poda%: organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni"cia, dat" zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

nie dotyczy

2.21 

Zgoda na zamkni"cie 
sk adowiska odpadów na 
podstawie art. 54 ustawy o 
odpadach 

Poda%: organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni"cia, dat" zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

nie dotyczy

2.22 
Rok faktycznego zamkni"cia 
sk adowiska 

Poda% dat" zamkni"cia. nie dotyczy

2.23 
Decyzja zatwierdzaj$ca 
instrukcj" eksploatacji 
sk adowiska 

Poda%: organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Wojewoda 'l$ski 18.04.2005r. 
'R-II-6623/18/03/7/05 

2.24 
Czy decyzja zatwierdzaj$ca 
instrukcj" eksploatacji 
sk adowiska by a czasowa? 

Je!eli tak, to wskaza% na jaki okres. Nie 

2.25 

Zezwolenie na prowadzenie 
dzia alno#ci w zakresie odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów 
(je#li dotyczy) 

Poda%: organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji, termin 

obowi$zywania. 

Wojewoda 'l$ski 17.05.2005r. 
'R-II-6621-21/1/2/05 
Termin obowi$zywania : 
30.04.2007r. 

2.26 
Pozwolenie zintegrowane (je#li 
dotyczy) 

Poda%: organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji, termin 

obowi$zywania. 
Nie zosta o wydane 

2.27 
Czy sk adowisko jest 
przewidziane do uzyskania 
pozwolenia zintegrowanego? 

Je!eli tak, to poda% termin 
(planowany) z o!enia wniosku. 

Tak, kwiecie& 2007 

2.28 
Czy dla sk adowiska by a 
wydana decyzja w sprawie 
wstrzymania dzia alno#ci? 

Je!eli tak, to poda% dane nt. decyzji: 
podstaw" prawna, organ wydaj$cy, 
dat" wydania decyzji, znak decyzji, 

termin wstrzymania dzia alno#ci. 

Nie 

3. Bazy danych i wykazy   

3.1 

Czy sk adowisko jest uj"te w 
wykazie zamieszczonym w 
wojewódzkim planie gospodarki 
odpadami? 

[tak/nie] Tak 

3.2 

Czy w wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami okre#lono 
termin zamkni"cia 
sk adowiska? 

Je!eli tak, to poda% rok. Tak, 2015 
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3.3 
Czy sk adowisko jest uj"te w 
wojewódzkiej bazie o 
gospodarce odpadami? 

[tak/nie] Tak 

3.4 
Czy sk adowisko odpadów jest 
uj"te w  bazie wojewódzkiej 
Inspekcji  Ochrony 'rodowiska? 

[tak/nie] Tak 

3.5 
Czy sk adowisko jest uj"te w 
bazie Wojewódzkiego Urz"du 
Statystycznego? 

[tak/nie] Brak danych 

3.6 

Czy sk adowisko zosta o uj"te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz$d Wojewódzki do 
ministerstwa 'rodowiska w 
2004r. 

[tak/nie] Brak danych 

3.7 

Czy sk adowisko zosta o uj"te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz$d Wojewódzki do 
ministerstwa 'rodowiska w 
2004r. 

[tak/nie] Brak danych 

3.8 

Czy sk adowisko zosta o uj"te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz$d Wojewódzki do 
ministerstwa 'rodowiska w 
2004r. 

[tak/nie] Brak danych 

4. Wymagania techniczne   

4.1 Pojemno#% ca kowita m
3

335000 

4.2 Pojemno#% zape niona m
3

313424 

4.3 
Pojemno#% pozosta a do 
zape nienia 

m
3 21576 

4.4 
Powierzchnia w granicach 
korony 

m
2 29800 

Brak [tak/nie] Nie 
Naturalna bariera geologiczne 

(mi$!szo#%, wspó czynnik filtracji) 
Nie dotyczy 

Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, 
mi$!szo#%, wspó czynnik filtracji) 

Nie dotyczy 
4.5 Uszczelnienie 

Izolacja syntetyczna (materia , 
grubo#%) 

Folia PEHD g adka o grubo#ci 2,0 mm 

Brak [tak/nie] Nie 

Warstwa drena!owa (mi$!szo#%, 
wspó czynnik filtracji) 

Piaskowo-!wirowa o grubo#ci 0,55 m 
Wspó czynnik filtracji k wi"kszy ni! 
1x10

-4
 m/s 

Kolektory (materia , #rednica) 
Rury drenarskie PCV o #rednicy 100 
i 50 mm 

Ukszta towanie misy (nachylenie 
wzd u! kolektorów i w kierunku 

kolektorów, %) 
Nachylenie 1-1,5 % 

4.6 Drena! 

Zewn"trzny system rowów 

Rowy opaskowe o przekroju 
trapezowym szeroko#% dna 0,35m, 
g "boko#% ok. 0,5m 

Brak [tak/nie] Nie 
4.7 Gromadzenie odcieków W specjalnych zbiornikach 

(pojemno#%, m3) 
108 

Odprowadzanie do kanalizacji 
miejskiej [tak/nie] 

Nie 

Wywóz do oczyszczalni miejskiej 
[tak/nie] 

Tak 

Wykorzystanie do celów 
technologicznych (jakich?) 

Tak, zraszanie odpadów 
4.8 Post"powanie z odciekami 

Oczyszczanie lub podczyszczanie we 
w asnej oczyszczalni (odbiornik 

#cieków oczyszczonych) 
Nie 

4.9 Instalacja do odprowadzania Brak [tak/nie] Tak 
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Z emisj$ do atmosfery Nie 
Spalanie w pochodni Nie 

 gazu sk adowiskowego 

Odzysk energii Nie 
Brak [tak/nie] Nie 

4.10 Pas zieleni 
Szeroko#% pasa [m] 10-40 

4.11 Ogrodzenie [tak/nie] Tak (cz"#ciowo) 

4.12 Rejestracja wjazdów [tak/nie] Tak 

4.13 Ewidencja odpadów [tak/nie] Tak 

4.14 Waga [tak/nie] Tak 

4.15 
Urz$dzenia do mycia i 
dezynfekcji 

[tak/nie] Tak 

[tak/nie] Tak 

4.16 
Wykonywanie warstw 
przykrywaj$cych odpady Materia  (je#li odpady, poda% kod) 

Odpady: 
10 01 01, 10 01 02, 17 01 01, 17 01 02, 
17 01 07, 17 01 81, 17 03 02, 17 05 04, 
17 05 06, 17 05 08, 20 02 02, 20 03 03 

Dane meteorologiczne Tak 
Kontrola wykonywania elementów 

s u!$cych do monitoringu 
Tak 

Wody powierzchniowe Tak 
4.17 

Monitoring w fazie 
przedeksploatacyjnej 

Wody podziemne Tak 
Opad atmosferyczny Tak 

Wody powierzchniowe Tak 
Wody odciekowe Tak 
Wody podziemne Tak 

Gaz sk adowiskowy Tak 
Osiadanie powierzchni sk adowiska Tak 

4.18 
Monitoring w fazie 
eksploatacyjnej lub 
poeksploatacyjnej 

Struktura i sk ad odpadów Tak 

5. Dofinansowanie   

5.1 

Czy dostosowanie sk adowiska 
wymaga dodatkowych #rodków 
finansowych (poza #rodkami 
w asnymi zarz$dzaj$cego)? 

Je!eli tak, to wskaza% szacowana 
ca kowita kwot" i #rodki w asne 

zarz$dzaj$cego. Je#li nie, wstawi% „0”.
0 

5.2 

Czy rekultywacja sk adowiska 
wymaga dodatkowych #rodkami 
finansowych (poza #rodkami 
w asnymi zarz$dzaj$cego)? 

Je!eli tak, to wskaza% szacowana 
ca kowita kwot" i #rodki w asne 

zarz$dzaj$cego. Je#li nie, wstawi% „0”.

1.541,7 
w tym #rodki zarz$dcy sk adowiska 
0,00 

6. Odpady   

6.1 
Czy na sk adowisku odpadów 
s$ deponowane odpady 
komunalne? 

[tak/nie] Tak 

6.2 

Czy na sk adowisku odpadów 
s$ deponowane wy $cznie 
odpady wydobywcze okre#lone 
w dyrektywie 2006/21/WE? 

[tak/nie] Nie 
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6.3 
kody odpadów, które s$ 
dopuszczone do sk adowania 
na sk adowisku odpadów

3)
 

02 01 01, 02 01 02, 02 01 03, 02 01 04, 
02 01 06, 02 01 07, 02 01 83, 02 02 02, 
02 02 03, 02 04 01, 02 04 02, 02 05 01, 
02 06 01, 03 01 01, 03 01 05, 03 01 81, 
04 01 09, 04 02 21, 04 02 22, 15 02 03, 
16 02 16, 16 03 04, 16 03 06, 16 03 80, 
16 80 01, 16 81 02, 16 82 02, 17 01 01, 
17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 
17 01 81, 17 01 82, 17 02 01, 17 02 02, 
17 02 03, 17 03 80, 17 04 11, 17 05 04, 
17 05 06, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 
17 09 04, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 
20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 
20 03 07, 20 03 99 

6.4 
Czy odpady s$ sk adowane 
zgodnie z rozporz$dzeniem 
Ministra Gospodarki?

4)
[tak/nie] Tak 

6.5 
Kody odpadów dopuszczonych 
do odzysku na sk adowisku 
odpadów (je#li dotyczy) 

poda% w jakim celu s$ 
wykorzystywane poszczególne 

rodzaje odpadów. 

10 01 01, 10 01 02, 17 01 01, 17 01 02, 
17 01 07, 17 01 81, 17 03 02, 17 05 04, 
17 05 06, 17 05 08, 20 02 02, 20 03 03, 
Tworzenie warstwy inertnej oraz 
budowa wa ów i tymczasowych dróg 
technologicznych 

6.6 
Czy do rekultywacji 
wykorzystywane s$ odpady? 

Je!eli tak, to poda% jakie rodzaje 
odpadów (kody) i na podstawie jakiej 

decyzji, ze wskazaniem podstawy 
prawnej, organu wydaj$cego, daty 

decyzji, znak decyzji. 

Nie 

6.7 
Masa odpadów sk adowana w 
2003r. (je#li dotyczy) 

[Mg] 17432 

6.8 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2003r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] 6936 

6.9 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni"ciu 
sk adowiska w 2003r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

nie dotyczy 

6.10 
Masa odpadów sk adowana w 
2004r. (je#li dotyczy) 

[Mg] 18954 

6.11 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2004r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] 12666 

6.12 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni"ciu 
sk adowiska w 2004r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

Nie dotyczy 

6.13 
Masa odpadów sk adowana w 
2005r. (je#li dotyczy) 

[Mg] 19079 

6.14 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2005r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] 7700 

6.15 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni"ciu 
sk adowiska w 2005r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

nie dotyczy 
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6.16 
Masa odpadów sk adowana w 
2006r. (je#li dotyczy) 

[Mg] 16147 

6.17 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2006r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] 5977 

6.18 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni"ciu 
sk adowiska w 2006r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

nie dotyczy 

 
Obja#nienia do tabeli: 
1) N - sk adowisko odpadów niebezpiecznych, O - sk adowisko odpadów oboj"tnych, IN - sk adowisko odpadów 

innych ni! niebezpieczne i oboj"tne.  Je#li na sk adowisku s$ sk adowane wy $cznie odpady wydobywcze 
(zdefiniowane dyrektywie 2006/21/WE) dodatkowo dopisa% okre#lenie UOU- obiekt unieszkodliwiania odpadów. 

2) Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy- Prawo ochrony #rodowiska, ustawy o odpadach oraz 
o zmianie niektórych ustaw. 

3) Wed ug rozporz$dzenia Ministra 'rodowiska z dnia 27 wrze#nia 2001 w sprawie katalogu odpadów 
4) Rozporz$dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pa(dziernika 2002r. w sprawie rodzajów odpadów, które mog$ 

by% sk adowane w sposób nieselektywny (Dz.U. Nr 191, poz. 1595). 
 





Karta sk adowiska odpadów 
 
Gminne Sk adowisko Odpadów Komunalnych w Jankowicach 
 
stan na dzie! 31 grudnia 2006 r. 
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Zakres danych Informacje o sk adowisku odpadów 

1. Ogólne informacje o obiekcie   

1.1 
Nazwa i adres sk adowiska 
odpadów 

 
Gminne Sk adowisko Odpadów 
Komunalnych w Jankowicach 

1.2 Gmina  !wierklany 

1.3 Powiat  Rybnicki 

1.4 Województwo  !l"skie 

1.5 REGON (je#li posiada)  Nie posiada 

1.6 NIP (je#li posiada)  Nie posiada 

1.7 Typ sk adowiska (N/O/IN; OUO)
1)

IN 

1.8 
Nazwa i adres w a#ciciela 
sk adowiska odpadów 

Poda$, czy jest to jednostka 
samorz"du terytorialnego, Skarbu 
Pa%stwa, przedsi&biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda$ % udzia u 

jednostek samorz"du terytorialnego) 

Gmina !wierklany - jednostka 
samorz"du terytorialnego 

1.9 REGON (je#li posiada)  276 259 008 

1.10 NIP (je#li posiada)  642-10-18-555 

1.11 
Nazwa i adres w a#ciciela 
gruntu pod sk adowiskiem 
odpadów 

Poda$, czy jest to jednostka 
samorz"du terytorialnego, Skarbu 
Pa%stwa, przedsi&biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda$ % udzia u 

jednostek samorz"du terytorialnego) 

Gmina !wierklany - jednostka 
samorz"du terytorialnego 

1.12 REGON (je#li posiada)  276259008 

1.13 NIP (je#li posiada)  642-10-18-555 

1.14 
Nazwa i adres zarz"dzaj"cego 
sk adowiskiem odpadów 

Poda$, czy jest to jednostka 
samorz"du terytorialnego, Skarbu 
Pa%stwa, przedsi&biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda$ % udzia u 

jednostek samorz"du terytorialnego) 

Gminny Zak ad Gospodarki Komunalnej
ul Stra'acka 1 
44-266 !wierklany 
Jednostka bud'etowa Gminy 
!wierklany 

1.15 REGON (je#li posiada)  273 243 350 

1.16 NIP (je#li posiada)  642-217-05-49 

1.17 
Czy kierownik sk adowiska 
posiada wymagane 
kwalifikacje? 

[tak/nie] tak 

1.18 Liczba kwater szt. 
1 - podzielona na dzia ki robocze do 
selektywnego sk adowania 

1.19 Liczba kwater eksploatowanych szt. j w 

1.20 Liczba kwater zamkni&tych szt. 0 

1.21 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
budowy 

[tak/nie] nie 

1.22 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
eksploatacji (przed 
zamkni&ciem)? 

[tak/nie] tak 

1.23 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
rekultywacji? 

[tak/nie] nie 

1.24 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
monitoringu po zako%czeniu 
rekultywacji? 

[tak/nie] nie 

1.25 
Czy sk adowisko jest w okresie 
po zako%czeniu monitoringu? 

[tak/nie] nie 

2. Decyzje administracyjne   

2.1 
Decyzja lokalizacyjna (je#li 
dotyczy) 

Poda$: organ wydaj"cy, dat& wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Wojewoda Katowicki - decyzja Nr 75/99 
z dnia 24 08 1988 r. 
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2.2 

Decyzja o warunkach 
zabudowania i 
zagospodarowania terenu (je#li 
dotyczy) 

Poda$: organ wydaj"cy, dat& wydania 
decyzji, znak decyzji. 

nie dotyczy 

2.3 Pozwolenie na budow& 
Poda$: organ wydaj"cy, dat& wydania 
decyzji, znak decyzji; wskaza$, je#li 

decyzja zosta a uchylona. 

Kierownik urz&du Rejonowego 
w Rybniku, 
decyzja Nr 3/94 OA-7351/11/93 z dnia 
12 01 1994r 

2.4 
Pozwolenie na u'ytkowanie 
(je#li dotyczy) 

Poda$: organ wydaj"cy, dat& wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Wójt Gminy !wierklany, decyzja Nr UA-
7358/48/97 z dnia 28 11 1997r 

2.5 

Decyzja o wykonaniu przegl"du 
ekologicznego na podstawie 
art. 33 ust. 1 ustawy 
wprowadzajacej

2)

Poda$: organ wydaj"cy, dat& wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Starosta Rybnicki, decyzja Nr O#-
7636/1/2002 z dnia 14 03 2002r 

2.6 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 
ustawy wprowadzajacej

2)
 (je#li 

dotyczy) 

Poda$: organ wydaj"cy, dat& wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowani. 

Starosta Rybnicki, decyzja Nr o#-
7634/1/2003 z dnia 05 09 2003 - 
do ko%ca 2005r 

2.7 

Czy tre#$ decyzji o 
dostosowaniu na podstawie art. 
33 ust. 2 pkt 1 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je'eli nie, to wyja#ni$, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

tak 

2.8 
Czy decyzja o dostosowaniu 
zosta a przed u'ona? 

Je'eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda$: podstaw& prawn", 

organ wydaj"cy, dat& wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

nie 

2.9 
Czy przed u'ona decyzja 
zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je'eli nie, to wyja#ni$, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

nie dotyczy 

2.10 
Rok faktycznego dostosowania 
sk adowiska odpadów 

Poda$ dat& dostosowania. 31 grudzie% 2005 r. 

2.11 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 
ustawy wprowadzajacej

2)
 (je#li 

dotyczy) 

Poda$, organ wydaj"cy, dat& wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 
nie dotyczy 

2.12 

Czy tre#$ decyzji o 
dostosowaniu na podstawie art. 
33 ust. 2 pkt 2 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je'eli nie, to wyja#ni$, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

nie dotyczy 

2.13 
Czy decyzja o dostosowaniu 
zosta a przed u'ona? 

Je'eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda$: podstaw& prawn", 

organ wydaj"cy, dat& wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

nie dotyczy 

2.14 
Czy przed u'ona decyzja 
zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je'eli nie, to wyja#ni$, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

nie dotyczy 

2.15 
Rok faktycznego dostosowania 
sk adowiska odpadów 

Poda$ rok. nie dotyczy 

2.16 

Decyzja o zamkni&ciu 
sk adowiska na podstawie art. 
33 ust. 6 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 (je#li dotyczy) 

Poda$, organ wydaj"cy, dat& wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni&cia. 
nie dotyczy 

2.17 

Czy decyzja o zamkni&ciu 
sk adowiska na podstawie art. 
33 ust. 6 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je'eli nie, to wyja#ni$ dlaczego. 

nie dotyczy 
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2.18 
Czy decyzja o zamkni&ciu 
zosta a przed u'ona? 

Je'eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda$: podstaw& prawn", 

organ wydaj"cy, dat& wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni&cia. 

nie dotyczy 

2.19 
Czy przed u'ona decyzja o 
zamkni&ciu zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je'eli nie, to wyja#ni$ dlaczego. 

nie dotyczy 

2.20 

Zgoda na zamkni&cie 
wydzielonej cz&#ci sk adowiska 
na podstawie art. 54 ustawy o 
odpadach 

Poda$: organ wydaj"cy, dat& wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni&cia, dat& zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

nie dotyczy 

2.21 

Zgoda na zamkni&cie 
sk adowiska odpadów na 
podstawie art. 54 ustawy o 
odpadach 

Poda$: organ wydaj"cy, dat& wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni&cia, dat& zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

nie dotyczy 

2.22 
Rok faktycznego zamkni&cia 
sk adowiska 

Poda$ dat& zamkni&cia. nie dotyczy 

2.23 
Decyzja zatwierdzaj"ca 
instrukcj& eksploatacji 
sk adowiska 

Poda$: organ wydaj"cy, dat& wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Starosta Rybnicki, decyzja Nr O#-
7629/1/02 z dnia 27 12 2002 r. 

2.24 
Czy decyzja zatwierdzaj"ca 
instrukcj& eksploatacji 
sk adowiska by a czasowa? 

Je'eli tak, to wskaza$ na jaki okres. nie 

2.25 

Zezwolenie na prowadzenie 
dzia alno#ci w zakresie odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów 
(je#li dotyczy) 

Poda$: organ wydaj"cy, dat& wydania 
decyzji, znak decyzji, termin 

obowi"zywania. 

Starosta Rybnicki, decyzja Nr O#-
7623/14/02 z dnia 27 12.2002 r. -
do 26 12 2012 r. 

2.26 
Pozwolenie zintegrowane (je#li 
dotyczy) 

Poda$: organ wydaj"cy, dat& wydania 
decyzji, znak decyzji, termin 

obowi"zywania. 
nie dotyczy 

2.27 
Czy sk adowisko jest 
przewidziane do uzyskania 
pozwolenia zintegrowanego? 

Je'eli tak, to poda$ termin 
(planowany) z o'enia wniosku. 

nie 

2.28 
Czy dla sk adowiska by a 
wydana decyzja w sprawie 
wstrzymania dzia alno#ci? 

Je'eli tak, to poda$ dane nt. decyzji: 
podstaw& prawna, organ wydaj"cy, 
dat& wydania decyzji, znak decyzji, 

termin wstrzymania dzia alno#ci. 

nie 

3. Bazy danych i wykazy   

3.1 

Czy sk adowisko jest uj&te w 
wykazie zamieszczonym w 
wojewódzkim planie gospodarki 
odpadami? 

[tak/nie] tak 

3.2 

Czy w wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami okre#lono 
termin zamkni&cia 
sk adowiska? 

Je'eli tak, to poda$ rok. 2030 

3.3 
Czy sk adowisko jest uj&te w 
wojewódzkiej bazie o 
gospodarce odpadami? 

[tak/nie] tak 

3.4 
Czy sk adowisko odpadów jest 
uj&te w  bazie wojewódzkiej 
Inspekcji  Ochrony !rodowiska? 

[tak/nie] tak 

3.5 
Czy sk adowisko jest uj&te w 
bazie Wojewódzkiego Urz&du 
Statystycznego? 

[tak/nie] tak 

3.6 

Czy sk adowisko zosta o uj&te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz"d Wojewódzki do 
ministerstwa !rodowiska w 
2004r. 

[tak/nie] bd. 

3.7 

Czy sk adowisko zosta o uj&te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz"d Wojewódzki do 
ministerstwa !rodowiska w 
2004r. 

[tak/nie] bd 
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3.8 

Czy sk adowisko zosta o uj&te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz"d Wojewódzki do 
ministerstwa !rodowiska w 
2004r. 

[tak/nie] bd 

4. Wymagania techniczne   

4.1 Pojemno#$ ca kowita m
3

52000 

4.2 Pojemno#$ zape niona m
3

11000 

4.3 
Pojemno#$ pozosta a do 
zape nienia 

m
3 41000 

4.4 
Powierzchnia w granicach 
korony 

m
2 18200 

Brak [tak/nie] tak 
Naturalna bariera geologiczne 

(mi"'szo#$, wspó czynnik filtracji) 
ma o i #rednio spoiste gliny i i y pylaste 

Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, 
mi"'szo#$, wspó czynnik filtracji) 

Odpady pow&glowe - warstwa 1 m, 
k=1,0x10

-4 
m/s 

4.5 Uszczelnienie 

Izolacja syntetyczna (materia , 
grubo#$) 

nie 

Brak [tak/nie] tak 
Warstwa drena'owa (mi"'szo#$, 

wspó czynnik filtracji) 
obsypka 'wirowa 

Kolektory (materia , #rednica) 

ruroci"g drenarski - PCV #r. 100 mm, 
zbieracze PCV 0 150 mm w 30 cm 
obsypce 'wirowej, studnie kontrolne 
z rur betonowych #r. 1000 mm 

Ukszta towanie misy (nachylenie 
wzd u' kolektorów i w kierunku 

kolektorów, %) 
od 4 do 87% 

4.6 Drena' 

Zewn&trzny system rowów nie 
Brak [tak/nie] tak 

4.7 Gromadzenie odcieków W specjalnych zbiornikach 
(pojemno#$, m3) 

zbiornik o pojemno#ci 970 m
3

Odprowadzanie do kanalizacji 
miejskiej [tak/nie] 

nie 

Wywóz do oczyszczalni miejskiej 
[tak/nie] 

w przypadku nadmiaru 

Wykorzystanie do celów 
technologicznych (jakich?) 

zraszanie odpadów na p ycie 
sk adowiska 

4.8 Post&powanie z odciekami 

Oczyszczanie lub podczyszczanie we 
w asnej oczyszczalni (odbiornik 

#cieków oczyszczonych) 
nie 

Brak [tak/nie] tak 
Z emisj" do atmosfery tak 
Spalanie w pochodni nie 

4.9 
Instalacja do odprowadzania 
gazu sk adowiskowego 

Odzysk energii nie 
Brak [tak/nie] cz&#ciowy 

4.10 Pas zieleni 
Szeroko#$ pasa [m] 

nasadzenie na groblach, teren le#ny 
naturalny 

4.11 Ogrodzenie [tak/nie] cz&#ciowe 

4.12 Rejestracja wjazdów [tak/nie] tak 

4.13 Ewidencja odpadów [tak/nie] tak 

4.14 Waga [tak/nie] tak 

4.15 
Urz"dzenia do mycia i 
dezynfekcji 

[tak/nie] tak 

4.16 Wykonywanie warstw [tak/nie] tak 
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 przykrywaj"cych odpady 

Materia  (je#li odpady, poda$ kod) 

piasek, ziemia odpadowa, gruz, ska a 
p ona, 'u'le 
20 02 02, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 
17 01 81, 17 05 04, 01 04 08 

Dane meteorologiczne nie 
Kontrola wykonywania elementów 

s u'"cych do monitoringu 
tak 

Wody powierzchniowe tak 
4.17 

Monitoring w fazie 
przedeksploatacyjnej 

Wody podziemne tak 
Opad atmosferyczny tak 

Wody powierzchniowe tak 
Wody odciekowe tak 
Wody podziemne tak 

Gaz sk adowiskowy tak 
Osiadanie powierzchni sk adowiska tak 

4.18 
Monitoring w fazie 
eksploatacyjnej lub 
poeksploatacyjnej 

Struktura i sk ad odpadów tak 

5. Dofinansowanie   

5.1 

Czy dostosowanie sk adowiska 
wymaga dodatkowych #rodków 
finansowych (poza #rodkami 
w asnymi zarz"dzaj"cego)? 

Je'eli tak, to wskaza$ szacowana 
ca kowita kwot& i #rodki w asne 

zarz"dzaj"cego. Je#li nie, wstawi$ „0”.
0 

5.2 

Czy rekultywacja sk adowiska 
wymaga dodatkowych #rodkami 
finansowych (poza #rodkami 
w asnymi zarz"dzaj"cego)? 

Je'eli tak, to wskaza$ szacowana 
ca kowita kwot& i #rodki w asne 

zarz"dzaj"cego. Je#li nie, wstawi$ „0”.
nie dotyczy 

6. Odpady   

6.1 
Czy na sk adowisku odpadów 
s" deponowane odpady 
komunalne? 

[tak/nie] tak 

6.2 

Czy na sk adowisku odpadów 
s" deponowane wy "cznie 
odpady wydobywcze okre#lone 
w dyrektywie 2006/21/WE? 

[tak/nie] nie 

6.3 
Kody odpadów, które s" 
dopuszczone do sk adowania 
na sk adowisku odpadów

3)
 

20 01 08, 20 01 01, 20 03 01, 20 03 03, 
20 03 06, 20 03 07, 20 03 99, 19 08 01, 
19 08 02, 04 02 99 

6.4 
Czy odpady s" sk adowane 
zgodnie z rozporz"dzeniem 
Ministra Gospodarki?

4)
[tak/nie] tak 

6.5 
Kody odpadów dopuszczonych 
do odzysku na sk adowisku 
odpadów (je#li dotyczy) 

poda$ w jakim celu s" 
wykorzystywane poszczególne 

rodzaje odpadów. 

20 02 02, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 
17 01 81, 17 05 04,01 04 08 
wymienione odpady s" wykorzystywane 
jako warstwa inertna do przesypywania 
odpadów 

6.6 
Czy do rekultywacji 
wykorzystywane s" odpady? 

Je'eli tak, to poda$ jakie rodzaje 
odpadów (kody) i na podstawie jakiej 

decyzji, ze wskazaniem podstawy 
prawnej, organu wydaj"cego, daty 

decyzji, znak decyzji. 

nie dotyczy 

6.7 
Masa odpadów sk adowana w 
2003r. (je#li dotyczy) 

[Mg] 1279,86 

6.8 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2003r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] nie dotyczy 

6.9 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni&ciu 
sk adowiska w 2003r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

nie dotyczy 
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6.10 
Masa odpadów sk adowana w 
2004r. (je#li dotyczy) 

[Mg] 1072,73 

6.11 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2004r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] nie dotyczy 

6.12 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni&ciu 
sk adowiska w 2004r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

nie dotyczy 

6.13 
Masa odpadów sk adowana w 
2005r. (je#li dotyczy) 

[Mg] 1596,63 

6.14 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2005r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] 145,58 na warstw& inertn" 

6.15 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni&ciu 
sk adowiska w 2005r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

nie dotyczy 

6.16 
Masa odpadów sk adowana w 
2006r. (je#li dotyczy) 

[Mg] 1945,53 

6.17 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2006r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] 131,99 

6.18 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni&ciu 
sk adowiska w 2006r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

nie dotyczy 

 
Obja#nienia do tabeli: 
1) N - sk adowisko odpadów niebezpiecznych, O - sk adowisko odpadów oboj&tnych, IN - sk adowisko odpadów 

innych ni' niebezpieczne i oboj&tne.  Je#li na sk adowisku s" sk adowane wy "cznie odpady wydobywcze 
(zdefiniowane dyrektywie 2006/21/WE) dodatkowo dopisa$ okre#lenie UOU- obiekt unieszkodliwiania odpadów. 

2) Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy- Prawo ochrony #rodowiska, ustawy o odpadach oraz 
o zmianie niektórych ustaw. 

3) Wed ug rozporz"dzenia Ministra !rodowiska z dnia 27 wrze#nia 2001 w sprawie katalogu odpadów 
4) Rozporz"dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pa(dziernika 2002r. w sprawie rodzajów odpadów, które mog" 

by$ sk adowane w sposób nieselektywny (Dz.U. Nr 191, poz. 1595). 
 





Karta sk adowiska odpadów 
 
Sk adowisko odpadów komunalnych w Tarnowskich Górach 
 
stan na dzie! 31 grudnia 2006 r. 
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1. Ogólne informacje o obiekcie   

1.1 
Nazwa i adres sk adowiska 
odpadów 

 

Sk adowisko odpadów komunalnych 
w Tarnowskich Górach 
ul. Laryszowska 42 
42-680 Tarnowskie Góry 

1.2 Gmina  Tarnowskie Góry 

1.3 Powiat  tarnogórski 

1.4 Województwo  !l"skie 

1.5 REGON (je#li posiada)  271590141 

1.6 NIP (je#li posiada)  645-000-02-04 

1.7 Typ sk adowiska (N/O/IN; OUO)
1)

IN 

1.8 
Nazwa i adres w a#ciciela 
sk adowiska odpadów 

Poda$, czy jest to jednostka 
samorz"du terytorialnego, Skarbu 
Pa%stwa, przedsi&biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda$ % udzia u 

jednostek samorz"du terytorialnego) 

REMONDIS Tarnowskie Góry Sp. z o.o.

1.9 REGON (je#li posiada)  271590141 

1.10 NIP (je#li posiada)  645-000-02-04 

1.11 
Nazwa i adres w a#ciciela 
gruntu pod sk adowiskiem 
odpadów 

Poda$, czy jest to jednostka 
samorz"du terytorialnego, Skarbu 
Pa%stwa, przedsi&biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda$ % udzia u 

jednostek samorz"du terytorialnego) 

Gmina Tarnowskie Góry 

1.12 REGON (je#li posiada)  271590141 

1.13 NIP (je#li posiada)  645-000-02-04 

1.14 
Nazwa i adres zarz"dzaj"cego 
sk adowiskiem odpadów 

Poda$, czy jest to jednostka 
samorz"du terytorialnego, Skarbu 
Pa%stwa, przedsi&biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda$ % udzia u 

jednostek samorz"du terytorialnego) 

REMONDIS Tarnowskie Góry Sp. z o.o.

1.15 REGON (je#li posiada)  271590141 

1.16 NIP (je#li posiada)  645-000-02-04 

1.17 
Czy kierownik sk adowiska 
posiada wymagane 
kwalifikacje? 

[tak/nie] Tak 

1.18 Liczba kwater szt. 1 

1.19 Liczba kwater eksploatowanych szt. 1 

1.20 Liczba kwater zamkni&tych szt. 0 

1.21 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
budowy 

[tak/nie] Nie 

1.22 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
eksploatacji (przed 
zamkni&ciem)? 

[tak/nie] Tak 

1.23 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
rekultywacji? 

[tak/nie] Nie 

1.24 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
monitoringu po zako%czeniu 
rekultywacji? 

[tak/nie] Nie 

1.25 
Czy sk adowisko jest w okresie 
po zako%czeniu monitoringu? 

[tak/nie] Nie 
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2. Decyzje administracyjne   

2.1 
Decyzja lokalizacyjna (je#li 
dotyczy) 

Poda$: organ wydaj"cy, dat& wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Decyzja Prezydenta Tarnowskich Gór 
UAN-33-3-0/2/89 
z dnia 29.04.1988 roku 

2.2 

Decyzja o warunkach 
zabudowania i 
zagospodarowania terenu (je#li 
dotyczy) 

Poda$: organ wydaj"cy, dat& wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Brak danych 

2.3 Pozwolenie na budow& 
Poda$: organ wydaj"cy, dat& wydania 
decyzji, znak decyzji; wskaza$, je#li 

decyzja zosta a uchylona. 

Decyzja Burmistrza Tarnowskich Gór 
nr AAN.III-7351/395/93 
z dnia 17.06.1993 r. 

2.4 
Pozwolenie na u'ytkowanie 
(je#li dotyczy) 

Poda$: organ wydaj"cy, dat& wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Decyzja Burmistrza Tarnowskich Gór 
nr A.II-7361/13/96 
z dnia 03.12.1996 r. 

2.5 

Decyzja o wykonaniu przegl"du 
ekologicznego na podstawie 
art. 33 ust. 1 ustawy 
wprowadzajacej

2)

Poda$: organ wydaj"cy, dat& wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Decyzja Wojewody !l"skiego 
Nr SR-II-6626/39/D/03 
z dnia 30.12.2003 roku 

2.6 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 
ustawy wprowadzajacej

2)
 (je#li 

dotyczy) 

Poda$: organ wydaj"cy, dat& wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowani. 
Nie dotyczy 

2.7 

Czy tre#$ decyzji o 
dostosowaniu na podstawie art. 
33 ust. 2 pkt 1 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je'eli nie, to wyja#ni$, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

Nie dotyczy 

2.8 
Czy decyzja o dostosowaniu 
zosta a przed u'ona? 

Je'eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda$: podstaw& prawn", 

organ wydaj"cy, dat& wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

Nie dotyczy 

2.9 
Czy przed u'ona decyzja 
zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je'eli nie, to wyja#ni$, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

Nie dotyczy 

2.10 
Rok faktycznego dostosowania 
sk adowiska odpadów 

Poda$ dat& dostosowania. Nie dotyczy 

2.11 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 
ustawy wprowadzajacej

2)
 (je#li 

dotyczy) 

Poda$, organ wydaj"cy, dat& wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 
Nie dotyczy 

2.12 

Czy tre#$ decyzji o 
dostosowaniu na podstawie art. 
33 ust. 2 pkt 2 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je'eli nie, to wyja#ni$, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

Nie dotyczy 

2.13 
Czy decyzja o dostosowaniu 
zosta a przed u'ona? 

Je'eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda$: podstaw& prawn", 

organ wydaj"cy, dat& wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

Nie dotyczy 

2.14 
Czy przed u'ona decyzja 
zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je'eli nie, to wyja#ni$, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

Nie dotyczy 

2.15 
Rok faktycznego dostosowania 
sk adowiska odpadów 

Poda$ rok. Nie dotyczy 

2.16 

Decyzja o zamkni&ciu 
sk adowiska na podstawie art. 
33 ust. 6 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 (je#li dotyczy) 

Poda$, organ wydaj"cy, dat& wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni&cia. 
Nie dotyczy 
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2.17 

Czy decyzja o zamkni&ciu 
sk adowiska na podstawie art. 
33 ust. 6 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je'eli nie, to wyja#ni$ dlaczego. 

Nie dotyczy 

2.18 
Czy decyzja o zamkni&ciu 
zosta a przed u'ona? 

Je'eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda$: podstaw& prawn", 

organ wydaj"cy, dat& wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni&cia. 

Nie dotyczy 

2.19 
Czy przed u'ona decyzja o 
zamkni&ciu zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je'eli nie, to wyja#ni$ dlaczego. 

Nie dotyczy 

2.20 

Zgoda na zamkni&cie 
wydzielonej cz&#ci sk adowiska 
na podstawie art. 54 ustawy o 
odpadach 

Poda$: organ wydaj"cy, dat& wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni&cia, dat& zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

Nie dotyczy 

2.21 

Zgoda na zamkni&cie 
sk adowiska odpadów na 
podstawie art. 54 ustawy o 
odpadach 

Poda$: organ wydaj"cy, dat& wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni&cia, dat& zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

Nie dotyczy 

2.22 
Rok faktycznego zamkni&cia 
sk adowiska 

Poda$ dat& zamkni&cia. Nie dotyczy 

2.23 
Decyzja zatwierdzaj"ca 
instrukcj& eksploatacji 
sk adowiska 

Poda$: organ wydaj"cy, dat& wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Decyzja Starosty Powiatu Tarnowskie 
Góry nr VO#.G.7635-4-55/02 
z dnia 31.12.2002 r. 

2.24 
Czy decyzja zatwierdzaj"ca 
instrukcj& eksploatacji 
sk adowiska by a czasowa? 

Je'eli tak, to wskaza$ na jaki okres. Nie 

2.25 

Zezwolenie na prowadzenie 
dzia alno#ci w zakresie odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów 
(je#li dotyczy) 

Poda$: organ wydaj"cy, dat& wydania 
decyzji, znak decyzji, termin 

obowi"zywania. 
Brak danych 

2.26 
Pozwolenie zintegrowane (je#li 
dotyczy) 

Poda$: organ wydaj"cy, dat& wydania 
decyzji, znak decyzji, termin 

obowi"zywania. 

Sk adowisko posiada wydane 
pozwolenie zintegrowane 

2.27 
Czy sk adowisko jest 
przewidziane do uzyskania 
pozwolenia zintegrowanego? 

Je'eli tak, to poda$ termin 
(planowany) z o'enia wniosku. 

Tak 

2.28 
Czy dla sk adowiska by a 
wydana decyzja w sprawie 
wstrzymania dzia alno#ci? 

Je'eli tak, to poda$ dane nt. decyzji: 
podstaw& prawna, organ wydaj"cy, 
dat& wydania decyzji, znak decyzji, 

termin wstrzymania dzia alno#ci. 

Nie 

3. Bazy danych i wykazy   

3.1 

Czy sk adowisko jest uj&te w 
wykazie zamieszczonym w 
wojewódzkim planie gospodarki 
odpadami? 

[tak/nie] Tak 

3.2 

Czy w wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami okre#lono 
termin zamkni&cia 
sk adowiska? 

Je'eli tak, to poda$ rok. Tak 

3.3 
Czy sk adowisko jest uj&te w 
wojewódzkiej bazie o 
gospodarce odpadami? 

[tak/nie] Tak 

3.4 
Czy sk adowisko odpadów jest 
uj&te w  bazie wojewódzkiej 
Inspekcji  Ochrony !rodowiska? 

[tak/nie] Tak 

3.5 
Czy sk adowisko jest uj&te w 
bazie Wojewódzkiego Urz&du 
Statystycznego? 

[tak/nie] Tak 

3.6 

Czy sk adowisko zosta o uj&te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz"d Wojewódzki do 
ministerstwa !rodowiska w 
2004r. 

[tak/nie] Tak 
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3.7 

Czy sk adowisko zosta o uj&te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz"d Wojewódzki do 
ministerstwa !rodowiska w 
2004r. 

[tak/nie] Tak 

3.8 

Czy sk adowisko zosta o uj&te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz"d Wojewódzki do 
ministerstwa !rodowiska w 
2004r. 

[tak/nie] Tak 

4. Wymagania techniczne   

4.1 Pojemno#$ ca kowita m
3

478600 

4.2 Pojemno#$ zape niona m
3

230398 

4.3 
Pojemno#$ pozosta a do 
zape nienia 

m
3 248202 

4.4 
Powierzchnia w granicach 
korony 

m
2 34800 

Brak [tak/nie] Tak 

Naturalna bariera geologiczne 
(mi"'szo#$, wspó czynnik filtracji) 

2 warstwy zag&szczonej gliny (po 0,2 m 
ka'da) -warstwa filtracyjna z kruszywa 
o gr. 0,6 m wraz z drena'em kontrolnym 
- warstwa filtracyjna z kruszywa 
mineralnego 

Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, 
mi"'szo#$, wspó czynnik filtracji) 

Brak 

4.5 Uszczelnienie 

Izolacja syntetyczna (materia , 
grubo#$) 

Geow óknina, EmizolAL, Dysperbit - 
folia PEHD, g adka o gr. 2,5 mm 

Brak [tak/nie] Nie 
Warstwa drena'owa (mi"'szo#$, 

wspó czynnik filtracji) 
0,4 m 

Kolektory (materia , #rednica) Rury PEHD 4> 160 mm 
Ukszta towanie misy (nachylenie 
wzd u' kolektorów i w kierunku 

kolektorów, %) 
Tak 

4.6 Drena' 

Zewn&trzny system rowów Nie 
Brak [tak/nie] Tak 

4.7 Gromadzenie odcieków W specjalnych zbiornikach 
(pojemno#$, m3) 

Zbiornik retencyjny o poj. 5316 m
J

Odprowadzanie do kanalizacji 
miejskiej [tak/nie] 

Nie 

Wywóz do oczyszczalni miejskiej 
[tak/nie] 

Nie 

Wykorzystanie do celów 
technologicznych (jakich?) 

Recyrkulacja na sk adowisko 
4.8 Post&powanie z odciekami 

Oczyszczanie lub podczyszczanie we 
w asnej oczyszczalni (odbiornik 

#cieków oczyszczonych) 
Napowietrzanie 

Brak [tak/nie] Tak 
Z emisj" do atmosfery Nie 
Spalanie w pochodni Nie 

4.9 
Instalacja do odprowadzania 
gazu sk adowiskowego 

Odzysk energii Nie 
Brak [tak/nie] Tak 

4.10 Pas zieleni 
Szeroko#$ pasa [m] 10 

4.11 Ogrodzenie [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 
Urz"dzenia do mycia i 
dezynfekcji 

[tak/nie] Tak 

4.16 Wykonywanie warstw [tak/nie] Tak 
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 przykrywaj"cych odpady 
Materia  (je#li odpady, poda$ kod) 

17 01 01; 17 01 02; 17 01 07; 17 01 06; 
17 09 04; 17 09 01, 17 09 02; 17 09 03 

Dane meteorologiczne Nie 
Kontrola wykonywania elementów 

s u'"cych do monitoringu 
Nie 

Wody powierzchniowe Nie 
4.17 

Monitoring w fazie 
przedeksploatacyjnej 

Wody podziemne Nie 
Opad atmosferyczny Tak 

Wody powierzchniowe Tak 
Wody odciekowe Tak 
Wody podziemne Tak 

Gaz sk adowiskowy Tak 
Osiadanie powierzchni sk adowiska Tak 

4.18 
Monitoring w fazie 
eksploatacyjnej lub 
poeksploatacyjnej 

Struktura i sk ad odpadów Tak 

5. Dofinansowanie   

5.1 

Czy dostosowanie sk adowiska 
wymaga dodatkowych #rodków 
finansowych (poza #rodkami 
w asnymi zarz"dzaj"cego)? 

Je'eli tak, to wskaza$ szacowana 
ca kowita kwot& i #rodki w asne 

zarz"dzaj"cego. Je#li nie, wstawi$ „0”.
Nie 

5.2 

Czy rekultywacja sk adowiska 
wymaga dodatkowych #rodkami 
finansowych (poza #rodkami 
w asnymi zarz"dzaj"cego)? 

