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Karta instalacji odzysku lub innego ni  sk!adowanie unieszkodliwiania odpadów. 
 

Higienizacja i kompostownia Knurów 
 
stan na 31 grudnia 2006r. 

Lp. 
Elementy charakterystyki 

instalacji 
Zakres danych Informacje o instalacji 

1. Ogólne informacje o obiekcie  

1.1 Nazwa i adres instalacji  
Higienizacja i kompostownia 
Knurów 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 Rodzaj instalacji 
Poda#: proces odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów
1)

 
 R-15 

1.8 
Opis stosowanych metod 
odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów 

 do rekultywacji 

1.9 
Nazwa i adres w$a"ciciela 
instalacji 

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. 
w Knurowie 

1.10 REGON (je"li posiada)  270532443 

1.11 NIP (je"li posiada)  631-000-00-78 

1.12 
Nazwa i adres w$a"ciciela 
gruntu pod instalacj! 

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. 
w Knurowie 

1.13 REGON (je"li posiada)  270532443 

1.14 NIP (je"li posiada)  631-000-00-78 

1.15 
Nazwa i adres 
zarz!dzaj!cego instalacj! 

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. 
w Knurowie 

1.16 REGON (je"li posiada)  270532443 

1.17 NIP (je"li posiada)  631-000-00-78 

1.18 
Czy kierownik instalacji 
posiada wymagane 
kwalifikacje (je"li dotyczy)? 

[tak/nie] Tak 

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.

Prezydent Miasta Knurowa 
19.06.2000 r. 
55/2000 UAiNB-73310/31/2000 



Lp. 
Elementy charakterystyki 

instalacji 
Zakres danych Informacje o instalacji 

2.3 Pozwolenie na budow& 

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

uchylona. 

Starosta Gliwicki 
30.08.2000 r. 
Nr WA-7351/60 Kn./2000  

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

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

Starosta Gliwicki 
29.03.2001 r 
Nr WA- 7353/8 Kn./2001 

2.5 

Zezwolenie na 
prowadzenie dzia$alno"ci w 
zakresie odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów 

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

termin obowi!zywania. 

Higienizacja – Decyzja Wojewody 
 l!skiego z dnia 03 08.2006 r  
Nr  R-II-6622/7/3/06 
Kompostownia – Decyzja. Wojewody 
 l!skiego z dnia 16.04.2007 r 
Nr  R-II/6622/12/07 

2.6 
Pozwolenie zintegrowane 
(je"li dotyczy) 

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

termin obowi!zywania. 
nie dotyczy 

2.7 

Czy instalacja jest 
przewidziane do uzyskania 
pozwolenia 
zintegrowanego? 

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

wniosku. 
Nie 

2.8 
Czy dla instalacji 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 instalacja jest uj&ta w 
wykazie zamieszczonym w 
wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami? 

[tak/nie] Nie 

3.2 
Czy instalacja jest uj&ta w 
wojewódzkiej bazie o 
gospodarce odpadami? 

[tak/nie] Nie 

3.3 

Czy instalacja jest uj&ta w  
bazie wojewódzkiej 
Inspekcji  Ochrony 
 rodowiska? 

[tak/nie] Tak 

3.4 
Czy instalacja jest uj&ta w 
bazie Wojewódzkiego 
Urz&du Statystycznego? 

[tak/nie] Tak 

4. Odpady  

4.1 
Rodzaj i ilo"# odpadów 
dopuszczonych do 
odzysku 

Poda# kod odpadu
2)

 oraz 
ilo"# w Mg/rok dla ka'dego 

odpadu. 

19 08 05 – 25.000 Mg/rok 
10 01 02 – 25.000 Mg/rok 
02 03 04 - 100  Mg/rok 
20 01 08 -    1.000 Mg/rok 
20 02 01 - 1.000 Mg/rok    
20 03 99 - 900 Mg/rok 

4.2 
Rodzaj i ilo"# odpadów 
dopuszczonych do 
unieszkodliwiania 

Poda# kod odpadu
2)

 oraz 
ilo"# w Mg/rok dla ka'dego 

odpadu. 
- 

4.3 
Masa odpadów poddana 
odzyskowi w 2003r. (je"li 
dotyczy) 

[Mg] 
Kompostownia – 372 Mg 
Higienizacja - 23732 Mg  

4.4 
Masa odpadów poddana 
unieszkodliwieniu w 2003r. 
(je"li dotyczy) 

[Mg] - 



Lp. 
Elementy charakterystyki 

instalacji 
Zakres danych Informacje o instalacji 

4.5 
Masa odpadów poddana 
odzyskowi w 2004r. (je"li 
dotyczy) 

[Mg] 
Kompostownia – 264 Mg 
Higienizacja – 24223 Mg 

4.6 
Masa odpadów poddana 
unieszkodliwieniu w 2004r. 
(je"li dotyczy) 

[Mg] - 

4.7 
Masa odpadów poddana 
odzyskowi w 2005r. (je"li 
dotyczy) 

[Mg] 
Kompostownia - 344 Mg 
Higienizacja – 22674 Mg 

4.8 
Masa odpadów poddana 
unieszkodliwieniu w 2005r. 
(je"li dotyczy) 

[Mg] - 

4.9 
Masa odpadów poddana 
odzyskowi w 2006r. (je"li 
dotyczy) 

[Mg] 
Kompostownia – 592 Mg 
Higienizacja – 21787 Mg 

4.10 
Masa odpadów poddana 
unieszkodliwieniu w 2006r. 
(je"li dotyczy) 

[Mg] - 

 
Obja"nienia do tabeli: 
1)

 Zgodnie z za$!cznikiem nr 5 (procesy odzysku) lub za$!cznikiem nr 6 (procesy unieszkodliwiania) do ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 wraz z pó(n. zm.). 
2)

 Wed$ug rozporz!dzenia Ministra  rodowiska z dnia 27 wrze"nia 2001 w sprawie katalogu odpadów 

 









































































Karta instalacji odzysku lub innego ni  sk!adowanie unieszkodliwiania odpadów. 
 
Kompostownia w Miko!owie 
 
stan na 31 grudnia 2006r. 

Lp. 
Elementy charakterystyki 

instalacji 
Zakres danych Informacje o instalacji 

1. Ogólne informacje o obiekcie  

1.1 Nazwa i adres instalacji  

Kompostownia  
ul. Dzie%dziela  
43-190 Miko$ów 

1.2 Gmina  Miko$ów 

1.3 Powiat  Miko$ów 

1.4 Województwo   l!skie 

1.5 REGON (je"li posiada)  000527227 

1.6 NIP (je"li posiada)  635-10-02-915 

1.7 Rodzaj instalacji 
Poda#: proces odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów
1)

 
R-3 

1.8 
Opis stosowanych metod 
odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów 

 

Kompost surowy jest rozdrabniany 
w homogenizatorze typu orgaver. 
Proces polega na wprowadzeniu do 
urz!dzenia materia$u strukturalnego 
bogatego w w&giel elementarny, 
a nast&pnie dodaniu odpadów bogatych 
w azot. Odpady s! rozdrabniane, 
rozw$ókniane, intensywnie mieszane 
i ugniatanie, a nast&pnie przewo'one 
na pole kompostowania i formowane 
w pryzmy w celu dojrzewania. 