Je'eli tak, to wskaza$ szacowana 
ca kowita kwot& i #rodki w asne 

zarz"dzaj"cego. Je#li nie, wstawi$ „0”.
Tak 

6. Odpady   

6.1 
Czy na sk adowisku odpadów 
s" deponowane odpady 
komunalne? 

[tak/nie] Tak 

6.2 

Czy na sk adowisku odpadów 
s" deponowane wy "cznie 
odpady wydobywcze okre#lone 
w dyrektywie 2006/21/WE? 

[tak/nie] Nie 

6.3 
kody odpadów, które s" 
dopuszczone do sk adowania 
na sk adowisku odpadów

3)
 

10 01 01; 19 08 01; 19 08 02; 19 08 05; 
20 01 08; 20 03 01; 20 03 07 

6.4 
Czy odpady s" sk adowane 
zgodnie z rozporz"dzeniem 
Ministra Gospodarki?

4)
[tak/nie] Tak 

6.5 
Kody odpadów dopuszczonych 
do odzysku na sk adowisku 
odpadów (je#li dotyczy) 

poda$ w jakim celu s" 
wykorzystywane poszczególne 

rodzaje odpadów. 

03 01 01; 03 01 05; 10 01 01; 16 01 03; 
16 10 01; 17 01 01; 17 01 02; 17 01 03; 
17 01 07; 17 05 04; 17 09 04; 19 08 02; 
19 12 09 

6.6 
Czy do rekultywacji 
wykorzystywane s" odpady? 

Je'eli tak, to poda$ jakie rodzaje 
odpadów (kody) i na podstawie jakiej 

decyzji, ze wskazaniem podstawy 
prawnej, organu wydaj"cego, daty 

decyzji, znak decyzji. 

Nie dotyczy 

6.7 
Masa odpadów sk adowana w 
2003r. (je#li dotyczy) 

[Mg] 32286,500 

6.8 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2003r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] 3479,700 

6.9 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni&ciu 
sk adowiska w 2003r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

Nie dotyczy 
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6.10 
Masa odpadów sk adowana w 
2004r. (je#li dotyczy) 

[Mg] 

31362,300 Mg/rok 
10 01 01 - 56,700 
19 08 01 - 23,500 
19 08 02 - 0,300 
19 08 05 - 63,800 
20 01 08 - 0,300 
20 03 01 - 31 217,300 
20 03 07 - 0,400 

6.11 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2004r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] 3386,800 

6.12 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni&ciu 
sk adowiska w 2004r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

Nie dotyczy 

6.13 
Masa odpadów sk adowana w 
2005r. (je#li dotyczy) 

[Mg] 31374,300 

6.14 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2005r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] 4862,100 

6.15 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni&ciu 
sk adowiska w 2005r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

Nie dotyczy 

6.16 
Masa odpadów sk adowana w 
2006r. (je#li dotyczy) 

[Mg] 

32079,300 Mg 
10 01 01 - 40,900 
19 08 01 - 18,100 
19 08 02 - 13,600 
19 08 05 - 27,300 
20 01 08 - 80,800 
20 03 01 - 31898,400 
20 03 07 - 0,200 

6.17 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2006r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] Brak danych 

6.18 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni&ciu 
sk adowiska w 2006r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

Nie dotyczy 

 
Obja#nienia do tabeli: 
1) N - sk adowisko odpadów niebezpiecznych, O - sk adowisko odpadów oboj&tnych, IN - sk adowisko odpadów 

innych ni' niebezpieczne i oboj&tne.  Je#li na sk adowisku s" sk adowane wy "cznie odpady wydobywcze 
(zdefiniowane dyrektywie 2006/21/WE) dodatkowo dopisa$ okre#lenie UOU- obiekt unieszkodliwiania odpadów. 

2) Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy- Prawo ochrony #rodowiska, ustawy o odpadach oraz 
o zmianie niektórych ustaw. 

3) Wed ug rozporz"dzenia Ministra !rodowiska z dnia 27 wrze#nia 2001 w sprawie katalogu odpadów 
4) Rozporz"dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pa(dziernika 2002r. w sprawie rodzajów odpadów, które mog" 

by$ sk adowane w sposób nieselektywny (Dz.U. Nr 191, poz. 1595). 
 









































Karta sk adowiska odpadów 
 
Zak ad unieszkodliwiania odpadów dla miasta Zawiercie 
Sk adowisko Odpadów KOBYLARZ II 
 
stan na dzie! 31 grudnia 2006 r. 
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1. Ogólne informacje o obiekcie   

1.1 
Nazwa i adres sk adowiska 
odpadów 

 

Zak ad unieszkodliwiania odpadów dla 
miasta Zawiercie ul. Podmiejska 
Sk adowisko Odpadów KOBYLARZ II 

1.2 Gmina  Zawiercie 

1.3 Powiat  zawiercia!ski 

1.4 Województwo  "l#skie 

1.5 REGON (je"li posiada)   

1.6 NIP (je"li posiada)   

1.7 Typ sk adowiska (N/O/IN; OUO)
1)

IN 

1.8 
Nazwa i adres w a"ciciela 
sk adowiska odpadów 

Poda$, czy jest to jednostka 
samorz#du terytorialnego, Skarbu 
Pa!stwa, przedsi%biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda$ % udzia u 

jednostek samorz#du terytorialnego) 

Zak ad Gospodarki Komunalnej Sp. z 
o.o. 
ul. Krzywa 3 
42-400 Zawiercie 
100 % udzia u skarbu gminy 

1.9 REGON (je"li posiada)  270 198 636 

1.10 NIP (je"li posiada)  649 000 14 05 

1.11 
Nazwa i adres w a"ciciela 
gruntu pod sk adowiskiem 
odpadów 

Poda$, czy jest to jednostka 
samorz#du terytorialnego, Skarbu 
Pa!stwa, przedsi%biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda$ % udzia u 

jednostek samorz#du terytorialnego) 

Zak ad Gospodarki Komunalnej Sp. z 
o.o. 
Ul. Krzywa 3 
42 – 400 Zawiercie 

1.12 REGON (je"li posiada)  270 198 636 

1.13 NIP (je"li posiada)  649 000 14 05 

1.14 
Nazwa i adres zarz#dzaj#cego 
sk adowiskiem odpadów 

Poda$, czy jest to jednostka 
samorz#du terytorialnego, Skarbu 
Pa!stwa, przedsi%biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda$ % udzia u 

jednostek samorz#du terytorialnego) 

Zak ad Gospodarki Komunalnej Sp. z 
o.o. 
Ul. Krzywa 3 
42 – 400 Zawiercie 

1.15 REGON (je"li posiada)  270 198 636 

1.16 NIP (je"li posiada)  649 000 14 05 

1.17 
Czy kierownik sk adowiska 
posiada wymagane 
kwalifikacje? 

[tak/nie] Tak 

1.18 Liczba kwater szt. 2 

1.19 Liczba kwater eksploatowanych szt. 2 

1.20 Liczba kwater zamkni%tych szt. 0 

1.21 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
budowy 

[tak/nie] Nie 

1.22 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
eksploatacji (przed 
zamkni%ciem)? 

[tak/nie] Tak 

1.23 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
rekultywacji? 

[tak/nie] Nie 

1.24 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
monitoringu po zako!czeniu 
rekultywacji? 

[tak/nie] Nie 

1.25 
Czy sk adowisko jest w okresie 
po zako!czeniu monitoringu? 

[tak/nie] Nie 
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2. Decyzje administracyjne   

2.1 
Decyzja lokalizacyjna (je"li 
dotyczy) 

Poda$: organ wydaj#cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Prezydent Miasta Zawiercie 
Decyzja z dnia 22.10.1999r. 
N-Ga-7331/308/99 

2.2 

Decyzja o warunkach 
zabudowania i 
zagospodarowania terenu (je"li 
dotyczy) 

Poda$: organ wydaj#cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Prezydent Miasta Zawiercie 
Decyzja z dnia: 24.08.1999r. 
N-Ga-7331/51/1999 r. 

2.3 Pozwolenie na budow% 
Poda$: organ wydaj#cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji; wskaza$, je"li 

decyzja zosta a uchylona. 

Starostwo Powiatowe w Zawierciu 
25.05.2000 r. 
A 7351/238/2000 

2.4 
Pozwolenie na u&ytkowanie 
(je"li dotyczy) 

Poda$: organ wydaj#cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Starostwo Powiatowe w Zawierciu 
10.07.2003 r. 
A 7353/666/2003 

2.5 

Decyzja o wykonaniu przegl#du 
ekologicznego na podstawie 
art. 33 ust. 1 ustawy 
wprowadzajacej

2)

Poda$: organ wydaj#cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Starostwo Powiatowe w Zawierciu 
28.01.2002 r. 
ROVII/7656/2/02 

2.6 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 
ustawy wprowadzajacej

2)
 (je"li 

dotyczy) 

Poda$: organ wydaj#cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowani. 
Nie dotyczy 

2.7 

Czy tre"$ decyzji o 
dostosowaniu na podstawie art. 
33 ust. 2 pkt 1 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja"ni$, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

Nie dotyczy 

2.8 
Czy decyzja o dostosowaniu 
zosta a przed u&ona? 

Je&eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda$: podstaw% prawn#, 

organ wydaj#cy, dat% wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

Nie dotyczy 

2.9 
Czy przed u&ona decyzja 
zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja"ni$, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

Nie dotyczy 

2.10 
Rok faktycznego dostosowania 
sk adowiska odpadów 

Poda$ dat% dostosowania. Nie dotyczy 

2.11 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 
ustawy wprowadzajacej

2)
 (je"li 

dotyczy) 

Poda$, organ wydaj#cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 
- 

2.12 

Czy tre"$ decyzji o 
dostosowaniu na podstawie art. 
33 ust. 2 pkt 2 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja"ni$, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

- 

2.13 
Czy decyzja o dostosowaniu 
zosta a przed u&ona? 

Je&eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda$: podstaw% prawn#, 

organ wydaj#cy, dat% wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

- 

2.14 
Czy przed u&ona decyzja 
zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja"ni$, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

- 

2.15 
Rok faktycznego dostosowania 
sk adowiska odpadów 

Poda$ rok. - 

2.16 

Decyzja o zamkni%ciu 
sk adowiska na podstawie art. 
33 ust. 6 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 (je"li dotyczy) 

Poda$, organ wydaj#cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni%cia. 
- 
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2.17 

Czy decyzja o zamkni%ciu 
sk adowiska na podstawie art. 
33 ust. 6 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja"ni$ dlaczego. 

- 

2.18 
Czy decyzja o zamkni%ciu 
zosta a przed u&ona? 

Je&eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda$: podstaw% prawn#, 

organ wydaj#cy, dat% wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni%cia. 

- 

2.19 
Czy przed u&ona decyzja o 
zamkni%ciu zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja"ni$ dlaczego. 

- 

2.20 

Zgoda na zamkni%cie 
wydzielonej cz%"ci sk adowiska 
na podstawie art. 54 ustawy o 
odpadach 

Poda$: organ wydaj#cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni%cia, dat% zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

- 

2.21 

Zgoda na zamkni%cie 
sk adowiska odpadów na 
podstawie art. 54 ustawy o 
odpadach 

Poda$: organ wydaj#cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni%cia, dat% zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

- 

2.22 
Rok faktycznego zamkni%cia 
sk adowiska 

Poda$ dat% zamkni%cia. 2023 r. 

2.23 
Decyzja zatwierdzaj#ca 
instrukcj% eksploatacji 
sk adowiska 

Poda$: organ wydaj#cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Wojewoda 'l#ski 
z dnia 19.10.2005r. 
'R-II-6623-34-04-5-05 

2.24 
Czy decyzja zatwierdzaj#ca 
instrukcj% eksploatacji 
sk adowiska by a czasowa? 

Je&eli tak, to wskaza$ na jaki okres. nie 

2.25 

Zezwolenie na prowadzenie 
dzia alno"ci w zakresie odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów 
(je"li dotyczy) 

Poda$: organ wydaj#cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, termin 

obowi#zywania. 
 

2.26 
Pozwolenie zintegrowane (je"li 
dotyczy) 

Poda$: organ wydaj#cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, termin 

obowi#zywania. 

Wojewoda 'l#ski 
'R-III-6618/ZW/12/17/04 
Z dnia 29.12.2004r. – 31.12.2014 r. 

2.27 
Czy sk adowisko jest 
przewidziane do uzyskania 
pozwolenia zintegrowanego? 

Je&eli tak, to poda$ termin 
(planowany) z o&enia wniosku. 

Posiada 

2.28 
Czy dla sk adowiska by a 
wydana decyzja w sprawie 
wstrzymania dzia alno"ci? 

Je&eli tak, to poda$ dane nt. decyzji: 
podstaw% prawna, organ wydaj#cy, 
dat% wydania decyzji, znak decyzji, 

termin wstrzymania dzia alno"ci. 

Nie dotyczy 

3. Bazy danych i wykazy  
 

3.1 

Czy sk adowisko jest uj%te w 
wykazie zamieszczonym w 
wojewódzkim planie gospodarki 
odpadami? 

[tak/nie] Tak 

3.2 

Czy w wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami okre"lono 
termin zamkni%cia 
sk adowiska? 

Je&eli tak, to poda$ rok. 2023 r. 

3.3 
Czy sk adowisko jest uj%te w 
wojewódzkiej bazie o 
gospodarce odpadami? 

[tak/nie] Tak 

3.4 
Czy sk adowisko odpadów jest 
uj%te w  bazie wojewódzkiej 
Inspekcji  Ochrony 'rodowiska? 

[tak/nie] Tak 

3.5 
Czy sk adowisko jest uj%te w 
bazie Wojewódzkiego Urz%du 
Statystycznego? 

[tak/nie] Tak 
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3.6 

Czy sk adowisko zosta o uj%te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz#d Wojewódzki do 
ministerstwa 'rodowiska w 
2004r. 

[tak/nie] Tak 

3.7 

Czy sk adowisko zosta o uj%te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz#d Wojewódzki do 
ministerstwa 'rodowiska w 
2004r. 

[tak/nie] Tak 

3.8 

Czy sk adowisko zosta o uj%te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz#d Wojewódzki do 
ministerstwa 'rodowiska w 
2004r. 

[tak/nie] Tak 

4. Wymagania techniczne   

4.1 Pojemno"$ ca kowita m
3

381558 

4.2 Pojemno"$ zape niona m
3

5000 

4.3 
Pojemno"$ pozosta a do 
zape nienia 

m
3 376558 

4.4 
Powierzchnia w granicach 
korony 

m
2 29550 

Brak [tak/nie] Tak 
Naturalna bariera geologiczne 

(mi#&szo"$, wspó czynnik filtracji) 
- 

Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, 
mi#&szo"$, wspó czynnik filtracji) 

2 warstwy zag%szczonych i ów o 
grubo"ci 0,3 m 

4.5 Uszczelnienie 

Izolacja syntetyczna (materia , 
grubo"$) 

folia PEHD o grubo"ci 2,5 mm  

Brak [tak/nie] Nie  
Warstwa drena&owa (mi#&szo"$, 

wspó czynnik filtracji) 
2 warstwy PEHD perforowane 

Kolektory (materia , "rednica) DN 250 (dwu"cienne) 
Ukszta towanie misy (nachylenie 
wzd u& kolektorów i w kierunku 

kolektorów, %) 
- 

4.6 Drena& 

Zewn%trzny system rowów Tak 
Brak [tak/nie] Nie 

4.7 Gromadzenie odcieków W specjalnych zbiornikach 
(pojemno"$, m3) 

- 

Odprowadzanie do kanalizacji 
miejskiej [tak/nie] 

Tak 

Wywóz do oczyszczalni miejskiej 
[tak/nie] 

Nie 

Wykorzystanie do celów 
technologicznych (jakich?) 

Nie 
4.8 Post%powanie z odciekami 

Oczyszczanie lub podczyszczanie we 
w asnej oczyszczalni (odbiornik 

"cieków oczyszczonych) 
- 

Brak [tak/nie] Tak 
Z emisj# do atmosfery - 
Spalanie w pochodni - 

4.9 
Instalacja do odprowadzania 
gazu sk adowiskowego 

Odzysk energii Tak 
Brak [tak/nie] Tak 

4.10 Pas zieleni 
Szeroko"$ pasa [m] 30 

4.11 Ogrodzenie [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 
Urz#dzenia do mycia i 
dezynfekcji 

[tak/nie] Tak 
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[tak/nie] Tak 
4.16 

Wykonywanie warstw 
przykrywaj#cych odpady Materia  (je"li odpady, poda$ kod) 10 02 99 

Dane meteorologiczne - 
Kontrola wykonywania elementów 

s u&#cych do monitoringu 
- 

Wody powierzchniowe - 
4.17 

Monitoring w fazie 
przedeksploatacyjnej 

Wody podziemne - 
Opad atmosferyczny Tak 

Wody powierzchniowe Tak 
Wody odciekowe Tak 
Wody podziemne Tak 

Gaz sk adowiskowy Tak 
Osiadanie powierzchni sk adowiska Tak 

4.18 
Monitoring w fazie 
eksploatacyjnej lub 
poeksploatacyjnej 

Struktura i sk ad odpadów Tak 

5. Dofinansowanie   

5.1 

Czy dostosowanie sk adowiska 
wymaga dodatkowych "rodków 
finansowych (poza "rodkami 
w asnymi zarz#dzaj#cego)? 

Je&eli tak, to wskaza$ szacowana 
ca kowita kwot% i "rodki w asne 

zarz#dzaj#cego. Je"li nie, wstawi$ „0”.
- 

5.2 

Czy rekultywacja sk adowiska 
wymaga dodatkowych "rodkami 
finansowych (poza "rodkami 
w asnymi zarz#dzaj#cego)? 

Je&eli tak, to wskaza$ szacowana 
ca kowita kwot% i "rodki w asne 

zarz#dzaj#cego. Je"li nie, wstawi$ „0”.
- 

6. Odpady   

6.1 
Czy na sk adowisku odpadów 
s# deponowane odpady 
komunalne? 

[tak/nie] Tak 

6.2 

Czy na sk adowisku odpadów 
s# deponowane wy #cznie 
odpady wydobywcze okre"lone 
w dyrektywie 2006/21/WE? 

[tak/nie] Tak 

6.3 
kody odpadów, które s# 
dopuszczone do sk adowania 
na sk adowisku odpadów

3)
 

20 03 01; 20 03 03; 20 03 06; 19 12 12; 
19 08 02 

6.4 
Czy odpady s# sk adowane 
zgodnie z rozporz#dzeniem 
Ministra Gospodarki?

4)
[tak/nie] Tak 

6.5 
Kody odpadów dopuszczonych 
do odzysku na sk adowisku 
odpadów (je"li dotyczy) 

poda$ w jakim celu s# 
wykorzystywane poszczególne 

rodzaje odpadów. 

10 02 99; 17 01 01; 17 05 04; 19 08 05; 
10 09 03; 17 01 82 

6.6 
Czy do rekultywacji 
wykorzystywane s# odpady? 

Je&eli tak, to poda$ jakie rodzaje 
odpadów (kody) i na podstawie jakiej 

decyzji, ze wskazaniem podstawy 
prawnej, organu wydaj#cego, daty 

decyzji, znak decyzji. 

- 

6.7 
Masa odpadów sk adowana w 
2003r. (je"li dotyczy) 

[Mg] Nie dotyczy 

6.8 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2003r. (je"li 
dotyczy) 

[Mg] Nie dotyczy 

6.9 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni%ciu 
sk adowiska w 2003r. (je"li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

Nie dotyczy 

6.10 
Masa odpadów sk adowana w 
2004r. (je"li dotyczy) 

[Mg] Nie dotyczy 

6.11 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2004r. (je"li 
dotyczy) 

[Mg] Nie dotyczy 
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6.12 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni%ciu 
sk adowiska w 2004r. (je"li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

Nie dotyczy 

6.13 
Masa odpadów sk adowana w 
2005r. (je"li dotyczy) 

[Mg] 5291,66 

6.14 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2005r. (je"li 
dotyczy) 

[Mg] - 

6.15 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni%ciu 
sk adowiska w 2005r. (je"li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

15,6 

6.16 
Masa odpadów sk adowana w 
2006r. (je"li dotyczy) 

[Mg] 22489,22 

6.17 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2006r. (je"li 
dotyczy) 

[Mg] 1114,5 

6.18 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni%ciu 
sk adowiska w 2006r. (je"li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

- 

 
Obja"nienia do tabeli: 
1) N - sk adowisko odpadów niebezpiecznych, O - sk adowisko odpadów oboj%tnych, IN - sk adowisko odpadów 

innych ni& niebezpieczne i oboj%tne.  Je"li na sk adowisku s# sk adowane wy #cznie odpady wydobywcze 
(zdefiniowane dyrektywie 2006/21/WE) dodatkowo dopisa$ okre"lenie UOU- obiekt unieszkodliwiania odpadów. 

2) Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy- Prawo ochrony "rodowiska, ustawy o odpadach oraz 
o zmianie niektórych ustaw. 

3) Wed ug rozporz#dzenia Ministra 'rodowiska z dnia 27 wrze"nia 2001 w sprawie katalogu odpadów 
4) Rozporz#dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pa(dziernika 2002r. w sprawie rodzajów odpadów, które mog# 

by$ sk adowane w sposób nieselektywny (Dz.U. Nr 191, poz. 1595). 
 



Karta sk adowiska odpadów 
 
Miejskie Sk adowisko Odpadów Komunalnych w Por!bie 
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1. Ogólne informacje o obiekcie   

1.1 Nazwa i adres sk adowiska 
odpadów 

 
Miejskie Sk adowisko Odpadów 
Komunalnych w Por bie 
ul. Partyzantów 

1.2 Gmina  Por ba 
1.3 Powiat  zawiercia!ski 
1.4 Województwo  "l#skie 
1.5 REGON (je"li posiada)   
1.6 NIP (je"li posiada)   
1.7 Typ sk$adowiska (N/O/IN; OUO)1) IN 

1.8 Nazwa i adres w$a"ciciela 
sk$adowiska odpadów 

Poda%, czy jest to jednostka 
samorz#du terytorialnego, Skarbu 
Pa!stwa, przedsi biorca prywatny, 
kapita$ mieszany (poda% % udzia$u 

jednostek samorz#du terytorialnego) 

Gmina Por ba 
Urz#d Miasta 
ul. Dworcowa 1 
Jednostka samorz#du terytorialnego 

1.9 REGON (je"li posiada)  
000990451-9092416011-59-2-914-
2416011 

1.10 NIP (je"li posiada)  649-153-18-78 

1.11 
Nazwa i adres w$a"ciciela 
gruntu pod sk$adowiskiem 
odpadów 

Poda%, czy jest to jednostka 
samorz#du terytorialnego, Skarbu 
Pa!stwa, przedsi biorca prywatny, 
kapita$ mieszany (poda% % udzia$u 

jednostek samorz#du terytorialnego) 

j.w. 

1.12 REGON (je"li posiada)  j.w. 
1.13 NIP (je"li posiada)  j.w. 

1.14 Nazwa i adres zarz#dzaj#cego 
sk$adowiskiem odpadów 

Poda%, czy jest to jednostka 
samorz#du terytorialnego, Skarbu 
Pa!stwa, przedsi biorca prywatny, 
kapita$ mieszany (poda% % udzia$u 

jednostek samorz#du terytorialnego) 

MPGKiM Por ba 
ul. Modrzewiowa 1 
42-480 Por ba 

1.15 REGON (je"li posiada)  273697096 
1.16 NIP (je"li posiada)  649-00-00-630 

1.17 
Czy kierownik sk$adowiska 
posiada wymagane 
kwalifikacje? 

[tak/nie] Tak 

1.18 Liczba kwater szt. 1 
1.19 Liczba kwater eksploatowanych szt. 1 
1.20 Liczba kwater zamkni tych szt. - 

1.21 Czy sk$adowisko jest w trakcie 
budowy 

[tak/nie] Nie 

1.22 
Czy sk$adowisko jest w trakcie 
eksploatacji (przed 
zamkni ciem)? 

[tak/nie] Tak 

1.23 Czy sk$adowisko jest w trakcie 
rekultywacji? 

[tak/nie] Nie 

1.24 
Czy sk$adowisko jest w trakcie 
monitoringu po zako!czeniu 
rekultywacji? 

[tak/nie] Nie 

1.25 Czy sk$adowisko jest w okresie 
po zako!czeniu monitoringu? 

[tak/nie] Nie 
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2. Decyzje administracyjne   

2.1 Decyzja lokalizacyjna (je"li 
dotyczy) 

Poda%: organ wydaj#cy, dat  wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Burmistrz Miasta Por ba 
GM-7331/291 
27.04.1991 

2.2 

Decyzja o warunkach 
zabudowania i 
zagospodarowania terenu (je"li 
dotyczy) 

Poda%: organ wydaj#cy, dat  wydania 
decyzji, znak decyzji.  

2.3 Pozwolenie na budow  
Poda%: organ wydaj#cy, dat  wydania 
decyzji, znak decyzji; wskaza%, je"li 

decyzja zosta$a uchylona. 

Burmistrz Miasta Por ba 
GM-7351/30/1992 

2.4 Pozwolenie na u&ytkowanie 
(je"li dotyczy) 

Poda%: organ wydaj#cy, dat  wydania 
decyzji, znak decyzji.  

2.5 

Decyzja o wykonaniu przegl#du 
ekologicznego na podstawie 
art. 33 ust. 1 ustawy 
wprowadzajacej2)

Poda%: organ wydaj#cy, dat  wydania 
decyzji, znak decyzji. 

MPGKiM  Spó$ka z o.o. w Por bie 
przed$o&y$a przegl#d ekologiczny w 
czerwcu 2003 r. w Starostwie 
Powiatowym w Zawierciu 
Zosta$ on przes$any do 'l#skiego 
Urz du Wojewódzkiego 
w dniu 19.11.2003 r. 

2.6 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 
ustawy wprowadzajacej2) (je"li 
dotyczy) 

Poda%: organ wydaj#cy, dat  wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowani. 

Wojewoda 'l#ski 
'R-II.6626/33/03 
31.12.2005 

2.7 

Czy tre"% decyzji o 
dostosowaniu na podstawie art. 
33 ust. 2 pkt 1 ustawy 
wprowadzajacej2) zosta$a 
wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja"ni%, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta$y 
wykonane. 

Nie 

2.8 Czy decyzja o dostosowaniu 
zosta$a przed$u&ona? 

Je&eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda%: podstaw  prawn#, 

organ wydaj#cy, dat  wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

 

2.9 Czy przed$u&ona decyzja 
zosta$a wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja"ni%, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta$y 
wykonane. 

 

2.10 Rok faktycznego dostosowania 
sk$adowiska odpadów 

Poda% dat  dostosowania.  

2.11 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 
ustawy wprowadzajacej2) (je"li 
dotyczy) 

Poda%, organ wydaj#cy, dat  wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 
 

2.12 

Czy tre"% decyzji o 
dostosowaniu na podstawie art. 
33 ust. 2 pkt 2 ustawy 
wprowadzajacej2) zosta$a 
wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja"ni%, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta$y 
wykonane. 

 

2.13 Czy decyzja o dostosowaniu 
zosta$a przed$u&ona? 

Je&eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda%: podstaw  prawn#, 

organ wydaj#cy, dat  wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

 

2.14 Czy przed$u&ona decyzja 
zosta$a wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja"ni%, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta$y 
wykonane. 

 

2.15 Rok faktycznego dostosowania 
sk$adowiska odpadów 

Poda% rok. 
2007 - uzupe$nienie pasa zieleni 
Brak pasa zieleni od str. po$udniowej 

2.16 

Decyzja o zamkni ciu 
sk$adowiska na podstawie art. 
33 ust. 6 ustawy 
wprowadzajacej2) (je"li dotyczy) 

Poda%, organ wydaj#cy, dat  wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni cia. 
Brak 
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2.17 

Czy decyzja o zamkni ciu 
sk$adowiska na podstawie art. 
33 ust. 6 ustawy 
wprowadzajacej2) zosta$a 
wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja"ni% dlaczego.  

2.18 Czy decyzja o zamkni ciu 
zosta$a przed$u&ona? 

Je&eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda%: podstaw  prawn#, 

organ wydaj#cy, dat  wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni cia. 

 

2.19 Czy przed$u&ona decyzja o 
zamkni ciu zosta$a wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja"ni% dlaczego.  

2.20 

Zgoda na zamkni cie 
wydzielonej cz "ci sk$adowiska 
na podstawie art. 54 ustawy o 
odpadach 

Poda%: organ wydaj#cy, dat  wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni cia, dat  zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

Brak 

2.21 

Zgoda na zamkni cie 
sk$adowiska odpadów na 
podstawie art. 54 ustawy o 
odpadach 

Poda%: organ wydaj#cy, dat  wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni cia, dat  zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

Brak 

2.22 Rok faktycznego zamkni cia 
sk$adowiska 

Poda% dat  zamkni cia.  

2.23 
Decyzja zatwierdzaj#ca 
instrukcj  eksploatacji 
sk$adowiska 

Poda%: organ wydaj#cy, dat  wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Wojewoda 'l#ski  
'R-II-6623/13/02/3/D/03 
10.03.2003 

2.24 
Czy decyzja zatwierdzaj#ca 
instrukcj  eksploatacji 
sk$adowiska by$a czasowa? 

Je&eli tak, to wskaza% na jaki okres.  

2.25 

Zezwolenie na prowadzenie 
dzia$alno"ci w zakresie odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów 
(je"li dotyczy) 

Poda%: organ wydaj#cy, dat  wydania 
decyzji, znak decyzji, termin 

obowi#zywania. 
'R-II-6622/2416/03 

2.26 Pozwolenie zintegrowane (je"li 
dotyczy) 

Poda%: organ wydaj#cy, dat  wydania 
decyzji, znak decyzji, termin 

obowi#zywania. 
 

2.27 
Czy sk$adowisko jest 
przewidziane do uzyskania 
pozwolenia zintegrowanego? 

Je&eli tak, to poda% termin 
(planowany) z$o&enia wniosku. Nie 

2.28 
Czy dla sk$adowiska by$a 
wydana decyzja w sprawie 
wstrzymania dzia$alno"ci? 

Je&eli tak, to poda% dane nt. decyzji: 
podstaw  prawna, organ wydaj#cy, 
dat  wydania decyzji, znak decyzji, 

termin wstrzymania dzia$alno"ci. 

Nie 

3. Bazy danych i wykazy   

3.1 

Czy sk$adowisko jest uj te w 
wykazie zamieszczonym w 
wojewódzkim planie gospodarki 
odpadami? 

[tak/nie] Tak 

3.2 

Czy w wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami okre"lono 
termin zamkni cia 
sk$adowiska? 

Je&eli tak, to poda% rok. 
2004 
Plan rozbudowy po 2004 

3.3 
Czy sk$adowisko jest uj te w 
wojewódzkiej bazie o 
gospodarce odpadami? 

[tak/nie] Tak 

3.4 
Czy sk$adowisko odpadów jest 
uj te w  bazie wojewódzkiej 
Inspekcji  Ochrony 'rodowiska? 

[tak/nie] Tak 

3.5 
Czy sk$adowisko jest uj te w 
bazie Wojewódzkiego Urz du 
Statystycznego? 

[tak/nie] Tak 

3.6 

Czy sk$adowisko zosta$o uj te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz#d Wojewódzki do 
ministerstwa 'rodowiska w 
2004r. 

[tak/nie] Tak 
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3.7 

Czy sk$adowisko zosta$o uj te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz#d Wojewódzki do 
ministerstwa 'rodowiska w 
2004r. 

[tak/nie] Tak 

3.8 

Czy sk$adowisko zosta$o uj te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz#d Wojewódzki do 
ministerstwa 'rodowiska w 
2004r. 

[tak/nie] Tak 

4. Wymagania techniczne   
4.1 Pojemno"% ca$kowita m3 400000 
4.2 Pojemno"% zape$niona m3 400000 

4.3 Pojemno"% pozosta$a do 
zape$nienia 

m3  

4.4 Powierzchnia w granicach 
korony 

m2 3500 

Brak [tak/nie] Tak 
Naturalna bariera geologiczne 

(mi#&szo"%, wspó$czynnik filtracji) 
ponad 40 m 
1-3x10-5m/s 

Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, 
mi#&szo"%, wspó$czynnik filtracji) Brak 

4.5 Uszczelnienie 

Izolacja syntetyczna (materia$, 
grubo"%) Brak 

Brak [tak/nie] Tak 
Warstwa drena&owa (mi#&szo"%, 

wspó$czynnik filtracji) 0,3 do 0,5 m 

Kolektory (materia$, "rednica) PCV 150 mm 
Ukszta$towanie misy (nachylenie 
wzd$u& kolektorów i w kierunku 

kolektorów, %) 
2% 

4.6 Drena& 

Zewn trzny system rowów Tak 
Brak [tak/nie] Tak 

4.7 Gromadzenie odcieków W specjalnych zbiornikach 
(pojemno"%, m3) 60 m3

Odprowadzanie do kanalizacji 
miejskiej [tak/nie] Nie 

Wywóz do oczyszczalni miejskiej 
[tak/nie] Nie 

Wykorzystanie do celów 
technologicznych (jakich?) 

Przepompowywanie 
rozdeszczowywanie na koron  
sk$adowiska 

4.8 Post powanie z odciekami 

Oczyszczanie lub podczyszczanie we 
w$asnej oczyszczalni (odbiornik 

"cieków oczyszczonych) 
Tak 

Brak [tak/nie] 

Brak instalacji do wykorzystania gazu. 
Pomiary emisji ze studni 
odgazowuj#cych wykazuj#, &e ilo"% 
i sk$ad uniemo&liwia spalanie gazu 
w pochodniach. 

Z emisj# do atmosfery Tak 
Spalanie w pochodni Nie 

4.9 Instalacja do odprowadzania 
gazu sk$adowiskowego 

Odzysk energii Nie 

Brak [tak/nie] 
Brak pasa zieleni od strony po$udniowej. 
Anulowano koncepcje rozbudowy 
sk$adowiska w kierunku po$udniowym. 

4.10 Pas zieleni 

Szeroko"% pasa [m] 10 m 
4.11 Ogrodzenie [tak/nie] Tak 
4.12 Rejestracja wjazdów [tak/nie] Tak 
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4.13 Ewidencja odpadów [tak/nie] Tak 
4.14 Waga [tak/nie] Tak 

4.15 Urz#dzenia do mycia i 
dezynfekcji 

[tak/nie] Tak 

[tak/nie] Tak 
4.16 Wykonywanie warstw 

przykrywaj#cych odpady Materia$ (je"li odpady, poda% kod) 100908, 170504,170506 
Dane meteorologiczne  

Kontrola wykonywania elementów 
s$u&#cych do monitoringu  

Wody powierzchniowe  
4.17 Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej 

Wody podziemne  

Opad atmosferyczny 
Dane pobliskich stacji            
meteorologicznych 

Wody powierzchniowe Tak 
Wody odciekowe Tak 
Wody podziemne Tak 

Gaz sk$adowiskowy Tak 
Osiadanie powierzchni sk$adowiska Tak 

4.18 
Monitoring w fazie 
eksploatacyjnej lub 
poeksploatacyjnej 

Struktura i sk$ad odpadów Tak 
5. Dofinansowanie   

5.1 

Czy dostosowanie sk$adowiska 
wymaga dodatkowych "rodków 
finansowych (poza "rodkami 
w$asnymi zarz#dzaj#cego)? 

Je&eli tak, to wskaza% szacowana 
ca$kowita kwot  i "rodki w$asne 

zarz#dzaj#cego. Je"li nie, wstawi% „0”.
0 

5.2 

Czy rekultywacja sk$adowiska 
wymaga dodatkowych "rodkami 
finansowych (poza "rodkami 
w$asnymi zarz#dzaj#cego)? 

Je&eli tak, to wskaza% szacowana 
ca$kowita kwot  i "rodki w$asne 

zarz#dzaj#cego. Je"li nie, wstawi% „0”.

2000000 z$ 
BRAK 'RODKÓW W(ASNYCH 

6. Odpady   

6.1 
Czy na sk$adowisku odpadów 
s# deponowane odpady 
komunalne? 

[tak/nie] Tak 

6.2 

Czy na sk$adowisku odpadów 
s# deponowane wy$#cznie 
odpady wydobywcze okre"lone 
w dyrektywie 2006/21/WE? 

[tak/nie] Nie 

6.3 
kody odpadów, które s# 
dopuszczone do sk$adowania 
na sk$adowisku odpadów3)

 

Kody odpadów wyszczególnione 
w decyzji Wojewody 'l#skiego 
6622/24/6/03 zezwalaj#cej na 
unieszkodliwianie odpadów 
z dn. 7.11.2003 

6.4 
Czy odpady s# sk$adowane 
zgodnie z rozporz#dzeniem 
Ministra Gospodarki?4)

[tak/nie] Tak 

6.5 
Kody odpadów dopuszczonych 
do odzysku na sk$adowisku 
odpadów (je"li dotyczy) 

poda% w jakim celu s# 
wykorzystywane poszczególne 

rodzaje odpadów. 

100101, 100903, 100906, 100908, 
101008, 170101, 170102, 170103, 
170107, 170181, 170504 ,170506, 
200202, 200303 

6.6 Czy do rekultywacji 
wykorzystywane s# odpady? 

Je&eli tak, to poda% jakie rodzaje 
odpadów (kody) i na podstawie jakiej 

decyzji, ze wskazaniem podstawy 
prawnej, organu wydaj#cego, daty 

decyzji, znak decyzji. 

 

6.7 Masa odpadów sk$adowana w 
2003r. (je"li dotyczy) 

[Mg] 22391 

6.8 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk$adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk$adowiska w 2003r. (je"li 
dotyczy) 

[Mg] 1329 
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6.9 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni ciu 
sk$adowiska w 2003r. (je"li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów)  

6.10 Masa odpadów sk$adowana w 
2004r. (je"li dotyczy) 

[Mg] 10002 

6.11 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk$adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk$adowiska w 2004r. (je"li 
dotyczy) 

[Mg] 1731 

6.12 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni ciu 
sk$adowiska w 2004r. (je"li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów)  

6.13 Masa odpadów sk$adowana w 
2005r. (je"li dotyczy) 

[Mg] 7753 

6.14 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk$adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk$adowiska w 2005r. (je"li 
dotyczy) 

[Mg] 3642 

6.15 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni ciu 
sk$adowiska w 2005r. (je"li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów)  

6.16 Masa odpadów sk$adowana w 
2006r. (je"li dotyczy) 

[Mg] 6968 

6.17 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk$adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk$adowiska w 2006r. (je"li 
dotyczy) 

[Mg] 5255 

6.18 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni ciu 
sk$adowiska w 2006r. (je"li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów)  

 
Obja"nienia do tabeli: 
1) N - sk$adowisko odpadów niebezpiecznych, O - sk$adowisko odpadów oboj tnych, IN - sk$adowisko odpadów 

innych ni& niebezpieczne i oboj tne.  Je"li na sk$adowisku s# sk$adowane wy$#cznie odpady wydobywcze 
(zdefiniowane dyrektywie 2006/21/WE) dodatkowo dopisa% okre"lenie UOU- obiekt unieszkodliwiania odpadów. 

2) Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy- Prawo ochrony "rodowiska, ustawy o odpadach oraz 
o zmianie niektórych ustaw. 

3) Wed$ug rozporz#dzenia Ministra 'rodowiska z dnia 27 wrze"nia 2001 w sprawie katalogu odpadów 
4) Rozporz#dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pa)dziernika 2002r. w sprawie rodzajów odpadów, które mog# 

by% sk$adowane w sposób nieselektywny (Dz.U. Nr 191, poz. 1595). 
 















































Karta sk adowiska odpadów 
 
Sk adowisko odpadów komunalnych w !ywcu 
 
stan na dzie" 31 grudnia 2006 r. 
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1. Ogólne informacje o obiekcie   

1.1 
Nazwa i adres sk adowiska 
odpadów 

 
Sk adowisko odpadów komunalnych 
w !ywcu 

1.2 Gmina  !ywiec 

1.3 Powiat  "ywiecki 

1.4 Województwo  #l$skie 

1.5 REGON (je%li posiada)  - 

1.6 NIP (je%li posiada)  - 

1.7 Typ sk adowiska (N/O/IN; OUO)
1)

IN 

1.8 
Nazwa i adres w a%ciciela 
sk adowiska odpadów 

Poda&, czy jest to jednostka 
samorz$du terytorialnego, Skarbu 
Pa'stwa, przedsi(biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda& % udzia u 

jednostek samorz$du terytorialnego) 

Beskid Sp. z o.o. 
ul Kabaty 2 
34-300 !ywiec 
Spó ka komunalna 

1.9 REGON (je%li posiada)  70453336 

1.10 NIP (je%li posiada)  553-10-00-805 

1.11 
Nazwa i adres w a%ciciela 
gruntu pod sk adowiskiem 
odpadów 

Poda&, czy jest to jednostka 
samorz$du terytorialnego, Skarbu 
Pa'stwa, przedsi(biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda& % udzia u 

jednostek samorz$du terytorialnego) 

„BESKID" Sp z o o 
!ywiec, ul Kabaty 2 

1.12 REGON (je%li posiada)  70453336 

1.13 NIP (je%li posiada)  553-10-00-805 

1.14 
Nazwa i adres zarz$dzaj$cego 
sk adowiskiem odpadów 

Poda&, czy jest to jednostka 
samorz$du terytorialnego, Skarbu 
Pa'stwa, przedsi(biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda& % udzia u 

jednostek samorz$du terytorialnego) 

pkt 1.8 

1.15 REGON (je%li posiada)  pkt 1 8 

1.16 NIP (je%li posiada)  pkt 1 8 

1.17 
Czy kierownik sk adowiska 
posiada wymagane 
kwalifikacje? 

[tak/nie] Tak 

1.18 Liczba kwater szt. 2 

1.19 Liczba kwater eksploatowanych szt. 1 

1.20 Liczba kwater zamkni(tych szt. 0 

1.21 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
budowy 

[tak/nie] Nie 

1.22 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
eksploatacji (przed 
zamkni(ciem)? 

[tak/nie] Tak 

1.23 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
rekultywacji? 

[tak/nie] Nie 

1.24 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
monitoringu po zako'czeniu 
rekultywacji? 

[tak/nie] Nie 

1.25 
Czy sk adowisko jest w okresie 
po zako'czeniu monitoringu? 

[tak/nie] Nie 

2. Decyzje administracyjne   

2.1 
Decyzja lokalizacyjna (je%li 
dotyczy) 

Poda&: organ wydaj$cy, dat( wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Burmistrz Miasta !ywca 11 01 1995r 
AGGR-7330/01/95 
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2.2 

Decyzja o warunkach 
zabudowania i 
zagospodarowania terenu (je%li 
dotyczy) 

Poda&: organ wydaj$cy, dat( wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Burmistrz Miasta !ywca 11 01 1995r 
AGGR-7330/01/95 

2.3 Pozwolenie na budow( 
Poda&: organ wydaj$cy, dat( wydania 
decyzji, znak decyzji; wskaza&, je%li 

decyzja zosta a uchylona. 

Wojewoda #l$ski 04 04 1995r O#-VI-
7632/29/52/95 Burmistrz Miasta !ywca 
06 04 1995r. AGR-73510/42/95 

2.4 
Pozwolenie na u"ytkowanie 
(je%li dotyczy) 

Poda&: organ wydaj$cy, dat( wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Burmistrz Miasta !ywca 29 03 1996r 
AB-7351/24/96 

2.5 

Decyzja o wykonaniu przegl$du 
ekologicznego na podstawie 
art. 33 ust. 1 ustawy 
wprowadzajacej

2)

Poda&: organ wydaj$cy, dat( wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Starosta !ywiecki 28 01 2002r BOZN-
O#-7645/#/1/02 

2.6 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 
ustawy wprowadzajacej

2)
 (je%li 

dotyczy) 

Poda&: organ wydaj$cy, dat( wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowani. 
nie dotyczy 

2.7 

Czy tre%& decyzji o 
dostosowaniu na podstawie art. 
33 ust. 2 pkt 1 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je"eli nie, to wyja%ni&, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

nie dotyczy 

2.8 
Czy decyzja o dostosowaniu 
zosta a przed u"ona? 

Je"eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda&: podstaw( prawn$, 

organ wydaj$cy, dat( wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

nie dotyczy 

2.9 
Czy przed u"ona decyzja 
zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je"eli nie, to wyja%ni&, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

nie dotyczy 

2.10 
Rok faktycznego dostosowania 
sk adowiska odpadów 

Poda& dat( dostosowania. Dostosowane od pocz$tku eksploatacji 

2.11 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 
ustawy wprowadzajacej

2)
 (je%li 

dotyczy) 

Poda&, organ wydaj$cy, dat( wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 
nie dotyczy 

2.12 

Czy tre%& decyzji o 
dostosowaniu na podstawie art. 
33 ust. 2 pkt 2 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je"eli nie, to wyja%ni&, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

nie dotyczy 

2.13 
Czy decyzja o dostosowaniu 
zosta a przed u"ona? 

Je"eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda&: podstaw( prawn$, 

organ wydaj$cy, dat( wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

nie dotyczy 

2.14 
Czy przed u"ona decyzja 
zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je"eli nie, to wyja%ni&, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

nie dotyczy 

2.15 
Rok faktycznego dostosowania 
sk adowiska odpadów 

Poda& rok. nie dotyczy 

2.16 

Decyzja o zamkni(ciu 
sk adowiska na podstawie art. 
33 ust. 6 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 (je%li dotyczy) 

Poda&, organ wydaj$cy, dat( wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni(cia. 
nie dotyczy 

2.17 

Czy decyzja o zamkni(ciu 
sk adowiska na podstawie art. 
33 ust. 6 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je"eli nie, to wyja%ni& dlaczego. 

nie dotyczy 



Lp. 
Elementy charakterystyki 

sk adowiska odpadów 
Zakres danych Informacje o sk adowisku odpadów 

2.18 
Czy decyzja o zamkni(ciu 
zosta a przed u"ona? 

Je"eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda&: podstaw( prawn$, 

organ wydaj$cy, dat( wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni(cia. 

nie dotyczy 

2.19 
Czy przed u"ona decyzja o 
zamkni(ciu zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je"eli nie, to wyja%ni& dlaczego. 

nie dotyczy 

2.20 

Zgoda na zamkni(cie 
wydzielonej cz(%ci sk adowiska 
na podstawie art. 54 ustawy o 
odpadach 

Poda&: organ wydaj$cy, dat( wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni(cia, dat( zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

nie dotyczy 

2.21 

Zgoda na zamkni(cie 
sk adowiska odpadów na 
podstawie art. 54 ustawy o 
odpadach 

Poda&: organ wydaj$cy, dat( wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni(cia, dat( zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

nie dotyczy 

2.22 
Rok faktycznego zamkni(cia 
sk adowiska 

Poda& dat( zamkni(cia. nie dotyczy 

2.23 
Decyzja zatwierdzaj$ca 
instrukcj( eksploatacji 
sk adowiska 

Poda&: organ wydaj$cy, dat( wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Wojewoda #l$ski 30 12 2002r. 
#R-IX-6623/IS-22/1/02 Wojewoda 
#l$ski 09 11 2005r #RE-IX-6623/IS-
22/2/05/zm 

2.24 
Czy decyzja zatwierdzaj$ca 
instrukcj( eksploatacji 
sk adowiska by a czasowa? 

Je"eli tak, to wskaza& na jaki okres. nie 

2.25 

Zezwolenie na prowadzenie 
dzia alno%ci w zakresie odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów 
(je%li dotyczy) 

Poda&: organ wydaj$cy, dat( wydania 
decyzji, znak decyzji, termin 

obowi$zywania. 

Wojewoda #l$ski 
08 08 2006r 
#R-IV/6620/WU-22/6/05/06 
14 10 2002r 
wa"na do 08 08 2016r 

2.26 
Pozwolenie zintegrowane (je%li 
dotyczy) 

Poda&: organ wydaj$cy, dat( wydania 
decyzji, znak decyzji, termin 

obowi$zywania. 
W oczekiwaniu na wydanie decyzji 

2.27 
Czy sk adowisko jest 
przewidziane do uzyskania 
pozwolenia zintegrowanego? 

Je"eli tak, to poda& termin 
(planowany) z o"enia wniosku. 

Z o"ono wniosek 19 12 2006r. 

2.28 
Czy dla sk adowiska by a 
wydana decyzja w sprawie 
wstrzymania dzia alno%ci? 

Je"eli tak, to poda& dane nt. decyzji: 
podstaw( prawna, organ wydaj$cy, 
dat( wydania decyzji, znak decyzji, 

termin wstrzymania dzia alno%ci. 

nie 

3. Bazy danych i wykazy   

3.1 

Czy sk adowisko jest uj(te w 
wykazie zamieszczonym w 
wojewódzkim planie gospodarki 
odpadami? 

[tak/nie] tak 

3.2 

Czy w wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami okre%lono 
termin zamkni(cia 
sk adowiska? 

Je"eli tak, to poda& rok. tak 

3.3 
Czy sk adowisko jest uj(te w 
wojewódzkiej bazie o 
gospodarce odpadami? 

[tak/nie] tak 

3.4 
Czy sk adowisko odpadów jest 
uj(te w  bazie wojewódzkiej 
Inspekcji  Ochrony #rodowiska? 

[tak/nie] tak 

3.5 
Czy sk adowisko jest uj(te w 
bazie Wojewódzkiego Urz(du 
Statystycznego? 

[tak/nie] tak 

3.6 

Czy sk adowisko zosta o uj(te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz$d Wojewódzki do 
ministerstwa #rodowiska w 
2004r. 

[tak/nie] tak 
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3.7 

Czy sk adowisko zosta o uj(te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz$d Wojewódzki do 
ministerstwa #rodowiska w 
2004r. 

[tak/nie] tak 

3.8 

Czy sk adowisko zosta o uj(te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz$d Wojewódzki do 
ministerstwa #rodowiska w 
2004r. 

[tak/nie] tak 

4. Wymagania techniczne   

4.1 Pojemno%& ca kowita m
3

307383 

4.2 Pojemno%& zape niona m
3

179218 

4.3 
Pojemno%& pozosta a do 
zape nienia 

m
3 128165 

4.4 
Powierzchnia w granicach 
korony 

m
2  

Brak [tak/nie] tak 

Naturalna bariera geologiczne 
(mi$"szo%&, wspó czynnik filtracji) 

Mi$"szo%& wspó czynnik filtracji' - 
warstwa glin o grubo%ci 2,1 -1,2 m, 
K=2,23x10-9 do 9,04x10-8 m/s 

Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, 
mi$"szo%&, wspó czynnik filtracji) 

brak 

4.5 Uszczelnienie 

Izolacja syntetyczna (materia , 
grubo%&) 

Dwie warstwy folii HDPE grubo%& 2 mm 

Brak [tak/nie] tak 

Warstwa drena"owa (mi$"szo%&, 
wspó czynnik filtracji) 

!wir o 0 od 0,3 mm do 32 mm, grubo%& 
od 0,3 do 0,6 m 
Piasek grubo%& 0,15 granulacja 0,3 - 
2,5 mm, odpady o drobnej frakcji (<50 
mm grubo%& 0,5 m) 

Kolektory (materia , %rednica) 

Drena" kontrolny 0 50 mm i drena" 
podstawowy 0 113 mm. Oba kolektory 
SA z rury gi(tkiej PCV „WAGIN" 

Ukszta towanie misy (nachylenie 
wzd u" kolektorów i w kierunku 

kolektorów, %) 

Ze spadkiem pod u"nym 2% 
i poprzecznym 1% oraz wyrównane 
pod o"e naturalne sk adowiska 

4.6 Drena" 

Zewn(trzny system rowów brak 
Brak [tak/nie] nie 

4.7 Gromadzenie odcieków W specjalnych zbiornikach 
(pojemno%&, m3) 

nie 

Odprowadzanie do kanalizacji 
miejskiej [tak/nie] 

tak 

Wywóz do oczyszczalni miejskiej 
[tak/nie] 

nie 

Wykorzystanie do celów 
technologicznych (jakich?) 

nie 
4.8 Post(powanie z odciekami 

Oczyszczanie lub podczyszczanie we 
w asnej oczyszczalni (odbiornik 

%cieków oczyszczonych) 
nie 

Brak [tak/nie] tak 
Z emisj$ do atmosfery tak 
Spalanie w pochodni nie 

4.9 
Instalacja do odprowadzania 
gazu sk adowiskowego 

Odzysk energii nie 
Brak [tak/nie] tak 

4.10 Pas zieleni 
Szeroko%& pasa [m] 25 - 150 m 

4.11 Ogrodzenie [tak/nie] tak 

4.12 Rejestracja wjazdów [tak/nie] tak 

4.13 Ewidencja odpadów [tak/nie] tak 
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4.14 Waga [tak/nie] tak 

4.15 
Urz$dzenia do mycia i 
dezynfekcji 

[tak/nie] tak 

[tak/nie] tak 

4.16 
Wykonywanie warstw 
przykrywaj$cych odpady Materia  (je%li odpady, poda& kod) 

01 04 09, 01 04 13, 02 07 99, 10 01 01, 
10 01 02, 10 01 07, 10 01 23, 17 01 01, 
17 01 07, 17 01 81, 17 01 82, 17 05 04, 
19 05 03, 19 08 02, 19 08 05, 02 07 05, 
17 05 06 

Dane meteorologiczne nie dotyczy 
Kontrola wykonywania elementów 

s u"$cych do monitoringu 
tak 

Wody powierzchniowe tak 
4.17 

Monitoring w fazie 
przedeksploatacyjnej 

Wody podziemne tak 
Opad atmosferyczny tak 

Wody powierzchniowe nie 
Wody odciekowe tak 
Wody podziemne tak 

Gaz sk adowiskowy tak 
Osiadanie powierzchni sk adowiska tak 

4.18 
Monitoring w fazie 
eksploatacyjnej lub 
poeksploatacyjnej 

Struktura i sk ad odpadów tak 

5. Dofinansowanie   

5.1 

Czy dostosowanie sk adowiska 
wymaga dodatkowych %rodków 
finansowych (poza %rodkami 
w asnymi zarz$dzaj$cego)? 

Je"eli tak, to wskaza& szacowana 
ca kowita kwot( i %rodki w asne 

zarz$dzaj$cego. Je%li nie, wstawi& „0”.
nie dotyczy 

5.2 

Czy rekultywacja sk adowiska 
wymaga dodatkowych %rodkami 
finansowych (poza %rodkami 
w asnymi zarz$dzaj$cego)? 

Je"eli tak, to wskaza& szacowana 
ca kowita kwot( i %rodki w asne 

zarz$dzaj$cego. Je%li nie, wstawi& „0”.

Tak 
800 tys z  (w tym 50 tys, z  ze %rodków 
w asnych) 

6. Odpady   

6.1 
Czy na sk adowisku odpadów 
s$ deponowane odpady 
komunalne? 

[tak/nie] tak 

6.2 

Czy na sk adowisku odpadów 
s$ deponowane wy $cznie 
odpady wydobywcze okre%lone 
w dyrektywie 2006/21/WE? 

[tak/nie] nie 

6.3 
kody odpadów, które s$ 
dopuszczone do sk adowania 
na sk adowisku odpadów

3)
 

02 07 05, 02 07 99, 04 01 06, 04 02 09, 
04 02 22, 15 01 06, 15 02 03, 16 01 22, 
16 01 99, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 80, 
17 03 80, 19 05 01, 19 08 01, 19 09 04, 
19 12 01, 19 12 02, 19 12 04, 19 12 05, 
19 12 12, 20 01 10, 20 02 03, 20 03 01, 
20 03 03, 20 03 06, 20 03 99 

6.4 
Czy odpady s$ sk adowane 
zgodnie z rozporz$dzeniem 
Ministra Gospodarki?

4)
[tak/nie] tak 

6.5 
Kody odpadów dopuszczonych 
do odzysku na sk adowisku 
odpadów (je%li dotyczy) 

poda& w jakim celu s$ 
wykorzystywane poszczególne 

rodzaje odpadów. 

01 04 09, 01 04 13, 02 07 05, 02 07 99, 
10 01 01, 10 01 02, 10 01 07, 10 01 23, 
17 01 01, 17 01 07, 17 01 81, 17 01 82, 
17 05 04, 17 05 06, 19 05 03, 19 08 02, 
19 08 05 

6.6 
Czy do rekultywacji 
wykorzystywane s$ odpady? 

Je"eli tak, to poda& jakie rodzaje 
odpadów (kody) i na podstawie jakiej 

decyzji, ze wskazaniem podstawy 
prawnej, organu wydaj$cego, daty 

decyzji, znak decyzji. 

nie 
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6.7 
Masa odpadów sk adowana w 
2003r. (je%li dotyczy) 

[Mg] 15802 Mg 

6.8 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2003r. (je%li 
dotyczy) 

[Mg] 1157,46 Mg 

6.9 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni(ciu 
sk adowiska w 2003r. (je%li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

nie dotyczy 

6.10 
Masa odpadów sk adowana w 
2004r. (je%li dotyczy) 

[Mg] 15230 Mg 

6.11 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2004r. (je%li 
dotyczy) 

[Mg] 1468, 91 Mg 

6.12 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni(ciu 
sk adowiska w 2004r. (je%li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

nie dotyczy 

6.13 
Masa odpadów sk adowana w 
2005r. (je%li dotyczy) 

[Mg] 17193 Mg 

6.14 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2005r. (je%li 
dotyczy) 

[Mg] 2702,69 Mg 

6.15 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni(ciu 
sk adowiska w 2005r. (je%li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

nie dotyczy 

6.16 
Masa odpadów sk adowana w 
2006r. (je%li dotyczy) 

[Mg] 15755,22 Mg 

6.17 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2006r. (je%li 
dotyczy) 

[Mg] 2835,83 Mg 

6.18 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni(ciu 
sk adowiska w 2006r. (je%li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

nie dotyczy 

 
Obja%nienia do tabeli: 
1) N - sk adowisko odpadów niebezpiecznych, O - sk adowisko odpadów oboj(tnych, IN - sk adowisko odpadów 

innych ni" niebezpieczne i oboj(tne.  Je%li na sk adowisku s$ sk adowane wy $cznie odpady wydobywcze 
(zdefiniowane dyrektywie 2006/21/WE) dodatkowo dopisa& okre%lenie UOU- obiekt unieszkodliwiania odpadów. 

2) Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy- Prawo ochrony %rodowiska, ustawy o odpadach oraz 
o zmianie niektórych ustaw. 

3) Wed ug rozporz$dzenia Ministra #rodowiska z dnia 27 wrze%nia 2001 w sprawie katalogu odpadów 
4) Rozporz$dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pa)dziernika 2002r. w sprawie rodzajów odpadów, które mog$ 

by& sk adowane w sposób nieselektywny (Dz.U. Nr 191, poz. 1595). 
 





Karta sk adowiska odpadów 
 
Sk adowisko Zak adu Gospodarki Odpadami S.A. Bielsko-Bia a, ul Krakowska 
 
stan na dzie! 31 grudnia 2006 r. 

Lp. 
Elementy charakterystyki 

sk adowiska odpadów 
Zakres danych Informacje o sk adowisku odpadów 

1. Ogólne informacje o obiekcie   

1.1 
Nazwa i adres sk adowiska 
odpadów 

 

Zak ad Gospodarki Odpadami S.A. 
ul Krakowska 315 d 
43-300 Bielsko-Bia a,  

1.2 Gmina  Bielsko-Bia a 

1.3 Powiat  Bielsko-Bia a 

1.4 Województwo  !l"skie 

1.5 REGON (je!li posiada)  072321490 

1.6 NIP (je!li posiada)  547-19-00-421 

1.7 Typ sk adowiska (N/O/IN; OUO)
1)

IN 

1.8 
Nazwa i adres w a!ciciela 
sk adowiska odpadów 

Poda#, czy jest to jednostka 
samorz"du terytorialnego, Skarbu 
Pa$stwa, przedsi%biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda# % udzia u 

jednostek samorz"du terytorialnego) 

100% gmina Bielsko-Bia a 

1.9 REGON (je!li posiada)  072321490 

1.10 NIP (je!li posiada)  547-19-00-421 

1.11 
Nazwa i adres w a!ciciela 
gruntu pod sk adowiskiem 
odpadów 

Poda#, czy jest to jednostka 
samorz"du terytorialnego, Skarbu 
Pa$stwa, przedsi%biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda# % udzia u 

jednostek samorz"du terytorialnego) 

Zak ad Gospodarki Odpadami SA 
43-300 Bielsko-Bia a 

1.12 REGON (je!li posiada)  072321490 

1.13 NIP (je!li posiada)  547-19-00-421 

1.14 
Nazwa i adres zarz"dzaj"cego 
sk adowiskiem odpadów 

Poda#, czy jest to jednostka 
samorz"du terytorialnego, Skarbu 
Pa$stwa, przedsi%biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda# % udzia u 

jednostek samorz"du terytorialnego) 

100% gmina Bielsko-Bia a 

1.15 REGON (je!li posiada)  072321490 

1.16 NIP (je!li posiada)  547-19-00-421 

1.17 
Czy kierownik sk adowiska 
posiada wymagane 
kwalifikacje? 

[tak/nie] TAK 

1.18 Liczba kwater szt. 2 

1.19 Liczba kwater eksploatowanych szt. 1 

1.20 Liczba kwater zamkni%tych szt. 1 

1.21 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
budowy 

[tak/nie] Nie 

1.22 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
eksploatacji (przed 
zamkni%ciem)? 

[tak/nie] Nie 

1.23 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
rekultywacji? 

[tak/nie] Tak 

1.24 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
monitoringu po zako$czeniu 
rekultywacji? 

[tak/nie] Nie 

1.25 
Czy sk adowisko jest w okresie 
po zako$czeniu monitoringu? 

[tak/nie] Nie 

2. Decyzje administracyjne   

2.1 
Decyzja lokalizacyjna (je!li 
dotyczy) 

Poda#: organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji. 

- 
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2.2 

Decyzja o warunkach 
zabudowania i 
zagospodarowania terenu (je!li 
dotyczy) 

Poda#: organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Prezydent Miasta Bielska-Bia ej 
GPA. 7331-6/116/97 z 26 08 1997 r 
i UA 7331-6/427/99/JT 
z 14 12 1999 r 

2.3 Pozwolenie na budow% 
Poda#: organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji; wskaza#, je!li 

decyzja zosta a uchylona. 

Prezydent Miasta Bielska-Bia ej 
decyzja UAN 7351-6/143/98 BG z 13 04 
2001 r 

2.4 
Pozwolenie na u&ytkowanie 
(je!li dotyczy) 

Poda#: organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Prezydent Miasta Bielska-Bia ej decyzja 
UA 7355-15/1/03 BG z 30 06 2003 r 

2.5 

Decyzja o wykonaniu przegl"du 
ekologicznego na podstawie 
art. 33 ust. 1 ustawy 
wprowadzajacej

2)

Poda#: organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji. 

nie dotyczy 

2.6 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 
ustawy wprowadzajacej

2)
 (je!li 

dotyczy) 

Poda#: organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowani. 
nie dotyczy 

2.7 

Czy tre!# decyzji o 
dostosowaniu na podstawie art. 
33 ust. 2 pkt 1 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja!ni#, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

nie dotyczy 

2.8 
Czy decyzja o dostosowaniu 
zosta a przed u&ona? 

Je&eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda#: podstaw% prawn", 

organ wydaj"cy, dat% wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

nie dotyczy 

2.9 
Czy przed u&ona decyzja 
zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja!ni#, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

nie dotyczy 

2.10 
Rok faktycznego dostosowania 
sk adowiska odpadów 

Poda# dat% dostosowania. nie dotyczy 

2.11 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 
ustawy wprowadzajacej

2)
 (je!li 

dotyczy) 

Poda#, organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 
nie dotyczy 

2.12 

Czy tre!# decyzji o 
dostosowaniu na podstawie art. 
33 ust. 2 pkt 2 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja!ni#, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

nie dotyczy 

2.13 
Czy decyzja o dostosowaniu 
zosta a przed u&ona? 

Je&eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda#: podstaw% prawn", 

organ wydaj"cy, dat% wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

nie dotyczy 

2.14 
Czy przed u&ona decyzja 
zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja!ni#, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

nie dotyczy 

2.15 
Rok faktycznego dostosowania 
sk adowiska odpadów 

Poda# rok. nie dotyczy 

2.16 

Decyzja o zamkni%ciu 
sk adowiska na podstawie art. 
33 ust. 6 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 (je!li dotyczy) 

Poda#, organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni%cia. 
nie dotyczy 

2.17 

Czy decyzja o zamkni%ciu 
sk adowiska na podstawie art. 
33 ust. 6 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja!ni# dlaczego. 

nie dotyczy 
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2.18 
Czy decyzja o zamkni%ciu 
zosta a przed u&ona? 

Je&eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda#: podstaw% prawn", 

organ wydaj"cy, dat% wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni%cia. 

nie dotyczy 

2.19 
Czy przed u&ona decyzja o 
zamkni%ciu zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja!ni# dlaczego. 

nie dotyczy 

2.20 

Zgoda na zamkni%cie 
wydzielonej cz%!ci sk adowiska 
na podstawie art. 54 ustawy o 
odpadach 

Poda#: organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni%cia, dat% zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

nie dotyczy 

2.21 

Zgoda na zamkni%cie 
sk adowiska odpadów na 
podstawie art. 54 ustawy o 
odpadach 

Poda#: organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni%cia, dat% zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

Wojewoda 'l"ski 
decyzja z 16 11 2006 r 'R-IV- 
6623/ZS-21/5/06 
dotyczy zamkni%cia starego 
sk adowiska odpadów, które 
zaprzesta o przyjmowa# odpady 
30.06.2003 r 

2.22 
Rok faktycznego zamkni%cia 
sk adowiska 

Poda# dat% zamkni%cia. 

Eksploatacja starego sk adowiska 
wstrzymana w 2003 r. 
decyzja o zamkni%ciu starego 
sk adowiska w 2006 r 

2.23 
Decyzja zatwierdzaj"ca 
instrukcj% eksploatacji 
sk adowiska 

Poda#: organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Wojewoda 'l"ski 
decyzja nr 'R-IX-6623/IS-21/2/03 

2.24 
Czy decyzja zatwierdzaj"ca 
instrukcj% eksploatacji 
sk adowiska by a czasowa? 

Je&eli tak, to wskaza# na jaki okres. Nie 

2.25 

Zezwolenie na prowadzenie 
dzia alno!ci w zakresie odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów 
(je!li dotyczy) 

Poda#: organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, termin 

obowi"zywania. 
- 

2.26 
Pozwolenie zintegrowane (je!li 
dotyczy) 

Poda#: organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, termin 

obowi"zywania. 

Wojewoda 'l"ski 
decyzja z 16 05 2005 r nr 'R- 
III/6618/BB/3 5/20/05 
termin obowi"zywania 16 05 2012 r 

2.27 
Czy sk adowisko jest 
przewidziane do uzyskania 
pozwolenia zintegrowanego? 

Je&eli tak, to poda# termin 
(planowany) z o&enia wniosku. 

Nie 

2.28 
Czy dla sk adowiska by a 
wydana decyzja w sprawie 
wstrzymania dzia alno!ci? 

Je&eli tak, to poda# dane nt. decyzji: 
podstaw% prawna, organ wydaj"cy, 
dat% wydania decyzji, znak decyzji, 

termin wstrzymania dzia alno!ci. 

Nie 

3. Bazy danych i wykazy   

3.1 

Czy sk adowisko jest uj%te w 
wykazie zamieszczonym w 
wojewódzkim planie gospodarki 
odpadami? 

[tak/nie] Tak 

3.2 

Czy w wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami okre!lono 
termin zamkni%cia 
sk adowiska? 

Je&eli tak, to poda# rok. 2009 r 

3.3 
Czy sk adowisko jest uj%te w 
wojewódzkiej bazie o 
gospodarce odpadami? 

[tak/nie]  

3.4 
Czy sk adowisko odpadów jest 
uj%te w  bazie wojewódzkiej 
Inspekcji  Ochrony 'rodowiska? 

[tak/nie]  

3.5 
Czy sk adowisko jest uj%te w 
bazie Wojewódzkiego Urz%du 
Statystycznego? 

[tak/nie]  
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3.6 

Czy sk adowisko zosta o uj%te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz"d Wojewódzki do 
ministerstwa 'rodowiska w 
2004r. 

[tak/nie]  

3.7 

Czy sk adowisko zosta o uj%te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz"d Wojewódzki do 
ministerstwa 'rodowiska w 
2004r. 

[tak/nie]  

3.8 

Czy sk adowisko zosta o uj%te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz"d Wojewódzki do 
ministerstwa 'rodowiska w 
2004r. 

[tak/nie]  

4. Wymagania techniczne   

4.1 Pojemno!# ca kowita m
3

2259978 

4.2 Pojemno!# zape niona m
3

1350000 

4.3 
Pojemno!# pozosta a do 
zape nienia 

m
3 909978 

4.4 
Powierzchnia w granicach 
korony 

m
2 430000 

Brak [tak/nie] Tak 
Naturalna bariera geologiczne 

(mi"&szo!#, wspó czynnik filtracji) 
- 

Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, 
mi"&szo!#, wspó czynnik filtracji) 

- 4.5 Uszczelnienie 

Izolacja syntetyczna (materia , 
grubo!#) 

folia PEHD 2,0 mm  
folia PEHD 2,5 mm 

Brak [tak/nie] TAK 
Warstwa drena&owa (mi"&szo!#, 

wspó czynnik filtracji) 
mi"&szo!# - 0,4 m 

Kolektory (materia , !rednica) 
rura PVC perforowana !r. 160 mm 
zabezpieczona geow óknin" 

Ukszta towanie misy (nachylenie 
wzd u& kolektorów i w kierunku 

kolektorów, %) 

wzd u& kolektorów oko o 2% w kierunku 
kolektorów oko o 5% 

4.6 Drena& 

Zewn%trzny system rowów Tak 
Brak [tak/nie] Tak 

4.7 Gromadzenie odcieków W specjalnych zbiornikach 
(pojemno!#, m3) 

zbiornik betonowy uszczelniony foli" 
PEHD 2mm, pojemno!# 1100 m

3

Odprowadzanie do kanalizacji 
miejskiej [tak/nie] 

Nie 

Wywóz do oczyszczalni miejskiej 
[tak/nie] 

Tak 

Wykorzystanie do celów 
technologicznych (jakich?) 

rozdeszczowywanie na powierzchnie 
sk adowiska 

4.8 Post%powanie z odciekami 

Oczyszczanie lub podczyszczanie we 
w asnej oczyszczalni (odbiornik 

!cieków oczyszczonych) 
Nie 

Brak [tak/nie] Tak 
Z emisj" do atmosfery Nie 
Spalanie w pochodni Nie 

4.9 
Instalacja do odprowadzania 
gazu sk adowiskowego 

Odzysk energii Tak 
Brak [tak/nie] Tak (nie na ca ej d ugo!ci) 

4.10 Pas zieleni 
Szeroko!# pasa [m] oko o 5 m 

4.11 Ogrodzenie [tak/nie] cz%!ciowe 

4.12 Rejestracja wjazdów [tak/nie] Tak 

4.13 Ewidencja odpadów [tak/nie] Tak 

4.14 Waga [tak/nie] Tak 



Lp. 
Elementy charakterystyki 

sk adowiska odpadów 
Zakres danych Informacje o sk adowisku odpadów 

4.15 
Urz"dzenia do mycia i 
dezynfekcji 

[tak/nie] Tak, brodzik 

[tak/nie] Tak 

4.16 
Wykonywanie warstw 
przykrywaj"cych odpady Materia  (je!li odpady, poda# kod) 

010408, 010409, 070680, 100101,  
100903, 100906, 100908, 105006,  
101008, 170101, 170102, 170107,  
170504, 200202 

Dane meteorologiczne Tak 
Kontrola wykonywania elementów 

s u&"cych do monitoringu 
Tak 

Wody powierzchniowe Tak 
4.17 

Monitoring w fazie 
przedeksploatacyjnej 

Wody podziemne Tak 
Opad atmosferyczny Tak 

Wody powierzchniowe Tak 
Wody odciekowe Tak 
Wody podziemne Tak 

Gaz sk adowiskowy Tak 
Osiadanie powierzchni sk adowiska Tak 

4.18 
Monitoring w fazie 
eksploatacyjnej lub 
poeksploatacyjnej 

Struktura i sk ad odpadów Tak 

5. Dofinansowanie   

5.1 

Czy dostosowanie sk adowiska 
wymaga dodatkowych !rodków 
finansowych (poza !rodkami 
w asnymi zarz"dzaj"cego)? 

Je&eli tak, to wskaza# szacowana 
ca kowita kwot% i !rodki w asne 

zarz"dzaj"cego. Je!li nie, wstawi# „0”.
nie dotyczy 

5.2 

Czy rekultywacja sk adowiska 
wymaga dodatkowych !rodkami 
finansowych (poza !rodkami 
w asnymi zarz"dzaj"cego)? 

Je&eli tak, to wskaza# szacowana 
ca kowita kwot% i !rodki w asne 

zarz"dzaj"cego. Je!li nie, wstawi# „0”.
Tak 

6. Odpady   

6.1 
Czy na sk adowisku odpadów 
s" deponowane odpady 
komunalne? 

[tak/nie] Tak 

6.2 

Czy na sk adowisku odpadów 
s" deponowane wy "cznie 
odpady wydobywcze okre!lone 
w dyrektywie 2006/21/WE? 

[tak/nie] Nie 

6.3 
kody odpadów, które s" 
dopuszczone do sk adowania 
na sk adowisku odpadów

3)
 

030105, 040209, 040221, 040222, 
040280, 160304, 168102, 168202, 
170101, 170102, 170103, 170107, 
170180, 170181, 170182, 170201, 
170202, 170203, 170380, 170504, 
170506, 170604, 170802, 170904, 
190307, 190801, 190802, 190805, 
190812, 190814, 191212, 200202, 
200203, 200301, 200302, 200303, 
200306, 200307, 200399 

6.4 
Czy odpady s" sk adowane 
zgodnie z rozporz"dzeniem 
Ministra Gospodarki?

4)
[tak/nie] Tak 

6.5 
Kody odpadów dopuszczonych 
do odzysku na sk adowisku 
odpadów (je!li dotyczy) 

poda# w jakim celu s" 
wykorzystywane poszczególne 

rodzaje odpadów. 
- 

6.6 
Czy do rekultywacji 
wykorzystywane s" odpady? 

Je&eli tak, to poda# jakie rodzaje 
odpadów (kody) i na podstawie jakiej 

decyzji, ze wskazaniem podstawy 
prawnej, organu wydaj"cego, daty 

decyzji, znak decyzji. 

- 

6.7 
Masa odpadów sk adowana w 
2003r. (je!li dotyczy) 

[Mg] 78780 
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6.8 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2003r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg] - 

6.9 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni%ciu 
sk adowiska w 2003r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

nie dotyczy 

6.10 
Masa odpadów sk adowana w 
2004r. (je!li dotyczy) 

[Mg] 74928 

6.11 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2004r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg] nie dotyczy 

6.12 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni%ciu 
sk adowiska w 2004r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

nie dotyczy 

6.13 
Masa odpadów sk adowana w 
2005r. (je!li dotyczy) 

[Mg] 71800 

6.14 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2005r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg] 17700 

6.15 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni%ciu 
sk adowiska w 2005r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

nie dotyczy 

6.16 
Masa odpadów sk adowana w 
2006r. (je!li dotyczy) 

[Mg] 81800 

6.17 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2006r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg] 18950 

6.18 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni%ciu 
sk adowiska w 2006r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

nie dotyczy 

 
Obja!nienia do tabeli: 
1) N - sk adowisko odpadów niebezpiecznych, O - sk adowisko odpadów oboj%tnych, IN - sk adowisko odpadów 

innych ni& niebezpieczne i oboj%tne.  Je!li na sk adowisku s" sk adowane wy "cznie odpady wydobywcze 
(zdefiniowane dyrektywie 2006/21/WE) dodatkowo dopisa# okre!lenie UOU- obiekt unieszkodliwiania odpadów. 

2) Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy- Prawo ochrony !rodowiska, ustawy o odpadach oraz 
o zmianie niektórych ustaw. 

3) Wed ug rozporz"dzenia Ministra 'rodowiska z dnia 27 wrze!nia 2001 w sprawie katalogu odpadów 
4) Rozporz"dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pa(dziernika 2002r. w sprawie rodzajów odpadów, które mog" 

by# sk adowane w sposób nieselektywny (Dz.U. Nr 191, poz. 1595). 
 







Karta sk adowiska odpadów 
 
Sk adowisko odpadów komunalnych Bytom 
 
stan na dzie! 31 grudnia 2006 r. 

Lp. 
Elementy charakterystyki 

sk adowiska odpadów 
Zakres danych Informacje o sk adowisku odpadów 

1. Ogólne informacje o obiekcie   

1.1 
Nazwa i adres sk adowiska 
odpadów 

 

Sk adowisko odpadów komunalnych 
al. J.P.II 10 
41-902 Bytom 

1.2 Gmina  Bytom 

1.3 Powiat  Bytom 

1.4 Województwo  !l"skie 

1.5 REGON (je#li posiada)  - 

1.6 NIP (je#li posiada)  - 

1.7 Typ sk adowiska (N/O/IN; OUO)
1)

OUO IN. 

1.8 
Nazwa i adres w a#ciciela 
sk adowiska odpadów 

Poda$, czy jest to jednostka 
samorz"du terytorialnego, Skarbu 
Pa%stwa, przedsi&biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda$ % udzia u 

jednostek samorz"du terytorialnego) 

Bytomskie Przedsi&biorstwo Komunalne 
Sp. z o.o. 
pI. Ko#ciuszki 11 
41-902 Bytom 

1.9 REGON (je#li posiada)  207 150 701 

1.10 NIP (je#li posiada)  626 000 28 26 

1.11 
Nazwa i adres w a#ciciela 
gruntu pod sk adowiskiem 
odpadów 

Poda$, czy jest to jednostka 
samorz"du terytorialnego, Skarbu 
Pa%stwa, przedsi&biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda$ % udzia u 

jednostek samorz"du terytorialnego) 

Bytomskie Przedsi&biorstwo Komunalne 
Sp. z o.o. 
pI. Ko#ciuszki 11 
41-902 Bytom 

1.12 REGON (je#li posiada)  207 150 701 

1.13 NIP (je#li posiada)  626 000 28 26 

1.14 
Nazwa i adres zarz"dzaj"cego 
sk adowiskiem odpadów 

Poda$, czy jest to jednostka 
samorz"du terytorialnego, Skarbu 
Pa%stwa, przedsi&biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda$ % udzia u 

jednostek samorz"du terytorialnego) 

Bytomskie Przedsi&biorstwo Komunalne 
Sp. z o.o. 
pI. Ko#ciuszki 11 
41-902 Bytom 

1.15 REGON (je#li posiada)  207 150 701 

1.16 NIP (je#li posiada)  626 000 28 26 

1.17 
Czy kierownik sk adowiska 
posiada wymagane 
kwalifikacje? 

[tak/nie] tak 

1.18 Liczba kwater szt. 2 

1.19 Liczba kwater eksploatowanych szt. 2 

1.20 Liczba kwater zamkni&tych szt. - 

1.21 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
budowy 

[tak/nie] nie 

1.22 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
eksploatacji (przed 
zamkni&ciem)? 

[tak/nie] tak 

1.23 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
rekultywacji? 

[tak/nie] nie 

1.24 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
monitoringu po zako%czeniu 
rekultywacji? 

[tak/nie] nie 

1.25 
Czy sk adowisko jest w okresie 
po zako%czeniu monitoringu? 

[tak/nie] nie 

2. Decyzje administracyjne   

2.1 
Decyzja lokalizacyjna (je#li 
dotyczy) 

Poda$: organ wydaj"cy, dat& wydania 
decyzji, znak decyzji. 

- 
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2.2 

Decyzja o warunkach 
zabudowania i 
zagospodarowania terenu (je#li 
dotyczy) 

Poda$: organ wydaj"cy, dat& wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Prezydent miasta Bytomia 
AA.II-7332/45/97 

2.3 Pozwolenie na budow& 
Poda$: organ wydaj"cy, dat& wydania 
decyzji, znak decyzji; wskaza$, je#li 

decyzja zosta a uchylona. 

Prezydent miasta Bytomia 
AAN.III-7351/259/1998 
z dnia 16.11.1998 r. 

2.4 
Pozwolenie na u'ytkowanie 
(je#li dotyczy) 

Poda$: organ wydaj"cy, dat& wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Prezydent miasta Bytomia 
AAB.III-7351/259/2000 
z dnia 28.02.2000 r.-I kwatera 
AAB-7355/9/2003 
z dnia 29.01.2003 r.-II kwatera 

2.5 

Decyzja o wykonaniu przegl"du 
ekologicznego na podstawie 
art. 33 ust. 1 ustawy 
wprowadzajacej

2)

Poda$: organ wydaj"cy, dat& wydania 
decyzji, znak decyzji. 

- 

2.6 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 
ustawy wprowadzajacej

2)
 (je#li 

dotyczy) 

Poda$: organ wydaj"cy, dat& wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowani. 
- 

2.7 

Czy tre#$ decyzji o 
dostosowaniu na podstawie art. 
33 ust. 2 pkt 1 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je'eli nie, to wyja#ni$, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

- 

2.8 
Czy decyzja o dostosowaniu 
zosta a przed u'ona? 

Je'eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda$: podstaw& prawn", 

organ wydaj"cy, dat& wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

- 

2.9 
Czy przed u'ona decyzja 
zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je'eli nie, to wyja#ni$, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

- 

2.10 
Rok faktycznego dostosowania 
sk adowiska odpadów 

Poda$ dat& dostosowania. - 

2.11 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 
ustawy wprowadzajacej

2)
 (je#li 

dotyczy) 

Poda$, organ wydaj"cy, dat& wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 
- 

2.12 

Czy tre#$ decyzji o 
dostosowaniu na podstawie art. 
33 ust. 2 pkt 2 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je'eli nie, to wyja#ni$, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

- 

2.13 
Czy decyzja o dostosowaniu 
zosta a przed u'ona? 

Je'eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda$: podstaw& prawn", 

organ wydaj"cy, dat& wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

- 

2.14 
Czy przed u'ona decyzja 
zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je'eli nie, to wyja#ni$, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

- 

2.15 
Rok faktycznego dostosowania 
sk adowiska odpadów 

Poda$ rok. - 

2.16 

Decyzja o zamkni&ciu 
sk adowiska na podstawie art. 
33 ust. 6 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 (je#li dotyczy) 

Poda$, organ wydaj"cy, dat& wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni&cia. 
- 

2.17 

Czy decyzja o zamkni&ciu 
sk adowiska na podstawie art. 
33 ust. 6 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je'eli nie, to wyja#ni$ dlaczego. 

- 
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2.18 
Czy decyzja o zamkni&ciu 
zosta a przed u'ona? 

Je'eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda$: podstaw& prawn", 

organ wydaj"cy, dat& wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni&cia. 

- 

2.19 
Czy przed u'ona decyzja o 
zamkni&ciu zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je'eli nie, to wyja#ni$ dlaczego. 

- 

2.20 

Zgoda na zamkni&cie 
wydzielonej cz&#ci sk adowiska 
na podstawie art. 54 ustawy o 
odpadach 

Poda$: organ wydaj"cy, dat& wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni&cia, dat& zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

- 

2.21 

Zgoda na zamkni&cie 
sk adowiska odpadów na 
podstawie art. 54 ustawy o 
odpadach 

Poda$: organ wydaj"cy, dat& wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni&cia, dat& zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

- 

2.22 
Rok faktycznego zamkni&cia 
sk adowiska 

Poda$ dat& zamkni&cia. - 

2.23 
Decyzja zatwierdzaj"ca 
instrukcj& eksploatacji 
sk adowiska 

Poda$: organ wydaj"cy, dat& wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Wojewoda !l"ski 
30.11.2006 r. 
!R-II-6623/16/05/3/06 

2.24 
Czy decyzja zatwierdzaj"ca 
instrukcj& eksploatacji 
sk adowiska by a czasowa? 

Je'eli tak, to wskaza$ na jaki okres. - 

2.25 

Zezwolenie na prowadzenie 
dzia alno#ci w zakresie odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów 
(je#li dotyczy) 

Poda$: organ wydaj"cy, dat& wydania 
decyzji, znak decyzji, termin 

obowi"zywania. 

Prezydent miasta Bytomia 
ZE.7603-21/02 
z dnia 05.12.2002 r. 
wa'na do dnia 30.11.2012 r. 

2.26 
Pozwolenie zintegrowane (je#li 
dotyczy) 

Poda$: organ wydaj"cy, dat& wydania 
decyzji, znak decyzji, termin 

obowi"zywania. 

Wojewoda !l"ski, 07.05.2007 r. 
!R.II6618/29/06/4/07 
obowi"zuje do 07.05 2017 r. 

2.27 
Czy sk adowisko jest 
przewidziane do uzyskania 
pozwolenia zintegrowanego? 

Je'eli tak, to poda$ termin 
(planowany) z o'enia wniosku. 

!l"ski Urz"d Wojewódzki dnia 
24.05.2004 r. 

2.28 
Czy dla sk adowiska by a 
wydana decyzja w sprawie 
wstrzymania dzia alno#ci? 

Je'eli tak, to poda$ dane nt. decyzji: 
podstaw& prawna, organ wydaj"cy, 
dat& wydania decyzji, znak decyzji, 

termin wstrzymania dzia alno#ci. 

nie 

3. Bazy danych i wykazy   

3.1 

Czy sk adowisko jest uj&te w 
wykazie zamieszczonym w 
wojewódzkim planie gospodarki 
odpadami? 

[tak/nie] tak 

3.2 

Czy w wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami okre#lono 
termin zamkni&cia 
sk adowiska? 

Je'eli tak, to poda$ rok. 2030 

3.3 
Czy sk adowisko jest uj&te w 
wojewódzkiej bazie o 
gospodarce odpadami? 

[tak/nie] tak 

3.4 
Czy sk adowisko odpadów jest 
uj&te w  bazie wojewódzkiej 
Inspekcji  Ochrony !rodowiska? 

[tak/nie] tak 

3.5 
Czy sk adowisko jest uj&te w 
bazie Wojewódzkiego Urz&du 
Statystycznego? 

[tak/nie] tak 

3.6 

Czy sk adowisko zosta o uj&te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz"d Wojewódzki do 
ministerstwa !rodowiska w 
2004r. 

[tak/nie] - 
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3.7 

Czy sk adowisko zosta o uj&te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz"d Wojewódzki do 
ministerstwa !rodowiska w 
2004r. 

[tak/nie] - 

3.8 

Czy sk adowisko zosta o uj&te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz"d Wojewódzki do 
ministerstwa !rodowiska w 
2004r. 