1.9 
Nazwa i adres w$a"ciciela 
instalacji 

Poda#, czy jest to jednostka 
samorz!du terytorialnego, 

Skarbu Pa%stwa, 
przedsi&biorca prywatny, 

kapita$ mieszany (poda# % 
udzia$u jednostek samorz!du 

terytorialnego) 

Gmina Miko$ów 
jednostka samorz!du terytorialnego 

1.10 REGON (je"li posiada)  000527227 

1.11 NIP (je"li posiada)  635-10-02-915 

1.12 
Nazwa i adres w$a"ciciela 
gruntu pod instalacj! 

Poda#, czy jest to jednostka 
samorz!du terytorialnego, 

Skarbu Pa%stwa, 
przedsi&biorca prywatny, 

kapita$ mieszany (poda# % 
udzia$u jednostek samorz!du 

terytorialnego) 

Gmina Miko$ów 
jednostka samorz!du terytorialnego 

1.13 REGON (je"li posiada)  000527227 

1.14 NIP (je"li posiada)  635-10-02-915 

1.15 
Nazwa i adres 
zarz!dzaj!cego instalacj! 

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  
ul. Krawczyka 21, 
43-190 Miko$ów 

1.16 REGON (je"li posiada)  271097498 

1.17 NIP (je"li posiada)  635-000-10-61 



Lp. 
Elementy charakterystyki 

instalacji 
Zakres danych Informacje o instalacji 

1.18 
Czy kierownik instalacji 
posiada wymagane 
kwalifikacje (je"li dotyczy)? 

[tak/nie] Tak 

2. Decyzje administracyjne  

2.1 
Decyzja lokalizacyjna (je"li 
dotyczy) 

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

Brak danych 

2.2 

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

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

Burmistrz Miasta )aziska Górne 
09.07.2002r., 
BUA-7331/3/2002 

2.3 Pozwolenie na budow& 

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

uchylona. 

Starosta Powiatu Miko$owskiego 
31.10.2002r. 
21/WAB-7351/Mi208/09/2002 
nr 208/2002 

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

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

Powiatowy Inspektor 
Nadzoru Budowlanego 
30.09.2004r. 
PINB-7335/225la/04 

2.5 

Zezwolenie na 
prowadzenie dzia$alno"ci w 
zakresie odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów 

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

termin obowi!zywania. 

Starosta Powiatu Miko$owskiego 
06.07.2006r., 
OS-7644/4/17/06 

2.6 
Pozwolenie zintegrowane 
(je"li dotyczy) 

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

termin obowi!zywania. 
Nie dotyczy 

2.7 

Czy instalacja jest 
przewidziane do uzyskania 
pozwolenia 
zintegrowanego? 

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

wniosku. 
nie 

2.8 
Czy dla instalacji 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 instalacja jest uj&ta w 
wykazie zamieszczonym w 
wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami? 

[tak/nie] Tak 

3.2 
Czy instalacja jest uj&ta w 
wojewódzkiej bazie o 
gospodarce odpadami? 

[tak/nie] Tak 

3.3 

Czy instalacja jest uj&ta w  
bazie wojewódzkiej 
Inspekcji  Ochrony 
 rodowiska? 

[tak/nie]  

3.4 
Czy instalacja jest uj&ta w 
bazie Wojewódzkiego 
Urz&du Statystycznego? 

[tak/nie]  

4. Odpady  

4.1 
Rodzaj i ilo"# odpadów 
dopuszczonych do 
odzysku 

Poda# kod odpadu
2)

 oraz 
ilo"# w Mg/rok dla ka'dego 

odpadu. 
20 02 01 – 1800 Mg 

4.2 
Rodzaj i ilo"# odpadów 
dopuszczonych do 
unieszkodliwiania 

Poda# kod odpadu
2)

 oraz 
ilo"# w Mg/rok dla ka'dego 

odpadu. 
Nie dotyczy 



Lp. 
Elementy charakterystyki 

instalacji 
Zakres danych Informacje o instalacji 

4.3 
Masa odpadów poddana 
odzyskowi w 2003r. (je"li 
dotyczy) 

[Mg] Nie dotyczy 

4.4 
Masa odpadów poddana 
unieszkodliwieniu w 2003r. 
(je"li dotyczy) 

[Mg] Nie dotyczy 

4.5 
Masa odpadów poddana 
odzyskowi w 2004r. (je"li 
dotyczy) 

[Mg] Nie dotyczy 

4.6 
Masa odpadów poddana 
unieszkodliwieniu w 2004r. 
(je"li dotyczy) 

[Mg] Nie dotyczy 

4.7 
Masa odpadów poddana 
odzyskowi w 2005r. (je"li 
dotyczy) 

[Mg] 508 

4.8 
Masa odpadów poddana 
unieszkodliwieniu w 2005r. 
(je"li dotyczy) 

[Mg] Nie dotyczy 

4.9 
Masa odpadów poddana 
odzyskowi w 2006r. (je"li 
dotyczy) 

[Mg] 804 

4.10 
Masa odpadów poddana 
unieszkodliwieniu w 2006r. 
(je"li dotyczy) 

[Mg] Nie dotyczy 

 
Obja"nienia do tabeli: 
1)

 Zgodnie z za$!cznikiem nr 5 (procesy odzysku) lub za$!cznikiem nr 6 (procesy unieszkodliwiania) do ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 wraz z pó(n. zm.). 
2)

 Wed$ug rozporz!dzenia Ministra  rodowiska z dnia 27 wrze"nia 2001 w sprawie katalogu odpadów 

 































































































































































































Karta instalacji odzysku lub innego ni  sk!adowanie unieszkodliwiania odpadów. 

 
Linia sortownicza do opakowa" szklanych w Raciborzu 
 
stan na 31 grudnia 2006r. 

Lp. 
Elementy charakterystyki 

instalacji 
Zakres danych Informacje o instalacji 

1. Ogólne informacje o obiekcie  

1.1 Nazwa i adres instalacji  

Linia sortownicza do opakowa  
szklanych 
ul. Adamczyka 10 
47-400 Racibórz 

1.2 Gmina  Racibórz 

1.3 Powiat  raciborski 

1.4 Województwo  !l"skie 

1.5 REGON (je!li posiada)  Nie dotyczy 

1.6 NIP (je!li posiada)  Nie dotyczy 

1.7 Rodzaj instalacji 
Poda#: proces odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów
1)

 
R14 

1.8 
Opis stosowanych metod 
odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów 

 

Na linii sortowniczej 
selektywnie zebrane szklane 
odpady opakowaniowe s" 
oczyszczane r$cznie 
z odpadów niepo%"danych 
oraz segregowane wed&ug 
rodzaju (oddzielnie szk&o 
bia&e i kolorowe). 

1.9 
Nazwa i adres w&a!ciciela 
instalacji 

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 Komunalne Sp. z o.o. 
ul. Adamczyka 10 
47-400 Racibórz 
Jednostka ze 100% udzia&em 
samorz"du terytorialnego. 

1.10 REGON (je!li posiada)  272347744 

1.11 NIP (je!li posiada)  639-00-01-529 

1.12 
Nazwa i adres w&a!ciciela 
gruntu pod instalacj" 

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 Komunalne Sp. z o.o. 
ul. Adamczyka 10 
47-400 Racibórz 
Jednostka ze 100% udzia&em 
samorz"du terytorialnego. 

1.13 REGON (je!li posiada)  272347744 

1.14 NIP (je!li posiada)  639-00-01-529 

1.15 
Nazwa i adres 
zarz"dzaj"cego instalacj" 

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 Komunalne Sp. z o.o. 
ul. Adamczyka 10 
47-400 Racibórz 
Jednostka ze 100% udzia&em 
samorz"du terytorialnego. 