[tak/nie] - 

4. Wymagania techniczne   

4.1 Pojemno#$ ca kowita m
3

710750 

4.2 Pojemno#$ zape niona m
3

350000 

4.3 
Pojemno#$ pozosta a do 
zape nienia 

m
3 360750 

4.4 
Powierzchnia w granicach 
korony 

m
2 25000 

Brak [tak/nie] tak 
Naturalna bariera geologiczne 

(mi"'szo#$, wspó czynnik filtracji) 
nie 

Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, 
mi"'szo#$, wspó czynnik filtracji) 

warstwa mineralna gr. 0,40 m 
4.5 Uszczelnienie 

Izolacja syntetyczna (materia , 
grubo#$) 

bentomat, folia PEHD gr. 2,0 mm 

Brak [tak/nie] tak 
Warstwa drena'owa (mi"'szo#$, 

wspó czynnik filtracji) 
Warstwa infiltracyjna piasku gr. 0,40 m 

Kolektory (materia , #rednica) PEHD #r. 200 mm 
Ukszta towanie misy (nachylenie 
wzd u' kolektorów i w kierunku 

kolektorów, %) 
- 

4.6 Drena' 

Zewn&trzny system rowów nie 
Brak [tak/nie] nie 

4.7 Gromadzenie odcieków W specjalnych zbiornikach 
(pojemno#$, m3) 

- 

Odprowadzanie do kanalizacji 
miejskiej [tak/nie] 

tak 

Wywóz do oczyszczalni miejskiej 
[tak/nie] 

- 

Wykorzystanie do celów 
technologicznych (jakich?) 

nie 
4.8 Post&powanie z odciekami 

Oczyszczanie lub podczyszczanie we 
w asnej oczyszczalni (odbiornik 

#cieków oczyszczonych) 

Napowietrzanie w przep ywowym 
zbiorniku odcieków 

Brak [tak/nie] tak 
Z emisj" do atmosfery tak 
Spalanie w pochodni - 

4.9 
Instalacja do odprowadzania 
gazu sk adowiskowego 

Odzysk energii w trakcie projektowania 
Brak [tak/nie] tak 

4.10 Pas zieleni 
Szeroko#$ pasa [m] 5 m 

4.11 Ogrodzenie [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 
Urz"dzenia do mycia i 
dezynfekcji 

[tak/nie] tak 

[tak/nie] tak 
4.16 

Wykonywanie warstw 
przykrywaj"cych odpady Materia  (je#li odpady, poda$ kod) 

01 04 12, 17 05 04, 17 01 01, 18 08 05, 
17 01 02 

4.17 Monitoring w fazie Dane meteorologiczne - 
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Kontrola wykonywania elementów 
s u'"cych do monitoringu 

tak 

Wody powierzchniowe tak 

 przedeksploatacyjnej 

Wody podziemne tak 
Opad atmosferyczny tak 

Wody powierzchniowe tak 
Wody odciekowe tak 
Wody podziemne tak 

Gaz sk adowiskowy tak 
Osiadanie powierzchni sk adowiska tak 

4.18 
Monitoring w fazie 
eksploatacyjnej lub 
poeksploatacyjnej 

Struktura i sk ad odpadów tak 

5. Dofinansowanie   

5.1 

Czy dostosowanie sk adowiska 
wymaga dodatkowych #rodków 
finansowych (poza #rodkami 
w asnymi zarz"dzaj"cego)? 

Je'eli tak, to wskaza$ szacowana 
ca kowita kwot& i #rodki w asne 

zarz"dzaj"cego. Je#li nie, wstawi$ „0”.
0 

5.2 

Czy rekultywacja sk adowiska 
wymaga dodatkowych #rodkami 
finansowych (poza #rodkami 
w asnymi zarz"dzaj"cego)? 

Je'eli tak, to wskaza$ szacowana 
ca kowita kwot& i #rodki w asne 

zarz"dzaj"cego. Je#li nie, wstawi$ „0”.
0 

6. Odpady   

6.1 
Czy na sk adowisku odpadów 
s" deponowane odpady 
komunalne? 

[tak/nie] tak 

6.2 

Czy na sk adowisku odpadów 
s" deponowane wy "cznie 
odpady wydobywcze okre#lone 
w dyrektywie 2006/21/WE? 

[tak/nie] nie 

6.3 
kody odpadów, które s" 
dopuszczone do sk adowania 
na sk adowisku odpadów

3)
 

19 05 01;19 05 02; 19 05 03, 19 05 99; 
19 08 01; 19 08 02, 19 08 05; 19 09 99; 
19 12 12, 20 02 02; 20 02 03, 20 03 01; 
20 03 02; 20 03 03; 20 03 04; 20 03 06; 
20 03 07; 20 03 99 

6.4 
Czy odpady s" sk adowane 
zgodnie z rozporz"dzeniem 
Ministra Gospodarki?

4)
[tak/nie] tak 

6.5 
Kody odpadów dopuszczonych 
do odzysku na sk adowisku 
odpadów (je#li dotyczy) 

poda$ w jakim celu s" 
wykorzystywane poszczególne 

rodzaje odpadów. 

01 04 12; 17 01 01; 17 01 02, 17 05 04, 
19 08 05 

6.6 
Czy do rekultywacji 
wykorzystywane s" odpady? 

Je'eli tak, to poda$ jakie rodzaje 
odpadów (kody) i na podstawie jakiej 

decyzji, ze wskazaniem podstawy 
prawnej, organu wydaj"cego, daty 

decyzji, znak decyzji. 

- 

6.7 
Masa odpadów sk adowana w 
2003r. (je#li dotyczy) 

[Mg] 28987,70 

6.8 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2003r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] 2258,88 

6.9 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni&ciu 
sk adowiska w 2003r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

- 

6.10 
Masa odpadów sk adowana w 
2004r. (je#li dotyczy) 

[Mg] 49239,00 

6.11 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2004r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] 5643,78 
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6.12 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni&ciu 
sk adowiska w 2004r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

- 

6.13 
Masa odpadów sk adowana w 
2005r. (je#li dotyczy) 

[Mg] 28149,06 

6.14 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2005r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] 5301,16 

6.15 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni&ciu 
sk adowiska w 2005r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

- 

6.16 
Masa odpadów sk adowana w 
2006r. (je#li dotyczy) 

[Mg] 24930,58 

6.17 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2006r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] 2901,36 

6.18 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni&ciu 
sk adowiska w 2006r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

- 

 
Obja#nienia do tabeli: 
1) N - sk adowisko odpadów niebezpiecznych, O - sk adowisko odpadów oboj&tnych, IN - sk adowisko odpadów 

innych ni' niebezpieczne i oboj&tne.  Je#li na sk adowisku s" sk adowane wy "cznie odpady wydobywcze 
(zdefiniowane dyrektywie 2006/21/WE) dodatkowo dopisa$ okre#lenie UOU- obiekt unieszkodliwiania odpadów. 

2) Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy- Prawo ochrony #rodowiska, ustawy o odpadach oraz 
o zmianie niektórych ustaw. 

3) Wed ug rozporz"dzenia Ministra !rodowiska z dnia 27 wrze#nia 2001 w sprawie katalogu odpadów 
4) Rozporz"dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pa(dziernika 2002r. w sprawie rodzajów odpadów, które mog" 

by$ sk adowane w sposób nieselektywny (Dz.U. Nr 191, poz. 1595). 
 





























Karta sk adowiska odpadów 
 
Sk adowisko w Chorzowie, ul. Brzezi!ska 
 
stan na dzie! 31 grudnia 2006 r. 

Lp. 
Elementy charakterystyki 

sk adowiska odpadów 
Zakres danych Informacje o sk adowisku odpadów 

1. Ogólne informacje o obiekcie   

1.1 
Nazwa i adres sk adowiska 
odpadów 

 ul. Brzezi!ska, cz"#$ dzia ki nr 317/25 

1.2 Gmina  Chorzów 

1.3 Powiat  Chorzów 

1.4 Województwo   l!skie 

1.5 REGON (je li posiada)  271568638 

1.6 NIP (je li posiada)  627-001-13-76 

1.7 Typ sk"adowiska (N/O/IN; OUO)
1)

IN 

1.8 
Nazwa i adres w"a ciciela 
sk"adowiska odpadów 

Poda#, czy jest to jednostka 
samorz!du terytorialnego, Skarbu 
Pa$stwa, przedsi%biorca prywatny, 
kapita" mieszany (poda# % udzia"u 

jednostek samorz!du terytorialnego) 

Teren dzier&awiony od Miasta Chorzów, 
zarz!dca sk"adowiska Przedsi%biorstwo 
Techniki Sanitarnej Alba Sp. z o.o. 
Kapita" mieszany z 20% udzia"em 
Miasta Chorzów 

1.9 REGON (je li posiada)  271568638 

1.10 NIP (je li posiada)  627-001-13-76 

1.11 
Nazwa i adres w"a ciciela 
gruntu pod sk"adowiskiem 
odpadów 

Poda#, czy jest to jednostka 
samorz!du terytorialnego, Skarbu 
Pa$stwa, przedsi%biorca prywatny, 
kapita" mieszany (poda# % udzia"u 

jednostek samorz!du terytorialnego) 

Miasto Chorzów, Prezydent Miasta 
Chorzów 
Rynek 1 
41-500 Chorzów 

1.12 REGON (je li posiada)  000515690 

1.13 NIP (je li posiada)  627-10-11-705 

1.14 
Nazwa i adres zarz!dzaj!cego 
sk"adowiskiem odpadów 

Poda#, czy jest to jednostka 
samorz!du terytorialnego, Skarbu 
Pa$stwa, przedsi%biorca prywatny, 
kapita" mieszany (poda# % udzia"u 

jednostek samorz!du terytorialnego) 

PTS ALBA Sp z o.o. 
 ul. Bytkowska 15 
41-503 Chorzów 

1.15 REGON (je li posiada)  271568638 

1.16 NIP (je li posiada)  627-001-13-76 

1.17 
Czy kierownik sk"adowiska 
posiada wymagane 
kwalifikacje? 

[tak/nie] Tak 

1.18 Liczba kwater szt. 1 

1.19 Liczba kwater eksploatowanych szt. 1 

1.20 Liczba kwater zamkni%tych szt. Nie dotyczy 

1.21 
Czy sk"adowisko jest w trakcie 
budowy? 

[tak/nie] Nie 

1.22 
Czy sk"adowisko jest w trakcie 
eksploatacji (przed 
zamkni%ciem)? 

[tak/nie] tak 

1.23 
Czy sk"adowisko jest w trakcie 
rekultywacji? 

[tak/nie] Nie 

1.24 
Czy sk"adowisko jest w trakcie 
monitoringu po zako$czeniu 
rekultywacji? 

[tak/nie] Nie 

1.25 
Czy sk"adowisko jest w okresie 
po zako$czeniu monitoringu? 

[tak/nie] Nie 

2. Decyzje administracyjne    

2.1 
Decyzja lokalizacyjna 
(je li dotyczy) 

Poda#: organ wydaj!cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Wojewoda Katowicki: 83/96EK-III-
8624/CH/193/3/96 z 08.10 1996 r 



Lp. 
Elementy charakterystyki 

sk adowiska odpadów 
Zakres danych Informacje o sk adowisku odpadów 

2.2 
Decyzja o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania 
terenu (je li dotyczy) 

Poda#: organ wydaj!cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Nie dotyczy 

2.3 Pozwolenie na budow% 
Poda#: organ wydaj!cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji; wskaza#, je li 

decyzja zosta"a uchylona. 

Decyzja Prezydenta Miasta Chorzów 
 z dnia28.11.1996r 
AB-7351/551/96/N-l nr 408 

2.4 
Pozwolenie na u&ytkowanie 
(je li dotyczy) 

Poda#: organ wydaj!cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji. 

1. Decyzja Prezydenta Miasta Chorzów 
z dnia 19.05.1998 r. 
AB-7351 /526/98/N-l - pozwolenie na 
u&ytkowanie sk"adowiska przy ul. 
Brzezi$skiej -I etap 
2. Decyzja Prezydenta Miasta Chorzów 
z dnia 11.12.1998 r  
AB-7351 -1358-1998-NI-1 Nr 17 - 
pozwolenie na u&ytkowanie niecki 
nadpoziomowej sk"adowiska odpadów 
komunalnych oraz kontenerowego 
zaplecza socjalnego 

2.5 

Decyzja o wykonaniu przegl!du 
ekologicznego na podstawie 
art. 33 ust. 1 ustawy 
wprowadzajacej

2)

Poda#: organ wydaj!cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Prezydent Miasta Chorzów 
z dnia 12.02.2002 r. 
SN 7667/1/1/2001/2002 nr 1/2002 

2.6 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 
ustawy wprowadzajacej

2)
 (je li 

dotyczy) 

Poda#: organ wydaj!cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 
Nie wydano 

2.7 

Czy tre # decyzji o dostosowa-
niu na podstawie art. 33 ust. 2 
pkt 1 ustawy wprowadzajacej

2)
 

zosta"a wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja ni#, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta"y 
wykonane. 

Nie dotyczy 

2.8 
Czy decyzja o dostosowaniu 
zosta"a przed"u&ona? 

Je&eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda#: podstaw% prawn!, 

organ wydaj!cy, dat% wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

Nie dotyczy 

2.9 
Czy przed"u&ona decyzja 
zosta"a wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja ni#, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta"y 
wykonane. 

Nie dotyczy 

2.10 
Rok faktycznego dostosowania 
sk"adowiska odpadów 

Poda# dat% dostosowania. Nie dotyczy 

2.11 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 
ustawy wprowadzajacej

2)
 (je li 

dotyczy) 

Poda#, organ wydaj!cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 
Nie dotyczy 

2.12 

Czy tre # decyzji o 
dostosowaniu na podstawie art. 
33 ust. 2 pkt 2 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta"a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja ni#, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta"y 
wykonane. 

Nie dotyczy 

2.13 
Czy decyzja o dostosowaniu 
zosta"a przed"u&ona? 

Je&eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda#: podstaw% prawn!, 

organ wydaj!cy, dat% wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

Nie dotyczy 

2.14 
Czy przed"u&ona decyzja 
zosta"a wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja ni#, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta"y 
wykonane. 

Nie dotyczy 

2.15 
Rok faktycznego dostosowania 
sk"adowiska odpadów 

Poda# rok. Nie dotyczy 
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2.16 

Decyzja o zamkni%ciu 
sk"adowiska na podstawie art. 
33 ust. 6 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 (je li dotyczy) 

Poda#, organ wydaj!cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni%cia. 
Nie dotyczy 

2.17 

Czy decyzja o zamkni%ciu 
sk"adowiska na podstawie art. 
33 ust. 6 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta"a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja ni# dlaczego. 

Nie dotyczy 

2.18 
Czy decyzja o zamkni%ciu 
zosta"a przed"u&ona? 

Je&eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda#: podstaw% prawn!, 

organ wydaj!cy, dat% wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni%cia. 

Nie dotyczy 

2.19 
Czy przed"u&ona decyzja o 
zamkni%ciu zosta"a wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja ni# dlaczego. 

Nie dotyczy 

2.20 

Zgoda na zamkni%cie 
wydzielonej cz% ci sk"adowiska 
na podstawie art. 54 ustawy 
o odpadach 

Poda#: organ wydaj!cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni%cia, dat% zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

Prezydent Miasta Chorzów 
Decyzja o zamkni%ciu wydzielonej 
cz% ci sk"adowiska - stara 
nieeksploatowana od 1998 r. cz% # 
sk"adowiska o powierzchni 1,45 ha, 
niepowi!zana technologicznie z 
„nowym" sk"adowiskiem 
Decyzja z dnia 26.05 2006 r. 
SN 7667/2/D/2005/2006 

2.21 

Zgoda na zamkni%cie 
sk"adowiska odpadów na 
podstawie art. 54 ustawy 
o odpadach 

Poda#: organ wydaj!cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni%cia, dat% zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

Wojewoda 'l!ski w toku post%powanie 
administracyjne w sprawie zamkni%cia 
„nowego" sk"adowiska 

2.22 
Rok faktycznego zamkni%cia 
sk"adowiska 

Poda# dat% zamkni%cia. 2007 r. 

2.23 
Decyzja zatwierdzaj!ca 
instrukcj% eksploatacji 
sk"adowiska 

Poda#: organ wydaj!cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Wojewoda 'l!ski 
z dnia 26.02 2003 r. 
'R-II-6623/15/D/03 

2.24 
Czy decyzja zatwierdzaj!ca 
instrukcj% eksploatacji 
sk"adowiska by"a czasowa? 

Je&eli tak, to wskaza# na jaki okres. Bezterminowa 

2.25 

Zezwolenie na prowadzenie 
dzia"alno ci w zakresie odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów 
(je li dotyczy) 

Poda#: organ wydaj!cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, termin 

obowi!zywania. 

Wojewoda 'l!ski 
18.11.2003 r. 
'R-II- 6622/36/2/03 z terminem 
obowi!zywania do 31.12.2006r. 
Wojewoda 'l!ski 
28.12 2006 r. 
'R-ll- 662/36/03/18/06 czas 
obowi!zywania w zakresie 
unieszkodliwiania do 30 kwietnia 2007 r. 
w zakresie odzysku w fazie eksploatacji 
i zamkni%cia do 31 grudnia 2008 r. 

2.26 
Pozwolenie zintegrowane (je li 
dotyczy) 

Poda#: organ wydaj!cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, termin 

obowi!zywania. 
Nie 

2.27 
Czy sk"adowisko jest 
przewidziane do uzyskania 
pozwolenia zintegrowanego? 

Je&eli tak, to poda# termin 
(planowany) z"o&enia wniosku. 

Nie 

2.28 
Czy dla sk"adowiska by"a 
wydana decyzja w sprawie 
wstrzymania dzia"alno ci? 

Je&eli tak, to poda# dane nt. decyzji: 
podstaw% prawna, organ wydaj!cy, 
dat% wydania decyzji, znak decyzji, 

termin wstrzymania dzia"alno ci. 

Nie 
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3. Bazy danych i wykazy    

3.1 

Czy sk"adowisko jest uj%te 
w wykazie zamieszczonym 
w wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami? 

[tak/nie] Tak 

3.2 

Czy w wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami okre lono 
termin zamkni%cia 
sk"adowiska? 

[tak/nie] - je&eli tak, to poda# rok. Tak, przewidziany na 2006 r. 

3.3 
Czy sk"adowisko jest uj%te 
w wojewódzkiej bazie 
o gospodarce odpadami? 

[tak/nie] Tak 

3.4 
Czy sk"adowisko odpadów jest 
uj%te w  bazie wojewódzkiej 
Inspekcji  Ochrony 'rodowiska? 

[tak/nie] Tak 

3.5 
Czy sk"adowisko jest uj%te 
w bazie Wojewódzkiego Urz%du 
Statystycznego? 

[tak/nie] Tak 

3.6 

Czy sk"adowisko zosta"o uj%te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz!d Wojewódzki do 
ministerstwa 'rodowiska 
w 2004 r.? 

[tak/nie] Tak 

3.7 

Czy sk"adowisko zosta"o uj%te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz!d Wojewódzki do 
ministerstwa 'rodowiska 
w 2004 r.? 

[tak/nie] Tak 

3.8 

Czy sk"adowisko zosta"o uj%te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz!d Wojewódzki do 
ministerstwa 'rodowiska 
w 2004 r.? 

[tak/nie] Tak 

4. Wymagania techniczne    

4.1 Pojemno # ca"kowita m
3

522000,0 

4.2 Pojemno # zape"niona m
3

484219,7 

4.3 
Pojemno # pozosta"a do 
zape"nienia 

m
3 37780,3 

4.4 
Powierzchnia w granicach 
korony 

m
2 12000 

Brak [tak/nie] Nie 
Naturalna bariera geologiczne 

(mi!&szo #, wspó"czynnik filtracji) 
- 

Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, 
mi!&szo #, wspó"czynnik filtracji) 

Uszczelnienie mineralne 2x25 cm + 25 
cm.  Wspó"czynnik filtracji 5x10

-9
 m/s 

4.5 Uszczelnienie 

Izolacja syntetyczna (materia", 
grubo #) 

- 

Brak [tak/nie] Nie 
Warstwa drena&owa (mi!&szo #, 

wspó"czynnik filtracji) 
25 cm, podsypka &wirowa 

Kolektory (materia",  rednica) Tak, tworzywo sztuczne - 200 mm 
Ukszta"towanie misy (nachylenie 
wzd"u& kolektorów i w kierunku 

kolektorów, %) 

Nachylenie w kierunku zbiornika 
odcieków -1 % 

4.6 Drena& 

Zewn%trzny system rowów Brak 
Brak [tak/nie] Nie 

4.7 Gromadzenie odcieków W specjalnych zbiornikach 
(pojemno #, m3) 

Tak, 100 m
3

Odprowadzanie do kanalizacji 
miejskiej [tak/nie] 

Nie 

Wywóz do oczyszczalni miejskiej 
[tak/nie] 

Tak 

4.8 Post%powanie z odciekami 

Wykorzystanie do celów 
technologicznych (jakich?) 

Nie 
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  Oczyszczanie lub podczyszczanie we 
w"asnej oczyszczalni (odbiornik 

 cieków oczyszczonych) 
Nie 

Brak [tak/nie] Nie 
Z emisj! do atmosfery Tak 
Spalanie w pochodni Nie 

4.9 
Instalacja do odprowadzania 
gazu sk"adowiskowego 

Odzysk energii Nie 
Brak [tak/nie] Nie 

4.10 Pas zieleni 
Szeroko # pasa [m] 

Od strony wschodnie brak zadrzewienia 
Od po"udnia i zachodu celowe 
nasadzenie zadrzewienie pas ok. 10 m 
Od pó"nocy cz% ciowe nasadzenia i pas 
zadrzewiony samosiejkami 

4.11 Ogrodzenie [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 
Urz!dzenia do mycia 
i dezynfekcji 

[tak/nie] Tak 

[tak/nie] Tak 
4.16 

Wykonywanie warstw 
przykrywaj!cych odpady Materia" (je li odpady, poda# kod) 

10 01 01; 17 01 01; 17 01 02; 17 01 07; 
17 05 04; 20 02 02 

Dane meteorologiczne Nie prowadzono 
Kontrola wykonywania elementów 

s"u&!cych do monitoringu 
Nie prowadzono 

Wody powierzchniowe Nie prowadzono 
4.17 

Monitoring w fazie 
przedeksploatacyjnej 

Wody podziemne Tak 
Opad atmosferyczny Tak- w"asna stacja: opady, temperatura 

Wody powierzchniowe Nie 
Wody odciekowe Tak- wywo&one do oczyszczalni 
Wody podziemne Tak- trzy piezometry 

Gaz sk"adowiskowy Tak- próbki pobierane z trzech studni 
Osiadanie powierzchni sk"adowiska Tak 

4.18 
Monitoring w fazie 
eksploatacyjnej lub 
poeksploatacyjnej 

Struktura i sk"ad odpadów Tak 

5. Dofinansowanie    

5.1 

Czy dostosowanie sk"adowiska 
wymaga dodatkowych  rodków 
finansowych (poza  rodkami 
w"asnymi zarz!dzaj!cego)? 

Je&eli tak, to wskaza# szacowana 
ca"kowita kwot% i  rodki w"asne 

zarz!dzaj!cego. Je li nie, wpisa# „0”. 
0,0 

5.2 

Czy rekultywacja sk"adowiska 
wymaga dodatkowych  rodkami 
finansowych (poza  rodkami 
w"asnymi zarz!dzaj!cego)? 

Je&eli tak, to wskaza# szacowana 
ca"kowita kwot% i  rodki w"asne 

zarz!dzaj!cego. Je li nie, wpisa# „0”. 

Wymaga dofinansowania Ca"kowita 
kwota 1200000 z". 
'rodki w"asne 800.000. 

6. Odpady    

6.1 
Czy na sk"adowisku odpadów 
s! deponowane odpady 
komunalne? 

[tak/nie] Tak 

6.2 

Czy na sk"adowisku odpadów 
s! deponowane wy"!cznie 
odpady wydobywcze okre lone 
w dyrektywie 2006/21/WE? 

[tak/nie] Nie 

6.3 
Kody odpadów, które s! 
dopuszczone do sk"adowania 
na sk"adowisku odpadów

3)
(kody odpadów) 

Sk"adowane zgodne z decyzj! odpady z 
grup: 02, 03, 04, 15, 16, 17, 20 

6.4 
Czy odpady s! sk"adowane 
zgodnie z rozporz!dzeniem 
Ministra Gospodarki?

4)
[tak/nie] Tak 
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6.5 
Kody odpadów dopuszczonych 
do odzysku na sk"adowisku 
odpadów (je li dotyczy) 

poda# w jakim celu s! 
wykorzystywane poszczególne 

rodzaje odpadów. 

Zgodnie z decyzj! Wojewody 'l!skiego 
'R-II 06622/36/03/18/06 z dnia 28.12 
2006 r.: 10 01 01; 17 01 01; 17 01 02; 
17 01 07; 17 05 04; 19 12 09; 20 02 02 
budowa wa"ów technolog., dróg 
technolog., warstwy materia"u inertnego

6.6 
Czy do rekultywacji 
wykorzystywane s! odpady? 

Je&eli tak, to poda# jakie rodzaje 
odpadów (kody) i na podstawie jakiej 

decyzji, ze wskazaniem podstawy 
prawnej, organu wydaj!cego, daty 

decyzji, znak decyzji. 

Nie dotyczy 

6.7 
Masa odpadów sk"adowana 
w 2003 r. (je li dotyczy) 

[Mg] 40200,9 

6.8 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk"adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk"adowiska w 2003 r. (je li 
dotyczy) 

[Mg] 18950,6 

6.9 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni%ciu 
sk"adowiska w 2003 r. (je li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

Nie dotyczy 

6.10 
Masa odpadów sk"adowana 
w 2004 r. (je li dotyczy) 

[Mg] 41334,7 

6.11 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk"adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk"adowiska w 2004r. (je li 
dotyczy) 

[Mg] 21024,0 

6.12 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni%ciu 
sk"adowiska w 2004 r. (je li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

Nie dotyczy 

6.13 
Masa odpadów sk"adowana 
w 2005 r. (je li dotyczy) 

[Mg] 31816,7 

6.14 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk"adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk"adowiska w 2005 r. (je li 
dotyczy) 

[Mg] 19942,8 

6.15 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni%ciu 
sk"adowiska w 2005 r. (je li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

Nie dotyczy 

6.16 
Masa odpadów sk"adowana 
w 2006 r. (je li dotyczy) 

[Mg] 39578,4 

6.17 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk"adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk"adowiska w 2006 r. (je li 
dotyczy) 

[Mg] 24515,6 

6.18 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni%ciu 
sk"adowiska w 2006 r. (je li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

10860,0 

 
Obja nienia do tabeli: 
1) N - sk"adowisko odpadów niebezpiecznych, O - sk"adowisko odpadów oboj%tnych, IN - sk"adowisko odpadów 

innych ni& niebezpieczne i oboj%tne.  Je li na sk"adowisku s! sk"adowane wy"!cznie odpady wydobywcze 
(zdefiniowane dyrektywie 2006/21/WE) dodatkowo dopisa# okre lenie UOU- obiekt unieszkodliwiania odpadów. 

2) Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy- Prawo ochrony  rodowiska, ustawy o odpadach oraz 
o zmianie niektórych ustaw. 

3) Wed"ug rozporz!dzenia Ministra 'rodowiska z dnia 27 wrze nia 2001 w sprawie katalogu odpadów 
4) Rozporz!dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pa(dziernika 2002r. w sprawie rodzajów odpadów, które mog! 

by# sk"adowane w sposób nieselektywny (Dz.U. Nr 191, poz. 1595). 







Karta sk adowiska odpadów 
 
Sk adowisko odpadów komunalnych „Lipówka I” 
 
stan na dzie! 31 grudnia 2006 r. 

Lp. 
Elementy charakterystyki 

sk adowiska odpadów 
Zakres danych Informacje o sk adowisku odpadów 

1. Ogólne informacje o obiekcie   

1.1 
Nazwa i adres sk adowiska 
odpadów 

 

Sk adowisko odpadów komunalnych 
„Lipówka I” 
ul. Koksownicza 4 

1.2 Gmina  D!browa Górnicza 

1.3 Powiat  D!browa Górnicza 

1.4 Województwo  "l!skie 

1.5 REGON (je"li posiada)   

1.6 NIP (je"li posiada)   

1.7 Typ sk adowiska (N/O/IN; OUO)
1)

IN 

1.8 
Nazwa i adres w a"ciciela 
sk adowiska odpadów 

Poda#, czy jest to jednostka 
samorz!du terytorialnego, Skarbu 
Pa$stwa, przedsi%biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda# % udzia u 

jednostek samorz!du terytorialnego) 

Gmina D!browa Górnicza 
Urz!d Miasta 
ul. Graniczna 21 
41-300 D!browa Górnicza 

1.9 REGON (je"li posiada)  000515750 

1.10 NIP (je"li posiada)  629-001-38-98 

1.11 
Nazwa i adres w a"ciciela 
gruntu pod sk adowiskiem 
odpadów 

Poda#, czy jest to jednostka 
samorz!du terytorialnego, Skarbu 
Pa$stwa, przedsi%biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda# % udzia u 

jednostek samorz!du terytorialnego) 

Gmina D!browa Górnicza 
Urz!d Miasta 
ul. Graniczna 21 
41-300 D!browa Górnicza 

1.12 REGON (je"li posiada)  000515750 

1.13 NIP (je"li posiada)  629-001-38-98 

1.14 
Nazwa i adres zarz!dzaj!cego 
sk adowiskiem odpadów 

Poda#, czy jest to jednostka 
samorz!du terytorialnego, Skarbu 
Pa$stwa, przedsi%biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda# % udzia u 

jednostek samorz!du terytorialnego) 

ALBA MPGK Sp. z o.o. 
ul. Starocmentarna 2 
41-300 D!browa Górnicza 

1.15 REGON (je"li posiada)  271588322 

1.16 NIP (je"li posiada)  629-001-19-71 

1.17 
Czy kierownik sk adowiska 
posiada wymagane 
kwalifikacje? 

[tak/nie] Tak 

1.18 Liczba kwater szt. 1 

1.19 Liczba kwater eksploatowanych szt. 1 

1.20 Liczba kwater zamkni%tych szt. 0 

1.21 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
budowy? 

[tak/nie] Nie 

1.22 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
eksploatacji (przed 
zamkni%ciem)? 

[tak/nie] Tak 

1.23 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
rekultywacji? 

[tak/nie] Nie 

1.24 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
monitoringu po zako$czeniu 
rekultywacji? 

[tak/nie] Nie 

1.25 
Czy sk adowisko jest w okresie 
po zako$czeniu monitoringu? 

[tak/nie] Nie 

2. Decyzje administracyjne   

2.1 
Decyzja lokalizacyjna 
(je"li dotyczy) 

Poda#: organ wydaj!cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji. 

W.O.&.G.W.T.G. U.W. Katowice 
21.12.1984 r. 
OS-III-8624/DG/185/1/8 
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2.2 
Decyzja o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania 
terenu (je"li dotyczy) 

Poda#: organ wydaj!cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Brak danych 

2.3 Pozwolenie na budow% 
Poda#: organ wydaj!cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji; wskaza#, je"li 

decyzja zosta a uchylona. 

W.U.A.I.N.B. U.M. D!browa Górnicza 
16.04.1987 r. 
UANII8381/637/0/87/538 

2.4 
Pozwolenie na u'ytkowanie 
(je"li dotyczy) 

Poda#: organ wydaj!cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji. 

U.M. W.U.I.A. D!browa Górnicza 
04.11.1992 r. 
UA7351/396/38/92/2188 

2.5 

Decyzja o wykonaniu przegl!du 
ekologicznego na podstawie 
art. 33 ust. 1 ustawy 
wprowadzajacej

2)

Poda#: organ wydaj!cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Prezydent Miasta D!browa Górnicza 
05.02.2002 r. 
WK&.7066-L/1/2002 

2.6 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 
ustawy wprowadzajacej

2)
 (je"li 

dotyczy) 

Poda#: organ wydaj!cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

Wojewoda &l!ski 
24.12.2003 r. 
&R-II-6626/49/03 
data dostosowania 31.12.2005r. 

2.7 

Czy tre"# decyzji o dostosowa-
niu na podstawie art. 33 ust. 2 
pkt 1 ustawy wprowadzajacej

2)
 

zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je'eli nie, to wyja"ni#, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

Tak 

2.8 
Czy decyzja o dostosowaniu 
zosta a przed u'ona? 

Je'eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda#: podstaw% prawn!, 

organ wydaj!cy, dat% wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

Nie 

2.9 
Czy przed u'ona decyzja 
zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je'eli nie, to wyja"ni#, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

Nie 

2.10 
Rok faktycznego dostosowania 
sk adowiska odpadów 

Poda# dat% dostosowania. 2005 r. 

2.11 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 
ustawy wprowadzajacej

2)
 (je"li 

dotyczy) 

Poda#, organ wydaj!cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 
Nie dotyczy 

2.12 

Czy tre"# decyzji o 
dostosowaniu na podstawie art. 
33 ust. 2 pkt 2 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je'eli nie, to wyja"ni#, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

Nie 

2.13 
Czy decyzja o dostosowaniu 
zosta a przed u'ona? 

Je'eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda#: podstaw% prawn!, 

organ wydaj!cy, dat% wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

Nie 

2.14 
Czy przed u'ona decyzja 
zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je'eli nie, to wyja"ni#, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

Nie 

2.15 
Rok faktycznego dostosowania 
sk adowiska odpadów 

Poda# rok. 2010 

2.16 

Decyzja o zamkni%ciu 
sk adowiska na podstawie art. 
33 ust. 6 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 (je"li dotyczy) 

Poda#, organ wydaj!cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni%cia. 

Wojewoda &l!ski 
18.11.2005 r. 
&R-II-6623/15/1/05 

2.17 

Czy decyzja o zamkni%ciu 
sk adowiska na podstawie art. 
33 ust. 6 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je'eli nie, to wyja"ni# dlaczego. 

Tak 
do 30.03.2007 r. 
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2.18 
Czy decyzja o zamkni%ciu 
zosta a przed u'ona? 

Je'eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda#: podstaw% prawn!, 

organ wydaj!cy, dat% wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni%cia. 

Brak danych 

2.19 
Czy przed u'ona decyzja o 
zamkni%ciu zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je'eli nie, to wyja"ni# dlaczego. 

Brak danych 

2.20 

Zgoda na zamkni%cie 
wydzielonej cz%"ci sk adowiska 
na podstawie art. 54 ustawy 
o odpadach 

Poda#: organ wydaj!cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni%cia, dat% zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

Brak danych 

2.21 

Zgoda na zamkni%cie 
sk adowiska odpadów na 
podstawie art. 54 ustawy 
o odpadach 

Poda#: organ wydaj!cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni%cia, dat% zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

Brak danych 

2.22 
Rok faktycznego zamkni%cia 
sk adowiska 

Poda# dat% zamkni%cia. Brak danych 

2.23 
Decyzja zatwierdzaj!ca 
instrukcj% eksploatacji 
sk adowiska 

Poda#: organ wydaj!cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Brak danych 

2.24 
Czy decyzja zatwierdzaj!ca 
instrukcj% eksploatacji 
sk adowiska by a czasowa? 

Je'eli tak, to wskaza# na jaki okres. Brak danych 

2.25 

Zezwolenie na prowadzenie 
dzia alno"ci w zakresie odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów 
(je"li dotyczy) 

Poda#: organ wydaj!cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, termin 

obowi!zywania. 

Wojewoda &l!ski 
28.08.2006 r. 
&R-II-6623/12/2/06 

2.26 
Pozwolenie zintegrowane (je"li 
dotyczy) 

Poda#: organ wydaj!cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, termin 

obowi!zywania. 
Nie 

2.27 
Czy sk adowisko jest 
przewidziane do uzyskania 
pozwolenia zintegrowanego? 

Je'eli tak, to poda# termin 
(planowany) z o'enia wniosku. 

Tak 

2.28 
Czy dla sk adowiska by a 
wydana decyzja w sprawie 
wstrzymania dzia alno"ci? 

Je'eli tak, to poda# dane nt. decyzji: 
podstaw% prawna, organ wydaj!cy, 
dat% wydania decyzji, znak decyzji, 

termin wstrzymania dzia alno"ci. 

Nie 

3. Bazy danych i wykazy   

3.1 

Czy sk adowisko jest uj%te 
w wykazie zamieszczonym 
w wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami? 

[tak/nie] Tak 

3.2 

Czy w wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami okre"lono 
termin zamkni%cia 
sk adowiska? 

[tak/nie] - je'eli tak, to poda# rok. Brak danych 

3.3 
Czy sk adowisko jest uj%te 
w wojewódzkiej bazie 
o gospodarce odpadami? 

[tak/nie] Tak 

3.4 
Czy sk adowisko odpadów jest 
uj%te w  bazie wojewódzkiej 
Inspekcji  Ochrony &rodowiska? 

[tak/nie] Tak 

3.5 
Czy sk adowisko jest uj%te 
w bazie Wojewódzkiego Urz%du 
Statystycznego? 

[tak/nie] Tak 

3.6 

Czy sk adowisko zosta o uj%te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz!d Wojewódzki do 
ministerstwa &rodowiska 
w 2004 r.? 

[tak/nie] Tak 

3.7 

Czy sk adowisko zosta o uj%te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz!d Wojewódzki do 
ministerstwa &rodowiska 
w 2004 r.? 

[tak/nie] Tak 
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3.8 

Czy sk adowisko zosta o uj%te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz!d Wojewódzki do 
ministerstwa &rodowiska 
w 2004 r.? 

[tak/nie] Tak 

4. Wymagania techniczne   

4.1 Pojemno"# ca kowita m
3

623910 

4.2 Pojemno"# zape niona m
3

530492,1 

4.3 
Pojemno"# pozosta a do 
zape nienia 

m
3 93418 

4.4 
Powierzchnia w granicach 
korony 

m
2 4650 

Brak [tak/nie] Nie 
Naturalna bariera geologiczne 

(mi!'szo"#, wspó czynnik filtracji) 
Brak danych 

Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, 
mi!'szo"#, wspó czynnik filtracji) 

Brak danych 4.5 Uszczelnienie 

Izolacja syntetyczna (materia , 
grubo"#) 

ziemia + piasek15cm 
'u'el wielkopiecowy 27cm 
beton asfaltowy 2x4cm 

Brak [tak/nie] Nie 

Warstwa drena'owa (mi!'szo"#, 
wspó czynnik filtracji) 

System rur drenarskich PCV "r. 50 na 
dnie czaszy. Nachylenie poprzeczne 

21 /oo, nachylenie pod u'ne 2 % 
Kolektory (materia , "rednica)  

Ukszta towanie misy (nachylenie 
wzd u' kolektorów i w kierunku 

kolektorów, %) 
 

4.6 Drena' 

Zewn%trzny system rowów Nie 
Brak [tak/nie] Nie 

4.7 Gromadzenie odcieków W specjalnych zbiornikach 
(pojemno"#, m3) 

1300 

Odprowadzanie do kanalizacji 
miejskiej [tak/nie] 

Nie 

Wywóz do oczyszczalni miejskiej 
[tak/nie] 

Tak 

Wykorzystanie do celów 
technologicznych (jakich?) 

Zraszanie 
4.8 Post%powanie z odciekami 

Oczyszczanie lub podczyszczanie we 
w asnej oczyszczalni (odbiornik 

"cieków oczyszczonych) 
Nie 

Brak [tak/nie] Nie 
Z emisj! do atmosfery Nie 
Spalanie w pochodni Tak 

4.9 
Instalacja do odprowadzania 
gazu sk adowiskowego 

Odzysk energii Nie 
Brak [tak/nie] Nie 

4.10 Pas zieleni 
Szeroko"# pasa [m] 300 

4.11 Ogrodzenie [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 
Urz!dzenia do mycia 
i dezynfekcji 

[tak/nie] Tak 

[tak/nie] Tak 
4.16 

Wykonywanie warstw 
przykrywaj!cych odpady Materia  (je"li odpady, poda# kod) Kruszywo - 'u'el 

Dane meteorologiczne Nie dotyczy 
Kontrola wykonywania elementów 

s u'!cych do monitoringu 
Nie dotyczy 

4.17 Monitoring w fazie 
przedeksploatacyjnej 

Wody powierzchniowe Nie dotyczy 
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  Wody podziemne Nie dotyczy 
Opad atmosferyczny Tak 

Wody powierzchniowe Nie dotyczy 
Wody odciekowe Tak 
Wody podziemne Brak danych 

Gaz sk adowiskowy Tak 
Osiadanie powierzchni sk adowiska Tak 

4.18 
Monitoring w fazie 
eksploatacyjnej lub 
poeksploatacyjnej 

Struktura i sk ad odpadów Tak 

5. Dofinansowanie   

5.1 

Czy dostosowanie sk adowiska 
wymaga dodatkowych "rodków 
finansowych (poza "rodkami 
w asnymi zarz!dzaj!cego)? 

Je'eli tak, to wskaza# szacowana 
ca kowita kwot% i "rodki w asne 

zarz!dzaj!cego. Je"li nie, wpisa# „0”. 
Tak 

5.2 

Czy rekultywacja sk adowiska 
wymaga dodatkowych "rodkami 
finansowych (poza "rodkami 
w asnymi zarz!dzaj!cego)? 

Je'eli tak, to wskaza# szacowana 
ca kowita kwot% i "rodki w asne 

zarz!dzaj!cego. Je"li nie, wpisa# „0”. 
Tak 

6. Odpady   

6.1 
Czy na sk adowisku odpadów 
s! deponowane odpady 
komunalne? 

[tak/nie] Tak 

6.2 

Czy na sk adowisku odpadów 
s! deponowane wy !cznie 
odpady wydobywcze okre"lone 
w dyrektywie 2006/21/WE? 

[tak/nie] Nie dotyczy 

6.3 
Kody odpadów, które s! 
dopuszczone do sk adowania 
na sk adowisku odpadów

3)
(kody odpadów) 

19 05 03, 19 08 01, 19 08 02, 19 12 12, 
20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 
20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 

6.4 
Czy odpady s! sk adowane 
zgodnie z rozporz!dzeniem 
Ministra Gospodarki?

4)
[tak/nie] Tak 

6.5 
Kody odpadów dopuszczonych 
do odzysku na sk adowisku 
odpadów (je"li dotyczy) 

poda# w jakim celu s! 
wykorzystywane poszczególne 

rodzaje odpadów. 

17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 
17 01 80, 17 01 81, 19 12 09  – warstwy 
izolacyjne, drogi technologiczne 
19, 12 09, 20 02 02 – wa  ziemny 
pryzmy 

6.6 
Czy do rekultywacji 
wykorzystywane s! odpady? 

Je'eli tak, to poda# jakie rodzaje 
odpadów (kody) i na podstawie jakiej 

decyzji, ze wskazaniem podstawy 
prawnej, organu wydaj!cego, daty 

decyzji, znak decyzji. 

Nie dotyczy 

6.7 
Masa odpadów sk adowana 
w 2003 r. (je"li dotyczy) 

[Mg] 37776,9 

6.8 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2003 r. (je"li 
dotyczy) 

[Mg] 0 

6.9 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni%ciu 
sk adowiska w 2003 r. (je"li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

0 

6.10 
Masa odpadów sk adowana 
w 2004 r. (je"li dotyczy) 

[Mg] 50373,97 

6.11 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2004r. (je"li 
dotyczy) 

[Mg] 0 



Lp. 
Elementy charakterystyki 

sk adowiska odpadów 
Zakres danych Informacje o sk adowisku odpadów 

6.12 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni%ciu 
sk adowiska w 2004 r. (je"li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

0 

6.13 
Masa odpadów sk adowana 
w 2005 r. (je"li dotyczy) 

[Mg] 29731,64 

6.14 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2005 r. (je"li 
dotyczy) 

[Mg] 0 

6.15 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni%ciu 
sk adowiska w 2005 r. (je"li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

0 

6.16 
Masa odpadów sk adowana 
w 2006 r. (je"li dotyczy) 

[Mg] 24077,88 

6.17 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2006 r. (je"li 
dotyczy) 

[Mg] 2067,52 

6.18 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni%ciu 
sk adowiska w 2006 r. (je"li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

0 

 
Obja"nienia do tabeli: 
1) N - sk adowisko odpadów niebezpiecznych, O - sk adowisko odpadów oboj%tnych, IN - sk adowisko odpadów 

innych ni' niebezpieczne i oboj%tne.  Je"li na sk adowisku s! sk adowane wy !cznie odpady wydobywcze 
(zdefiniowane dyrektywie 2006/21/WE) dodatkowo dopisa# okre"lenie UOU- obiekt unieszkodliwiania odpadów. 

2) Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy- Prawo ochrony "rodowiska, ustawy o odpadach oraz 
o zmianie niektórych ustaw. 