1.16 REGON (je!li posiada)  272347744 

1.17 NIP (je!li posiada)  639-00-01-529 

1.18 
Czy kierownik instalacji 
posiada wymagane 
kwalifikacje (je!li dotyczy)? 

[tak/nie] Nie dotyczy 



Lp. 
Elementy charakterystyki 

instalacji 
Zakres danych Informacje o instalacji 

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.

Nie dotyczy 

2.3 Pozwolenie na budow$ 

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

uchylona. 

Nie dotyczy 

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

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

Nie dotyczy 

2.5 

Zezwolenie na 
prowadzenie dzia&alno!ci w 
zakresie odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów 

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

termin obowi"zywania. 

Wojewoda (l"ski 
23.12.2003r. 
(R-II-6620-22/81/2/D/03 
Termin obowi"zywania: 23.12.2013r. 

2.6 
Pozwolenie zintegrowane 
(je!li dotyczy) 

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

termin obowi"zywania. 
Nie dotyczy 

2.7 

Czy instalacja jest 
przewidziane do uzyskania 
pozwolenia 
zintegrowanego? 

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

wniosku. 
Nie 

2.8 
Czy dla instalacji 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 instalacja jest uj$ta w 
wykazie zamieszczonym w 
wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami? 

[tak/nie] Tak 

3.2 
Czy instalacja jest uj$ta w 
wojewódzkiej bazie o 
gospodarce odpadami? 

[tak/nie] Nie 

3.3 

Czy instalacja jest uj$ta w  
bazie wojewódzkiej 
Inspekcji  Ochrony 
(rodowiska? 

[tak/nie] Brak danych 

3.4 
Czy instalacja jest uj$ta w 
bazie Wojewódzkiego 
Urz$du Statystycznego? 

[tak/nie] Brak danych 

4. Odpady  

4.1 
Rodzaj i ilo!# odpadów 
dopuszczonych do 
odzysku 

Poda# kod odpadu
2)

 oraz 
ilo!# w Mg/rok dla ka'dego 

odpadu. 

15 01 07 – 500 Mg/rok 
20 01 02 – 300 Mg/rok 

4.2 
Rodzaj i ilo!# odpadów 
dopuszczonych do 
unieszkodliwiania 

Poda# kod odpadu
2)

 oraz 
ilo!# w Mg/rok dla ka'dego 

odpadu. 
Nie dotyczy 

4.3 
Masa odpadów poddana 
odzyskowi w 2003r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg] 284,19 

4.4 
Masa odpadów poddana 
unieszkodliwieniu w 2003r. 
(je!li dotyczy) 

[Mg] Nie dotyczy 



Lp. 
Elementy charakterystyki 

instalacji 
Zakres danych Informacje o instalacji 

4.5 
Masa odpadów poddana 
odzyskowi w 2004r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg] 360,40 

4.6 
Masa odpadów poddana 
unieszkodliwieniu w 2004r. 
(je!li dotyczy) 

[Mg] Nie dotyczy 

4.7 
Masa odpadów poddana 
odzyskowi w 2005r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg] 403,89 

4.8 
Masa odpadów poddana 
unieszkodliwieniu w 2005r. 
(je!li dotyczy) 

[Mg] Nie dotyczy 

4.9 
Masa odpadów poddana 
odzyskowi w 2006r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg] 476,21 

4.10 
Masa odpadów poddana 
unieszkodliwieniu w 2006r. 
(je!li dotyczy) 

[Mg] Nie dotyczy 

 
Obja!nienia do tabeli: 
1)

 Zgodnie z za&"cznikiem nr 5 (procesy odzysku) lub za&"cznikiem nr 6 (procesy unieszkodliwiania) do ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 wraz z pó)n. zm.). 
2)

 Wed&ug rozporz"dzenia Ministra (rodowiska z dnia 27 wrze!nia 2001 w sprawie katalogu odpadów 



Karta instalacji odzysku lub innego ni  sk!adowanie unieszkodliwiania odpadów. 

 
Linia sortownicza do opakowa" z tworzyw sztucznych w Raciborzu 
 
stan na 31 grudnia 2006r. 

Lp. 
Elementy charakterystyki 

instalacji 
Zakres danych Informacje o instalacji 

1. Ogólne informacje o obiekcie  

1.1 Nazwa i adres instalacji  

Linia sortownicza do opakowa  
z tworzyw sztucznych 
ul. Adamczyka 10 
47-400 Racibórz 

1.2 Gmina  Racibórz 

1.3 Powiat  raciborski 

1.4 Województwo  !l"skie 

1.5 REGON (je!li posiada)  Nie dotyczy 

1.6 NIP (je!li posiada)  Nie dotyczy 

1.7 Rodzaj instalacji 
Poda#: proces odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów
1)

 
R14 

1.8 
Opis stosowanych metod 
odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów 

 

Na linii sortowniczej selektywnie 
zebrane odpady opakowaniowe 
z tworzyw sztucznych (butelki PET, 
opakowania po artyku&ach 
z gospodarstw domowych) s" 
oczyszczane r$cznie z odpadów 
niepo'"danych oraz segregowane 
wed&ug rodzaju tworzywa. 

1.9 
Nazwa i adres w&a!ciciela 
instalacji 

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 Komunalne Sp. z o.o. 
ul. Adamczyka 10 
47-400 Racibórz 
Jednostka ze 100% udzia&em 
samorz"du terytorialnego. 

1.10 REGON (je!li posiada)  272347744 

1.11 NIP (je!li posiada)  639-00-01-529 

1.12 
Nazwa i adres w&a!ciciela 
gruntu pod instalacj" 

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 Komunalne Sp. z o.o. 
ul. Adamczyka 10 
47-400 Racibórz 
Jednostka ze 100% udzia&em 
samorz"du terytorialnego. 

1.13 REGON (je!li posiada)  272347744 

1.14 NIP (je!li posiada)  639-00-01-529 

1.15 
Nazwa i adres 
zarz"dzaj"cego instalacj" 

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 Komunalne Sp. z o.o. 
ul. Adamczyka 10 
47-400 Racibórz 
Jednostka ze 100% udzia&em 
samorz"du terytorialnego. 

1.16 REGON (je!li posiada)  272347744 

1.17 NIP (je!li posiada)  639-00-01-529 

1.18 
Czy kierownik instalacji 
posiada wymagane 
kwalifikacje (je!li dotyczy)? 

[tak/nie] Nie dotyczy 



Lp. 
Elementy charakterystyki 

instalacji 
Zakres danych Informacje o instalacji 

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.

Nie dotyczy 

2.3 Pozwolenie na budow$ 

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

uchylona. 

Starosta Raciborski 
16.07.2002r,. Nr 263/02A 

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

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

Starosta Raciborski 
02.09.2002r., Nr S.A.7354/1-6/202 

2.5 

Zezwolenie na 
prowadzenie dzia&alno!ci w 
zakresie odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów 

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

termin obowi"zywania. 

Wojewoda (l"ski 
23.12.2003r. 
(R-II-6620-22/81/2/D/03 
Termin obowi"zywania: 23.12.2013r. 

2.6 
Pozwolenie zintegrowane 
(je!li dotyczy) 

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

termin obowi"zywania. 
Nie dotyczy 

2.7 

Czy instalacja jest 
przewidziane do uzyskania 
pozwolenia 
zintegrowanego? 