3) Wed ug rozporz!dzenia Ministra &rodowiska z dnia 27 wrze"nia 2001 w sprawie katalogu odpadów 
4) Rozporz!dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pa(dziernika 2002r. w sprawie rodzajów odpadów, które mog! 

by# sk adowane w sposób nieselektywny (Dz.U. Nr 191, poz. 1595). 
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1. Ogólne informacje o obiekcie   

1.1 Nazwa i adres sk adowiska 
odpadów 

 
Miejski Zak ad Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych LIPÓWKA II 

1.2 Gmina  D!browa Górnicza 
1.3 Powiat  D!browa Górnicza 
1.4 Województwo  "l!skie 
1.5 REGON (je#li posiada)  278351586 
1.6 NIP (je#li posiada)  629-229-33-76 
1.7 Typ sk adowiska (N/O/IN; OUO)1) IN 

1.8 Nazwa i adres w a#ciciela 
sk adowiska odpadów 

Poda$, czy jest to jednostka 
samorz!du terytorialnego, Skarbu 
Pa%stwa, przedsi&biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda$ % udzia u 

jednostek samorz!du terytorialnego) 

Gmina D!browa Górnicza 
ul. Graniczna 21,  
41-300 D!browa G. 
udzia y 100% 

1.9 REGON (je#li posiada)  000515750 
1.10 NIP (je#li posiada)  629-001-38-98 

1.11 
Nazwa i adres w a#ciciela 
gruntu pod sk adowiskiem 
odpadów 

Poda$, czy jest to jednostka 
samorz!du terytorialnego, Skarbu 
Pa%stwa, przedsi&biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda$ % udzia u 

jednostek samorz!du terytorialnego) 

Gmina D!browa Górnicza 
ul. Graniczna 21,  
41-300 D!browa G. 
udzia y 100% 

1.12 REGON (je#li posiada)  000515750 
1.13 NIP (je#li posiada)  629-001-38-98 

1.14 Nazwa i adres zarz!dzaj!cego 
sk adowiskiem odpadów 

Poda$, czy jest to jednostka 
samorz!du terytorialnego, Skarbu 
Pa%stwa, przedsi&biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda$ % udzia u 

jednostek samorz!du terytorialnego) 

Gmina D!browa Górnicza 

1.15 REGON (je#li posiada)  000515750 
1.16 NIP (je#li posiada)  629-001-38-98 

1.17 
Czy kierownik sk adowiska 
posiada wymagane 
kwalifikacje? 

[tak/nie] Tak 

1.18 Liczba kwater szt. 2 
1.19 Liczba kwater eksploatowanych szt. 1 
1.20 Liczba kwater zamkni&tych szt. 0 

1.21 Czy sk adowisko jest w trakcie 
budowy? 

[tak/nie] 
Zako%czono roboty budowlane. Protokó  
odbioru ko%cowego 02.11.2005r. 

1.22 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
eksploatacji (przed 
zamkni&ciem)? 

[tak/nie] Tak 

1.23 Czy sk adowisko jest w trakcie 
rekultywacji? 

[tak/nie] Nie 

1.24 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
monitoringu po zako%czeniu 
rekultywacji? 

[tak/nie] Nie 

1.25 Czy sk adowisko jest w okresie 
po zako%czeniu monitoringu? 

[tak/nie] Nie 

2. Decyzje administracyjne   

2.1 Decyzja lokalizacyjna 
(je#li dotyczy) 

Poda$: organ wydaj!cy, dat& wydania 
decyzji, znak decyzji.  
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2.2 
Decyzja o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania 
terenu (je#li dotyczy) 

Poda$: organ wydaj!cy, dat& wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Prezydent Miasta D!browy G. 
WPP.JP.7331-206/02 (1189/T-3797) 
06.06.2002r. 

2.3 Pozwolenie na budow& 
Poda$: organ wydaj!cy, dat& wydania 
decyzji, znak decyzji; wskaza$, je#li 

decyzja zosta a uchylona. 

Prezydent Miasta D!browy G. 
WPP.JP.7353-330/2002 
21.08.2002r. 

2.4 Pozwolenie na u'ytkowanie 
(je#li dotyczy) 

Poda$: organ wydaj!cy, dat& wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w D!browie G. 
91/2005 
31.05.2005r. 

2.5 

Decyzja o wykonaniu przegl!du 
ekologicznego na podstawie 
art. 33 ust. 1 ustawy 
wprowadzajacej2)

Poda$: organ wydaj!cy, dat& wydania 
decyzji, znak decyzji.  

2.6 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 
ustawy wprowadzajacej2) (je#li 
dotyczy) 

Poda$: organ wydaj!cy, dat& wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 
 

2.7 

Czy tre#$ decyzji o dostosowa-
niu na podstawie art. 33 ust. 2 
pkt 1 ustawy wprowadzajacej2) 
zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je'eli nie, to wyja#ni$, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

 

2.8 Czy decyzja o dostosowaniu 
zosta a przed u'ona? 

Je'eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda$: podstaw& prawn!, 

organ wydaj!cy, dat& wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

 

2.9 Czy przed u'ona decyzja 
zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je'eli nie, to wyja#ni$, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

 

2.10 Rok faktycznego dostosowania 
sk adowiska odpadów 

Poda$ dat& dostosowania.  

2.11 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 
ustawy wprowadzajacej2) (je#li 
dotyczy) 

Poda$, organ wydaj!cy, dat& wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 
 

2.12 

Czy tre#$ decyzji o 
dostosowaniu na podstawie art. 
33 ust. 2 pkt 2 ustawy 
wprowadzajacej2) zosta a 
wykonana? 

[tak/nie] 
Je'eli nie, to wyja#ni$, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

 

2.13 Czy decyzja o dostosowaniu 
zosta a przed u'ona? 

Je'eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda$: podstaw& prawn!, 

organ wydaj!cy, dat& wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

 

2.14 Czy przed u'ona decyzja 
zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je'eli nie, to wyja#ni$, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

 

2.15 Rok faktycznego dostosowania 
sk adowiska odpadów 

Poda$ rok.  

2.16 

Decyzja o zamkni&ciu 
sk adowiska na podstawie art. 
33 ust. 6 ustawy 
wprowadzajacej2) (je#li dotyczy) 

Poda$, organ wydaj!cy, dat& wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni&cia. 
 

2.17 

Czy decyzja o zamkni&ciu 
sk adowiska na podstawie art. 
33 ust. 6 ustawy 
wprowadzajacej2) zosta a 
wykonana? 

[tak/nie] 
Je'eli nie, to wyja#ni$ dlaczego.  
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2.18 Czy decyzja o zamkni&ciu 
zosta a przed u'ona? 

Je'eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda$: podstaw& prawn!, 

organ wydaj!cy, dat& wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni&cia. 

 

2.19 Czy przed u'ona decyzja o 
zamkni&ciu zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je'eli nie, to wyja#ni$ dlaczego.  

2.20 

Zgoda na zamkni&cie 
wydzielonej cz&#ci sk adowiska 
na podstawie art. 54 ustawy 
o odpadach 

Poda$: organ wydaj!cy, dat& wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni&cia, dat& zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

 

2.21 

Zgoda na zamkni&cie 
sk adowiska odpadów na 
podstawie art. 54 ustawy 
o odpadach 

Poda$: organ wydaj!cy, dat& wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni&cia, dat& zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

 

2.22 Rok faktycznego zamkni&cia 
sk adowiska 

Poda$ dat& zamkni&cia.  

2.23 
Decyzja zatwierdzaj!ca 
instrukcj& eksploatacji 
sk adowiska 

Poda$: organ wydaj!cy, dat& wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Wojewoda "l!ski 
"R-II-6623/6/05 
28.02.2005r. 

2.24 
Czy decyzja zatwierdzaj!ca 
instrukcj& eksploatacji 
sk adowiska by a czasowa? 

Je'eli tak, to wskaza$ na jaki okres.  

2.25 

Zezwolenie na prowadzenie 
dzia alno#ci w zakresie odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów 
(je#li dotyczy) 

Poda$: organ wydaj!cy, dat& wydania 
decyzji, znak decyzji, termin 

obowi!zywania. 

Wojewoda "l!ski 
Pozwolenie zintegrowane 
"R-III-6618/PZ/59/16/05 
02.05.2005r. 
obowi!zuje do 02.05.2015r. 

2.26 Pozwolenie zintegrowane (je#li 
dotyczy) 

Poda$: organ wydaj!cy, dat& wydania 
decyzji, znak decyzji, termin 

obowi!zywania. 

Wojewoda "l!ski 
"R-III-6618/PZ/59/16/05 
02.05.2005r. 

2.27 
Czy sk adowisko jest 
przewidziane do uzyskania 
pozwolenia zintegrowanego? 

Je'eli tak, to poda$ termin 
(planowany) z o'enia wniosku.  

2.28 
Czy dla sk adowiska by a 
wydana decyzja w sprawie 
wstrzymania dzia alno#ci? 

Je'eli tak, to poda$ dane nt. decyzji: 
podstaw& prawna, organ wydaj!cy, 
dat& wydania decyzji, znak decyzji, 

termin wstrzymania dzia alno#ci. 

Nie 

3. Bazy danych i wykazy   

3.1 

Czy sk adowisko jest uj&te 
w wykazie zamieszczonym 
w wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami? 

[tak/nie] Brak danych 

3.2 

Czy w wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami okre#lono 
termin zamkni&cia 
sk adowiska? 

[tak/nie] - je'eli tak, to poda$ rok. Brak danych 

3.3 
Czy sk adowisko jest uj&te 
w wojewódzkiej bazie 
o gospodarce odpadami? 

[tak/nie] Brak danych 

3.4 
Czy sk adowisko odpadów jest 
uj&te w  bazie wojewódzkiej 
Inspekcji  Ochrony "rodowiska? 

[tak/nie] Brak danych 

3.5 
Czy sk adowisko jest uj&te 
w bazie Wojewódzkiego Urz&du 
Statystycznego? 

[tak/nie] Brak danych 

3.6 

Czy sk adowisko zosta o uj&te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz!d Wojewódzki do 
ministerstwa "rodowiska 
w 2004 r.? 

[tak/nie] Brak danych 



Lp. Elementy charakterystyki 
sk adowiska odpadów Zakres danych Informacje o sk adowisku odpadów 

3.7 

Czy sk adowisko zosta o uj&te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz!d Wojewódzki do 
ministerstwa "rodowiska 
w 2004 r.? 

[tak/nie] Brak danych 

3.8 

Czy sk adowisko zosta o uj&te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz!d Wojewódzki do 
ministerstwa "rodowiska 
w 2004 r.? 

[tak/nie] Brak danych 

4. Wymagania techniczne   
4.1 Pojemno#$ ca kowita m3 274500 
4.2 Pojemno#$ zape niona m3 37510,97 na dzie% 22.09.2006 r. 

4.3 Pojemno#$ pozosta a do 
zape nienia 

m3 236989 

4.4 Powierzchnia w granicach 
korony 

m2 Brak danych 

Brak [tak/nie] Nie 
Naturalna bariera geologiczne 

(mi!'szo#$, wspó czynnik filtracji)  

Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, 
mi!'szo#$, wspó czynnik filtracji) 

Przes ona o grubo#ci 10-15 cm z o'ona 
z pojedynczej warstwy gruntu spoistego

4.5 Uszczelnienie 

Izolacja syntetyczna (materia , 
grubo#$) 

Mata bentonitowa zbudowana z dwóch 
warstw geotekstylnych: geow ókniny 
i geotkaniny wype nionej wsadem 
bentonitowym oraz geomembrana 
PEHD o grubo#ci 2,00mm 

Brak [tak/nie] Nie 
Warstwa drena'owa (mi!'szo#$, 

wspó czynnik filtracji) Warstwa drena'owa 0,5 m k=10-3

Kolektory (materia , #rednica) 
Ruroci!g zbiorczy PEHD #rednica 
176mm/150mm ruroci!gi transportowe 
poza kwaterami 235mm/200mm 

Ukszta towanie misy (nachylenie 
wzd u' kolektorów i w kierunku 

kolektorów, %) 

Mi&dzy kolektorem S1 a S2 dla #r. 
176mm/150mm L=27,9m i=0,7% dla #r. 
235mm/200mm L=55,7m i=3% 

4.6 Drena' 

Zewn&trzny system rowów  
Brak [tak/nie] Nie 

4.7 Gromadzenie odcieków W specjalnych zbiornikach 
(pojemno#$, m3) 2300 

Odprowadzanie do kanalizacji 
miejskiej [tak/nie] Nie 

Wywóz do oczyszczalni miejskiej 
[tak/nie] Tak 

Wykorzystanie do celów 
technologicznych (jakich?) Zraszanie z o'a 4.8 Post&powanie z odciekami 

Oczyszczanie lub podczyszczanie we 
w asnej oczyszczalni (odbiornik 

#cieków oczyszczonych) 
Nie 

Brak [tak/nie] Nie 
Z emisj! do atmosfery Tak 
Spalanie w pochodni Nie 

4.9 Instalacja do odprowadzania 
gazu sk adowiskowego 

Odzysk energii Nie 
Brak [tak/nie] Nie 

4.10 Pas zieleni 
Szeroko#$ pasa [m] 10 

4.11 Ogrodzenie [tak/nie] Tak 
4.12 Rejestracja wjazdów [tak/nie] Tak 
4.13 Ewidencja odpadów [tak/nie] Tak 
4.14 Waga [tak/nie] Tak 
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4.15 Urz!dzenia do mycia 
i dezynfekcji 

[tak/nie] Tak 

[tak/nie] Tak 
4.16 Wykonywanie warstw 

przykrywaj!cych odpady Materia  (je#li odpady, poda$ kod) 17 01 01, 19 12 09, 20 02 02 
Dane meteorologiczne Tak 

Kontrola wykonywania elementów 
s u'!cych do monitoringu 

Pobrano w dniu 15.05.2002 r. próby 
wody z piezometrów i przekazano do 
laboratorium w celu wykonania bada% 
hydrochemicznych 

Wody powierzchniowe  

4.17 Monitoring w fazie 
przedeksploatacyjnej 

Wody podziemne  

Opad atmosferyczny 

Dane dotycz!ce opadów pozyskiwane 
codziennie z aparatury pomiarowej 
zlokalizowanej na sk adowisku 
LIPÓWKA I (jest to teren 
reprezentatywny równie' dla 
przedmiotowego sk adowiska) 

Wody powierzchniowe 

Nie jest wymagany monitoring wód 
powierzchniowych- #cieki nie s! 
odprowadzane do wód 
powierzchniowych 

Wody odciekowe 

Badanie sk adu i obj&to#ci wód 
odciekowych przez okre#lenie 
nast&puj!cych wska(ników: odczyn pH, 
przewodno#$ elektrolityczna w a#ciwa, 
ogólny w&giel organiczny, metale 
ci&'kie (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg), suma 
wielopier#cieniowych w&glowodorów 
aromatycznych. 
Obj&to#$ badana co 1 miesi!c w fazie 
eksploatacyjnej i co 6 m-cy w fazie 
poeksploatacyjnej. 
Pomiar sk adu wód odciekowych 
badany co 3 m-ce w fazie 
eksploatacyjnej i co 6 m-cy w fazie 
poeksploatacyjnej. 

Wody podziemne 

pH, temperatura, przewodno#$ 
elektrolityczna w a#ciwa, OWO, (Cu, Zn, 
Pb, Cd, Cr+6, Fe), WWA 
Poziom i sk ad mierzony co 3 m-ce. 

Gaz sk adowiskowy 

Pobór prób biogazu ze studni 
odgazowuj!cych (nr 1, 3, 5) 
i oznaczenie: CH4, CO2, O2, pomiar 
pozosta ych parametrów: #rednia 
temperatura gazów odlotowych, #rednie 
nat&'enie przep ywu gazów odlotowych, 
dane meteorologiczne. Cz&stotliwo#$ 
pomiarów: 1 raz w miesi!cu w fazie 
eksploatacyjnej 

4.18 
Monitoring w fazie 
eksploatacyjnej lub 
poeksploatacyjnej 

Osiadanie powierzchni sk adowiska 

Monitoring przebiegu osiadania 
powierzchni sk adowiska metodami 
geodezyjnymi i ocena stateczno#ci 
skarp metodami geotechnicznymi 
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Struktura i sk ad odpadów 

Zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym 
"R-III-6618/PZ/59/16/05 

5. Dofinansowanie   

5.1 

Czy dostosowanie sk adowiska 
wymaga dodatkowych #rodków 
finansowych (poza #rodkami 
w asnymi zarz!dzaj!cego)? 

Je'eli tak, to wskaza$ szacowana 
ca kowita kwot& i #rodki w asne 

zarz!dzaj!cego. Je#li nie, wpisa$ „0”. 
 

5.2 

Czy rekultywacja sk adowiska 
wymaga dodatkowych #rodkami 
finansowych (poza #rodkami 
w asnymi zarz!dzaj!cego)? 

Je'eli tak, to wskaza$ szacowana 
ca kowita kwot& i #rodki w asne 

zarz!dzaj!cego. Je#li nie, wpisa$ „0”. 
 

6. Odpady   

6.1 
Czy na sk adowisku odpadów 
s! deponowane odpady 
komunalne? 

[tak/nie] Tak 

6.2 

Czy na sk adowisku odpadów 
s! deponowane wy !cznie 
odpady wydobywcze okre#lone 
w dyrektywie 2006/21/WE? 

[tak/nie]  

6.3 
Kody odpadów, które s! 
dopuszczone do sk adowania 
na sk adowisku odpadów3)

(kody odpadów) 

19 05 01, 19 05 02, 19 05 03, 19 08 01, 
19 08 02, 19 09 02, 19 09 03, 19 09 06, 
19 12 11, 19 12 12, 20 03 01, 20 03 02, 
20 03 03, 20 03 06, 20 03 07 

6.4 
Czy odpady s! sk adowane 
zgodnie z rozporz!dzeniem 
Ministra Gospodarki?4)

[tak/nie] Tak 

6.5 
Kody odpadów dopuszczonych 
do odzysku na sk adowisku 
odpadów (je#li dotyczy) 

poda$ w jakim celu s! 
wykorzystywane poszczególne 

rodzaje odpadów. 

19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 
19 12 05, 19 12 06, 19 12 07, 19 12 08, 
19 12 09 

6.6 Czy do rekultywacji 
wykorzystywane s! odpady? 

Je'eli tak, to poda$ jakie rodzaje 
odpadów (kody) i na podstawie jakiej 

decyzji, ze wskazaniem podstawy 
prawnej, organu wydaj!cego, daty 

decyzji, znak decyzji. 

 

6.7 Masa odpadów sk adowana 
w 2003 r. (je#li dotyczy) 

[Mg]  

6.8 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2003 r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg]  

6.9 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni&ciu 
sk adowiska w 2003 r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów)  

6.10 Masa odpadów sk adowana 
w 2004 r. (je#li dotyczy) 

[Mg]  

6.11 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2004r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg]  

6.12 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni&ciu 
sk adowiska w 2004 r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów)  

6.13 Masa odpadów sk adowana 
w 2005 r. (je#li dotyczy) 

[Mg] 12125,3 

6.14 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2005 r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] 20903,1 
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6.15 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni&ciu 
sk adowiska w 2005 r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów)  

6.16 Masa odpadów sk adowana 
w 2006 r. (je#li dotyczy) 

[Mg] 18543,04 

6.17 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2006 r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] 33516,2 

6.18 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni&ciu 
sk adowiska w 2006 r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów)  

 
Obja#nienia do tabeli: 
1) N - sk adowisko odpadów niebezpiecznych, O - sk adowisko odpadów oboj&tnych, IN - sk adowisko odpadów 

innych ni' niebezpieczne i oboj&tne.  Je#li na sk adowisku s! sk adowane wy !cznie odpady wydobywcze 
(zdefiniowane dyrektywie 2006/21/WE) dodatkowo dopisa$ okre#lenie UOU- obiekt unieszkodliwiania odpadów. 

2) Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy- Prawo ochrony #rodowiska, ustawy o odpadach oraz 
o zmianie niektórych ustaw. 

3) Wed ug rozporz!dzenia Ministra "rodowiska z dnia 27 wrze#nia 2001 w sprawie katalogu odpadów 
4) Rozporz!dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pa(dziernika 2002r. w sprawie rodzajów odpadów, które mog! 

by$ sk adowane w sposób nieselektywny (Dz.U. Nr 191, poz. 1595). 
 













Karta sk adowiska odpadów 
 
Sk adowisko odpadów innych ni! niebezpieczne i oboj"tne w Gliwicach, 
ul. Rybnicka 
 ród!o danych: baza WSO 

stan na dzie# 31 grudnia 2006 r. 

Lp. 
Elementy charakterystyki 

sk adowiska odpadów 
Zakres danych Informacje o sk adowisku odpadów 

1. Ogólne informacje o obiekcie   

1.1 
Nazwa i adres sk adowiska 
odpadów 

 

Sk adowisko odpadów innych ni! 
niebezpieczne i oboj"tne w Gliwicach, 
ul. Rybnicka 

1.2 Gmina  Gliwice 

1.3 Powiat  Gliwice 

1.4 Województwo  #l$skie 

1.5 REGON (je#li posiada)   

1.6 NIP (je#li posiada)   

1.7 Typ sk adowiska (N/O/IN; OUO)
1)

IN 

1.8 
Nazwa i adres w a#ciciela 
sk adowiska odpadów 

Poda%, czy jest to jednostka 
samorz$du terytorialnego, Skarbu 
Pa&stwa, przedsi"biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda% % udzia u 

jednostek samorz$du terytorialnego) 

 

1.9 REGON (je#li posiada)   

1.10 NIP (je#li posiada)   

1.11 
Nazwa i adres w a#ciciela 
gruntu pod sk adowiskiem 
odpadów 

Poda%, czy jest to jednostka 
samorz$du terytorialnego, Skarbu 
Pa&stwa, przedsi"biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda% % udzia u 

jednostek samorz$du terytorialnego) 

 

1.12 REGON (je#li posiada)  278165760 

1.13 NIP (je#li posiada)   

1.14 
Nazwa i adres zarz$dzaj$cego 
sk adowiskiem odpadów 

Poda%, czy jest to jednostka 
samorz$du terytorialnego, Skarbu 
Pa&stwa, przedsi"biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda% % udzia u 

jednostek samorz$du terytorialnego) 

Przedsi"biorstwo Sk adowania 
i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. 
ul. Zwyci"stwa 36 
44-100 Gliwice 

1.15 REGON (je#li posiada)   

1.16 NIP (je#li posiada)   

1.17 
Czy kierownik sk adowiska 
posiada wymagane 
kwalifikacje? 

[tak/nie]  

1.18 Liczba kwater szt.  

1.19 Liczba kwater eksploatowanych szt.  

1.20 Liczba kwater zamkni"tych szt.  

1.21 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
budowy? 

[tak/nie]  

1.22 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
eksploatacji (przed 
zamkni"ciem)? 

[tak/nie]  

1.23 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
rekultywacji? 

[tak/nie]  

1.24 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
monitoringu po zako&czeniu 
rekultywacji? 

[tak/nie]  

1.25 
Czy sk adowisko jest w okresie 
po zako&czeniu monitoringu? 

[tak/nie]  

2. Decyzje administracyjne   

2.1 
Decyzja lokalizacyjna 
(je#li dotyczy) 

Poda%: organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji. 
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2.2 
Decyzja o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania 
terenu (je#li dotyczy) 

Poda%: organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji. 

 

2.3 Pozwolenie na budow" 
Poda%: organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji; wskaza%, je#li 

decyzja zosta a uchylona. 
AU-7351/1015/97 

2.4 
Pozwolenie na u!ytkowanie 
(je#li dotyczy) 

Poda%: organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji. 

AU-7351/66/99 

2.5 

Decyzja o wykonaniu przegl$du 
ekologicznego na podstawie 
art. 33 ust. 1 ustawy 
wprowadzajacej

2)

Poda%: organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji. 

 

2.6 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 
ustawy wprowadzajacej

2)
 (je#li 

dotyczy) 

Poda%: organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 
 

2.7 

Czy tre#% decyzji o dostosowa-
niu na podstawie art. 33 ust. 2 
pkt 1 ustawy wprowadzajacej

2)
 

zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je!eli nie, to wyja#ni%, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

 

2.8 
Czy decyzja o dostosowaniu 
zosta a przed u!ona? 

Je!eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda%: podstaw" prawn$, 

organ wydaj$cy, dat" wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

 

2.9 
Czy przed u!ona decyzja 
zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je!eli nie, to wyja#ni%, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

 

2.10 
Rok faktycznego dostosowania 
sk adowiska odpadów 

Poda% dat" dostosowania.  

2.11 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 
ustawy wprowadzajacej

2)
 (je#li 

dotyczy) 

Poda%, organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 
 

2.12 

Czy tre#% decyzji o 
dostosowaniu na podstawie art. 
33 ust. 2 pkt 2 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je!eli nie, to wyja#ni%, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

 

2.13 
Czy decyzja o dostosowaniu 
zosta a przed u!ona? 

Je!eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda%: podstaw" prawn$, 

organ wydaj$cy, dat" wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

 

2.14 
Czy przed u!ona decyzja 
zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je!eli nie, to wyja#ni%, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

 

2.15 
Rok faktycznego dostosowania 
sk adowiska odpadów 

Poda% rok.  

2.16 

Decyzja o zamkni"ciu 
sk adowiska na podstawie art. 
33 ust. 6 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 (je#li dotyczy) 

Poda%, organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni"cia. 
 

2.17 

Czy decyzja o zamkni"ciu 
sk adowiska na podstawie art. 
33 ust. 6 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je!eli nie, to wyja#ni% dlaczego. 

 

2.18 
Czy decyzja o zamkni"ciu 
zosta a przed u!ona? 

Je!eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda%: podstaw" prawn$, 

organ wydaj$cy, dat" wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni"cia. 

 

2.19 
Czy przed u!ona decyzja o 
zamkni"ciu zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je!eli nie, to wyja#ni% dlaczego. 
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Elementy charakterystyki 

sk adowiska odpadów 
Zakres danych Informacje o sk adowisku odpadów 

2.20 

Zgoda na zamkni"cie 
wydzielonej cz"#ci sk adowiska 
na podstawie art. 54 ustawy 
o odpadach 

Poda%: organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni"cia, dat" zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

 

2.21 

Zgoda na zamkni"cie 
sk adowiska odpadów na 
podstawie art. 54 ustawy 
o odpadach 

Poda%: organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni"cia, dat" zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

 

2.22 
Rok faktycznego zamkni"cia 
sk adowiska 

Poda% dat" zamkni"cia.  

2.23 
Decyzja zatwierdzaj$ca 
instrukcj" eksploatacji 
sk adowiska 

Poda%: organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji. 

'R-II-6623/12/1/04 

2.24 
Czy decyzja zatwierdzaj$ca 
instrukcj" eksploatacji 
sk adowiska by a czasowa? 

Je!eli tak, to wskaza% na jaki okres.  

2.25 

Zezwolenie na prowadzenie 
dzia alno#ci w zakresie odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów 
(je#li dotyczy) 

Poda%: organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji, termin 

obowi$zywania. 
 

2.26 
Pozwolenie zintegrowane (je#li 
dotyczy) 

Poda%: organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji, termin 

obowi$zywania. 
 

2.27 
Czy sk adowisko jest 
przewidziane do uzyskania 
pozwolenia zintegrowanego? 

Je!eli tak, to poda% termin 
(planowany) z o!enia wniosku. 

 

2.28 
Czy dla sk adowiska by a 
wydana decyzja w sprawie 
wstrzymania dzia alno#ci? 

Je!eli tak, to poda% dane nt. decyzji: 
podstaw" prawna, organ wydaj$cy, 
dat" wydania decyzji, znak decyzji, 

termin wstrzymania dzia alno#ci. 

 

3. Bazy danych i wykazy   

3.1 

Czy sk adowisko jest uj"te 
w wykazie zamieszczonym 
w wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami? 

[tak/nie]  

3.2 

Czy w wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami okre#lono 
termin zamkni"cia 
sk adowiska? 

[tak/nie] - je!eli tak, to poda% rok.  

3.3 
Czy sk adowisko jest uj"te 
w wojewódzkiej bazie 
o gospodarce odpadami? 

[tak/nie] tak 

3.4 
Czy sk adowisko odpadów jest 
uj"te w  bazie wojewódzkiej 
Inspekcji  Ochrony 'rodowiska? 

[tak/nie]  

3.5 
Czy sk adowisko jest uj"te 
w bazie Wojewódzkiego Urz"du 
Statystycznego? 

[tak/nie]  

3.6 

Czy sk adowisko zosta o uj"te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz$d Wojewódzki do 
ministerstwa 'rodowiska 
w 2004 r.? 

[tak/nie]  

3.7 

Czy sk adowisko zosta o uj"te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz$d Wojewódzki do 
ministerstwa 'rodowiska 
w 2004 r.? 

[tak/nie]  

3.8 

Czy sk adowisko zosta o uj"te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz$d Wojewódzki do 
ministerstwa 'rodowiska 
w 2004 r.? 

[tak/nie]  

4. Wymagania techniczne   

4.1 Pojemno#% ca kowita m
3

1850000 

4.2 Pojemno#% zape niona m
3

360000 



Lp. 
Elementy charakterystyki 

sk adowiska odpadów 
Zakres danych Informacje o sk adowisku odpadów 

4.3 
Pojemno#% pozosta a do 
zape nienia 

m
3  

4.4 
Powierzchnia w granicach 
korony 

m
2 152000 

Brak [tak/nie] nie 
Naturalna bariera geologiczne 

(mi$!szo#%, wspó czynnik filtracji) 
pod o!e gliniaste o grubo#ci 15-30 m 

Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, 
mi$!szo#%, wspó czynnik filtracji) 

 
4.5 Uszczelnienie 

Izolacja syntetyczna (materia , 
grubo#%) 

folia HDPE 

Brak [tak/nie] nie 
Warstwa drena!owa (mi$!szo#%, 

wspó czynnik filtracji) 
 

Kolektory (materia , #rednica)  
Ukszta towanie misy (nachylenie 
wzd u! kolektorów i w kierunku 

kolektorów, %) 
 

4.6 Drena! 

Zewn"trzny system rowów tak 
Brak [tak/nie] nie 

4.7 Gromadzenie odcieków W specjalnych zbiornikach 
(pojemno#%, m3) 

 

Odprowadzanie do kanalizacji 
miejskiej [tak/nie] 

tak, systemem przewodów 
drena!owych do przepompowni, 
zbiornika retencyjnego i ruroci$gów 
t ocznych 

Wywóz do oczyszczalni miejskiej 
[tak/nie] 

nie 

Wykorzystanie do celów 
technologicznych (jakich?) 

zraszanie odpadów 

4.8 Post"powanie z odciekami 

Oczyszczanie lub podczyszczanie we 
w asnej oczyszczalni (odbiornik 

#cieków oczyszczonych) 
 

Brak [tak/nie] nie 
Z emisj$ do atmosfery nie 
Spalanie w pochodni nie, tylko awaryjne 

4.9 
Instalacja do odprowadzania 
gazu sk adowiskowego 

Odzysk energii 

tak, gaz sk adowiskowy ujmowany za 
pomoc$ studni odgazowuj$cych 
z aktualnie eksploatowanego 
i nieczynnego sk adowiska 
i wykorzystywany w agregatach 
pr$dotwórczych 

Brak [tak/nie] nie 
4.10 Pas zieleni 

Szeroko#% pasa [m]  

4.11 Ogrodzenie [tak/nie] tak 

4.12 Rejestracja wjazdów [tak/nie]  

4.13 Ewidencja odpadów [tak/nie]  

4.14 Waga [tak/nie] tak 

4.15 
Urz$dzenia do mycia 
i dezynfekcji 

[tak/nie]  

[tak/nie]  
4.16 

Wykonywanie warstw 
przykrywaj$cych odpady Materia  (je#li odpady, poda% kod)  

Dane meteorologiczne  
Kontrola wykonywania elementów 

s u!$cych do monitoringu 
 

Wody powierzchniowe  
4.17 

Monitoring w fazie 
przedeksploatacyjnej 

Wody podziemne  

4.18 Monitoring w fazie Opad atmosferyczny  



Lp. 
Elementy charakterystyki 

sk adowiska odpadów 
Zakres danych Informacje o sk adowisku odpadów 

Wody powierzchniowe  
Wody odciekowe  
Wody podziemne  

Gaz sk adowiskowy  
Osiadanie powierzchni sk adowiska  

 eksploatacyjnej lub 
poeksploatacyjnej 

Struktura i sk ad odpadów  

5. Dofinansowanie   

5.1 

Czy dostosowanie sk adowiska 
wymaga dodatkowych #rodków 
finansowych (poza #rodkami 
w asnymi zarz$dzaj$cego)? 

Je!eli tak, to wskaza% szacowana 
ca kowita kwot" i #rodki w asne 

zarz$dzaj$cego. Je#li nie, wpisa% „0”. 
 

5.2 

Czy rekultywacja sk adowiska 
wymaga dodatkowych #rodkami 
finansowych (poza #rodkami 
w asnymi zarz$dzaj$cego)? 

Je!eli tak, to wskaza% szacowana 
ca kowita kwot" i #rodki w asne 

zarz$dzaj$cego. Je#li nie, wpisa% „0”. 
 

6. Odpady   

6.1 
Czy na sk adowisku odpadów 
s$ deponowane odpady 
komunalne? 

[tak/nie] tak 

6.2 

Czy na sk adowisku odpadów 
s$ deponowane wy $cznie 
odpady wydobywcze okre#lone 
w dyrektywie 2006/21/WE? 

[tak/nie]  

6.3 
Kody odpadów, które s$ 
dopuszczone do sk adowania 
na sk adowisku odpadów

3)
(kody odpadów) 

020106; 150203; 160380; 168102; 
170107; 170180; 170202; 170203; 
170380; 170604; 170904; 200201; 
200301; 200303; 200307; 200399 

6.4 
Czy odpady s$ sk adowane 
zgodnie z rozporz$dzeniem 
Ministra Gospodarki?

4)
[tak/nie]  

6.5 
Kody odpadów dopuszczonych 
do odzysku na sk adowisku 
odpadów (je#li dotyczy) 

poda% w jakim celu s$ 
wykorzystywane poszczególne 

rodzaje odpadów. 
 

6.6 
Czy do rekultywacji 
wykorzystywane s$ odpady? 

Je!eli tak, to poda% jakie rodzaje 
odpadów (kody) i na podstawie jakiej 

decyzji, ze wskazaniem podstawy 
prawnej, organu wydaj$cego, daty 

decyzji, znak decyzji. 

 

6.7 
Masa odpadów sk adowana 
w 2003 r. (je#li dotyczy) 

[Mg]  

6.8 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2003 r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg]  

6.9 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni"ciu 
sk adowiska w 2003 r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

 

6.10 
Masa odpadów sk adowana 
w 2004 r. (je#li dotyczy) 

[Mg]  

6.11 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2004r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg]  

6.12 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni"ciu 
sk adowiska w 2004 r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

 

6.13 
Masa odpadów sk adowana 
w 2005 r. (je#li dotyczy) 

[Mg]  
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Zakres danych Informacje o sk adowisku odpadów 

6.14 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2005 r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg]  

6.15 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni"ciu 
sk adowiska w 2005 r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

 

6.16 
Masa odpadów sk adowana 
w 2006 r. (je#li dotyczy) 

[Mg] 24716,2 

6.17 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2006 r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg]  

6.18 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni"ciu 
sk adowiska w 2006 r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

 

 
Obja#nienia do tabeli: 
1) N - sk adowisko odpadów niebezpiecznych, O - sk adowisko odpadów oboj"tnych, IN - sk adowisko odpadów 

innych ni! niebezpieczne i oboj"tne.  Je#li na sk adowisku s$ sk adowane wy $cznie odpady wydobywcze 
(zdefiniowane dyrektywie 2006/21/WE) dodatkowo dopisa% okre#lenie UOU- obiekt unieszkodliwiania odpadów. 

2) Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy- Prawo ochrony #rodowiska, ustawy o odpadach oraz 
o zmianie niektórych ustaw. 

3) Wed ug rozporz$dzenia Ministra 'rodowiska z dnia 27 wrze#nia 2001 w sprawie katalogu odpadów 
4) Rozporz$dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pa(dziernika 2002r. w sprawie rodzajów odpadów, które mog$ 

by% sk adowane w sposób nieselektywny (Dz.U. Nr 191, poz. 1595). 
 







Karta sk adowiska odpadów 
 
Sk adowisko odpadów innych ni! niebezpieczne i oboj"tne „Cofinco-Poland" 
Sp. z o.o. w Jastrz"biu Zdroju 
 
stan na dzie# 31 grudnia 2006 r. 

Lp. 
Elementy charakterystyki 

sk adowiska odpadów 
Zakres danych Informacje o sk adowisku odpadów 

1. Ogólne informacje o obiekcie   

1.1 
Nazwa i adres sk adowiska 
odpadów 

 

Sk adowisko odpadów innych ni! 
niebezpieczne i oboj"tne „Cofinco-
Poland" Sp. z o.o.  
ul D"biny 36 
Jastrz"bie Zdrój 

1.2 Gmina  Jastrz"bie Zdrój 

1.3 Powiat  Jastrz"bie Zdrój 

1.4 Województwo  #l$skie 

1.5 REGON (je%li posiada)  271295442 

1.6 NIP (je%li posiada)  634-013-60-03 

1.7 Typ sk adowiska (N/O/IN; OUO)
1)

IN 

1.8 
Nazwa i adres w a%ciciela 
sk adowiska odpadów 

Poda&, czy jest to jednostka 
samorz$du terytorialnego, Skarbu 
Pa'stwa, przedsi"biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda& % udzia u 

jednostek samorz$du terytorialnego) 

„COFINCO-POLAND" Sp z o o. 
ul. Graniczna 29 
40-956 Katowice 
Przedsi"biorca Prywatny 

1.9 REGON (je%li posiada)  271295442 

1.10 NIP (je%li posiada)  634-013-60-03 

1.11 
Nazwa i adres w a%ciciela 
gruntu pod sk adowiskiem 
odpadów 

Poda&, czy jest to jednostka 
samorz$du terytorialnego, Skarbu 
Pa'stwa, przedsi"biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda& % udzia u 

jednostek samorz$du terytorialnego) 

Gmina Jastrz"bie Zdrój 

1.12 REGON (je%li posiada)   

1.13 NIP (je%li posiada)   

1.14 
Nazwa i adres zarz$dzaj$cego 
sk adowiskiem odpadów 

Poda&, czy jest to jednostka 
samorz$du terytorialnego, Skarbu 
Pa'stwa, przedsi"biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda& % udzia u 

jednostek samorz$du terytorialnego) 

Przedsi"biorca Prywatny 
„COFINCO-POLAND" Sp z o o. 
ul Graniczna 29 
40-956 Katowice 

1.15 REGON (je%li posiada)  271295442 

1.16 NIP (je%li posiada)  634-013-60-03 

1.17 
Czy kierownik sk adowiska 
posiada wymagane 
kwalifikacje? 

[tak/nie] TAK 

1.18 Liczba kwater szt.  

1.19 Liczba kwater eksploatowanych szt. Kwatera 1, sektor III 

1.20 Liczba kwater zamkni"tych szt.  

1.21 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
budowy? 

[tak/nie] TAK 

1.22 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
eksploatacji (przed 
zamkni"ciem)? 

[tak/nie] TAK. 

1.23 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
rekultywacji? 

[tak/nie] TAK 

1.24 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
monitoringu po zako'czeniu 
rekultywacji? 

[tak/nie] TAK 

1.25 
Czy sk adowisko jest w okresie 
po zako'czeniu monitoringu? 

[tak/nie] NIE 
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2. Decyzje administracyjne   

2.1 
Decyzja lokalizacyjna 
(je%li dotyczy) 

Poda&: organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji. 

 

2.2 
Decyzja o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania 
terenu (je%li dotyczy) 

Poda&: organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji. 

 

2.3 Pozwolenie na budow" 
Poda&: organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji; wskaza&, je%li 

decyzja zosta a uchylona. 

1) Prezydent Jastrz"bia Zdroju  
24.IX.1999 r.  
Ar.-73511/102/99 sektor II  
2) Prezydent Jastrz"bia Zdroju  
22.XII.2003 r.  
Ar - 7353-77/03 

2.4 
Pozwolenie na u!ytkowanie 
(je%li dotyczy) 

Poda&: organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego Jastrz"bie Zdrój 18 IX 
2006 r. PINB-405/44/06 

2.5 

Decyzja o wykonaniu przegl$du 
ekologicznego na podstawie 
art. 33 ust. 1 ustawy 
wprowadzajacej

2)

Poda&: organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Prezydent Jastrz"bia Zdroju  
11.11.2002 r.  
O# 1 7617-8/02 

2.6 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 
ustawy wprowadzajacej

2)
 (je%li 

dotyczy) 

Poda&: organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

Wojewoda #l$ski  
31 XII 2003 r  
#R II 6626/26/03  
Dostosowa& do 31^11 2005 r 

2.7 

Czy tre%& decyzji o dostosowa-
niu na podstawie art. 33 ust. 2 
pkt 1 ustawy wprowadzajacej

2)
 

zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je!eli nie, to wyja%ni&, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

TAK. 

2.8 
Czy decyzja o dostosowaniu 
zosta a przed u!ona? 

Je!eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda&: podstaw" prawn$, 

organ wydaj$cy, dat" wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

 

2.9 
Czy przed u!ona decyzja 
zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je!eli nie, to wyja%ni&, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

 

2.10 
Rok faktycznego dostosowania 
sk adowiska odpadów 

Poda& dat" dostosowania. XII.2005 r 

2.11 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 
ustawy wprowadzajacej

2)
 (je%li 

dotyczy) 

Poda&, organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 
 

2.12 

Czy tre%& decyzji o 
dostosowaniu na podstawie art. 
33 ust. 2 pkt 2 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je!eli nie, to wyja%ni&, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

 

2.13 
Czy decyzja o dostosowaniu 
zosta a przed u!ona? 

Je!eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda&: podstaw" prawn$, 

organ wydaj$cy, dat" wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

 

2.14 
Czy przed u!ona decyzja 
zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je!eli nie, to wyja%ni&, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

 

2.15 
Rok faktycznego dostosowania 
sk adowiska odpadów 

Poda& rok.  

2.16 

Decyzja o zamkni"ciu 
sk adowiska na podstawie art. 
33 ust. 6 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 (je%li dotyczy) 

Poda&, organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni"cia. 
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2.17 

Czy decyzja o zamkni"ciu 
sk adowiska na podstawie art. 
33 ust. 6 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je!eli nie, to wyja%ni& dlaczego. 

 

2.18 
Czy decyzja o zamkni"ciu 
zosta a przed u!ona? 

Je!eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda&: podstaw" prawn$, 

organ wydaj$cy, dat" wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni"cia. 

 

2.19 
Czy przed u!ona decyzja o 
zamkni"ciu zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je!eli nie, to wyja%ni& dlaczego. 

 

2.20 

Zgoda na zamkni"cie 
wydzielonej cz"%ci sk adowiska 
na podstawie art. 54 ustawy 
o odpadach 

Poda&: organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni"cia, dat" zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

 

2.21 

Zgoda na zamkni"cie 
sk adowiska odpadów na 
podstawie art. 54 ustawy 
o odpadach 

Poda&: organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni"cia, dat" zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

 

2.22 
Rok faktycznego zamkni"cia 
sk adowiska 

Poda& dat" zamkni"cia. - 

2.23 
Decyzja zatwierdzaj$ca 
instrukcj" eksploatacji 
sk adowiska 

Poda&: organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Wojewoda #l$ski  
20 VI 2006 r  
#R -11-6623/6/06 

2.24 
Czy decyzja zatwierdzaj$ca 
instrukcj" eksploatacji 
sk adowiska by a czasowa? 

Je!eli tak, to wskaza& na jaki okres. NIE 

2.25 

Zezwolenie na prowadzenie 
dzia alno%ci w zakresie odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów 
(je%li dotyczy) 

Poda&: organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji, termin 

obowi$zywania. 
 

2.26 
Pozwolenie zintegrowane (je%li 
dotyczy) 

Poda&: organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji, termin 

obowi$zywania. 

Wojewoda #l$ski 
18 V 2006 r 
#R7III-6618/PZ/74/05/8/06 

2.27 
Czy sk adowisko jest 
przewidziane do uzyskania 
pozwolenia zintegrowanego? 

Je!eli tak, to poda& termin 
(planowany) z o!enia wniosku. 

 

2.28 
Czy dla sk adowiska by a 
wydana decyzja w sprawie 
wstrzymania dzia alno%ci? 

Je!eli tak, to poda& dane nt. decyzji: 
podstaw" prawna, organ wydaj$cy, 
dat" wydania decyzji, znak decyzji, 

termin wstrzymania dzia alno%ci. 

NIE 

3. Bazy danych i wykazy   

3.1 

Czy sk adowisko jest uj"te 
w wykazie zamieszczonym 
w wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami? 

[tak/nie] 
TAK 

3.2 

Czy w wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami okre%lono 
termin zamkni"cia 
sk adowiska? 