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

wniosku. 
Nie 

2.8 
Czy dla instalacji 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 instalacja jest uj$ta w 
wykazie zamieszczonym w 
wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami? 

[tak/nie] Tak 

3.2 
Czy instalacja jest uj$ta w 
wojewódzkiej bazie o 
gospodarce odpadami? 

[tak/nie] Nie 

3.3 

Czy instalacja jest uj$ta w  
bazie wojewódzkiej 
Inspekcji  Ochrony 
(rodowiska? 

[tak/nie] Brak danych 

3.4 
Czy instalacja jest uj$ta w 
bazie Wojewódzkiego 
Urz$du Statystycznego? 

[tak/nie] Brak danych 

4. Odpady  

4.1 
Rodzaj i ilo!# odpadów 
dopuszczonych do 
odzysku 

Poda# kod odpadu
2)

 oraz 
ilo!# w Mg/rok dla ka'dego 

odpadu. 

15 01 00 – 400 Mg/rok 
20 01 39 – 400 Mg/rok 

4.2 
Rodzaj i ilo!# odpadów 
dopuszczonych do 
unieszkodliwiania 

Poda# kod odpadu
2)

 oraz 
ilo!# w Mg/rok dla ka'dego 

odpadu. 
Nie dotyczy 

4.3 
Masa odpadów poddana 
odzyskowi w 2003r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg] 140,14 

4.4 
Masa odpadów poddana 
unieszkodliwieniu w 2003r. 
(je!li dotyczy) 

[Mg] Nie dotyczy 



Lp. 
Elementy charakterystyki 

instalacji 
Zakres danych Informacje o instalacji 

4.5 
Masa odpadów poddana 
odzyskowi w 2004r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg] 187,70 

4.6 
Masa odpadów poddana 
unieszkodliwieniu w 2004r. 
(je!li dotyczy) 

[Mg] Nie dotyczy 

4.7 
Masa odpadów poddana 
odzyskowi w 2005r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg] 187,39 

4.8 
Masa odpadów poddana 
unieszkodliwieniu w 2005r. 
(je!li dotyczy) 

[Mg] Nie dotyczy 

4.9 
Masa odpadów poddana 
odzyskowi w 2006r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg] 149,11 

4.10 
Masa odpadów poddana 
unieszkodliwieniu w 2006r. 
(je!li dotyczy) 

[Mg] Nie dotyczy 

 
Obja!nienia do tabeli: 
1)

 Zgodnie z za&"cznikiem nr 5 (procesy odzysku) lub za&"cznikiem nr 6 (procesy unieszkodliwiania) do ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 wraz z pó)n. zm.). 
2)

 Wed&ug rozporz"dzenia Ministra (rodowiska z dnia 27 wrze!nia 2001 w sprawie katalogu odpadów 

























































































































Karta instalacji odzysku lub innego ni  sk!adowanie unieszkodliwiania odpadów. 

 
Instalacja odzysku odpadów przy „BESKID" Sp. z o.o. z #ywcu 
 
stan na 31 grudnia 2006r. 

Lp. 
Elementy charakterystyki 

instalacji 
Zakres danych Informacje o instalacji 

1. Ogólne informacje o obiekcie  

1.1 Nazwa i adres instalacji  „BESKID" Sp z o o %ywiec ul Kabaty 2 

1.2 Gmina  %ywiec 

1.3 Powiat  %ywiecki 

1.4 Województwo  !l"skie 

1.5 REGON (je!li posiada)  070453336 

1.6 NIP (je!li posiada)  553-10-00-805 

1.7 Rodzaj instalacji 
Poda#: proces odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów
1)

 
Kompostowanie R3 Sortowanie R15 

1.8 
Opis stosowanych metod 
odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów 

 6 

1.9 
Nazwa i adres w&a!ciciela 
instalacji 

Poda#, czy jest to jednostka 
samorz"du terytorialnego, 

Skarbu Pa stwa, 
przedsi$biorca prywatny, 

kapita& mieszany (poda# % 
udzia&u jednostek samorz"du 

terytorialnego) 

Kapita& mieszany 
51 % - Miasto 'ywiec 
20% - WFO(iGW w Katowicach 
29%-17 gmin 

1.10 REGON (je!li posiada)  070453336 

1.11 NIP (je!li posiada)  553-10-00-805 

1.12 
Nazwa i adres w&a!ciciela 
gruntu pod instalacj" 

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 

1.13 REGON (je!li posiada)  070453336 

1.14 NIP (je!li posiada)  553-10-00-805 

1.15 
Nazwa i adres 
zarz"dzaj"cego instalacj" 

Poda#, czy jest to jednostka 
samorz"du terytorialnego, 

Skarbu Pa stwa, 
przedsi$biorca prywatny, 

kapita& mieszany (poda# % 
udzia&u jednostek samorz"du 

terytorialnego) 

Kapita& mieszany 
51% - Miasto 'ywiec 
20% - WFO(iGW w Katowicach 
29%- 17 gmin 

1.16 REGON (je!li posiada)  070453336 

1.17 NIP (je!li posiada)  553-10-00-805 

1.18 
Czy kierownik instalacji 
posiada wymagane 
kwalifikacje (je!li dotyczy)? 

[tak/nie] TAK 

2. Decyzje administracyjne  

2.1 
Decyzja lokalizacyjna (je!li 
dotyczy) 

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

Burmistrz Miasta %ywca 
11 01.1005r 
AGGR-7330/01/95 



Lp. 
Elementy charakterystyki 

instalacji 
Zakres danych Informacje o instalacji 

2.2 

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

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

Burmistrz Miasta %ywiec 
11 01 1995r 
AGRR-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(-Vl-732/29/52/95 
Burmistrz Miasta %ywiec 
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 %ywiec 
29 03 1996r. 
AB-7351/24/96 

2.5 

Zezwolenie na 
prowadzenie dzia&alno!ci w 
zakresie odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów 

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

termin obowi"zywania. 

Wojewoda (l"ski 
08 08.2006r 
(R-IW6620/WU-22/6/05/06 
wa'na do 08 08 2016r 

2.6 
Pozwolenie zintegrowane 
(je!li dotyczy) 

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

termin obowi"zywania. 
W oczekiwaniu na wydanie decyzji 

2.7 

Czy instalacja jest 
przewidziane do uzyskania 
pozwolenia 
zintegrowanego? 

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

wniosku. 

Faktyczny termin z&o'enia wniosku, 
19 12 2006r 

2.8 
Czy dla instalacji 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 instalacja jest uj$ta w 
wykazie zamieszczonym w 
wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami? 

[tak/nie] tak 

3.2 
Czy instalacja jest uj$ta w 
wojewódzkiej bazie o 
gospodarce odpadami? 

[tak/nie] tak 

3.3 

Czy instalacja jest uj$ta w  
bazie wojewódzkiej 
Inspekcji  Ochrony 
(rodowiska? 

[tak/nie] tak 

3.4 
Czy instalacja jest uj$ta w 
bazie Wojewódzkiego 
Urz$du Statystycznego? 

[tak/nie] tak 

4. Odpady  

4.1 
Rodzaj i ilo!# odpadów 
dopuszczonych do 
odzysku 

Poda# kod odpadu
2)

 oraz 
ilo!# w Mg/rok dla ka'dego 

odpadu. 

Wojewoda (l"ski 
08.08 2006r 
(R-IV/6620/WU-22/6/05/06 
wa'na do 08 08.2016r 

4.2 
Rodzaj i ilo!# odpadów 
dopuszczonych do 
unieszkodliwiania 

Poda# kod odpadu
2)

 oraz 
ilo!# w Mg/rok dla ka'dego 

odpadu. 
nie dotyczy 

4.3 
Masa odpadów poddana 
odzyskowi w 2003r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg] 1157,46 



Lp. 
Elementy charakterystyki 

instalacji 
Zakres danych Informacje o instalacji 

4.4 
Masa odpadów poddana 
unieszkodliwieniu w 2003r. 
(je!li dotyczy) 

[Mg] nie dotyczy 

4.5 
Masa odpadów poddana 
odzyskowi w 2004r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg] 1468,91 

4.6 
Masa odpadów poddana 
unieszkodliwieniu w 2004r. 
(je!li dotyczy) 

[Mg] nie dotyczy 

4.7 
Masa odpadów poddana 
odzyskowi w 2005r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg] 2702,69 

4.8 
Masa odpadów poddana 
unieszkodliwieniu w 2005r. 
(je!li dotyczy) 

[Mg] nie dotyczy 

4.9 
Masa odpadów poddana 
odzyskowi w 2006r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg] 2835,83 

4.10 
Masa odpadów poddana 
unieszkodliwieniu w 2006r. 
(je!li dotyczy) 

[Mg] nie dotyczy 

 
Obja!nienia do tabeli: 
1)

 Zgodnie z za&"cznikiem nr 5 (procesy odzysku) lub za&"cznikiem nr 6 (procesy unieszkodliwiania) do ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 wraz z pó)n. zm.). 
2)

 Wed&ug rozporz"dzenia Ministra (rodowiska z dnia 27 wrze!nia 2001 w sprawie katalogu odpadów 



Karta instalacji odzysku lub innego ni  sk!adowanie unieszkodliwiania odpadów. 
 

Kompostownia „BESKID" Sp. z o.o. "ywiec 
 
stan na 31 grudnia 2006r. 

Lp. 
Elementy charakterystyki 

instalacji 
Zakres danych Informacje o instalacji 

1. Ogólne informacje o obiekcie  

1.1 Nazwa i adres instalacji  „BESKID" Sp z o o *ywiec ul Kabaty 2 

1.2 Gmina  *ywiec 

1.3 Powiat  *ywiecki 

1.4 Województwo  "l!skie 

1.5 REGON (je"li posiada)  070453336 

1.6 NIP (je"li posiada)  553-10-00-805 

1.7 Rodzaj instalacji 
Poda#: proces odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów
1)

 
Kompostowanie R3 Sortowanie R15 

1.8 
Opis stosowanych metod 
odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów 

  

1.9 
Nazwa i adres w$a"ciciela 
instalacji 

Poda#, czy jest to jednostka 
samorz!du terytorialnego, 

Skarbu Pa%stwa, 
przedsi&biorca prywatny, 

kapita$ mieszany (poda# % 
udzia$u jednostek samorz!du 

terytorialnego) 

Kapita$ mieszany 
51% - Miasto *ywiec 
20% - WFO iGW w Katowicach 
29% - 17 gmin 

1.10 REGON (je"li posiada)  070453336 

1.11 NIP (je"li posiada)  553-10-00-805 

1.12 
Nazwa i adres w$a"ciciela 
gruntu pod instalacj! 

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 

1.13 REGON (je"li posiada)  070453336 

1.14 NIP (je"li posiada)  553-10-00-805 

1.15 
Nazwa i adres 
zarz!dzaj!cego instalacj! 

Poda#, czy jest to jednostka 
samorz!du terytorialnego, 

Skarbu Pa%stwa, 
przedsi&biorca prywatny, 

kapita$ mieszany (poda# % 
udzia$u jednostek samorz!du 

terytorialnego) 

Kapita$ mieszany 
51% - Miasto *ywiec 
20% - WFO iGW w Katowicach 
29% - 17 gmin 

1.16 REGON (je"li posiada)  070453336 

1.17 NIP (je"li posiada)  553-10-00-805 

1.18 
Czy kierownik instalacji 
posiada wymagane 
kwalifikacje (je"li dotyczy)? 

[tak/nie] TAK 

2. Decyzje administracyjne  

2.1 
Decyzja lokalizacyjna (je"li 
dotyczy) 

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

Burmistrz Miasta *ywca 
11 01.1995 r  
AGGR-7330/01/95 

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 1995 r 
AGRR-7330/01/95 



Lp. 
Elementy charakterystyki 

instalacji 
Zakres danych Informacje o instalacji 

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 1995 r 
O -Vl-732/29/52/95 
Burmistrz Miasta *ywiec 
06 04.1995 r 
AGR-73510/42/95 

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

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

Burmistrz Miasta *ywiec 
29 03 1996 r. 
AB-7351/24/96 

2.5 

Zezwolenie na 
prowadzenie dzia$alno"ci w 
zakresie odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów 

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

termin obowi!zywania. 

Wojewoda  l!ski 
08 08.2006r 
 R-IW6620/WU-22/6/05/06 
14 10 2002r 
wa'na do 08 08 2016r 

2.6 
Pozwolenie zintegrowane 
(je"li dotyczy) 

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

termin obowi!zywania. 
W oczekiwaniu na wydanie decyzji 

2.7 

Czy instalacja jest 
przewidziane do uzyskania 
pozwolenia 
zintegrowanego? 

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

wniosku. 

Faktyczny termin z$o'enia wniosku 
19 12 2006r 

2.8 
Czy dla instalacji 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 instalacja jest uj&ta w 
wykazie zamieszczonym w 
wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami? 

[tak/nie] tak 

3.2 
Czy instalacja jest uj&ta w 
wojewódzkiej bazie o 
gospodarce odpadami? 

[tak/nie] tak 

3.3 

Czy instalacja jest uj&ta w  
bazie wojewódzkiej 
Inspekcji  Ochrony 
 rodowiska? 

[tak/nie] tak 

3.4 
Czy instalacja jest uj&ta w 
bazie Wojewódzkiego 
Urz&du Statystycznego? 

[tak/nie] tak 

4. Odpady  

4.1 
Rodzaj i ilo"# odpadów 
dopuszczonych do 
odzysku 

Poda# kod odpadu
2)

 oraz 
ilo"# w Mg/rok dla ka'dego 

odpadu. 

Wojewoda  l!ski 
wydana 08.08 2006 r 
 R-IV/6620/WU-22/6/05/06 
14 10 2002 r 
Wa'na do 08 08.2016r 

4.2 
Rodzaj i ilo"# odpadów 
dopuszczonych do 
unieszkodliwiania 

Poda# kod odpadu
2)

 oraz 
ilo"# w Mg/rok dla ka'dego 

odpadu. 
nie dotyczy 

4.3 
Masa odpadów poddana 
odzyskowi w 2003r. (je"li 
dotyczy) 

[Mg] 1157,46 

4.4 
Masa odpadów poddana 
unieszkodliwieniu w 2003r. 
(je"li dotyczy) 

[Mg] nie dotyczy 



Lp. 
Elementy charakterystyki 

instalacji 
Zakres danych Informacje o instalacji 

4.5 
Masa odpadów poddana 
odzyskowi w 2004r. (je"li 
dotyczy) 

[Mg] 1468,91 

4.6 
Masa odpadów poddana 
unieszkodliwieniu w 2004r. 
(je"li dotyczy) 

[Mg] nie dotyczy 

4.7 
Masa odpadów poddana 
odzyskowi w 2005r. (je"li 
dotyczy) 

[Mg] 2702,69 

4.8 
Masa odpadów poddana 
unieszkodliwieniu w 2005r. 
(je"li dotyczy) 

[Mg] nie dotyczy 

4.9 
Masa odpadów poddana 
odzyskowi w 2006r. (je"li 
dotyczy) 

[Mg] 2835,83 

4.10 
Masa odpadów poddana 
unieszkodliwieniu w 2006r. 
(je"li dotyczy) 

[Mg] nie dotyczy 

 
Obja"nienia do tabeli: 
1)

 Zgodnie z za$!cznikiem nr 5 (procesy odzysku) lub za$!cznikiem nr 6 (procesy unieszkodliwiania) do ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 wraz z pó(n. zm.). 
2)

 Wed$ug rozporz!dzenia Ministra  rodowiska z dnia 27 wrze"nia 2001 w sprawie katalogu odpadów 

 

















































































































































































































































Karta instalacji odzysku lub innego ni  sk!adowanie unieszkodliwiania odpadów. 