[tak/nie] - je!eli tak, to poda& rok. 2030 

3.3 
Czy sk adowisko jest uj"te 
w wojewódzkiej bazie 
o gospodarce odpadami? 

[tak/nie] TAK 

3.4 
Czy sk adowisko odpadów jest 
uj"te w  bazie wojewódzkiej 
Inspekcji  Ochrony #rodowiska? 

[tak/nie] TAK 

3.5 
Czy sk adowisko jest uj"te 
w bazie Wojewódzkiego Urz"du 
Statystycznego? 

[tak/nie] TAK 

3.6 

Czy sk adowisko zosta o uj"te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz$d Wojewódzki do 
ministerstwa #rodowiska 
w 2004 r.? 

[tak/nie] TAK. 
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3.7 

Czy sk adowisko zosta o uj"te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz$d Wojewódzki do 
ministerstwa #rodowiska 
w 2004 r.? 

[tak/nie] - 

3.8 

Czy sk adowisko zosta o uj"te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz$d Wojewódzki do 
ministerstwa #rodowiska 
w 2004 r.? 

[tak/nie]  

4. Wymagania techniczne   

4.1 Pojemno%& ca kowita m
3

Planowana 4500000 Mg 

4.2 Pojemno%& zape niona m
3

908503 Mg 

4.3 
Pojemno%& pozosta a do 
zape nienia 

m
3  

4.4 
Powierzchnia w granicach 
korony 

m
2 510000 

Brak [tak/nie] NIE 
Naturalna bariera geologiczne 

(mi$!szo%&, wspó czynnik filtracji) 
Glina 0,6 m 

Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, 
mi$!szo%&, wspó czynnik filtracji) 

 
4.5 Uszczelnienie 

Izolacja syntetyczna (materia , 
grubo%&) 

Folia HDPE 2 mm 

Brak [tak/nie] TAK 
Warstwa drena!owa (mi$!szo%&, 

wspó czynnik filtracji) 
0,5 

Kolektory (materia , %rednica) HDPE 
Ukszta towanie misy (nachylenie 
wzd u! kolektorów i w kierunku 

kolektorów, %) 
 

4.6 Drena! 

Zewn"trzny system rowów TAK 
Brak [tak/nie] TAK 

4.7 Gromadzenie odcieków W specjalnych zbiornikach 
(pojemno%&, m3) 

 

Odprowadzanie do kanalizacji 
miejskiej [tak/nie] 

nie 

Wywóz do oczyszczalni miejskiej 
[tak/nie] 

tak 

Wykorzystanie do celów 
technologicznych (jakich?) 

zraszanie sk adowiska 
4.8 Post"powanie z odciekami 

Oczyszczanie lub podczyszczanie we 
w asnej oczyszczalni (odbiornik 

%cieków oczyszczonych) 
NIE 

Brak [tak/nie] TAK 
Z emisj$ do atmosfery  
Spalanie w pochodni TAK 

4.9 
Instalacja do odprowadzania 
gazu sk adowiskowego 

Odzysk energii nie 
Brak [tak/nie] TAK 

4.10 Pas zieleni 
Szeroko%& pasa [m] 10 m 

4.11 Ogrodzenie [tak/nie] cz"%ciowo 

4.12 Rejestracja wjazdów [tak/nie] TAK 

4.13 Ewidencja odpadów [tak/nie] TAK 

4.14 Waga [tak/nie] TAK 

4.15 
Urz$dzenia do mycia 
i dezynfekcji 

[tak/nie] TAK 

[tak/nie] TAK 
4.16 

Wykonywanie warstw 
przykrywaj$cych odpady Materia  (je%li odpady, poda& kod)  

Dane meteorologiczne  4.17 Monitoring w fazie 
przedeksploatacyjnej Kontrola wykonywania elementów 

s u!$cych do monitoringu 
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Wody powierzchniowe    

Wody podziemne  
Opad atmosferyczny TAK 

Wody powierzchniowe TAK 
Wody odciekowe TAK 
Wody podziemne TAK 

Gaz sk adowiskowy TAK 
Osiadanie powierzchni sk adowiska TAK 

4.18 
Monitoring w fazie 
eksploatacyjnej lub 
poeksploatacyjnej 

Struktura i sk ad odpadów TAK 

5. Dofinansowanie   

5.1 

Czy dostosowanie sk adowiska 
wymaga dodatkowych %rodków 
finansowych (poza %rodkami 
w asnymi zarz$dzaj$cego)? 

Je!eli tak, to wskaza& szacowana 
ca kowita kwot" i %rodki w asne 

zarz$dzaj$cego. Je%li nie, wpisa& „0”. 
 

5.2 

Czy rekultywacja sk adowiska 
wymaga dodatkowych %rodkami 
finansowych (poza %rodkami 
w asnymi zarz$dzaj$cego)? 

Je!eli tak, to wskaza& szacowana 
ca kowita kwot" i %rodki w asne 

zarz$dzaj$cego. Je%li nie, wpisa& „0”. 
 

6. Odpady   

6.1 
Czy na sk adowisku odpadów 
s$ deponowane odpady 
komunalne? 

[tak/nie] tak 

6.2 

Czy na sk adowisku odpadów 
s$ deponowane wy $cznie 
odpady wydobywcze okre%lone 
w dyrektywie 2006/21/WE? 

[tak/nie] nie 

6.3 
Kody odpadów, które s$ 
dopuszczone do sk adowania 
na sk adowisku odpadów

3)
(kody odpadów) 

200301; 200302; 200303; 200307; 
200306; 200203; 190801; 190802; 
191212; 190501; 190503; 190805 

6.4 
Czy odpady s$ sk adowane 
zgodnie z rozporz$dzeniem 
Ministra Gospodarki?

4)
[tak/nie] tak 

6.5 
Kody odpadów dopuszczonych 
do odzysku na sk adowisku 
odpadów (je%li dotyczy) 

poda& w jakim celu s$ 
wykorzystywane poszczególne 

rodzaje odpadów. 

010412; 100101; 170102; 190805; 
191209; 200201; 200202 
Warstwy przesypowe, drogi 
technologiczne, rekultywacja 

6.6 
Czy do rekultywacji 
wykorzystywane s$ odpady? 

Je!eli tak, to poda& jakie rodzaje 
odpadów (kody) i na podstawie jakiej 

decyzji, ze wskazaniem podstawy 
prawnej, organu wydaj$cego, daty 

decyzji, znak decyzji. 

190805; 200201  
#R-III-6618/PZ/74/05/8/06  
18.V.2006r. 
Wojewoda #l$ski  
POZWOLENIE ZINTEGROWANE 

6.7 
Masa odpadów sk adowana 
w 2003 r. (je%li dotyczy) 

[Mg] 62796,51 

6.8 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2003 r. (je%li 
dotyczy) 

[Mg] 41883 

6.9 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni"ciu 
sk adowiska w 2003 r. (je%li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

379,30 

6.10 
Masa odpadów sk adowana 
w 2004 r. (je%li dotyczy) 

[Mg] 55650,24 

6.11 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2004r. (je%li 
dotyczy) 

[Mg] 41912,94 
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6.12 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni"ciu 
sk adowiska w 2004 r. (je%li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

745,30 

6.13 
Masa odpadów sk adowana 
w 2005 r. (je%li dotyczy) 

[Mg] 56215,10 

6.14 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2005 r. (je%li 
dotyczy) 

[Mg] 31750,24 

6.15 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni"ciu 
sk adowiska w 2005 r. (je%li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

999,62 

6.16 
Masa odpadów sk adowana 
w 2006 r. (je%li dotyczy) 

[Mg] 69362,11 

6.17 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2006 r. (je%li 
dotyczy) 

[Mg] 1786,10 

6.18 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni"ciu 
sk adowiska w 2006 r. (je%li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

982,92 

 
Obja%nienia do tabeli: 
1) N - sk adowisko odpadów niebezpiecznych, O - sk adowisko odpadów oboj"tnych, IN - sk adowisko odpadów 

innych ni! niebezpieczne i oboj"tne.  Je%li na sk adowisku s$ sk adowane wy $cznie odpady wydobywcze 
(zdefiniowane dyrektywie 2006/21/WE) dodatkowo dopisa& okre%lenie UOU- obiekt unieszkodliwiania odpadów. 

2) Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy- Prawo ochrony %rodowiska, ustawy o odpadach oraz 
o zmianie niektórych ustaw. 

3) Wed ug rozporz$dzenia Ministra #rodowiska z dnia 27 wrze%nia 2001 w sprawie katalogu odpadów 
4) Rozporz$dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pa(dziernika 2002r. w sprawie rodzajów odpadów, które mog$ 

by& sk adowane w sposób nieselektywny (Dz.U. Nr 191, poz. 1595). 
 























































































Karta sk adowiska odpadów 
 
Sk adowisko Odpadów Komunalnych ul. !wirowa Katowice 
 
stan na dzie" 31 grudnia 2006 r. 

Lp. 
Elementy charakterystyki 

sk adowiska odpadów 
Zakres danych Informacje o sk adowisku odpadów 

1. Ogólne informacje o obiekcie   

1.1 
Nazwa i adres sk adowiska 
odpadów 

 

Sk adowisko Odpadów Komunalnych 
ul. !wirowa 
40-310 Katowice 

1.2 Gmina  Katowice 

1.3 Powiat  Katowice 

1.4 Województwo  "l#skie 

1.5 REGON (je$li posiada)  272810840 (zak adu) 

1.6 NIP (je$li posiada)  954-10-02-363 (zak adu) 

1.7 Typ sk adowiska (N/O/IN; OUO)
1)

IN 

1.8 
Nazwa i adres w a$ciciela 
sk adowiska odpadów 

Poda%, czy jest to jednostka 
samorz#du terytorialnego, Skarbu 
Pa&stwa, przedsi'biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda% % udzia u 

jednostek samorz#du terytorialnego) 

Jednostka bud(etowa Urz'du Miasta 
Katowice 
ul. M y&ska 4 

1.9 REGON (je$li posiada)  59291427101 

1.10 NIP (je$li posiada)  634-001-01-47 

1.11 
Nazwa i adres w a$ciciela 
gruntu pod sk adowiskiem 
odpadów 

Poda%, czy jest to jednostka 
samorz#du terytorialnego, Skarbu 
Pa&stwa, przedsi'biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda% % udzia u 

jednostek samorz#du terytorialnego) 

Urz#d Miasta Katowice 
ul. M y&ska 4 

1.12 REGON (je$li posiada)  59291427101 

1.13 NIP (je$li posiada)  634-001-01-47 

1.14 
Nazwa i adres zarz#dzaj#cego 
sk adowiskiem odpadów 

Poda%, czy jest to jednostka 
samorz#du terytorialnego, Skarbu 
Pa&stwa, przedsi'biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda% % udzia u 

jednostek samorz#du terytorialnego) 

Zak ad Utylizacji Odpadów Szpitalnych i 
Komunalnych 
ul. Hutnicza 8 
40-241 Katowice 
jednostka samorz#du terytorialnego 

1.15 REGON (je$li posiada)  272810840 

1.16 NIP (je$li posiada)  954-10-02-363 

1.17 
Czy kierownik sk adowiska 
posiada wymagane 
kwalifikacje? 

[tak/nie] Tak 

1.18 Liczba kwater szt. 4 

1.19 Liczba kwater eksploatowanych szt. 2 

1.20 Liczba kwater zamkni'tych szt. 0 

1.21 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
budowy? 

[tak/nie] Tak 

1.22 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
eksploatacji (przed 
zamkni'ciem)? 

[tak/nie] Tak 

1.23 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
rekultywacji? 

[tak/nie] Nie 

1.24 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
monitoringu po zako&czeniu 
rekultywacji? 

[tak/nie] Nie 

1.25 
Czy sk adowisko jest w okresie 
po zako&czeniu monitoringu? 

[tak/nie] Nie 
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2. Decyzje administracyjne   

2.1 
Decyzja lokalizacyjna 
(je$li dotyczy) 

Poda%: organ wydaj#cy, dat' wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Urz#d Miasta Katowice 
10.04.1995r. 
nr decyzji 102/95 

2.2 
Decyzja o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania 
terenu (je$li dotyczy) 

Poda%: organ wydaj#cy, dat' wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Urz#d Wojewódzki w Katowicach 
26.06.1996r. 
EK-III-8624/KA/940/5/96 
nr decyzji 87/96 

2.3 Pozwolenie na budow' 
Poda%: organ wydaj#cy, dat' wydania 
decyzji, znak decyzji; wskaza%, je$li 

decyzja zosta a uchylona. 

Urz#d Miasta Katowice 
21.04.1997r. 
decyzja nr 431/97 

2.4 
Pozwolenie na u(ytkowanie 
(je$li dotyczy) 

Poda%: organ wydaj#cy, dat' wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Urz#d Miasta Katowice 
31.08.1999r. 
decyzja nr 1342/99 

2.5 

Decyzja o wykonaniu przegl#du 
ekologicznego na podstawie 
art. 33 ust. 1 ustawy 
wprowadzajacej

2)

Poda%: organ wydaj#cy, dat' wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Decyzja Wojewody "l#skiego 
31.12.2003r. 
"r-III-6626/29/03 

2.6 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 
ustawy wprowadzajacej

2)
 (je$li 

dotyczy) 

Poda%: organ wydaj#cy, dat' wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

Decyzja Wojewody "l#skiego 
31.12.2003r. 
"r-II-6626/29/03 

2.7 

Czy tre$% decyzji o dostosowa-
niu na podstawie art. 33 ust. 2 
pkt 1 ustawy wprowadzajacej

2)
 

zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je(eli nie, to wyja$ni%, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

Tak 

2.8 
Czy decyzja o dostosowaniu 
zosta a przed u(ona? 

Je(eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda%: podstaw' prawn#, 

organ wydaj#cy, dat' wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

Nie dotyczy 

2.9 
Czy przed u(ona decyzja 
zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je(eli nie, to wyja$ni%, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

Nie dotyczy 

2.10 
Rok faktycznego dostosowania 
sk adowiska odpadów 

Poda% dat' dostosowania. Nie dotyczy 

2.11 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 
ustawy wprowadzajacej

2)
 (je$li 

dotyczy) 

Poda%, organ wydaj#cy, dat' wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 
Nie dotyczy 

2.12 

Czy tre$% decyzji o 
dostosowaniu na podstawie art. 
33 ust. 2 pkt 2 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je(eli nie, to wyja$ni%, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

Nie dotyczy 

2.13 
Czy decyzja o dostosowaniu 
zosta a przed u(ona? 

Je(eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda%: podstaw' prawn#, 

organ wydaj#cy, dat' wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

Nie dotyczy 

2.14 
Czy przed u(ona decyzja 
zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je(eli nie, to wyja$ni%, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

Nie dotyczy 

2.15 
Rok faktycznego dostosowania 
sk adowiska odpadów 

Poda% rok. 31.12.2005r. 

2.16 

Decyzja o zamkni'ciu 
sk adowiska na podstawie art. 
33 ust. 6 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 (je$li dotyczy) 

Poda%, organ wydaj#cy, dat' wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni'cia. 
Nie dotyczy 
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2.17 

Czy decyzja o zamkni'ciu 
sk adowiska na podstawie art. 
33 ust. 6 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je(eli nie, to wyja$ni% dlaczego. 

Nie dotyczy 

2.18 
Czy decyzja o zamkni'ciu 
zosta a przed u(ona? 

Je(eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda%: podstaw' prawn#, 

organ wydaj#cy, dat' wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni'cia. 

Nie dotyczy 

2.19 
Czy przed u(ona decyzja o 
zamkni'ciu zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je(eli nie, to wyja$ni% dlaczego. 

Nie dotyczy 

2.20 

Zgoda na zamkni'cie 
wydzielonej cz'$ci sk adowiska 
na podstawie art. 54 ustawy 
o odpadach 

Poda%: organ wydaj#cy, dat' wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni'cia, dat' zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

Nie dotyczy 

2.21 

Zgoda na zamkni'cie 
sk adowiska odpadów na 
podstawie art. 54 ustawy 
o odpadach 

Poda%: organ wydaj#cy, dat' wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni'cia, dat' zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

Nie dotyczy 

2.22 
Rok faktycznego zamkni'cia 
sk adowiska 

Poda% dat' zamkni'cia. Nie dotyczy 

2.23 
Decyzja zatwierdzaj#ca 
instrukcj' eksploatacji 
sk adowiska 

Poda%: organ wydaj#cy, dat' wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Decyzja Wojewody "l#skiego 
24.02.2004r. 
"r-III-6623/20/03/3/04 

2.24 
Czy decyzja zatwierdzaj#ca 
instrukcj' eksploatacji 
sk adowiska by a czasowa? 

Je(eli tak, to wskaza% na jaki okres. Nie 

2.25 

Zezwolenie na prowadzenie 
dzia alno$ci w zakresie odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów 
(je$li dotyczy) 

Poda%: organ wydaj#cy, dat' wydania 
decyzji, znak decyzji, termin 

obowi#zywania. 
Nie dotyczy 

2.26 
Pozwolenie zintegrowane (je$li 
dotyczy) 

Poda%: organ wydaj#cy, dat' wydania 
decyzji, znak decyzji, termin 

obowi#zywania. 

Wniosek w trakcie rozpatrywania przez 
Wojewod' 

2.27 
Czy sk adowisko jest 
przewidziane do uzyskania 
pozwolenia zintegrowanego? 

Je(eli tak, to poda% termin 
(planowany) z o(enia wniosku. 

Tak 
Wniosek w trakcie rozpatrywania 

2.28 
Czy dla sk adowiska by a 
wydana decyzja w sprawie 
wstrzymania dzia alno$ci? 

Je(eli tak, to poda% dane nt. decyzji: 
podstaw' prawna, organ wydaj#cy, 
dat' wydania decyzji, znak decyzji, 

termin wstrzymania dzia alno$ci. 

Nie 

3. Bazy danych i wykazy   

3.1 

Czy sk adowisko jest uj'te 
w wykazie zamieszczonym 
w wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami? 

[tak/nie] Tak 

3.2 

Czy w wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami okre$lono 
termin zamkni'cia 
sk adowiska? 

[tak/nie] - je(eli tak, to poda% rok. 2020 

3.3 
Czy sk adowisko jest uj'te 
w wojewódzkiej bazie 
o gospodarce odpadami? 

[tak/nie] Tak 

3.4 
Czy sk adowisko odpadów jest 
uj'te w  bazie wojewódzkiej 
Inspekcji  Ochrony "rodowiska? 

[tak/nie] Tak 

3.5 
Czy sk adowisko jest uj'te 
w bazie Wojewódzkiego Urz'du 
Statystycznego? 

[tak/nie] Tak 

3.6 

Czy sk adowisko zosta o uj'te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz#d Wojewódzki do 
ministerstwa "rodowiska 
w 2004 r.? 

[tak/nie] Tak 
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3.7 

Czy sk adowisko zosta o uj'te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz#d Wojewódzki do 
ministerstwa "rodowiska 
w 2004 r.? 

[tak/nie] Tak 

3.8 

Czy sk adowisko zosta o uj'te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz#d Wojewódzki do 
ministerstwa "rodowiska 
w 2004 r.? 

[tak/nie] Tak 

4. Wymagania techniczne   

4.1 Pojemno$% ca kowita m
3

850000 

4.2 Pojemno$% zape niona m
3

240000 

4.3 
Pojemno$% pozosta a do 
zape nienia 

m
3 610000 

4.4 
Powierzchnia w granicach 
korony 

m
2 109098 

Brak [tak/nie] Nie 
Naturalna bariera geologiczne 

(mi#(szo$%, wspó czynnik filtracji) 
Nie dotyczy 

Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, 
mi#(szo$%, wspó czynnik filtracji) 

Nie dotyczy 
4.5 Uszczelnienie 

Izolacja syntetyczna (materia , 
grubo$%) 

Podwójna folia HDPE o grubo$ci 2 mm 

Brak [tak/nie] Nie 

Warstwa drena(owa (mi#(szo$%, 
wspó czynnik filtracji) 

Kolektory u o(one w warstwie (wiru 
o grubo$ci 30cm 

Kolektory (materia , $rednica) Rury HDPE o $rednicy 160 i 200mm 
Ukszta towanie misy (nachylenie 
wzd u( kolektorów i w kierunku 

kolektorów, %) 

1% wzd u( kolektorów 
1,5% w poprzek kolektorów 

4.6 Drena( 

Zewn'trzny system rowów Brak danych 
Brak [tak/nie] Tak 

4.7 Gromadzenie odcieków W specjalnych zbiornikach 
(pojemno$%, m3) 

Nie dotyczy 

Odprowadzanie do kanalizacji 
miejskiej [tak/nie] 

Tak 

Wywóz do oczyszczalni miejskiej 
[tak/nie] 

Nie 

Wykorzystanie do celów 
technologicznych (jakich?) 

Nie 
4.8 Post'powanie z odciekami 

Oczyszczanie lub podczyszczanie we 
w asnej oczyszczalni (odbiornik 

$cieków oczyszczonych) 
Nie 

Brak [tak/nie] Nie 
Z emisj# do atmosfery Nie 
Spalanie w pochodni Tak 

4.9 
Instalacja do odprowadzania 
gazu sk adowiskowego 

Odzysk energii Nie 
Brak [tak/nie] Nie 

4.10 Pas zieleni 
Szeroko$% pasa [m] 15 

4.11 Ogrodzenie [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 
Urz#dzenia do mycia 
i dezynfekcji 

[tak/nie] Tak 

[tak/nie] Tak 
4.16 

Wykonywanie warstw 
przykrywaj#cych odpady Materia  (je$li odpady, poda% kod) Piasek, piaszczysta gleba 

4.17 Monitoring w fazie Dane meteorologiczne Nie dotyczy 
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Kontrola wykonywania elementów 
s u(#cych do monitoringu 

Nie dotyczy 

Wody powierzchniowe Nie dotyczy 

 przedeksploatacyjnej 

Wody podziemne Nie dotyczy 
Opad atmosferyczny Tak 

Wody powierzchniowe Tak 
Wody odciekowe Tak 
Wody podziemne Tak 

Gaz sk adowiskowy Tak 
Osiadanie powierzchni sk adowiska Tak 

4.18 
Monitoring w fazie 
eksploatacyjnej lub 
poeksploatacyjnej 

Struktura i sk ad odpadów Tak 

5. Dofinansowanie   

5.1 

Czy dostosowanie sk adowiska 
wymaga dodatkowych $rodków 
finansowych (poza $rodkami 
w asnymi zarz#dzaj#cego)? 

Je(eli tak, to wskaza% szacowana 
ca kowita kwot' i $rodki w asne 

zarz#dzaj#cego. Je$li nie, wpisa% „0”. 
Nie dotyczy 

5.2 

Czy rekultywacja sk adowiska 
wymaga dodatkowych $rodkami 
finansowych (poza $rodkami 
w asnymi zarz#dzaj#cego)? 

Je(eli tak, to wskaza% szacowana 
ca kowita kwot' i $rodki w asne 

zarz#dzaj#cego. Je$li nie, wpisa% „0”. 

Tak 
1,5mln z , $rodki w asne 0 

6. Odpady   

6.1 
Czy na sk adowisku odpadów 
s# deponowane odpady 
komunalne? 

[tak/nie] Tak 

6.2 

Czy na sk adowisku odpadów 
s# deponowane wy #cznie 
odpady wydobywcze okre$lone 
w dyrektywie 2006/21/WE? 

[tak/nie] Nie 

6.3 
Kody odpadów, które s# 
dopuszczone do sk adowania 
na sk adowisku odpadów

3)
(kody odpadów) 19 05 01, 20 03 01 

6.4 
Czy odpady s# sk adowane 
zgodnie z rozporz#dzeniem 
Ministra Gospodarki?

4)
[tak/nie] Tak 

6.5 
Kody odpadów dopuszczonych 
do odzysku na sk adowisku 
odpadów (je$li dotyczy) 

poda% w jakim celu s# 
wykorzystywane poszczególne 

rodzaje odpadów. 

01 04 12, 17 01 07, 20 02 02 – jako 
warstwa przesypowa 

6.6 
Czy do rekultywacji 
wykorzystywane s# odpady? 

Je(eli tak, to poda% jakie rodzaje 
odpadów (kody) i na podstawie jakiej 

decyzji, ze wskazaniem podstawy 
prawnej, organu wydaj#cego, daty 

decyzji, znak decyzji. 

Nie dotyczy 

6.7 
Masa odpadów sk adowana 
w 2003 r. (je$li dotyczy) 

[Mg] 30000 

6.8 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2003 r. (je$li 
dotyczy) 

[Mg] Nie dotyczy 

6.9 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni'ciu 
sk adowiska w 2003 r. (je$li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

Nie dotyczy 

6.10 
Masa odpadów sk adowana 
w 2004 r. (je$li dotyczy) 

[Mg] 28500 

6.11 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2004r. (je$li 
dotyczy) 

[Mg] Nie 

6.12 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni'ciu 
sk adowiska w 2004 r. (je$li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

Nie 
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6.13 
Masa odpadów sk adowana 
w 2005 r. (je$li dotyczy) 

[Mg] 37500 

6.14 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2005 r. (je$li 
dotyczy) 

[Mg] Nie 

6.15 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni'ciu 
sk adowiska w 2005 r. (je$li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

Nie 

6.16 
Masa odpadów sk adowana 
w 2006 r. (je$li dotyczy) 

[Mg] 36700 

6.17 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2006 r. (je$li 
dotyczy) 

[Mg] 1000 

6.18 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni'ciu 
sk adowiska w 2006 r. (je$li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

Nie dotyczy 

 
Obja$nienia do tabeli: 
1) N - sk adowisko odpadów niebezpiecznych, O - sk adowisko odpadów oboj'tnych, IN - sk adowisko odpadów 

innych ni( niebezpieczne i oboj'tne.  Je$li na sk adowisku s# sk adowane wy #cznie odpady wydobywcze 
(zdefiniowane dyrektywie 2006/21/WE) dodatkowo dopisa% okre$lenie UOU- obiekt unieszkodliwiania odpadów. 

2) Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy- Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz 
o zmianie niektórych ustaw. 

3) Wed ug rozporz#dzenia Ministra "rodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 w sprawie katalogu odpadów 
4) Rozporz#dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pa)dziernika 2002r. w sprawie rodzajów odpadów, które mog# 

by% sk adowane w sposób nieselektywny (Dz.U. Nr 191, poz. 1595). 
 



















































Karta sk adowiska odpadów 
 
Sk adowisko odpadów komunalnych w Rybniku 
 ród!o danych: baza WSO 

stan na dzie! 31 grudnia 2006 r. 
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sk adowiska odpadów 
Zakres danych Informacje o sk adowisku odpadów 

1. Ogólne informacje o obiekcie   

1.1 
Nazwa i adres sk adowiska 
odpadów 

 Sk adowisko odpadów w Rybniku 

1.2 Gmina  Rybnik 

1.3 Powiat  Rybnik 

1.4 Województwo  !l"skie 

1.5 REGON (je!li posiada)   

1.6 NIP (je!li posiada)   

1.7 Typ sk adowiska (N/O/IN; OUO)
1)

IN 

1.8 
Nazwa i adres w a!ciciela 
sk adowiska odpadów 

Poda#, czy jest to jednostka 
samorz"du terytorialnego, Skarbu 
Pa$stwa, przedsi%biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda# % udzia u 

jednostek samorz"du terytorialnego) 

 

1.9 REGON (je!li posiada)   

1.10 NIP (je!li posiada)   

1.11 
Nazwa i adres w a!ciciela 
gruntu pod sk adowiskiem 
odpadów 

Poda#, czy jest to jednostka 
samorz"du terytorialnego, Skarbu 
Pa$stwa, przedsi%biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda# % udzia u 

jednostek samorz"du terytorialnego) 

 

1.12 REGON (je!li posiada)   

1.13 NIP (je!li posiada)   

1.14 
Nazwa i adres zarz"dzaj"cego 
sk adowiskiem odpadów 

Poda#, czy jest to jednostka 
samorz"du terytorialnego, Skarbu 
Pa$stwa, przedsi%biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda# % udzia u 

jednostek samorz"du terytorialnego) 

Miasto Rybnik - Rybnickie S u&by 
Komunalne 
ul. Jankowicka 41B 
44-200 Rybnik 

1.15 REGON (je!li posiada)  271505543 

1.16 NIP (je!li posiada)   

1.17 
Czy kierownik sk adowiska 
posiada wymagane 
kwalifikacje? 

[tak/nie]  

1.18 Liczba kwater szt.  

1.19 Liczba kwater eksploatowanych szt.  

1.20 Liczba kwater zamkni%tych szt.  

1.21 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
budowy? 

[tak/nie]  

1.22 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
eksploatacji (przed 
zamkni%ciem)? 

[tak/nie]  

1.23 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
rekultywacji? 

[tak/nie]  

1.24 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
monitoringu po zako$czeniu 
rekultywacji? 

[tak/nie]  

1.25 
Czy sk adowisko jest w okresie 
po zako$czeniu monitoringu? 

[tak/nie]  

2. Decyzje administracyjne   

2.1 
Decyzja lokalizacyjna 
(je!li dotyczy) 

Poda#: organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji. 

 

2.2 
Decyzja o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania 
terenu (je!li dotyczy) 

Poda#: organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji. 
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2.3 Pozwolenie na budow% 
Poda#: organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji; wskaza#, je!li 

decyzja zosta a uchylona. 
177/83 

2.4 
Pozwolenie na u&ytkowanie 
(je!li dotyczy) 

Poda#: organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji. 

AR II-7355/00222/02 

2.5 

Decyzja o wykonaniu przegl"du 
ekologicznego na podstawie 
art. 33 ust. 1 ustawy 
wprowadzajacej

2)

Poda#: organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji. 

 

2.6 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 
ustawy wprowadzajacej

2)
 (je!li 

dotyczy) 

Poda#: organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 
 

2.7 

Czy tre!# decyzji o dostosowa-
niu na podstawie art. 33 ust. 2 
pkt 1 ustawy wprowadzajacej

2)
 

zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja!ni#, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

 

2.8 
Czy decyzja o dostosowaniu 
zosta a przed u&ona? 

Je&eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda#: podstaw% prawn", 

organ wydaj"cy, dat% wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

 

2.9 
Czy przed u&ona decyzja 
zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja!ni#, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

 

2.10 
Rok faktycznego dostosowania 
sk adowiska odpadów 

Poda# dat% dostosowania.  

2.11 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 
ustawy wprowadzajacej

2)
 (je!li 

dotyczy) 

Poda#, organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 
 

2.12 

Czy tre!# decyzji o 
dostosowaniu na podstawie art. 
33 ust. 2 pkt 2 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja!ni#, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

 

2.13 
Czy decyzja o dostosowaniu 
zosta a przed u&ona? 

Je&eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda#: podstaw% prawn", 

organ wydaj"cy, dat% wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

 

2.14 
Czy przed u&ona decyzja 
zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja!ni#, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

 

2.15 
Rok faktycznego dostosowania 
sk adowiska odpadów 

Poda# rok.  

2.16 

Decyzja o zamkni%ciu 
sk adowiska na podstawie art. 
33 ust. 6 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 (je!li dotyczy) 

Poda#, organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni%cia. 
 

2.17 

Czy decyzja o zamkni%ciu 
sk adowiska na podstawie art. 
33 ust. 6 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja!ni# dlaczego. 

 

2.18 
Czy decyzja o zamkni%ciu 
zosta a przed u&ona? 

Je&eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda#: podstaw% prawn", 

organ wydaj"cy, dat% wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni%cia. 

 

2.19 
Czy przed u&ona decyzja o 
zamkni%ciu zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja!ni# dlaczego. 
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2.20 

Zgoda na zamkni%cie 
wydzielonej cz%!ci sk adowiska 
na podstawie art. 54 ustawy 
o odpadach 

Poda#: organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni%cia, dat% zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

 

2.21 

Zgoda na zamkni%cie 
sk adowiska odpadów na 
podstawie art. 54 ustawy 
o odpadach 

Poda#: organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni%cia, dat% zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

 

2.22 
Rok faktycznego zamkni%cia 
sk adowiska 

Poda# dat% zamkni%cia.  

2.23 
Decyzja zatwierdzaj"ca 
instrukcj% eksploatacji 
sk adowiska 

Poda#: organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji. 

EK I -7662/00105/02 

2.24 
Czy decyzja zatwierdzaj"ca 
instrukcj% eksploatacji 
sk adowiska by a czasowa? 

Je&eli tak, to wskaza# na jaki okres.  

2.25 

Zezwolenie na prowadzenie 
dzia alno!ci w zakresie odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów 
(je!li dotyczy) 

Poda#: organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, termin 

obowi"zywania. 
 

2.26 
Pozwolenie zintegrowane (je!li 
dotyczy) 

Poda#: organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, termin 

obowi"zywania. 
??? - Ek-7663/00086/05 do 2015-10-11 

2.27 
Czy sk adowisko jest 
przewidziane do uzyskania 
pozwolenia zintegrowanego? 

Je&eli tak, to poda# termin 
(planowany) z o&enia wniosku. 

 

2.28 
Czy dla sk adowiska by a 
wydana decyzja w sprawie 
wstrzymania dzia alno!ci? 

Je&eli tak, to poda# dane nt. decyzji: 
podstaw% prawna, organ wydaj"cy, 
dat% wydania decyzji, znak decyzji, 

termin wstrzymania dzia alno!ci. 

 

3. Bazy danych i wykazy   

3.1 

Czy sk adowisko jest uj%te 
w wykazie zamieszczonym 
w wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami? 

[tak/nie]  

3.2 

Czy w wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami okre!lono 
termin zamkni%cia 
sk adowiska? 

[tak/nie] - je&eli tak, to poda# rok.  

3.3 
Czy sk adowisko jest uj%te 
w wojewódzkiej bazie 
o gospodarce odpadami? 

[tak/nie] tak 

3.4 
Czy sk adowisko odpadów jest 
uj%te w  bazie wojewódzkiej 
Inspekcji  Ochrony 'rodowiska? 

[tak/nie]  

3.5 
Czy sk adowisko jest uj%te 
w bazie Wojewódzkiego Urz%du 
Statystycznego? 

[tak/nie]  

3.6 

Czy sk adowisko zosta o uj%te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz"d Wojewódzki do 
ministerstwa 'rodowiska 
w 2004 r.? 

[tak/nie]  

3.7 

Czy sk adowisko zosta o uj%te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz"d Wojewódzki do 
ministerstwa 'rodowiska 
w 2004 r.? 

[tak/nie]  

3.8 

Czy sk adowisko zosta o uj%te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz"d Wojewódzki do 
ministerstwa 'rodowiska 
w 2004 r.? 

[tak/nie]  

4. Wymagania techniczne   

4.1 Pojemno!# ca kowita m
3

1315000 

4.2 Pojemno!# zape niona m
3

1224376,17 
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4.3 
Pojemno!# pozosta a do 
zape nienia 

m
3  

4.4 
Powierzchnia w granicach 
korony 

m
2  

Brak [tak/nie] nie 
Naturalna bariera geologiczne 

(mi"&szo!#, wspó czynnik filtracji) 
brak 

Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, 
mi"&szo!#, wspó czynnik filtracji) 

 
4.5 Uszczelnienie 

Izolacja syntetyczna (materia , 
grubo!#) 

folia HDPE 

Brak [tak/nie]  
Warstwa drena&owa (mi"&szo!#, 

wspó czynnik filtracji) 
 

Kolektory (materia , !rednica)  
Ukszta towanie misy (nachylenie 
wzd u& kolektorów i w kierunku 

kolektorów, %) 
 

4.6 Drena& 

Zewn%trzny system rowów  
Brak [tak/nie]  

4.7 Gromadzenie odcieków W specjalnych zbiornikach 
(pojemno!#, m3) 

 

Odprowadzanie do kanalizacji 
miejskiej [tak/nie] 

 

Wywóz do oczyszczalni miejskiej 
[tak/nie] 

 

Wykorzystanie do celów 
technologicznych (jakich?) 

 
4.8 Post%powanie z odciekami 

Oczyszczanie lub podczyszczanie we 
w asnej oczyszczalni (odbiornik 

!cieków oczyszczonych) 
 

Brak [tak/nie]  
Z emisj" do atmosfery  
Spalanie w pochodni  

4.9 
Instalacja do odprowadzania 
gazu sk adowiskowego 

Odzysk energii  
Brak [tak/nie] nie 

4.10 Pas zieleni 
Szeroko!# pasa [m]  

4.11 Ogrodzenie [tak/nie] nie 

4.12 Rejestracja wjazdów [tak/nie]  

4.13 Ewidencja odpadów [tak/nie]  

4.14 Waga [tak/nie] tak 

4.15 
Urz"dzenia do mycia 
i dezynfekcji 

[tak/nie]  

[tak/nie]  
4.16 

Wykonywanie warstw 
przykrywaj"cych odpady Materia  (je!li odpady, poda# kod)  

Dane meteorologiczne  
Kontrola wykonywania elementów 

s u&"cych do monitoringu 
 

Wody powierzchniowe  
4.17 

Monitoring w fazie 
przedeksploatacyjnej 

Wody podziemne  
Opad atmosferyczny  

Wody powierzchniowe  
Wody odciekowe  
Wody podziemne tak 

Gaz sk adowiskowy  
Osiadanie powierzchni sk adowiska  

4.18 
Monitoring w fazie 
eksploatacyjnej lub 
poeksploatacyjnej 

Struktura i sk ad odpadów  
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5. Dofinansowanie   

5.1 

Czy dostosowanie sk adowiska 
wymaga dodatkowych !rodków 
finansowych (poza !rodkami 
w asnymi zarz"dzaj"cego)? 

Je&eli tak, to wskaza# szacowana 
ca kowita kwot% i !rodki w asne 

zarz"dzaj"cego. Je!li nie, wpisa# „0”. 
 

5.2 

Czy rekultywacja sk adowiska 
wymaga dodatkowych !rodkami 
finansowych (poza !rodkami 
w asnymi zarz"dzaj"cego)? 

Je&eli tak, to wskaza# szacowana 
ca kowita kwot% i !rodki w asne 

zarz"dzaj"cego. Je!li nie, wpisa# „0”. 
 

6. Odpady   

6.1 
Czy na sk adowisku odpadów 
s" deponowane odpady 
komunalne? 

[tak/nie]  

6.2 

Czy na sk adowisku odpadów 
s" deponowane wy "cznie 
odpady wydobywcze okre!lone 
w dyrektywie 2006/21/WE? 

[tak/nie]  

6.3 
Kody odpadów, które s" 
dopuszczone do sk adowania 
na sk adowisku odpadów

3)
(kody odpadów) 

191212; 200202; 200301; 200302; 
200303; 200306; 200307 

6.4 
Czy odpady s" sk adowane 
zgodnie z rozporz"dzeniem 
Ministra Gospodarki?

4)
[tak/nie]  

6.5 
Kody odpadów dopuszczonych 
do odzysku na sk adowisku 
odpadów (je!li dotyczy) 

poda# w jakim celu s" 
wykorzystywane poszczególne 

rodzaje odpadów. 
 

6.6 
Czy do rekultywacji 
wykorzystywane s" odpady? 

Je&eli tak, to poda# jakie rodzaje 
odpadów (kody) i na podstawie jakiej 

decyzji, ze wskazaniem podstawy 
prawnej, organu wydaj"cego, daty 

decyzji, znak decyzji. 

 

6.7 
Masa odpadów sk adowana 
w 2003 r. (je!li dotyczy) 

[Mg]  

6.8 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2003 r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg]  

6.9 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni%ciu 
sk adowiska w 2003 r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

 

6.10 
Masa odpadów sk adowana 
w 2004 r. (je!li dotyczy) 

[Mg]  

6.11 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2004r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg]  

6.12 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni%ciu 
sk adowiska w 2004 r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

 

6.13 
Masa odpadów sk adowana 
w 2005 r. (je!li dotyczy) 

[Mg]  

6.14 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2005 r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg]  

6.15 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni%ciu 
sk adowiska w 2005 r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

 

6.16 
Masa odpadów sk adowana 
w 2006 r. (je!li dotyczy) 

[Mg] 38876,2 
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6.17 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2006 r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg]  

6.18 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni%ciu 
sk adowiska w 2006 r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

 

 
Obja!nienia do tabeli: 
1) N - sk adowisko odpadów niebezpiecznych, O - sk adowisko odpadów oboj%tnych, IN - sk adowisko odpadów 

innych ni& niebezpieczne i oboj%tne.  Je!li na sk adowisku s" sk adowane wy "cznie odpady wydobywcze 
(zdefiniowane dyrektywie 2006/21/WE) dodatkowo dopisa# okre!lenie UOU- obiekt unieszkodliwiania odpadów. 

2) Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy- Prawo ochrony !rodowiska, ustawy o odpadach oraz 
o zmianie niektórych ustaw. 

3) Wed ug rozporz"dzenia Ministra 'rodowiska z dnia 27 wrze!nia 2001 w sprawie katalogu odpadów 
4) Rozporz"dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pa(dziernika 2002r. w sprawie rodzajów odpadów, które mog" 

by# sk adowane w sposób nieselektywny (Dz.U. Nr 191, poz. 1595). 
 





Karta sk adowiska odpadów 
 
Sk adowisko odpadów innych ni! niebezpieczne i oboj"tne „Landeco” Sp. z o.o. 
w Siemianowicach #l$skich 
 
stan na dzie! 31 grudnia 2006 r. 

Lp. 
Elementy charakterystyki 

sk adowiska odpadów 
Zakres danych Informacje o sk adowisku odpadów 

1. Ogólne informacje o obiekcie   

1.1 
Nazwa i adres sk adowiska 
odpadów 

 

Sk adowisko odpadów innych ni! 
niebezpieczne i oboj"tne  
„Landeco” Sp. z o.o. w Siemianowicach 
#l. 

1.2 Gmina  Siemianowice #l. 

1.3 Powiat  Siemianowice #l. 

1.4 Województwo  %l$skie 

1.5 REGON (je%li posiada)  003482169 

1.6 NIP (je%li posiada)  634-013-04-66 

1.7 Typ sk adowiska (N/O/IN; OUO)
1)

IN 

1.8 
Nazwa i adres w a%ciciela 
sk adowiska odpadów 

Poda&, czy jest to jednostka 
samorz$du terytorialnego, Skarbu 
Pa'stwa, przedsi"biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda& % udzia u 

jednostek samorz$du terytorialnego) 

Przedsi"biorca prywatny 
„Landeco” Sp. z o.o. 
ul. Graniczna 29 
40-956 Katowice 

1.9 REGON (je%li posiada)  003482169 

1.10 NIP (je%li posiada)  634-013-04-66 

1.11 
Nazwa i adres w a%ciciela 
gruntu pod sk adowiskiem 
odpadów 

Poda&, czy jest to jednostka 
samorz$du terytorialnego, Skarbu 
Pa'stwa, przedsi"biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda& % udzia u 

jednostek samorz$du terytorialnego) 

Gmina Siemianowice #l. 

1.12 REGON (je%li posiada)  Brak danych 

1.13 NIP (je%li posiada)  Brak danych 

1.14 
Nazwa i adres zarz$dzaj$cego 
sk adowiskiem odpadów 

Poda&, czy jest to jednostka 
samorz$du terytorialnego, Skarbu 
Pa'stwa, przedsi"biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda& % udzia u 

jednostek samorz$du terytorialnego) 

Przedsi"biorca prywatny 
„Landeco” Sp. z o.o. 
ul. Graniczna 29 
40-956 Katowice 

1.15 REGON (je%li posiada)  003482169 

1.16 NIP (je%li posiada)  634-013-04-66 

1.17 
Czy kierownik sk adowiska 
posiada wymagane 
kwalifikacje? 

[tak/nie] Tak 

1.18 Liczba kwater szt. Brak danych 

1.19 Liczba kwater eksploatowanych szt. Kw. 6 sektor III 

1.20 Liczba kwater zamkni"tych szt. Sektor II i kw. 1-4 sektor III 

1.21 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
budowy? 

[tak/nie] Tak 

1.22 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
eksploatacji (przed 
zamkni"ciem)? 

[tak/nie] Tak 

1.23 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
rekultywacji? 

[tak/nie] Tak 

1.24 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
monitoringu po zako'czeniu 
rekultywacji? 

[tak/nie] Tak 

1.25 
Czy sk adowisko jest w okresie 
po zako'czeniu monitoringu? 

[tak/nie] Nie 
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2. Decyzje administracyjne   

2.1 
Decyzja lokalizacyjna 
(je%li dotyczy) 

Poda&: organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji. 