 
Sortownia odpadów komunalnych „EKO MAR" Sp. z o.o. Jastrz bie Zdrój 
 
stan na 31 grudnia 2006r. 

Lp. 
Elementy charakterystyki 

instalacji 
Zakres danych Informacje o instalacji 

1. Ogólne informacje o obiekcie  

1.1 Nazwa i adres instalacji  

„EKO MAR" Sp. z o.o 
Sortownia odpadów komunalnych 
Jastrz bie Zdrój 
ul. Armii Krajowej 1 

1.2 Gmina  Jastrz bie Zdrój 

1.3 Powiat  Jastrz bie Zdrój 

1.4 Województwo  !l"skie 

1.5 REGON (je#li posiada)  072728168 

1.6 NIP (je#li posiada)  937 23 53 863 

1.7 Rodzaj instalacji 
Poda$: proces odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów
1)

 

Proces R 13 - magazynowanie 
odpadów, które maj" by$ poddane 
któremukolwiek z dzia%a& wymienionych 
w punktach od R 1 do R 12 ( z 
wyj"tkiem tymczasowego 
magazynowania w czasie zbiórki w 
miejscu, gdzie odpady s" wytwarzane) 
Proces R 1- wykorzystanie jako paliwa 
lub innego #rodka wytwarzania energii 

1.8 
Opis stosowanych metod 
odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów 

 

Wysegregowanie odpadów a nast pnie 
ich magazynowanie, spalanie odpadów 
z drewna. 

1.9 
Nazwa i adres w%a#ciciela 
instalacji 

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: 
„EKO MAR „Sp. z o.o. 
ul. Podhala&ska 31 
44-335 Jastrz bie Zdrój 

1.10 REGON (je#li posiada)  072728168 

1.11 NIP (je#li posiada)  937 23 53 863 

1.12 
Nazwa i adres w%a#ciciela 
gruntu pod instalacj" 

Poda$, czy jest to jednostka 
samorz"du terytorialnego, 

Skarbu Pa&stwa, 
przedsi biorca prywatny, 

kapita% mieszany (poda$ % 
udzia%u jednostek samorz"du 

terytorialnego) 

W%asno#$ Skarbu Pa&stwa; 
Wieczyste u'ytkowanie Gmina Miejska 
Jastrz bie Zdrój 

1.13 REGON (je#li posiada)   

1.14 NIP (je#li posiada)   

1.15 
Nazwa i adres 
zarz"dzaj"cego instalacj" 

Poda$, czy jest to jednostka 
samorz"du terytorialnego, 

Skarbu Pa&stwa, 
przedsi biorca prywatny, 

kapita% mieszany (poda$ % 
udzia%u jednostek samorz"du 

terytorialnego) 

„EKO-MAR” Sp. z o.o.  
ul. Podhala&ska 31 
44-335 Jastrz bie Zdrój  

1.16 REGON (je#li posiada)  072728168 

1.17 NIP (je#li posiada)  937 23 53 863 



Lp. 
Elementy charakterystyki 

instalacji 
Zakres danych Informacje o instalacji 

1.18 
Czy kierownik instalacji 
posiada wymagane 
kwalifikacje (je#li dotyczy)? 

[tak/nie] nie dotyczy 

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. 

Urz"d Miasta Jastrz bie Zdrój 
Nr Ar 7353-65/03 
z dnia 28.07.2003 r. 

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

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

Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego dla Miasta Jastrz bie 
Zdrój; 
decyzja nr 12/04 
z dnia 27.01.2004 r. 

2.5 

Zezwolenie na 
prowadzenie dzia%alno#ci w 
zakresie odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów 

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

termin obowi"zywania. 

Prezydent Miasta Jastrz bie Zdrój 
Nr O!.I.7617-40/04 
z dnia 22.11.2004 r. 

2.6 
Pozwolenie zintegrowane 
(je#li dotyczy) 

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

termin obowi"zywania. 
nie dotyczy 

2.7 

Czy instalacja jest 
przewidziane do uzyskania 
pozwolenia 
zintegrowanego? 

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

wniosku. 
nie dotyczy 

2.8 
Czy dla instalacji 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 instalacja jest uj ta w 
wykazie zamieszczonym w 
wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami? 

[tak/nie] Nie 

3.2 
Czy instalacja jest uj ta w 
wojewódzkiej bazie o 
gospodarce odpadami? 

[tak/nie] Nie 

3.3 

Czy instalacja jest uj ta w  
bazie wojewódzkiej 
Inspekcji  Ochrony 
!rodowiska? 

[tak/nie] Tak 

3.4 
Czy instalacja jest uj ta w 
bazie Wojewódzkiego 
Urz du Statystycznego? 

[tak/nie] Tak 

4. Odpady  

4.1 
Rodzaj i ilo#$ odpadów 
dopuszczonych do 
odzysku 

Poda$ kod odpadu
2)

 oraz 
ilo#$ w Mg/rok dla ka'dego 

odpadu. 

kod 10 01 01 - 1100 Mg 
kod 15 01 01 - 1000 Mg 
kod 15 01 02 - 1000 Mg 
kod 15 01 03 - 500 Mg 
kod 15 01 04 - 500 Mg 
kod 15 01 05 - 100 Mg 
kod 15 01 07 - 3000 Mg 



Lp. 
Elementy charakterystyki 

instalacji 
Zakres danych Informacje o instalacji 

kod 15 01 09 - 300 Mg 
kod 19 12 01 - 3000 Mg 
kod 19 12 02 - 950 Mg 

4.2 
Rodzaj i ilo#$ odpadów 
dopuszczonych do 
unieszkodliwiania 

Poda$ kod odpadu
2)

 oraz 
ilo#$ w Mg/rok dla ka'dego 

odpadu. 

kod 19 12 03 -  450 Mg 
kod 19 12 04 - 2100 Mg 
kod 19 12 05 - 2050 Mg 
kod 19 12 07 -  200 Mg 
kod 19 12 08 - 1050 Mg 
kod 19 12 09 - 1800 Mg 

4.3 
Masa odpadów poddana 
odzyskowi w 2003r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] — 

4.4 
Masa odpadów poddana 
unieszkodliwieniu w 2003r. 
(je#li dotyczy) 

[Mg] — 

4.5 
Masa odpadów poddana 
odzyskowi w 2004r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] — 

4.6 
Masa odpadów poddana 
unieszkodliwieniu w 2004r. 
(je#li dotyczy) 

[Mg] — 

4.7 
Masa odpadów poddana 
odzyskowi w 2005r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] — 

4.8 
Masa odpadów poddana 
unieszkodliwieniu w 2005r. 
(je#li dotyczy) 

[Mg] 
kod 15 01 02 - 519,5 Mg 
kod 15 01 07 - 693,2 Mg 

4.9 
Masa odpadów poddana 
odzyskowi w 2006r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] — 

4.10 
Masa odpadów poddana 
unieszkodliwieniu w 2006r. 
(je#li dotyczy) 

[Mg] kod 19 12 07 - 200 Mg 

   — 

 
Obja#nienia do tabeli: 
1)

 Zgodnie z za%"cznikiem nr 5 (procesy odzysku) lub za%"cznikiem nr 6 (procesy unieszkodliwiania) do ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 wraz z pó(n. zm.). 
2)

 Wed%ug rozporz"dzenia Ministra !rodowiska z dnia 27 wrze#nia 2001 w sprawie katalogu odpadów 































Karta instalacji odzysku lub innego ni! sk"adowanie unieszkodliwiania odpadów. 

 
Sortownia odpadów komunalnych MPGK Katowice 
 
stan na 31 grudnia 2006r. 

Lp. 
Elementy charakterystyki 
instalacji 

Zakres danych Informacje o instalacji 

1. Ogólne informacje o obiekcie  

1.1 Nazwa i adres instalacji  

MPGK Sp. z o.o. 
ul. Obroki 140 
40-833 Katowice 
Wydzia% Utylizacji Odpadów 
ul. Milowicka 7 
40-312 Katowice 

1.2 Gmina  Katowice 

1.3 Powiat  Katowice 

1.4 Województwo  #l"skie 

1.5 REGON (je#li posiada)  270135328 

1.6 NIP (je#li posiada)  634-012-86-30 

1.7 Rodzaj instalacji 
Poda$: proces odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów
1)

 
R15 

1.8 
Opis stosowanych metod 
odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów 

 
Odzysk odpadów z zastosowaniem 
technologii sortowania pozytywowego 

1.9 
Nazwa i adres w%a#ciciela 
instalacji 

Poda$, czy jest to jednostka 
samorz"du terytorialnego, 

Skarbu Pa&stwa, 
przedsi biorca prywatny, 

kapita% mieszany (poda$ % 
udzia%u jednostek samorz"du 

terytorialnego) 

MPGK Sp. z o.o. 
ul. Obroki 140 
40-833 Katowice 
Wydzia% Utylizacji Odpadów 
ul. Milowicka 7 
40-312 Katowice 
(100% udzia% Miasta Katowice) 

1.10 REGON (je#li posiada)  270135328 

1.11 NIP (je#li posiada)  634-012-86-30 

1.12 
Nazwa i adres w%a#ciciela 
gruntu pod instalacj" 

Poda$, czy jest to jednostka 
samorz"du terytorialnego, 

Skarbu Pa&stwa, 
przedsi biorca prywatny, 

kapita% mieszany (poda$ % 
udzia%u jednostek samorz"du 

terytorialnego) 

MPGK Sp. z o.o. 
ul. Obroki 140 
40-833 Katowice 
Wydzia% Utylizacji Odpadów 
ul. Milowicka 7 
40-312 Katowice 
(100% udzia% Miasta Katowice) 

1.13 REGON (je#li posiada)  270135328 

1.14 NIP (je#li posiada)  634-012-86-30 

1.15 
Nazwa i adres 
zarz"dzaj"cego instalacj" 

Poda$, czy jest to jednostka 
samorz"du terytorialnego, 

Skarbu Pa&stwa, 
przedsi biorca prywatny, 

kapita% mieszany (poda$ % 
udzia%u jednostek samorz"du 

terytorialnego) 

MPGK Sp. z o.o. 
ul. Obroki 140 
40-833 Katowice 
Wydzia% Utylizacji Odpadów 
ul. Milowicka 7 
40-312 Katowice 
(100% udzia% Miasta Katowice) 

1.16 REGON (je#li posiada)  270135328 

1.17 NIP (je#li posiada)  634-012-86-30 

1.18 
Czy kierownik instalacji 
posiada wymagane 
kwalifikacje (je#li dotyczy)? 

[tak/nie] Tak 

2. Decyzje administracyjne  

2.1 
Decyzja lokalizacyjna (je#li 
dotyczy) 

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

Brak danych 

2.2 
Decyzja o warunkach 
zabudowania i 

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

Urz"d Miejski w Katowicach – Wydzia% 
Urbanistyki, Architektury i Nadzoru 



Lp. 
Elementy charakterystyki 
instalacji 

Zakres danych Informacje o instalacji 

zagospodarowania terenu 
(je#li dotyczy) 

Budowlanego 19.08.1987r. 
decyzja znak 83321/69/87 

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 Katowicach – Wydzia% 
Urbanistyki, Architektury i Nadzoru 
Budowlanego 
19.19.08.1987r. 
decyzja znak 669/87 

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

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

-------------- 

2.5 

Zezwolenie na 
prowadzenie dzia%alno#ci w 
zakresie odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów 

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

termin obowi"zywania. 

Decyzja Prezydenta Miasta Katowice 
23.03.2006r. 
Nr 34/O/2006 

2.6 
Pozwolenie zintegrowane 
(je#li dotyczy) 

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

termin obowi"zywania. 
Nie 

2.7 

Czy instalacja jest 
przewidziane do uzyskania 
pozwolenia 
zintegrowanego? 

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

wniosku. 
Nie 

2.8 
Czy dla instalacji 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 instalacja jest uj ta w 
wykazie zamieszczonym w 
wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami? 

[tak/nie] Tak 

3.2 
Czy instalacja jest uj ta w 
wojewódzkiej bazie o 
gospodarce odpadami? 

[tak/nie] Tak 

3.3 

Czy instalacja jest uj ta w  
bazie wojewódzkiej 
Inspekcji  Ochrony 
!rodowiska? 

[tak/nie] Tak 

3.4 
Czy instalacja jest uj ta w 
bazie Wojewódzkiego 
Urz du Statystycznego? 

[tak/nie] Tak 

4. Odpady  

4.1 
Rodzaj i ilo#$ odpadów 
dopuszczonych do 
odzysku 

Poda$ kod odpadu
2)

 oraz 
ilo#$ w Mg/rok dla ka'dego 

odpadu. 

15 01 01 – 1000 
15 01 06 – 2000 
15 01 07 – 2000 
05 01 02 – 500 
15 01 04 – 500 
16 06 05 – 100 
20 01 01 – 500 
20 01 02 – 1000 
20 01 39 – 100 
20 01 40 – 200 
20 01 99 – 1300 
20 03 07 – 500 
20 03 99 – 500 

4.2 
Rodzaj i ilo#$ odpadów 
dopuszczonych do 
unieszkodliwiania 

Poda$ kod odpadu
2)

 oraz 
ilo#$ w Mg/rok dla ka'dego 

odpadu. 
Nie dotyczy 

4.3 Masa odpadów poddana [Mg] 1 233,60 



Lp. 
Elementy charakterystyki 
instalacji 

Zakres danych Informacje o instalacji 

odzyskowi w 2003r. (je#li 
dotyczy) 