- 

2.2 
Decyzja o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania 
terenu (je%li dotyczy) 

Poda&: organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji. 

- 

2.3 Pozwolenie na budow" 
Poda&: organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji; wskaza&, je%li 

decyzja zosta a uchylona. 

1) 88/2001 - sektor II kw. C 
 Data wyd.27.III.2001 
Prezydent Siemianowic #l$skich 
2) 331/2001      sektor III 
Data wyd. 21.IX.2001 
Prezydent Siemianowic #l$skich 
3) 247/2006       sektor IV 
Data wyd 02.X.2006 
Prezydent Siemianowic #l$skich 

2.4 
Pozwolenie na u!ytkowanie 
(je%li dotyczy) 

Poda&: organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Prezydent Siemianowic #l$skich 

nr312/2002 kwatera 1,data 24.X.2002,   

nr24/2003 - kwatera 2,data30.I.2003 

Powiatowy inspektorat Nadzoru 
Budowlanego 
PINB/73550/5/03data22.VIII.2003 

PINB/7355/0-36/04data24.V.2004 

PINB/7355/0-36/05data23.V.2005 

PINB/7355/0-36/04data28.IV.2006 

2.5 

Decyzja o wykonaniu przegl$du 
ekologicznego na podstawie 
art. 33 ust. 1 ustawy 
wprowadzajacej

2)

Poda&: organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Nr O#/II/7017/1a/1/D/2002 

Data 7.I.2002 r. 

Prezydent Siemianowic #l$skich 

2.6 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 
ustawy wprowadzajacej

2)
 (je%li 

dotyczy) 

Poda&: organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

Wojewoda #l$ski 
Nr #R-II-6626/31/03 
Data 31.12.2003 
Dostosowa& do 31.12.2005 

2.7 

Czy tre%& decyzji o dostosowa-
niu na podstawie art. 33 ust. 2 
pkt 1 ustawy wprowadzajacej

2)
 

zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je!eli nie, to wyja%ni&, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

Tak 

2.8 
Czy decyzja o dostosowaniu 
zosta a przed u!ona? 

Je!eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda&: podstaw" prawn$, 

organ wydaj$cy, dat" wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

Brak danych 

2.9 
Czy przed u!ona decyzja 
zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je!eli nie, to wyja%ni&, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

Brak danych 

2.10 
Rok faktycznego dostosowania 
sk adowiska odpadów 

Poda& dat" dostosowania. 12.2005r. 

2.11 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 
ustawy wprowadzajacej

2)
 (je%li 

dotyczy) 

Poda&, organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 
- 

2.12 

Czy tre%& decyzji o 
dostosowaniu na podstawie art. 
33 ust. 2 pkt 2 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je!eli nie, to wyja%ni&, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

- 
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2.13 
Czy decyzja o dostosowaniu 
zosta a przed u!ona? 

Je!eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda&: podstaw" prawn$, 

organ wydaj$cy, dat" wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

- 

2.14 
Czy przed u!ona decyzja 
zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je!eli nie, to wyja%ni&, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

Brak danych 

2.15 
Rok faktycznego dostosowania 
sk adowiska odpadów 

Poda& rok. Brak danych 

2.16 

Decyzja o zamkni"ciu 
sk adowiska na podstawie art. 
33 ust. 6 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 (je%li dotyczy) 

Poda&, organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni"cia. 
- 

2.17 

Czy decyzja o zamkni"ciu 
sk adowiska na podstawie art. 
33 ust. 6 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je!eli nie, to wyja%ni& dlaczego. 

Brak danych 

2.18 
Czy decyzja o zamkni"ciu 
zosta a przed u!ona? 

Je!eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda&: podstaw" prawn$, 

organ wydaj$cy, dat" wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni"cia. 

Brak danych 

2.19 
Czy przed u!ona decyzja o 
zamkni"ciu zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je!eli nie, to wyja%ni& dlaczego. 

Brak danych 

2.20 

Zgoda na zamkni"cie 
wydzielonej cz"%ci sk adowiska 
na podstawie art. 54 ustawy 
o odpadach 

Poda&: organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni"cia, dat" zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

SR – II – 6627/3/1/D/03, 

data 30.VI.2003 r 

Wojewoda #l$ski 

SR-II-6627/1/1/D/06 

data07.VI.2006 

Wojewoda #l$ski 

2.21 

Zgoda na zamkni"cie 
sk adowiska odpadów na 
podstawie art. 54 ustawy 
o odpadach 

Poda&: organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni"cia, dat" zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

Brak danych 

2.22 
Rok faktycznego zamkni"cia 
sk adowiska 

Poda& dat" zamkni"cia. Brak danych 

2.23 
Decyzja zatwierdzaj$ca 
instrukcj" eksploatacji 
sk adowiska 

Poda&: organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji. 

nr #R-II-6623/5/1/D/05 

data 18.III.2005 

Wojewoda #l$ski 

nr #R-II-6623/5/05/2/06 

data19.XII.2006 

2.24 
Czy decyzja zatwierdzaj$ca 
instrukcj" eksploatacji 
sk adowiska by a czasowa? 

Je!eli tak, to wskaza& na jaki okres. Nie 

2.25 

Zezwolenie na prowadzenie 
dzia alno%ci w zakresie odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów 
(je%li dotyczy) 

Poda&: organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji, termin 

obowi$zywania. 
Brak danych 
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2.26 
Pozwolenie zintegrowane (je%li 
dotyczy) 

Poda&: organ wydaj$cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji, termin 

obowi$zywania. 

nr #R-III-6618/PZ/34/13/05 

data15.III.2005 r.     

nr #R III/6618/PZ/34/21/06 

data27.I.2006 

nr #R II-6618/37/06 

data 12.XII.2006 r. 

Wojewoda #l$ski 31.III.2008r 

2.27 
Czy sk adowisko jest 
przewidziane do uzyskania 
pozwolenia zintegrowanego? 

Je!eli tak, to poda& termin 
(planowany) z o!enia wniosku. 

Brak danych 

2.28 
Czy dla sk adowiska by a 
wydana decyzja w sprawie 
wstrzymania dzia alno%ci? 

Je!eli tak, to poda& dane nt. decyzji: 
podstaw" prawna, organ wydaj$cy, 
dat" wydania decyzji, znak decyzji, 

termin wstrzymania dzia alno%ci. 

Nie 

3. Bazy danych i wykazy   

3.1 

Czy sk adowisko jest uj"te 
w wykazie zamieszczonym 
w wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami? 

[tak/nie] Tak 

3.2 

Czy w wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami okre%lono 
termin zamkni"cia 
sk adowiska? 

[tak/nie] - je!eli tak, to poda& rok. 2020 r. 

3.3 
Czy sk adowisko jest uj"te 
w wojewódzkiej bazie 
o gospodarce odpadami? 

[tak/nie] Tak 

3.4 
Czy sk adowisko odpadów jest 
uj"te w  bazie wojewódzkiej 
Inspekcji  Ochrony #rodowiska? 

[tak/nie] Tak 

3.5 
Czy sk adowisko jest uj"te 
w bazie Wojewódzkiego Urz"du 
Statystycznego? 

[tak/nie] Tak 

3.6 

Czy sk adowisko zosta o uj"te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz$d Wojewódzki do 
ministerstwa #rodowiska 
w 2004 r.? 

[tak/nie] Tak 

3.7 

Czy sk adowisko zosta o uj"te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz$d Wojewódzki do 
ministerstwa #rodowiska 
w 2004 r.? 

[tak/nie] Brak danych 

3.8 

Czy sk adowisko zosta o uj"te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz$d Wojewódzki do 
ministerstwa #rodowiska 
w 2004 r.? 

[tak/nie] Brak danych 

4. Wymagania techniczne   

4.1 Pojemno%& ca kowita m
3

planowana 4950000 

4.2 Pojemno%& zape niona m
3

1415349 Mg 

4.3 
Pojemno%& pozosta a do 
zape nienia 

m
3 Brak danych 

4.4 
Powierzchnia w granicach 
korony 

m
2 431200 

Brak [tak/nie] Nie 
Naturalna bariera geologiczne 

(mi$!szo%&, wspó czynnik filtracji) 
Glina lub mu y pop uczkowe 0,6 m 

Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, 
mi$!szo%&, wspó czynnik filtracji) 

Brak danych 
4.5 Uszczelnienie 

Izolacja syntetyczna (materia , 
grubo%&) 

Folia HDPE 2 mm 
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Brak [tak/nie] Nie 
Warstwa drena!owa (mi$!szo%&, 

wspó czynnik filtracji) 
0,5 m 

Kolektory (materia , %rednica) HDPE 
Ukszta towanie misy (nachylenie 
wzd u! kolektorów i w kierunku 

kolektorów, %) 
 

4.6 Drena! 

Zewn"trzny system rowów Tak 
Brak [tak/nie] Tak 

4.7 Gromadzenie odcieków W specjalnych zbiornikach 
(pojemno%&, m3) 

Brak danych 

Odprowadzanie do kanalizacji 
miejskiej [tak/nie] 

Tak 

Wywóz do oczyszczalni miejskiej 
[tak/nie] 

Brak danych 

Wykorzystanie do celów 
technologicznych (jakich?) 

Zraszanie sk adowiska 
4.8 Post"powanie z odciekami 

Oczyszczanie lub podczyszczanie we 
w asnej oczyszczalni (odbiornik 

%cieków oczyszczonych) 
Nie 

Brak [tak/nie] Nie 
Z emisj$ do atmosfery Brak danych 
Spalanie w pochodni Tak 

4.9 
Instalacja do odprowadzania 
gazu sk adowiskowego 

Odzysk energii Brak danych 
Brak [tak/nie] Nie 

4.10 Pas zieleni 
Szeroko%& pasa [m] 10 m 

4.11 Ogrodzenie [tak/nie] Cz"%ciowe 

4.12 Rejestracja wjazdów [tak/nie] Tak 

4.13 Ewidencja odpadów [tak/nie] Tak 

4.14 Waga [tak/nie] Tak 

4.15 
Urz$dzenia do mycia 
i dezynfekcji 

[tak/nie] Tak 

[tak/nie] Tak 
4.16 

Wykonywanie warstw 
przykrywaj$cych odpady Materia  (je%li odpady, poda& kod) 01 04 81 

Dane meteorologiczne Brak danych 
Kontrola wykonywania elementów 

s u!$cych do monitoringu 
Brak danych 

Wody powierzchniowe Brak danych 
4.17 

Monitoring w fazie 
przedeksploatacyjnej 

Wody podziemne Brak danych 
Opad atmosferyczny Tak 

Wody powierzchniowe Tak 
Wody odciekowe Tak 
Wody podziemne Tak 

Gaz sk adowiskowy Tak 
Osiadanie powierzchni sk adowiska Tak 

4.18 
Monitoring w fazie 
eksploatacyjnej lub 
poeksploatacyjnej 

Struktura i sk ad odpadów Tak 

5. Dofinansowanie   

5.1 

Czy dostosowanie sk adowiska 
wymaga dodatkowych %rodków 
finansowych (poza %rodkami 
w asnymi zarz$dzaj$cego)? 

Je!eli tak, to wskaza& szacowana 
ca kowita kwot" i %rodki w asne 

zarz$dzaj$cego. Je%li nie, wpisa& „0”. 
Brak danych 

5.2 

Czy rekultywacja sk adowiska 
wymaga dodatkowych %rodkami 
finansowych (poza %rodkami 
w asnymi zarz$dzaj$cego)? 

Je!eli tak, to wskaza& szacowana 
ca kowita kwot" i %rodki w asne 

zarz$dzaj$cego. Je%li nie, wpisa& „0”. 
Brak danych 

6. Odpady   

6.1 
Czy na sk adowisku odpadów 
s$ deponowane odpady 
komunalne? 

[tak/nie] Tak 
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6.2 

Czy na sk adowisku odpadów 
s$ deponowane wy $cznie 
odpady wydobywcze okre%lone 
w dyrektywie 2006/21/WE? 

[tak/nie] Nie 

6.3 
Kody odpadów, które s$ 
dopuszczone do sk adowania 
na sk adowisku odpadów

3)
(kody odpadów) 

19 08 01, 19 08 02, 19 12 12, 20 02 02, 
20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 
20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 

6.4 
Czy odpady s$ sk adowane 
zgodnie z rozporz$dzeniem 
Ministra Gospodarki?

4)
[tak/nie] Tak 

6.5 
Kody odpadów dopuszczonych 
do odzysku na sk adowisku 
odpadów (je%li dotyczy) 

poda& w jakim celu s$ 
wykorzystywane poszczególne 

rodzaje odpadów. 

01 04 12, 01 04 81, 10 01 01, 17 01 02, 
17 05 04, 19 12 09, 20 02 01, 20 02 02 
Warstwy przesypowe, drogi 
technologiczne, rekultywacja 

6.6 
Czy do rekultywacji 
wykorzystywane s$ odpady? 

Je!eli tak, to poda& jakie rodzaje 
odpadów (kody) i na podstawie jakiej 

decyzji, ze wskazaniem podstawy 
prawnej, organu wydaj$cego, daty 

decyzji, znak decyzji. 

010481-decyzje na zamkni"cie 

nr SR – II – 6627/3/1/D/03, 

data 30.VI.2003 r 

Wojewoda #l$ski 

 nr SR-II-6627/1/1/D/06 

data07.VI.2006 

Wojewoda #l$ski 

6.7 
Masa odpadów sk adowana 
w 2003 r. (je%li dotyczy) 

[Mg] 120480,19 

6.8 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2003 r. (je%li 
dotyczy) 

[Mg] 35243,72 

6.9 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni"ciu 
sk adowiska w 2003 r. (je%li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

6000 

6.10 
Masa odpadów sk adowana 
w 2004 r. (je%li dotyczy) 

[Mg] 77857,16 

6.11 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2004r. (je%li 
dotyczy) 

[Mg] 20798,93 

6.12 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni"ciu 
sk adowiska w 2004 r. (je%li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

5000 

6.13 
Masa odpadów sk adowana 
w 2005 r. (je%li dotyczy) 

[Mg] 85237,08 

6.14 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2005 r. (je%li 
dotyczy) 

[Mg] 23727,16 

6.15 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni"ciu 
sk adowiska w 2005 r. (je%li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

4500 

6.16 
Masa odpadów sk adowana 
w 2006 r. (je%li dotyczy) 

[Mg] 100809,74 

6.17 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2006 r. (je%li 
dotyczy) 

[Mg] 33295,05 
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6.18 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni"ciu 
sk adowiska w 2006 r. (je%li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

6800 

 
Obja%nienia do tabeli: 
1) N - sk adowisko odpadów niebezpiecznych, O - sk adowisko odpadów oboj"tnych, IN - sk adowisko odpadów 

innych ni! niebezpieczne i oboj"tne.  Je%li na sk adowisku s$ sk adowane wy $cznie odpady wydobywcze 
(zdefiniowane dyrektywie 2006/21/WE) dodatkowo dopisa& okre%lenie UOU- obiekt unieszkodliwiania odpadów. 

2) Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy- Prawo ochrony %rodowiska, ustawy o odpadach oraz 
o zmianie niektórych ustaw. 

3) Wed ug rozporz$dzenia Ministra #rodowiska z dnia 27 wrze%nia 2001 w sprawie katalogu odpadów 
4) Rozporz$dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pa(dziernika 2002r. w sprawie rodzajów odpadów, które mog$ 

by& sk adowane w sposób nieselektywny (Dz.U. Nr 191, poz. 1595). 
 





Karta sk adowiska odpadów 
 
Miejski Zak ad Odpadów ul. Grenadierów Sosnowiec 
 
stan na dzie! 31 grudnia 2006 r. 
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1. Ogólne informacje o obiekcie   

1.1 
Nazwa i adres sk adowiska 
odpadów 

 

Miejski Zak ad Odpadów 
ul. Grenadierów 
41-200 Sosnowiec 

1.2 Gmina  Sosnowiec 

1.3 Powiat  Sosnowiec 

1.4 Województwo  !l"skie 

1.5 REGON (je!li posiada)  272339489 

1.6 NIP (je li posiada)  644-00-24-485 

1.7 Typ sk!adowiska (N/O/IN; OUO)
1)

IN 

1.8 
Nazwa i adres w!a ciciela 
sk!adowiska odpadów 

Poda", czy jest to jednostka 
samorz#du terytorialnego, Skarbu 
Pa$stwa, przedsi%biorca prywatny, 
kapita! mieszany (poda" % udzia!u 

jednostek samorz#du terytorialnego) 

Urz#d Miasta Sosnowiec 
Al. Zwyci%stwa 20 
41-200 Sosnowiec 

1.9 REGON (je li posiada)  000515885 

1.10 NIP (je li posiada)  644-001-51-67 

1.11 
Nazwa i adres w!a ciciela 
gruntu pod sk!adowiskiem 
odpadów 

Poda", czy jest to jednostka 
samorz#du terytorialnego, Skarbu 
Pa$stwa, przedsi%biorca prywatny, 
kapita! mieszany (poda" % udzia!u 

jednostek samorz#du terytorialnego) 

Urz#d Miasta Sosnowiec 
Al. Zwyci%stwa 20 
41-200 Sosnowiec 

1.12 REGON (je li posiada)  000515885 

1.13 NIP (je li posiada)  644-001-51-67 

1.14 
Nazwa i adres zarz#dzaj#cego 
sk!adowiskiem odpadów 

Poda", czy jest to jednostka 
samorz#du terytorialnego, Skarbu 
Pa$stwa, przedsi%biorca prywatny, 
kapita! mieszany (poda" % udzia!u 

jednostek samorz#du terytorialnego) 

Jednostka Bud&etowa 
Miejski Zak!ad Sk!adowania Odpadów 
ul. Grenadierów 
41-200 Sosnowiec 

1.15 REGON (je li posiada)  272339489 

1.16 NIP (je li posiada)  644-00-24-485 

1.17 
Czy kierownik sk!adowiska 
posiada wymagane 
kwalifikacje? 

[tak/nie] Tak 

1.18 Liczba kwater szt. 2 

1.19 Liczba kwater eksploatowanych szt. 1 (kwatera B) 

1.20 Liczba kwater zamkni%tych szt. 1 (kwatera A) 

1.21 
Czy sk!adowisko jest w trakcie 
budowy? 

[tak/nie] Nie 

1.22 
Czy sk!adowisko jest w trakcie 
eksploatacji (przed 
zamkni%ciem)? 

[tak/nie] Nie 

1.23 
Czy sk!adowisko jest w trakcie 
rekultywacji? 

[tak/nie] Tak (kwatera A) 

1.24 
Czy sk!adowisko jest w trakcie 
monitoringu po zako$czeniu 
rekultywacji? 

[tak/nie] Nie 

1.25 
Czy sk!adowisko jest w okresie 
po zako$czeniu monitoringu? 

[tak/nie] Nie 

2. Decyzje administracyjne   

2.1 
Decyzja lokalizacyjna 
(je li dotyczy) 

Poda": organ wydaj#cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Prezydent Miasta Sosnowiec 
WAB.BN.7331-259/02 
05.08.2002r. 
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2.2 
Decyzja o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania 
terenu (je li dotyczy) 

Poda": organ wydaj#cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Brak danych 

2.3 Pozwolenie na budow% 
Poda": organ wydaj#cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji; wskaza", je li 

decyzja zosta!a uchylona. 

Prezydent Miasta Sosnowiec 
WAB.BN.7353-696/02 
07.10.2002r. 

2.4 
Pozwolenie na u&ytkowanie 
(je li dotyczy) 

Poda": organ wydaj#cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji. 

PINB Sosnowiec 
PINB.J'.7353-2231/05 
11.08.2005r. 

2.5 

Decyzja o wykonaniu przegl#du 
ekologicznego na podstawie 
art. 33 ust. 1 ustawy 
wprowadzajacej

2)

Poda": organ wydaj#cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Brak danych 

2.6 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 
ustawy wprowadzajacej

2)
 (je li 

dotyczy) 

Poda": organ wydaj#cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 
Brak danych 

2.7 

Czy tre " decyzji o dostosowa-
niu na podstawie art. 33 ust. 2 
pkt 1 ustawy wprowadzajacej

2)
 

zosta!a wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja ni", które 

postanowienia i dlaczego nie zosta!y 
wykonane. 

Nie dotyczy 

2.8 
Czy decyzja o dostosowaniu 
zosta!a przed!u&ona? 

Je&eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda": podstaw% prawn#, 

organ wydaj#cy, dat% wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

Nie dotyczy 

2.9 
Czy przed!u&ona decyzja 
zosta!a wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja ni", które 

postanowienia i dlaczego nie zosta!y 
wykonane. 

Nie dotyczy 

2.10 
Rok faktycznego dostosowania 
sk!adowiska odpadów 

Poda" dat% dostosowania. Nie dotyczy 

2.11 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 
ustawy wprowadzajacej

2)
 (je li 

dotyczy) 

Poda", organ wydaj#cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 
Nie dotyczy 

2.12 

Czy tre " decyzji o 
dostosowaniu na podstawie art. 
33 ust. 2 pkt 2 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta!a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja ni", które 

postanowienia i dlaczego nie zosta!y 
wykonane. 

Nie dotyczy 

2.13 
Czy decyzja o dostosowaniu 
zosta!a przed!u&ona? 

Je&eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda": podstaw% prawn#, 

organ wydaj#cy, dat% wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

Nie dotyczy 

2.14 
Czy przed!u&ona decyzja 
zosta!a wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja ni", które 

postanowienia i dlaczego nie zosta!y 
wykonane. 

Nie dotyczy 

2.15 
Rok faktycznego dostosowania 
sk!adowiska odpadów 

Poda" rok. Nie dotyczy 

2.16 

Decyzja o zamkni%ciu 
sk!adowiska na podstawie art. 
33 ust. 6 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 (je li dotyczy) 

Poda", organ wydaj#cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni%cia. 
Nie dotyczy 

2.17 

Czy decyzja o zamkni%ciu 
sk!adowiska na podstawie art. 
33 ust. 6 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta!a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja ni" dlaczego. 

Nie dotyczy 

2.18 
Czy decyzja o zamkni%ciu 
zosta!a przed!u&ona? 

Je&eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda": podstaw% prawn#, 

organ wydaj#cy, dat% wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni%cia. 

Nie dotyczy 
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2.19 
Czy przed!u&ona decyzja o 
zamkni%ciu zosta!a wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja ni" dlaczego. 

Nie dotyczy 

2.20 

Zgoda na zamkni%cie 
wydzielonej cz% ci sk!adowiska 
na podstawie art. 54 ustawy 
o odpadach 

Poda": organ wydaj#cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni%cia, dat% zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

Kwatera A 
Wojewoda 'l#ski; 
'R-II-6627/5/1/05 
31.12.2005r. 

2.21 

Zgoda na zamkni%cie 
sk!adowiska odpadów na 
podstawie art. 54 ustawy 
o odpadach 

Poda": organ wydaj#cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni%cia, dat% zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

Brak danych 

2.22 
Rok faktycznego zamkni%cia 
sk!adowiska 

Poda" dat% zamkni%cia. 2005r. 

2.23 
Decyzja zatwierdzaj#ca 
instrukcj% eksploatacji 
sk!adowiska 

Poda": organ wydaj#cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Wojewoda 'l#ski; 
'R-II-6623/13/05 
16.08.2005r. 

2.24 
Czy decyzja zatwierdzaj#ca 
instrukcj% eksploatacji 
sk!adowiska by!a czasowa? 

Je&eli tak, to wskaza" na jaki okres. Brak danych 

2.25 

Zezwolenie na prowadzenie 
dzia!alno ci w zakresie odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów 
(je li dotyczy) 

Poda": organ wydaj#cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, termin 

obowi#zywania. 

Pozwolenie zintegrowane 
Wojewoda 'l#ski 
'R-III-6618/PZ/21/13/05 
20.05.2005r. 
Termin obowi#zywania 30.04.2011r. 

2.26 
Pozwolenie zintegrowane (je li 
dotyczy) 

Poda": organ wydaj#cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, termin 

obowi#zywania. 

Pozwolenie zintegrowane 
Wojewoda 'l#ski 
'R-III-6618/PZ/21/13/05 
20.05.2005r. 
Termin obowi#zywania 30.04.2011r. 

2.27 
Czy sk!adowisko jest 
przewidziane do uzyskania 
pozwolenia zintegrowanego? 

Je&eli tak, to poda" termin 
(planowany) z!o&enia wniosku. 

Nie dotyczy 

2.28 
Czy dla sk!adowiska by!a 
wydana decyzja w sprawie 
wstrzymania dzia!alno ci? 

Je&eli tak, to poda" dane nt. decyzji: 
podstaw% prawna, organ wydaj#cy, 
dat% wydania decyzji, znak decyzji, 

termin wstrzymania dzia!alno ci. 

Nie 

3. Bazy danych i wykazy   

3.1 

Czy sk!adowisko jest uj%te 
w wykazie zamieszczonym 
w wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami? 

[tak/nie] Tak 

3.2 

Czy w wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami okre lono 
termin zamkni%cia 
sk!adowiska? 

[tak/nie] - je&eli tak, to poda" rok. Brak danych 

3.3 
Czy sk!adowisko jest uj%te 
w wojewódzkiej bazie 
o gospodarce odpadami? 

[tak/nie] Tak 

3.4 
Czy sk!adowisko odpadów jest 
uj%te w  bazie wojewódzkiej 
Inspekcji  Ochrony 'rodowiska? 

[tak/nie] Tak 

3.5 
Czy sk!adowisko jest uj%te 
w bazie Wojewódzkiego Urz%du 
Statystycznego? 

[tak/nie] Tak 

3.6 

Czy sk!adowisko zosta!o uj%te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz#d Wojewódzki do 
ministerstwa 'rodowiska 
w 2004 r.? 

[tak/nie] Tak 

3.7 

Czy sk!adowisko zosta!o uj%te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz#d Wojewódzki do 
ministerstwa 'rodowiska 
w 2004 r.? 

[tak/nie] Tak 
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3.8 

Czy sk!adowisko zosta!o uj%te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz#d Wojewódzki do 
ministerstwa 'rodowiska 
w 2004 r.? 

[tak/nie] Tak 

4. Wymagania techniczne   

4.1 Pojemno " ca!kowita m
3

390000 

4.2 Pojemno " zape!niona m
3

130000 

4.3 
Pojemno " pozosta!a do 
zape!nienia 

m
3 260000 

4.4 
Powierzchnia w granicach 
korony 

m
2 40000 

Brak [tak/nie] Nie 

Naturalna bariera geologiczne 
(mi#&szo ", wspó!czynnik filtracji) 

Piasek filtracyjny  
na dnie 0,5 m 
na skarpach 0,25m 

Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, 
mi#&szo ", wspó!czynnik filtracji) 

Bentomata o zawarto ci bentonitu 
sodowego 5 kg/m

2

4.5 Uszczelnienie 

Izolacja syntetyczna (materia!, 
grubo ") 

Wyk!adzina HDPE o grubo ci 2.0 mm 
Geow!óknina o gramaturze 400 g/m

2

Brak [tak/nie] Nie 
Warstwa drena&owa (mi#&szo ", 

wspó!czynnik filtracji) 
(wir, geow!óknina 

Kolektory (materia!,  rednica)  r. 200 mm PCV 
Ukszta!towanie misy (nachylenie 
wzd!u& kolektorów i w kierunku 

kolektorów, %) 
1,7-2,0 % 

4.6 Drena& 

Zewn%trzny system rowów Nie 
Brak [tak/nie] Nie 

4.7 Gromadzenie odcieków W specjalnych zbiornikach 
(pojemno ", m3) 

1100 m
3

Odprowadzanie do kanalizacji 
miejskiej [tak/nie] 

Nie 

Wywóz do oczyszczalni miejskiej 
[tak/nie] 

Tak 

Wykorzystanie do celów 
technologicznych (jakich?) 

Nie 
4.8 Post%powanie z odciekami 

Oczyszczanie lub podczyszczanie we 
w!asnej oczyszczalni (odbiornik 

 cieków oczyszczonych) 
Nie 

Brak [tak/nie] Nie 
Z emisj# do atmosfery Nie 
Spalanie w pochodni Nie 

4.9 
Instalacja do odprowadzania 
gazu sk!adowiskowego 

Odzysk energii Tak 
Brak [tak/nie] Tak 

4.10 Pas zieleni 
Szeroko " pasa [m]  

4.11 Ogrodzenie [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 
Urz#dzenia do mycia 
i dezynfekcji 

[tak/nie] Tak 

[tak/nie] Tak 
4.16 

Wykonywanie warstw 
przykrywaj#cych odpady Materia! (je li odpady, poda" kod) Ziemia 

Dane meteorologiczne Nie 
Kontrola wykonywania elementów 

s!u&#cych do monitoringu 
Nie 

Wody powierzchniowe Nie 
4.17 

Monitoring w fazie 
przedeksploatacyjnej 

Wody podziemne Nie 
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Opad atmosferyczny Tak 
Wody powierzchniowe Nie 

Wody odciekowe Tak 
Wody podziemne Tak 

Gaz sk!adowiskowy Tak 
Osiadanie powierzchni sk!adowiska Tak 

4.18 
Monitoring w fazie 
eksploatacyjnej lub 
poeksploatacyjnej 

Struktura i sk!ad odpadów Tak 

5. Dofinansowanie   

5.1 

Czy dostosowanie sk!adowiska 
wymaga dodatkowych  rodków 
finansowych (poza  rodkami 
w!asnymi zarz#dzaj#cego)? 

Je&eli tak, to wskaza" szacowana 
ca!kowita kwot% i  rodki w!asne 

zarz#dzaj#cego. Je li nie, wpisa" „0”. 
0 

5.2 

Czy rekultywacja sk!adowiska 
wymaga dodatkowych  rodkami 
finansowych (poza  rodkami 
w!asnymi zarz#dzaj#cego)? 

Je&eli tak, to wskaza" szacowana 
ca!kowita kwot% i  rodki w!asne 

zarz#dzaj#cego. Je li nie, wpisa" „0”. 

Rekultywacja kwatery A szacowany 
ca!kowity koszt 5457000z! 
 rodki w!asne 20% tj. 1091400z! 

6. Odpady   

6.1 
Czy na sk!adowisku odpadów 
s# deponowane odpady 
komunalne? 

[tak/nie] Tak 

6.2 

Czy na sk!adowisku odpadów 
s# deponowane wy!#cznie 
odpady wydobywcze okre lone 
w dyrektywie 2006/21/WE? 

[tak/nie] Nie 

6.3 
Kody odpadów, które s# 
dopuszczone do sk!adowania 
na sk!adowisku odpadów

3)
(kody odpadów) 

Nieselektywne sk!adowanie: 
grupa 20 z 19 05, 19 06, 19 08, 19 09, 
19 12 12 
selektywne grupa 20 z grup# 02, 03, 04, 
15, 16, 17 

6.4 
Czy odpady s# sk!adowane 
zgodnie z rozporz#dzeniem 
Ministra Gospodarki?

4)
[tak/nie] Tak 

6.5 
Kody odpadów dopuszczonych 
do odzysku na sk!adowisku 
odpadów (je li dotyczy) 

poda" w jakim celu s# 
wykorzystywane poszczególne 

rodzaje odpadów. 

10 01 01, 10 02 01, 10 02 02, 10 09 03, 
17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 
17 01 81, 17 08 02, 17 09 04, 19 08 02, 
19 08 05, 19 12 09, 20 02 02 

6.6 
Czy do rekultywacji 
wykorzystywane s# odpady? 

Je&eli tak, to poda" jakie rodzaje 
odpadów (kody) i na podstawie jakiej 

decyzji, ze wskazaniem podstawy 
prawnej, organu wydaj#cego, daty 

decyzji, znak decyzji. 

Nie 

6.7 
Masa odpadów sk!adowana 
w 2003 r. (je li dotyczy) 

[Mg] 76461,82 (kwatera A) 

6.8 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk!adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk!adowiska w 2003 r. (je li 
dotyczy) 

[Mg] 15905,42 (kwatera A) 

6.9 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni%ciu 
sk!adowiska w 2003 r. (je li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

Nie dotyczy 

6.10 
Masa odpadów sk!adowana 
w 2004 r. (je li dotyczy) 

[Mg] 138118,64 (kwatera A) 

6.11 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk!adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk!adowiska w 2004r. (je li 
dotyczy) 

[Mg] 31138,18 (kwatera A) 
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6.12 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni%ciu 
sk!adowiska w 2004 r. (je li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

Nie dotyczy 

6.13 
Masa odpadów sk!adowana 
w 2005 r. (je li dotyczy) 

[Mg] 116378,00 (kwatera A) 

6.14 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk!adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk!adowiska w 2005 r. (je li 
dotyczy) 

[Mg] 23966,22 (kwatera A) 

6.15 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni%ciu 
sk!adowiska w 2005 r. (je li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

Nie dotyczy 

6.16 
Masa odpadów sk!adowana 
w 2006 r. (je li dotyczy) 

[Mg] 126193,86 (kwatera B) 

6.17 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk!adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk!adowiska w 2006 r. (je li 
dotyczy) 

[Mg] 18698,76 (kwatera B) 

6.18 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni%ciu 
sk!adowiska w 2006 r. (je li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

Nie dotyczy 

 
Obja nienia do tabeli: 
1) N - sk!adowisko odpadów niebezpiecznych, O - sk!adowisko odpadów oboj%tnych, IN - sk!adowisko odpadów 

innych ni& niebezpieczne i oboj%tne.  Je li na sk!adowisku s# sk!adowane wy!#cznie odpady wydobywcze 
(zdefiniowane dyrektywie 2006/21/WE) dodatkowo dopisa" okre lenie UOU- obiekt unieszkodliwiania odpadów. 

2) Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy- Prawo ochrony  rodowiska, ustawy o odpadach oraz 
o zmianie niektórych ustaw. 

3) Wed!ug rozporz#dzenia Ministra 'rodowiska z dnia 27 wrze nia 2001 w sprawie katalogu odpadów 
4) Rozporz#dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pa)dziernika 2002r. w sprawie rodzajów odpadów, które mog# 

by" sk!adowane w sposób nieselektywny (Dz.U. Nr 191, poz. 1595). 
 







Karta sk adowiska odpadów 
 
Sk adowisko Odpadów Komunalnych !wi"toch owice 
 
stan na dzie# 31 grudnia 2006 r. 
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1. Ogólne informacje o obiekcie   

1.1 
Nazwa i adres sk adowiska 
odpadów 

 Sk adowisko Odpadów Komunalnych 

1.2 Gmina  !wi"toch owice 

1.3 Powiat  !wi"toch owice 

1.4 Województwo  !l#skie 

1.5 REGON (je$li posiada)   

1.6 NIP (je$li posiada)   

1.7 Typ sk adowiska (N/O/IN; OUO)
1)

IN 

1.8 
Nazwa i adres w a$ciciela 
sk adowiska odpadów 

Poda%, czy jest to jednostka 
samorz#du terytorialnego, Skarbu 
Pa&stwa, przedsi"biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda% % udzia u 

jednostek samorz#du terytorialnego) 

Gmina !wi"toch owice 
Urz#d Miejski 
w !wi"toch owicach 
ul Katowicka 54 
41-600 !wi"toch owice 

1.9 REGON (je$li posiada)   

1.10 NIP (je$li posiada)   

1.11 
Nazwa i adres w a$ciciela 
gruntu pod sk adowiskiem 
odpadów 

Poda%, czy jest to jednostka 
samorz#du terytorialnego, Skarbu 
Pa&stwa, przedsi"biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda% % udzia u 

jednostek samorz#du terytorialnego) 

Gmina !wi"toch owice 
Urz#d Miejski 
w !wi"toch owicach 
ul Katowicka 54 
41-600 !wi"toch owice 

1.12 REGON (je$li posiada)   

1.13 NIP (je$li posiada)   

1.14 
Nazwa i adres zarz#dzaj#cego 
sk adowiskiem odpadów 

Poda%, czy jest to jednostka 
samorz#du terytorialnego, Skarbu 
Pa&stwa, przedsi"biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda% % udzia u 

jednostek samorz#du terytorialnego) 

Miejskie 
Przedsi"biorstwo 
Gospodarki 
Komunalnej w 
!wi"toch owicach Sp. z o.o. 
Ul 'agiewnicka 76 
41-608 !wi"toch owice 

1.15 REGON (je$li posiada)  000150998 

1.16 NIP (je$li posiada)  627-001-18-96 

1.17 
Czy kierownik sk adowiska 
posiada wymagane 
kwalifikacje? 

[tak/nie] tak 

1.18 Liczba kwater szt. 8 

1.19 Liczba kwater eksploatowanych szt. 5 

1.20 Liczba kwater zamkni"tych szt. - 

1.21 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
budowy? 

[tak/nie] Tak 

1.22 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
eksploatacji (przed 
zamkni"ciem)? 

[tak/nie] Tak 

1.23 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
rekultywacji? 

[tak/nie] Nie 

1.24 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
monitoringu po zako&czeniu 
rekultywacji? 

[tak/nie] Nie 

1.25 
Czy sk adowisko jest w okresie 
po zako&czeniu monitoringu? 

[tak/nie] Nie 
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2. Decyzje administracyjne   

2.1 
Decyzja lokalizacyjna 
(je$li dotyczy) 

Poda%: organ wydaj#cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Prezydent Miasta !wi"toch owice  
23 07 1993 r UAN/7330/5/93 

2.2 
Decyzja o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania 
terenu (je$li dotyczy) 

Poda%: organ wydaj#cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji. 

 

2.3 Pozwolenie na budow" 
Poda%: organ wydaj#cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji; wskaza%, je$li 

decyzja zosta a uchylona. 

Prezydent Miasta !wi"toch owice  
09 08 1993 r  
UAN/7351/633/21/93 

2.4 
Pozwolenie na u(ytkowanie 
(je$li dotyczy) 

Poda%: organ wydaj#cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Prezydent Miasta !wi"toch owice  
20  121993r UAN/7351/1057/93  
(I etap budowy -kwatera nr I i II)  
Prezydent Miasta !wi"toch owice  
21  05 1999r UAN/7351/750/85/99  
(II etap budowy -kwatera nr III)  
Prezydent Miasta !wi"toch owice  
08 04.2002 r GPB/7351/400/35 2002  
(kwatera nr IV) 

2.5 

Decyzja o wykonaniu przegl#du 
ekologicznego na podstawie 
art. 33 ust. 1 ustawy 
wprowadzajacej

2)

Poda%: organ wydaj#cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Wojewoda !l#ski  
20 02 2002 r.  
!R-II-6626/44/D/02 

2.6 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 
ustawy wprowadzajacej

2)
 (je$li 

dotyczy) 

Poda%: organ wydaj#cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

Wojewoda !l#ski  
31 12.2003 r  
!R-6626/44/02/1/03  
2007 r 

2.7 

Czy tre$% decyzji o dostosowa-
niu na podstawie art. 33 ust. 2 
pkt 1 ustawy wprowadzajacej

2)
 

zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je(eli nie, to wyja$ni%, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

nie 
- wyposa(enie sk adowiska w instalacj" 
do odzysku/unieszkodliwianie biogazu 
(wykonano projekt budowlany dla 
instalacji - XI 2006, obecnie rozpocz"to 
procedur" uzyskania pozwolenia na 
budow") 

2.8 
Czy decyzja o dostosowaniu 
zosta a przed u(ona? 

Je(eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda%: podstaw" prawn#, 

organ wydaj#cy, dat" wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

 

2.9 
Czy przed u(ona decyzja 
zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je(eli nie, to wyja$ni%, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

 

2.10 
Rok faktycznego dostosowania 
sk adowiska odpadów 

Poda% dat" dostosowania. 2007 r 

2.11 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 
ustawy wprowadzajacej

2)
 (je$li 

dotyczy) 

Poda%, organ wydaj#cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 
 

2.12 

Czy tre$% decyzji o 
dostosowaniu na podstawie art. 
33 ust. 2 pkt 2 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je(eli nie, to wyja$ni%, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

 

2.13 
Czy decyzja o dostosowaniu 
zosta a przed u(ona? 

Je(eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda%: podstaw" prawn#, 

organ wydaj#cy, dat" wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 
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2.14 
Czy przed u(ona decyzja 
zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je(eli nie, to wyja$ni%, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

- 

2.15 
Rok faktycznego dostosowania 
sk adowiska odpadów 

Poda% rok. - 

2.16 

Decyzja o zamkni"ciu 
sk adowiska na podstawie art. 
33 ust. 6 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 (je$li dotyczy) 

Poda%, organ wydaj#cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni"cia. 
 

2.17 

Czy decyzja o zamkni"ciu 
sk adowiska na podstawie art. 
33 ust. 6 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je(eli nie, to wyja$ni% dlaczego. 

 

2.18 
Czy decyzja o zamkni"ciu 
zosta a przed u(ona? 

Je(eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda%: podstaw" prawn#, 

organ wydaj#cy, dat" wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni"cia. 

 

2.19 
Czy przed u(ona decyzja o 
zamkni"ciu zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je(eli nie, to wyja$ni% dlaczego. 

 

2.20 

Zgoda na zamkni"cie 
wydzielonej cz"$ci sk adowiska 
na podstawie art. 54 ustawy 
o odpadach 

Poda%: organ wydaj#cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni"cia, dat" zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

 

2.21 

Zgoda na zamkni"cie 
sk adowiska odpadów na 
podstawie art. 54 ustawy 
o odpadach 

Poda%: organ wydaj#cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni"cia, dat" zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

 

2.22 
Rok faktycznego zamkni"cia 
sk adowiska 

Poda% dat" zamkni"cia.  

2.23 
Decyzja zatwierdzaj#ca 
instrukcj" eksploatacji 
sk adowiska 

Poda%: organ wydaj#cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Wojewoda !l#ski 
30 12.2003 r 
!R-II-6623/5/4/D/03 

2.24 
Czy decyzja zatwierdzaj#ca 
instrukcj" eksploatacji 
sk adowiska by a czasowa? 

Je(eli tak, to wskaza% na jaki okres.  

2.25 

Zezwolenie na prowadzenie 
dzia alno$ci w zakresie odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów 
(je$li dotyczy) 

Poda%: organ wydaj#cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji, termin 

obowi#zywania. 

Wojewoda !l#ski  
27 10 2000 r  
!R II/6622/25/3/D/00  
Wa(na do 31 12 2010 r. 
Wojewoda !l#ski  
09 04 2002 r  
!R 11/6622/36/2/01/D/02  
Wa(na do 30.06.2008r. 

2.26 
Pozwolenie zintegrowane (je$li 
dotyczy) 

Poda%: organ wydaj#cy, dat" wydania 
decyzji, znak decyzji, termin 

obowi#zywania. 
Procedura w trakcie 

2.27 
Czy sk adowisko jest 
przewidziane do uzyskania 
pozwolenia zintegrowanego? 

Je(eli tak, to poda% termin 
(planowany) z o(enia wniosku. 

tak 

2.28 
Czy dla sk adowiska by a 
wydana decyzja w sprawie 
wstrzymania dzia alno$ci? 

Je(eli tak, to poda% dane nt. decyzji: 
podstaw" prawna, organ wydaj#cy, 
dat" wydania decyzji, znak decyzji, 

termin wstrzymania dzia alno$ci. 

nie 

3. Bazy danych i wykazy   

3.1 

Czy sk adowisko jest uj"te 
w wykazie zamieszczonym 
w wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami? 

[tak/nie] Tak 
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3.2 

Czy w wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami okre$lono 
termin zamkni"cia 
sk adowiska? 

[tak/nie] - je(eli tak, to poda% rok. 2027 

3.3 
Czy sk adowisko jest uj"te 
w wojewódzkiej bazie 
o gospodarce odpadami? 

[tak/nie] Tak 

3.4 
Czy sk adowisko odpadów jest 
uj"te w  bazie wojewódzkiej 
Inspekcji  Ochrony !rodowiska? 

[tak/nie] Tak 

3.5 
Czy sk adowisko jest uj"te 
w bazie Wojewódzkiego Urz"du 
Statystycznego? 

[tak/nie] Tak 

3.6 

Czy sk adowisko zosta o uj"te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz#d Wojewódzki do 
ministerstwa !rodowiska 
w 2004 r.? 

[tak/nie] Tak 

3.7 

Czy sk adowisko zosta o uj"te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz#d Wojewódzki do 
ministerstwa !rodowiska 
w 2004 r.? 

[tak/nie] Tak 

3.8 

Czy sk adowisko zosta o uj"te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz#d Wojewódzki do 
ministerstwa !rodowiska 
w 2004 r.? 

[tak/nie] Tak 

4. Wymagania techniczne   

4.1 Pojemno$% ca kowita m
3

1005400 

4.2 Pojemno$% zape niona m
3

390400 

4.3 
Pojemno$% pozosta a do 
zape nienia 

m
3 615000 

4.4 
Powierzchnia w granicach 
korony 

m
2 70760 

Brak [tak/nie] Tak 

Naturalna bariera geologiczne 
(mi#(szo$%, wspó czynnik filtracji) 

Glina morenowa o mi#(szo$ci co 
najmniej 2,5 m 

Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, 
mi#(szo$%, wspó czynnik filtracji) 

0,5 m, kruszywa (u(lowe, pospó ka 
4.5 Uszczelnienie 

Izolacja syntetyczna (materia , 
grubo$%) 

Folia PEHD 2mm 

Brak [tak/nie] tak 
Warstwa drena(owa (mi#(szo$%, 

wspó czynnik filtracji) 
0,5 m 

Kolektory (materia , $rednica) Tworzywo sztuczne -200/150/100 mm 
Ukszta towanie misy (nachylenie 
wzd u( kolektorów i w kierunku 

kolektorów, %) 
1% 

4.6 Drena( 

Zewn"trzny system rowów Tak 
Brak [tak/nie] Tak 

4.7 Gromadzenie odcieków W specjalnych zbiornikach 
(pojemno$%, m3) 

Dwa zbiorniki po 75 m
J

Odprowadzanie do kanalizacji 
miejskiej [tak/nie] 

Tak 

Wywóz do oczyszczalni miejskiej 
[tak/nie] 

Nie 

Wykorzystanie do celów 
technologicznych (jakich?) 

Intensyfikacja procesów rozk adu 
substancji organicznych 

4.8 Post"powanie z odciekami 

Oczyszczanie lub podczyszczanie we 
w asnej oczyszczalni (odbiornik 

$cieków oczyszczonych) 
Nie 

4.9 Instalacja do odprowadzania Brak [tak/nie] Tak 
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Z emisj# do atmosfery Tak 
Spalanie w pochodni - 

 gazu sk adowiskowego 

Odzysk energii - 
Brak [tak/nie] Tak 

4.10 Pas zieleni 
Szeroko$% pasa [m] 10 

4.11 Ogrodzenie [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 
Urz#dzenia do mycia 
i dezynfekcji 

[tak/nie] Tak 

[tak/nie] Tak 
4.16 

Wykonywanie warstw 
przykrywaj#cych odpady Materia  (je$li odpady, poda% kod) 17 05 04; 20 02 02; 17 01 01; 17 01 02 

Dane meteorologiczne - 
Kontrola wykonywania elementów 

s u(#cych do monitoringu 
 

Wody powierzchniowe - 
4.17 

Monitoring w fazie 
przedeksploatacyjnej 

Wody podziemne - 
Opad atmosferyczny Tak 

Wody powierzchniowe Tak 
Wody odciekowe Tak 
Wody podziemne Tak 

Gaz sk adowiskowy Tak 
Osiadanie powierzchni sk adowiska Tak 

4.18 
Monitoring w fazie 
eksploatacyjnej lub 
poeksploatacyjnej 

Struktura i sk ad odpadów Tak 

5. Dofinansowanie   

5.1 

Czy dostosowanie sk adowiska 
wymaga dodatkowych $rodków 
finansowych (poza $rodkami 
w asnymi zarz#dzaj#cego)? 

Je(eli tak, to wskaza% szacowana 
ca kowita kwot" i $rodki w asne 

zarz#dzaj#cego. Je$li nie, wpisa% „0”. 
Tak, 5000000 PLN 

5.2 

Czy rekultywacja sk adowiska 
wymaga dodatkowych $rodkami 
finansowych (poza $rodkami 
w asnymi zarz#dzaj#cego)? 

Je(eli tak, to wskaza% szacowana 
ca kowita kwot" i $rodki w asne 

zarz#dzaj#cego. Je$li nie, wpisa% „0”. 
 

6. Odpady   

6.1 
Czy na sk adowisku odpadów 
s# deponowane odpady 
komunalne? 

[tak/nie] Tak 

6.2 

Czy na sk adowisku odpadów 
s# deponowane wy #cznie 
odpady wydobywcze okre$lone 
w dyrektywie 2006/21/WE? 

[tak/nie] Nie 

6.3 
Kody odpadów, które s# 
dopuszczone do sk adowania 
na sk adowisku odpadów

3)
(kody odpadów) 

02 01 06; 02 02 04; 03 01 05; 04 01 02; 
04 01 06; 10 11 03; 10 11 05; 10 11 14; 
11 01 10; 11 01 14; 11 01 13; 15 01 06;  
15 01 07; 15 02 03; 17 01 01; 17 01 02; 
17 01 80; 17 03 02; 17 03 01; 17 03 80; 
17 05 04; 17 05 06; 1706 01*; 17 06 04; 
17 06 05*; 19 03 05; 19 03 07; 19 03 06; 
19 08 01; 19 08 02; 19 08 14; 19 09 05; 
19 12 08; 19 12 09; 20 01 02; 20 02 01; 
20 02 02; 20 02 03; 20 03 01; 20 03 02; 
20 03 03; 20 03 04; 20 03 07; 20 03 99 

6.4 
Czy odpady s# sk adowane 
zgodnie z rozporz#dzeniem 
Ministra Gospodarki?

4)
[tak/nie] Tak 
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6.5 
Kody odpadów dopuszczonych 
do odzysku na sk adowisku 
odpadów (je$li dotyczy) 

poda% w jakim celu s# 
wykorzystywane poszczególne 

rodzaje odpadów. 
 

6.6 
Czy do rekultywacji 
wykorzystywane s# odpady? 

Je(eli tak, to poda% jakie rodzaje 
odpadów (kody) i na podstawie jakiej 

decyzji, ze wskazaniem podstawy 
prawnej, organu wydaj#cego, daty 

decyzji, znak decyzji. 

 

6.7 
Masa odpadów sk adowana 
w 2003 r. (je$li dotyczy) 

[Mg] 26102,76 Mg 

6.8 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2003 r. (je$li 
dotyczy) 

[Mg] 5377,11 Mg 

6.9 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni"ciu 
sk adowiska w 2003 r. (je$li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

 

6.10 
Masa odpadów sk adowana 
w 2004 r. (je$li dotyczy) 

[Mg] 24775,13 Mg 

6.11 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2004r. (je$li 
dotyczy) 

[Mg]  

6.12 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni"ciu 
sk adowiska w 2004 r. (je$li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

 

6.13 
Masa odpadów sk adowana 
w 2005 r. (je$li dotyczy) 

[Mg] 27113,78 

6.14 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2005 r. (je$li 
dotyczy) 

[Mg] 686,67 

6.15 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni"ciu 
sk adowiska w 2005 r. (je$li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

 

6.16 
Masa odpadów sk adowana 
w 2006 r. (je$li dotyczy) 

[Mg] 37911,20 

6.17 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2006 r. (je$li 
dotyczy) 

[Mg] 2935,88 

6.18 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni"ciu 
sk adowiska w 2006 r. (je$li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

 

 
Obja$nienia do tabeli: 
1) N - sk adowisko odpadów niebezpiecznych, O - sk adowisko odpadów oboj"tnych, IN - sk adowisko odpadów 

innych ni( niebezpieczne i oboj"tne.  Je$li na sk adowisku s# sk adowane wy #cznie odpady wydobywcze 
(zdefiniowane dyrektywie 2006/21/WE) dodatkowo dopisa% okre$lenie UOU- obiekt unieszkodliwiania odpadów. 

2) Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy- Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz 
o zmianie niektórych ustaw. 

3) Wed ug rozporz#dzenia Ministra !rodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 w sprawie katalogu odpadów 
4) Rozporz#dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pa)dziernika 2002r. w sprawie rodzajów odpadów, które mog# 

by% sk adowane w sposób nieselektywny (Dz.U. Nr 191, poz. 1595). 
 





Karta sk adowiska odpadów 
 
Sk adowisko odpadów komunalnych MPGO „MASTER” Sp. z o.o. Tychy 
 
stan na dzie! 31 grudnia 2006 r. 

Lp. 
Elementy charakterystyki 

sk adowiska odpadów 
Zakres danych Informacje o sk adowisku odpadów 

1. Ogólne informacje o obiekcie   

1.1 
Nazwa i adres sk adowiska 
odpadów 

 

MPGO „MASTER” Sp. z o.o. 
Sk adowisko odpadów komunalnych 
ul. Serdeczna 100 
43-100 Tychy 

1.2 Gmina  Tychy 

1.3 Powiat  Tychy 

1.4 Województwo  !l"skie 

1.5 REGON (je!li posiada)  Brak danych 

1.6 NIP (je!li posiada)  Brak danych 

1.7 Typ sk adowiska (N/O/IN; OUO)
1)

IN 

1.8 
Nazwa i adres w a!ciciela 
sk adowiska odpadów 

Poda#, czy jest to jednostka 
samorz"du terytorialnego, Skarbu 
Pa$stwa, przedsi%biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda# % udzia u 

jednostek samorz"du terytorialnego) 

Miedzygminne Przedsi%biorstwo 
Gospodarki Odpadami „Master” Sp. z 
o.o. w Tychach 
ul. Grota Roweckiego 44 
43-100 Tychy 

1.9 REGON (je!li posiada)  273854704 

1.10 NIP (je!li posiada)  646-23-47-267 

1.11 
Nazwa i adres w a!ciciela 
gruntu pod sk adowiskiem 
odpadów 

Poda#, czy jest to jednostka 
samorz"du terytorialnego, Skarbu 
Pa$stwa, przedsi%biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda# % udzia u 

jednostek samorz"du terytorialnego) 

MPGO „Master” Sp. z o.o. Tychy 
100% (8 gmin: Tychy, Bieru$, L%dziny, 
Imielin, Bojszowy, Che m &l"ski, Kobiór, 
Wyry) 

1.12 REGON (je!li posiada)  273854704 

1.13 NIP (je!li posiada)  646-23-47-267 

1.14 
Nazwa i adres zarz"dzaj"cego 
sk adowiskiem odpadów 

Poda#, czy jest to jednostka 
samorz"du terytorialnego, Skarbu 
Pa$stwa, przedsi%biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda# % udzia u 

jednostek samorz"du terytorialnego) 

MPGO „MASTER” Sp. z o.o. 

1.15 REGON (je!li posiada)  273854704 

1.16 NIP (je!li posiada)  646-23-47-267 

1.17 
Czy kierownik sk adowiska 
posiada wymagane 
kwalifikacje? 

[tak/nie] Tak 

1.18 Liczba kwater szt. 2 

1.19 Liczba kwater eksploatowanych szt. 2 

1.20 Liczba kwater zamkni%tych szt. 0 

1.21 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
budowy? 

[tak/nie] Nie 

1.22 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
eksploatacji (przed 
zamkni%ciem)? 

[tak/nie] Tak 

1.23 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
rekultywacji? 

[tak/nie] Nie 

1.24 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
monitoringu po zako$czeniu 
rekultywacji? 

[tak/nie] Nie 

1.25 
Czy sk adowisko jest w okresie 
po zako$czeniu monitoringu? 

[tak/nie] Nie 
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2. Decyzje administracyjne   

2.1 
Decyzja lokalizacyjna 
(je!li dotyczy) 

Poda#: organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Wójt gminy Bojszowy 
Nr 3/93 
09.06.1993r. 
Prezydent Miasta Tychy 
AR.BC.7331-602/00/01 
18.04.2001r. 

2.2 
Decyzja o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania 
terenu (je!li dotyczy) 

Poda#: organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Prezydent Miasta Tychy 
AR.BC.7331-602/00/01 
18.04.2001r. 

2.3 Pozwolenie na budow% 
Poda#: organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji; wskaza#, je!li 

decyzja zosta a uchylona. 

Urz"d Rejonowy Tychy 
UR/AR7351/T/I/16/93 
02.12.1993r. 
Prezydent Miasta Tychy 
II/AR/BC73531-186/01/02 
19.04.2002r. 

2.4 
Pozwolenie na u'ytkowanie 
(je!li dotyczy) 

Poda#: organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Prezydent Miasta Tychy 
GWA-73511u/009/2000 
18.02.2002r. 
Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego w Tychach 
PINB7146/30/12/330/04 
08.04.2004r. 

2.5 

Decyzja o wykonaniu przegl"du 
ekologicznego na podstawie 
art. 33 ust. 1 ustawy 
wprowadzajacej

2)

Poda#: organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Prezydent Miasta Tychy 
WK&/7060/1/EO/2002r. 
08.01.2002r. 

2.6 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 
ustawy wprowadzajacej

2)
 (je!li 

dotyczy) 

Poda#: organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

Wojewoda &l"ski 
&R-II-6626/35/D/03 
31.12.2003r. 

2.7 

Czy tre!# decyzji o dostosowa-
niu na podstawie art. 33 ust. 2 
pkt 1 ustawy wprowadzajacej

2)
 

zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je'eli nie, to wyja!ni#, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

Tak 
Odgazowanie kwater sk adowiska 

2.8 
Czy decyzja o dostosowaniu 
zosta a przed u'ona? 

Je'eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda#: podstaw% prawn", 

organ wydaj"cy, dat% wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

Nie dotyczy 

2.9 
Czy przed u'ona decyzja 
zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je'eli nie, to wyja!ni#, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

Nie dotyczy 

2.10 
Rok faktycznego dostosowania 
sk adowiska odpadów 

Poda# dat% dostosowania. Nie dotyczy 

2.11 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 
ustawy wprowadzajacej

2)
 (je!li 

dotyczy) 

Poda#, organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 
Nie dotyczy 

2.12 

Czy tre!# decyzji o 
dostosowaniu na podstawie art. 
33 ust. 2 pkt 2 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je'eli nie, to wyja!ni#, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

Nie dotyczy 

2.13 
Czy decyzja o dostosowaniu 
zosta a przed u'ona? 

Je'eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda#: podstaw% prawn", 

organ wydaj"cy, dat% wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

Nie 
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2.14 
Czy przed u'ona decyzja 
zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je'eli nie, to wyja!ni#, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

Nie dotyczy 

2.15 
Rok faktycznego dostosowania 
sk adowiska odpadów 

Poda# rok. Brak danych 

2.16 

Decyzja o zamkni%ciu 
sk adowiska na podstawie art. 
33 ust. 6 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 (je!li dotyczy) 

Poda#, organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni%cia. 
Nie dotyczy 

2.17 

Czy decyzja o zamkni%ciu 
sk adowiska na podstawie art. 
33 ust. 6 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je'eli nie, to wyja!ni# dlaczego. 

Nie dotyczy 

2.18 
Czy decyzja o zamkni%ciu 
zosta a przed u'ona? 

Je'eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda#: podstaw% prawn", 

organ wydaj"cy, dat% wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni%cia. 

Nie dotyczy 

2.19 
Czy przed u'ona decyzja o 
zamkni%ciu zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je'eli nie, to wyja!ni# dlaczego. 

Nie dotyczy 

2.20 

Zgoda na zamkni%cie 
wydzielonej cz%!ci sk adowiska 
na podstawie art. 54 ustawy 
o odpadach 

Poda#: organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni%cia, dat% zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

Nie dotyczy 

2.21 

Zgoda na zamkni%cie 
sk adowiska odpadów na 
podstawie art. 54 ustawy 
o odpadach 

Poda#: organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni%cia, dat% zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

Nie dotyczy 

2.22 
Rok faktycznego zamkni%cia 
sk adowiska 

Poda# dat% zamkni%cia. 2020 r. 

2.23 
Decyzja zatwierdzaj"ca 
instrukcj% eksploatacji 
sk adowiska 

Poda#: organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Wojewoda &l"ski 
&R-II-6623/6/2/04 
27.12.2004r. 

2.24 
Czy decyzja zatwierdzaj"ca 
instrukcj% eksploatacji 
sk adowiska by a czasowa? 

Je'eli tak, to wskaza# na jaki okres. Nie dotyczy 

2.25 

Zezwolenie na prowadzenie 
dzia alno!ci w zakresie odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów 
(je!li dotyczy) 

Poda#: organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, termin 

obowi"zywania. 

Wojewoda &l"ski 
&R-III-6618/TY/20/14/04 
31.05.2004 r. 
Termin obowi"zywania: brak danych 

2.26 
Pozwolenie zintegrowane (je!li 
dotyczy) 

Poda#: organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, termin 

obowi"zywania. 

Wojewoda &l"ski 
&R-III-6618/TY/20/14/04 
31.05.2004r. 
Termin obowi"zywania: brak danych 
Wojewoda &l"ski 
&R-III-6618/TY/20/21/05 
16.05.2005r. 
Termin obowi"zywania: brak danych 

2.27 
Czy sk adowisko jest 
przewidziane do uzyskania 
pozwolenia zintegrowanego? 

Je'eli tak, to poda# termin 
(planowany) z o'enia wniosku. 

Nie dotyczy 

2.28 
Czy dla sk adowiska by a 
wydana decyzja w sprawie 
wstrzymania dzia alno!ci? 

Je'eli tak, to poda# dane nt. decyzji: 
podstaw% prawna, organ wydaj"cy, 
dat% wydania decyzji, znak decyzji, 

termin wstrzymania dzia alno!ci. 

Nie 

3. Bazy danych i wykazy   

3.1 

Czy sk adowisko jest uj%te 
w wykazie zamieszczonym 
w wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami? 

[tak/nie] Tak 
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3.2 

Czy w wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami okre!lono 
termin zamkni%cia 
sk adowiska? 

[tak/nie] - je'eli tak, to poda# rok. Tak 

3.3 
Czy sk adowisko jest uj%te 
w wojewódzkiej bazie 
o gospodarce odpadami? 

[tak/nie] Tak 

3.4 
Czy sk adowisko odpadów jest 
uj%te w  bazie wojewódzkiej 
Inspekcji  Ochrony &rodowiska? 

[tak/nie] Tak 

3.5 
Czy sk adowisko jest uj%te 
w bazie Wojewódzkiego Urz%du 
Statystycznego? 

[tak/nie] Tak 

3.6 

Czy sk adowisko zosta o uj%te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz"d Wojewódzki do 
ministerstwa &rodowiska 
w 2004 r.? 

[tak/nie] Tak 

3.7 

Czy sk adowisko zosta o uj%te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz"d Wojewódzki do 
ministerstwa &rodowiska 
w 2004 r.? 

[tak/nie] Tak 

3.8 

Czy sk adowisko zosta o uj%te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz"d Wojewódzki do 
ministerstwa &rodowiska 
w 2004 r.? 

[tak/nie] Tak 

4. Wymagania techniczne   

4.1 Pojemno!# ca kowita m
3

1425000 

4.2 Pojemno!# zape niona m
3

775000 

4.3 
Pojemno!# pozosta a do 
zape nienia 

m
3 650000 

4.4 
Powierzchnia w granicach 
korony 

m
2 78954 

Brak [tak/nie] Nie 
Naturalna bariera geologiczne 

(mi"'szo!#, wspó czynnik filtracji) 
Nie 

Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, 
mi"'szo!#, wspó czynnik filtracji) 

Nie 

4.5 Uszczelnienie 

Izolacja syntetyczna (materia , 
grubo!#) 

KW 1/1 folia PEHD gr. 1,5mm, dwie 
geomembrany, piasek 0,4m, skarpy - 
zu'yte opony 
KW 1/2 folia PEHD gr. 2,0mm, mata 
z bentonitem gr. 6 mm, geow óknina 
o gramaturze 800g/m

2
, piasek 0,4m 

wspó czynnik filtracji k 1,0x10
-9 

m/s 
Brak [tak/nie] Nie 

Warstwa drena'owa (mi"'szo!#, 
wspó czynnik filtracji) 

Piasek, 'wir, 30-40cm 

Kolektory (materia , !rednica) Rury PEHD !r. 200mm 

Ukszta towanie misy (nachylenie 
wzd u' kolektorów i w kierunku 

kolektorów, %) 

Spadek pod u'ny dna I=4°/( 
Nachylenie skarp zewn%trznych 1:1,5 
Nachylenie skarp wewn%trznych 1:3 

4.6 Drena' 

Zewn%trzny system rowów 

Wody opadowe ze skarp zewn%trznych 
do rowu opaskowego od strony 
po udniowej i wschodniej, 
odprowadzanie do Potoku Tyskiego 

Brak [tak/nie] Nie 
4.7 Gromadzenie odcieków W specjalnych zbiornikach 

(pojemno!#, m3) 

Zbiornik zamkni%ty z pomp" zatapialna, 
180 m

3
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Odprowadzanie do kanalizacji 
miejskiej [tak/nie] 

Tak 

Wywóz do oczyszczalni miejskiej 
[tak/nie] 

Nie 

Wykorzystanie do celów 
technologicznych (jakich?) 

Tak, do zraszania z o'a 
4.8 Post%powanie z odciekami 

Oczyszczanie lub podczyszczanie we 
w asnej oczyszczalni (odbiornik 

!cieków oczyszczonych) 

Zainstalowane urz"dzenie do 
napowietrzania odcieków 

Brak [tak/nie] Nie 
Z emisj" do atmosfery Nie 

Spalanie w pochodni 
Tylko w przypadku awarii jednostki 
kogeneracyjnej 4.9 

Instalacja do odprowadzania 
gazu sk adowiskowego 

Odzysk energii 

Instalacja z urz"dzeniem 
kogeneracyjnym odzyskiem energii 
elektrycznej i energii cieplnej 

Brak [tak/nie] Nie 
4.10 Pas zieleni 

Szeroko!# pasa [m] od 10 do 50m 

4.11 Ogrodzenie [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 
Urz"dzenia do mycia 
i dezynfekcji 

[tak/nie] Tak 

[tak/nie] Tak 
4.16 

Wykonywanie warstw 
przykrywaj"cych odpady Materia  (je!li odpady, poda# kod) Ziemia, piasek, 

Dane meteorologiczne Nie dotyczy 
Kontrola wykonywania elementów 

s u'"cych do monitoringu 
Nie dotyczy 

Wody powierzchniowe Nie dotyczy 
4.17 

Monitoring w fazie 
przedeksploatacyjnej 

Wody podziemne Nie dotyczy 
Opad atmosferyczny Tak 

Wody powierzchniowe Tak 
Wody odciekowe Tak 
Wody podziemne Tak 

Gaz sk adowiskowy Tak 
Osiadanie powierzchni sk adowiska Tak 

4.18 
Monitoring w fazie 
eksploatacyjnej lub 
poeksploatacyjnej 

Struktura i sk ad odpadów Tak 

5. Dofinansowanie   

5.1 

Czy dostosowanie sk adowiska 
wymaga dodatkowych !rodków 
finansowych (poza !rodkami 
w asnymi zarz"dzaj"cego)? 

Je'eli tak, to wskaza# szacowana 
ca kowita kwot% i !rodki w asne 

zarz"dzaj"cego. Je!li nie, wpisa# „0”. 
Nie dotyczy 

5.2 

Czy rekultywacja sk adowiska 
wymaga dodatkowych !rodkami 
finansowych (poza !rodkami 
w asnymi zarz"dzaj"cego)? 

Je'eli tak, to wskaza# szacowana 
ca kowita kwot% i !rodki w asne 

zarz"dzaj"cego. Je!li nie, wpisa# „0”. 
Nie dotyczy 

6. Odpady   

6.1 
Czy na sk adowisku odpadów 
s" deponowane odpady 
komunalne? 

[tak/nie] Tak 

6.2 

Czy na sk adowisku odpadów 
s" deponowane wy "cznie 
odpady wydobywcze okre!lone 
w dyrektywie 2006/21/WE? 

[tak/nie] Nie 



Lp. 
Elementy charakterystyki 

sk adowiska odpadów 
Zakres danych Informacje o sk adowisku odpadów 

6.3 
Kody odpadów, które s" 
dopuszczone do sk adowania 
na sk adowisku odpadów

3)
(kody odpadów) 

02 07 04, 02 07 80, 03 03 07, 03 03 08, 
03 03 09, 03 03 10, 15 01 06, 15 02 06, 
16 03 80, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 
17 01 07, 17 01 80, 17 01 81, 70 03 80, 
17 05 04, 17 06 04, 17 09 04, 19 05 01, 
19 05 02, 19 05 03, 19 08 01, 19 08 02, 
19 08 05, 19 09 01, 19 09 02, 19 09 03, 
19 09 04, 19 12 12, 20 02 01, 20 02 02, 
20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 
20 03 07 

6.4 
Czy odpady s" sk adowane 
zgodnie z rozporz"dzeniem 
Ministra Gospodarki?

4)
[tak/nie] Tak 

6.5 
Kody odpadów dopuszczonych 
do odzysku na sk adowisku 
odpadów (je!li dotyczy) 

poda# w jakim celu s" 
wykorzystywane poszczególne 

rodzaje odpadów. 

17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 
17 05 04, 17 09 04 
Na cele utwardzenia i budowy dróg 
dojazdowych do pól sk adowania 

6.6 
Czy do rekultywacji 
wykorzystywane s" odpady? 

Je'eli tak, to poda# jakie rodzaje 
odpadów (kody) i na podstawie jakiej 

decyzji, ze wskazaniem podstawy 
prawnej, organu wydaj"cego, daty 

decyzji, znak decyzji. 

Nie 

6.7 
Masa odpadów sk adowana 
w 2003 r. (je!li dotyczy) 

[Mg] 49663,60 

6.8 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2003 r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg] 0 

6.9 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni%ciu 
sk adowiska w 2003 r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

0 

6.10 
Masa odpadów sk adowana 
w 2004 r. (je!li dotyczy) 

[Mg] 60771,24 

6.11 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2004r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg] 0 

6.12 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni%ciu 
sk adowiska w 2004 r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

0 

6.13 
Masa odpadów sk adowana 
w 2005 r. (je!li dotyczy) 

[Mg] 57167,10 

6.14 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2005 r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg] 3503,32 

6.15 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni%ciu 
sk adowiska w 2005 r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

0 

6.16 
Masa odpadów sk adowana 
w 2006 r. (je!li dotyczy) 

[Mg] 77470,10 

6.17 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2006 r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg] 6524,50 
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6.18 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni%ciu 
sk adowiska w 2006 r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

0 

 
Obja!nienia do tabeli: 
1) N - sk adowisko odpadów niebezpiecznych, O - sk adowisko odpadów oboj%tnych, IN - sk adowisko odpadów 

innych ni' niebezpieczne i oboj%tne.  Je!li na sk adowisku s" sk adowane wy "cznie odpady wydobywcze 
(zdefiniowane dyrektywie 2006/21/WE) dodatkowo dopisa# okre!lenie UOU- obiekt unieszkodliwiania odpadów. 

2) Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy- Prawo ochrony !rodowiska, ustawy o odpadach oraz 
o zmianie niektórych ustaw. 

3) Wed ug rozporz"dzenia Ministra &rodowiska z dnia 27 wrze!nia 2001 w sprawie katalogu odpadów 
4) Rozporz"dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pa)dziernika 2002r. w sprawie rodzajów odpadów, które mog" 

by# sk adowane w sposób nieselektywny (Dz.U. Nr 191, poz. 1595). 
 





Karta sk adowiska odpadów 
 
Miejskie Sk adowisko Odpadów Komunalnych w Zabrzu ul. Cmentarna 
 
stan na dzie! 31 grudnia 2006 r. 

Lp. 
Elementy charakterystyki 

sk adowiska odpadów 
Zakres danych Informacje o sk adowisku odpadów 

1. Ogólne informacje o obiekcie   

1.1 
Nazwa i adres sk adowiska 
odpadów 

 
Miejskie Sk adowisko Odpadów 
Komunalnych w Zabrzu ul. Cmentarna 

1.2 Gmina  Zabrze 

1.3 Powiat  Zabrze 

1.4 Województwo  !l"skie 

1.5 REGON (je!li posiada)   

1.6 NIP (je!li posiada)   

1.7 Typ sk adowiska (N/O/IN; OUO)
1)

IN 

1.8 
Nazwa i adres w a!ciciela 
sk adowiska odpadów 

Poda#, czy jest to jednostka 
samorz"du terytorialnego, Skarbu 
Pa$stwa, przedsi%biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda# % udzia u 

jednostek samorz"du terytorialnego) 

Gmina Zabrze 

1.9 REGON (je!li posiada)   

1.10 NIP (je!li posiada)   

1.11 
Nazwa i adres w a!ciciela 
gruntu pod sk adowiskiem 
odpadów 

Poda#, czy jest to jednostka 
samorz"du terytorialnego, Skarbu 
Pa$stwa, przedsi%biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda# % udzia u 

jednostek samorz"du terytorialnego) 

Gmina Zabrze 

1.12 REGON (je!li posiada)   

1.13 NIP (je!li posiada)   

1.14 
Nazwa i adres zarz"dzaj"cego 
sk adowiskiem odpadów 

Poda#, czy jest to jednostka 
samorz"du terytorialnego, Skarbu 
Pa$stwa, przedsi%biorca prywatny, 
kapita  mieszany (poda# % udzia u 

jednostek samorz"du terytorialnego) 

Miejski O!rodek Sportu i Rekreacji 
w Zabrzu Sp. z o.o. 
ul. Matejki 6 
41-800 Zabrze 

1.15 REGON (je!li posiada)   

1.16 NIP (je!li posiada)   

1.17 
Czy kierownik sk adowiska 
posiada wymagane 
kwalifikacje? 

[tak/nie] tak 

1.18 Liczba kwater szt.  

1.19 Liczba kwater eksploatowanych szt.  

1.20 Liczba kwater zamkni%tych szt.  

1.21 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
budowy? 

[tak/nie]  

1.22 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
eksploatacji (przed 
zamkni%ciem)? 

[tak/nie]  

1.23 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
rekultywacji? 

[tak/nie]  

1.24 
Czy sk adowisko jest w trakcie 
monitoringu po zako$czeniu 
rekultywacji? 

[tak/nie]  

1.25 
Czy sk adowisko jest w okresie 
po zako$czeniu monitoringu? 

[tak/nie]  

2. Decyzje administracyjne   

2.1 
Decyzja lokalizacyjna 
(je!li dotyczy) 

Poda#: organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji. 

 

2.2 
Decyzja o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania 
terenu (je!li dotyczy) 

Poda#: organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji. 
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2.3 Pozwolenie na budow% 
Poda#: organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji; wskaza#, je!li 

decyzja zosta a uchylona. 

decyzja Prezydenta Miasta Zabrze 
z dnia 17.07.1996 roku 
UAN-73510/119/1509/3329/96/HS 

2.4 
Pozwolenie na u&ytkowanie 
(je!li dotyczy) 

Poda#: organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji. 

decyzja Prezydenta Miasta Zabrze 
z dnia 22.01.1998 roku 
UAN-73511a/2/148/243/98/HS 

2.5 

Decyzja o wykonaniu przegl"du 
ekologicznego na podstawie 
art. 33 ust. 1 ustawy 
wprowadzajacej

2)

Poda#: organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji. 

 

2.6 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 
ustawy wprowadzajacej

2)
 (je!li 

dotyczy) 

Poda#: organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 
 

2.7 

Czy tre!# decyzji o dostosowa-
niu na podstawie art. 33 ust. 2 
pkt 1 ustawy wprowadzajacej

2)
 

zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja!ni#, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

 

2.8 
Czy decyzja o dostosowaniu 
zosta a przed u&ona? 

Je&eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda#: podstaw% prawn", 

organ wydaj"cy, dat% wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

 

2.9 
Czy przed u&ona decyzja 
zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja!ni#, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

 

2.10 
Rok faktycznego dostosowania 
sk adowiska odpadów 

Poda# dat% dostosowania.  

2.11 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 
ustawy wprowadzajacej

2)
 (je!li 

dotyczy) 

Poda#, organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 
 

2.12 

Czy tre!# decyzji o 
dostosowaniu na podstawie art. 
33 ust. 2 pkt 2 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja!ni#, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

 

2.13 
Czy decyzja o dostosowaniu 
zosta a przed u&ona? 

Je&eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda#: podstaw% prawn", 

organ wydaj"cy, dat% wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

 

2.14 
Czy przed u&ona decyzja 
zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja!ni#, które 

postanowienia i dlaczego nie zosta y 
wykonane. 

 

2.15 
Rok faktycznego dostosowania 
sk adowiska odpadów 

Poda# rok.  

2.16 

Decyzja o zamkni%ciu 
sk adowiska na podstawie art. 
33 ust. 6 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 (je!li dotyczy) 

Poda#, organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni%cia. 
 

2.17 

Czy decyzja o zamkni%ciu 
sk adowiska na podstawie art. 
33 ust. 6 ustawy 
wprowadzajacej

2)
 zosta a 

wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja!ni# dlaczego. 

 

2.18 
Czy decyzja o zamkni%ciu 
zosta a przed u&ona? 

Je&eli tak to na podstawie jakiej 
decyzji- poda#: podstaw% prawn", 

organ wydaj"cy, dat% wydania decyzji, 
znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni%cia. 

 

2.19 
Czy przed u&ona decyzja o 
zamkni%ciu zosta a wykonana? 

[tak/nie] 
Je&eli nie, to wyja!ni# dlaczego. 
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2.20 

Zgoda na zamkni%cie 
wydzielonej cz%!ci sk adowiska 
na podstawie art. 54 ustawy 
o odpadach 

Poda#: organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni%cia, dat% zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

 

2.21 

Zgoda na zamkni%cie 
sk adowiska odpadów na 
podstawie art. 54 ustawy 
o odpadach 

Poda#: organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 

zamkni%cia, dat% zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

 

2.22 
Rok faktycznego zamkni%cia 
sk adowiska 

Poda# dat% zamkni%cia.  

2.23 
Decyzja zatwierdzaj"ca 
instrukcj% eksploatacji 
sk adowiska 

Poda#: organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji. 

decyzja Wojewody 'l"skiego 
z dnia 03.11.2003 roku 
'R-II-6623/17/2/D/03 

2.24 
Czy decyzja zatwierdzaj"ca 
instrukcj% eksploatacji 
sk adowiska by a czasowa? 

Je&eli tak, to wskaza# na jaki okres. nie 

2.25 

Zezwolenie na prowadzenie 
dzia alno!ci w zakresie odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów 
(je!li dotyczy) 

Poda#: organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, termin 

obowi"zywania. 

zezwolenie Wojewody 'l"skiego 
z dnia 21.01.2005 roku 
'R-III/6622/21/04/1/D/04 

2.26 
Pozwolenie zintegrowane (je!li 
dotyczy) 

Poda#: organ wydaj"cy, dat% wydania 
decyzji, znak decyzji, termin 

obowi"zywania. 

Wojewoda 'l"ski 
z dnia 24.07.2006 r. 
'R-III-6618/PZ/60/05/9/06 
wa&ne do 24.07.2016 roku 

2.27 
Czy sk adowisko jest 
przewidziane do uzyskania 
pozwolenia zintegrowanego? 

Je&eli tak, to poda# termin 
(planowany) z o&enia wniosku. 

 

2.28 
Czy dla sk adowiska by a 
wydana decyzja w sprawie 
wstrzymania dzia alno!ci? 

Je&eli tak, to poda# dane nt. decyzji: 
podstaw% prawna, organ wydaj"cy, 
dat% wydania decyzji, znak decyzji, 

termin wstrzymania dzia alno!ci. 

 

3. Bazy danych i wykazy   

3.1 

Czy sk adowisko jest uj%te 
w wykazie zamieszczonym 
w wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami? 

[tak/nie]  

3.2 

Czy w wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami okre!lono 
termin zamkni%cia 
sk adowiska? 

[tak/nie] - je&eli tak, to poda# rok.  

3.3 
Czy sk adowisko jest uj%te 
w wojewódzkiej bazie 
o gospodarce odpadami? 

[tak/nie]  

3.4 
Czy sk adowisko odpadów jest 
uj%te w  bazie wojewódzkiej 
Inspekcji  Ochrony 'rodowiska? 

[tak/nie]  

3.5 
Czy sk adowisko jest uj%te 
w bazie Wojewódzkiego Urz%du 
Statystycznego? 

[tak/nie]  

3.6 

Czy sk adowisko zosta o uj%te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz"d Wojewódzki do 
ministerstwa 'rodowiska 
w 2004 r.? 

[tak/nie]  

3.7 

Czy sk adowisko zosta o uj%te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz"d Wojewódzki do 
ministerstwa 'rodowiska 
w 2004 r.? 

[tak/nie]  

3.8 

Czy sk adowisko zosta o uj%te 
w wykazie przekazywanym 
przez Urz"d Wojewódzki do 
ministerstwa 'rodowiska 
w 2004 r.? 

[tak/nie]  



Lp. 
Elementy charakterystyki 

sk adowiska odpadów 
Zakres danych Informacje o sk adowisku odpadów 

4. Wymagania techniczne   

4.1 Pojemno!# ca kowita m
3

268000 

4.2 Pojemno!# zape niona m
3

40000 

4.3 
Pojemno!# pozosta a do 
zape nienia 

m
3 228000 

4.4 
Powierzchnia w granicach 
korony 

m
2 26000 

Brak [tak/nie] tak 
Naturalna bariera geologiczne 

(mi"&szo!#, wspó czynnik filtracji) 
nie 

Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, 
mi"&szo!#, wspó czynnik filtracji) 

 
4.5 Uszczelnienie 

Izolacja syntetyczna (materia , 
grubo!#) 

folia PEHD 2 mm 

Brak [tak/nie] tak 
Warstwa drena&owa (mi"&szo!#, 

wspó czynnik filtracji) 
0,3 m 

Kolektory (materia , !rednica) kolektory !r. 180/210 mm typu „WAVIN”
Ukszta towanie misy (nachylenie 
wzd u& kolektorów i w kierunku 

kolektorów, %) 
2% 

4.6 Drena& 

Zewn%trzny system rowów nie 
Brak [tak/nie] nie 

4.7 Gromadzenie odcieków W specjalnych zbiornikach 
(pojemno!#, m3) 

180 m
3

Odprowadzanie do kanalizacji 
miejskiej [tak/nie] 

tak 

Wywóz do oczyszczalni miejskiej 
[tak/nie] 

 

Wykorzystanie do celów 
technologicznych (jakich?) 

zraszanie odpadów 
4.8 Post%powanie z odciekami 

Oczyszczanie lub podczyszczanie we 
w asnej oczyszczalni (odbiornik 

!cieków oczyszczonych) 
nie 

Brak [tak/nie] nie 
Z emisj" do atmosfery tak 
Spalanie w pochodni  

4.9 
Instalacja do odprowadzania 
gazu sk adowiskowego 

Odzysk energii  
Brak [tak/nie] nie 

4.10 Pas zieleni 
Szeroko!# pasa [m] 10 

4.11 Ogrodzenie [tak/nie] nie 

4.12 Rejestracja wjazdów [tak/nie] tak 

4.13 Ewidencja odpadów [tak/nie] tak 

4.14 Waga [tak/nie] tak 

4.15 
Urz"dzenia do mycia 
i dezynfekcji 

[tak/nie] tak 

[tak/nie] tak 
4.16 

Wykonywanie warstw 
przykrywaj"cych odpady Materia  (je!li odpady, poda# kod) 17 09 04 i 17 05 04 

Dane meteorologiczne  
Kontrola wykonywania elementów 

s u&"cych do monitoringu 
 

Wody powierzchniowe  
4.17 

Monitoring w fazie 
przedeksploatacyjnej 

Wody podziemne  
Opad atmosferyczny tak 

Wody powierzchniowe tak 
Wody odciekowe tak 
Wody podziemne tak 

4.18 Monitoring w fazie 
eksploatacyjnej lub 
poeksploatacyjnej 

Gaz sk adowiskowy tak 



Lp. 
Elementy charakterystyki 

sk adowiska odpadów 
Zakres danych Informacje o sk adowisku odpadów 

Osiadanie powierzchni sk adowiska tak   

Struktura i sk ad odpadów tak 

5. Dofinansowanie   

5.1 

Czy dostosowanie sk adowiska 
wymaga dodatkowych !rodków 
finansowych (poza !rodkami 
w asnymi zarz"dzaj"cego)? 

Je&eli tak, to wskaza# szacowana 
ca kowita kwot% i !rodki w asne 

zarz"dzaj"cego. Je!li nie, wpisa# „0”. 
 

5.2 

Czy rekultywacja sk adowiska 
wymaga dodatkowych !rodkami 
finansowych (poza !rodkami 
w asnymi zarz"dzaj"cego)? 

Je&eli tak, to wskaza# szacowana 
ca kowita kwot% i !rodki w asne 

zarz"dzaj"cego. Je!li nie, wpisa# „0”. 
 

6. Odpady   

6.1 
Czy na sk adowisku odpadów 
s" deponowane odpady 
komunalne? 

[tak/nie] tak 

6.2 

Czy na sk adowisku odpadów 
s" deponowane wy "cznie 
odpady wydobywcze okre!lone 
w dyrektywie 2006/21/WE? 

[tak/nie] nie 

6.3 
Kody odpadów, które s" 
dopuszczone do sk adowania 
na sk adowisku odpadów

3)
(kody odpadów) 

17 03 80; 17 05 06; 17 09 04; 20 03 01; 
20 03 03; 20 03 06; 20 03 07; 20 03 99 

6.4 
Czy odpady s" sk adowane 
zgodnie z rozporz"dzeniem 
Ministra Gospodarki?

4)
[tak/nie]  

6.5 
Kody odpadów dopuszczonych 
do odzysku na sk adowisku 
odpadów (je!li dotyczy) 

poda# w jakim celu s" 
wykorzystywane poszczególne 

rodzaje odpadów. 
17 01 01; 17 01 02; 17 01 07; 17 05 04 

6.6 
Czy do rekultywacji 
wykorzystywane s" odpady? 

Je&eli tak, to poda# jakie rodzaje 
odpadów (kody) i na podstawie jakiej 

decyzji, ze wskazaniem podstawy 
prawnej, organu wydaj"cego, daty 

decyzji, znak decyzji. 

 

6.7 
Masa odpadów sk adowana 
w 2003 r. (je!li dotyczy) 

[Mg] nie dotyczy 

6.8 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2003 r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg] nie dotyczy 

6.9 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni%ciu 
sk adowiska w 2003 r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

nie dotyczy 

6.10 
Masa odpadów sk adowana 
w 2004 r. (je!li dotyczy) 

[Mg] nie dotyczy 

6.11 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2004r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg] nie dotyczy 

6.12 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni%ciu 
sk adowiska w 2004 r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

nie dotyczy 

6.13 
Masa odpadów sk adowana 
w 2005 r. (je!li dotyczy) 

[Mg] nie dotyczy 

6.14 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2005 r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg] nie dotyczy 

6.15 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni%ciu 
sk adowiska w 2005 r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

nie dotyczy 



Lp. 
Elementy charakterystyki 

sk adowiska odpadów 
Zakres danych Informacje o sk adowisku odpadów 

6.16 
Masa odpadów sk adowana 
w 2006 r. (je!li dotyczy) 

[Mg] 39417,06 

6.17 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na sk adowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
sk adowiska w 2006 r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg] 10270,86 

6.18 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamkni%ciu 
sk adowiska w 2006 r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) 

 

 
Obja!nienia do tabeli: 
1) N - sk adowisko odpadów niebezpiecznych, O - sk adowisko odpadów oboj%tnych, IN - sk adowisko odpadów 

innych ni& niebezpieczne i oboj%tne.  Je!li na sk adowisku s" sk adowane wy "cznie odpady wydobywcze 
(zdefiniowane dyrektywie 2006/21/WE) dodatkowo dopisa# okre!lenie UOU- obiekt unieszkodliwiania odpadów. 

2) Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy- Prawo ochrony !rodowiska, ustawy o odpadach oraz 
o zmianie niektórych ustaw. 

3) Wed ug rozporz"dzenia Ministra 'rodowiska z dnia 27 wrze!nia 2001 w sprawie katalogu odpadów 
4) Rozporz"dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pa(dziernika 2002r. w sprawie rodzajów odpadów, które mog" 

by# sk adowane w sposób nieselektywny (Dz.U. Nr 191, poz. 1595). 
 