4.4 
Masa odpadów poddana 
unieszkodliwieniu w 2003r. 
(je#li dotyczy) 

[Mg] Nie dotyczy 

4.5 
Masa odpadów poddana 
odzyskowi w 2004r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] 1444,40 

4.6 
Masa odpadów poddana 
unieszkodliwieniu w 2004r. 
(je#li dotyczy) 

[Mg] Nie dotyczy 

4.7 
Masa odpadów poddana 
odzyskowi w 2005r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] 1707,10 

4.8 
Masa odpadów poddana 
unieszkodliwieniu w 2005r. 
(je#li dotyczy) 

[Mg] Nie dotyczy 

4.9 
Masa odpadów poddana 
odzyskowi w 2006r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] 1951,3 

4.10 
Masa odpadów poddana 
unieszkodliwieniu w 2006r. 
(je#li dotyczy) 

[Mg] Nie dotyczy 

 
Obja#nienia do tabeli: 
1)

 Zgodnie z za%"cznikiem nr 5 (procesy odzysku) lub za%"cznikiem nr 6 (procesy unieszkodliwiania) do ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 wraz z pó(n. zm.). 
2)

 Wed%ug rozporz"dzenia Ministra !rodowiska z dnia 27 wrze#nia 2001 w sprawie katalogu odpadów 

 



Karta instalacji odzysku lub innego ni  sk!adowanie unieszkodliwiania odpadów. 
 

Kompostownia systemu MUT-DANO w Katowicach 
 
stan na 31 grudnia 2006r. 

Lp. 
Elementy charakterystyki 

instalacji 
Zakres danych Informacje o instalacji 

1. Ogólne informacje o obiekcie  

1.1 Nazwa i adres instalacji  

MPGK Sp. z o.o. 
ul. Obroki 140 
40-833 Katowice 
Wydzia  Utylizacji Odpadów 
ul. Milowicka 7 
40-312 Katowice 

1.2 Gmina  Katowice 

1.3 Powiat  Katowice 

1.4 Województwo  !l"skie 

1.5 REGON (je!li posiada)  270135328 

1.6 NIP (je!li posiada)  634-012-86-30 

1.7 Rodzaj instalacji 
Poda#: proces odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów
1)

 
R3 

1.8 
Opis stosowanych metod 
odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów 

 

Odzysk odpadów przy pomocy 
technologii kompostowania wg systemu 
MUT-DANO 

1.9 
Nazwa i adres w a!ciciela 
instalacji 

Poda#, czy jest to jednostka 
samorz"du terytorialnego, 

Skarbu Pa$stwa, 
przedsi%biorca prywatny, 

kapita  mieszany (poda# % 
udzia u jednostek samorz"du 

terytorialnego) 

MPGK Sp. z o.o. 
ul. Obroki 140 
40-833 Katowice 
Wydzia  Utylizacji Odpadów 
ul. Milowicka 7 
40-312 Katowice 
(100% udzia  Miasta Katowice) 

1.10 REGON (je!li posiada)  270135328 

1.11 NIP (je!li posiada)  634-012-86-30 

1.12 
Nazwa i adres w a!ciciela 
gruntu pod instalacj" 

Poda#, czy jest to jednostka 
samorz"du terytorialnego, 

Skarbu Pa$stwa, 
przedsi%biorca prywatny, 

kapita  mieszany (poda# % 
udzia u jednostek samorz"du 

terytorialnego) 

MPGK Sp. z o.o. 
ul. Obroki 140 
40-833 Katowice 
Wydzia  Utylizacji Odpadów 
ul. Milowicka 7 
40-312 Katowice 
(100% udzia  Miasta Katowice) 

1.13 REGON (je!li posiada)  270135328 

1.14 NIP (je!li posiada)  634-012-86-30 

1.15 
Nazwa i adres 
zarz"dzaj"cego instalacj" 

Poda#, czy jest to jednostka 
samorz"du terytorialnego, 

Skarbu Pa$stwa, 
przedsi%biorca prywatny, 

kapita  mieszany (poda# % 
udzia u jednostek samorz"du 

terytorialnego) 

MPGK Sp. z o.o. 
ul. Obroki 140 
40-833 Katowice 
Wydzia  Utylizacji Odpadów 
ul. Milowicka 7 
40-312 Katowice 
(100% udzia  Miasta Katowice) 

1.16 REGON (je!li posiada)  270135328 

1.17 NIP (je!li posiada)  634-012-86-30 

1.18 
Czy kierownik instalacji 
posiada wymagane 
kwalifikacje (je!li dotyczy)? 

[tak/nie] Tak 



Lp. 
Elementy charakterystyki 

instalacji 
Zakres danych Informacje o instalacji 

2. Decyzje administracyjne  

2.1 
Decyzja lokalizacyjna (je!li 
dotyczy) 

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

Brak danych 

2.2 

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

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

Urz"d Miejski w Katowicach – Wydzia  
Urbanistyki, Architektury i Nadzoru 
Budowlanego 19.08.1987r. 
decyzja znak 83321/69/87 

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 Katowicach – Wydzia  
Urbanistyki, Architektury i Nadzoru 
Budowlanego 
19.19.08.1987r. 
decyzja znak 669/87 

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

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

-------------- 

2.5 

Zezwolenie na 
prowadzenie dzia alno!ci w 
zakresie odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów 

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

termin obowi"zywania. 

Decyzja Prezydenta Miasta Katowice 
23.03.2006r. 
Nr 34/O/2006 

2.6 
Pozwolenie zintegrowane 
(je!li dotyczy) 

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

termin obowi"zywania. 
Nie 

2.7 

Czy instalacja jest 
przewidziane do uzyskania 
pozwolenia 
zintegrowanego? 

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

wniosku. 
Nie 

2.8 
Czy dla instalacji 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 instalacja jest uj%ta w 
wykazie zamieszczonym w 
wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami? 

[tak/nie] Tak 

3.2 
Czy instalacja jest uj%ta w 
wojewódzkiej bazie o 
gospodarce odpadami? 

[tak/nie] Tak 

3.3 

Czy instalacja jest uj%ta w  
bazie wojewódzkiej 
Inspekcji  Ochrony 
'rodowiska? 

[tak/nie] Tak 

3.4 
Czy instalacja jest uj%ta w 
bazie Wojewódzkiego 
Urz%du Statystycznego? 

[tak/nie] Tak 

4. Odpady  

4.1 
Rodzaj i ilo!# odpadów 
dopuszczonych do 
odzysku 

Poda# kod odpadu
2)

 oraz 
ilo!# w Mg/rok dla ka&dego 

odpadu. 

03 01 05 – 2000 
19 02 99 – 0,50 
19 08 01 – 500 
19 08 05 – 2000 
19 12 12 – 4000 
20 01 08 – 500 
20 01 38 – 400 
20 01 40 – 600 
20 01 41 – 20 
20 02 01 –1000 
20 03 01 – 60000 
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20 03 02 – 400 
20 03 03 – 10000 
20 03 04 – 100 
20 03 06 – 100 
20 03 99 – 5000 

4.2 
Rodzaj i ilo!# odpadów 
dopuszczonych do 
unieszkodliwiania 

Poda# kod odpadu
2)

 oraz 
ilo!# w Mg/rok dla ka&dego 

odpadu. 
Nie dotyczy 

4.3 
Masa odpadów poddana 
odzyskowi w 2003r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg] 47801,90 

4.4 
Masa odpadów poddana 
unieszkodliwieniu w 2003r. 
(je!li dotyczy) 

[Mg] Nie dotyczy 

4.5 
Masa odpadów poddana 
odzyskowi w 2004r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg] 47092,40 

4.6 
Masa odpadów poddana 
unieszkodliwieniu w 2004r. 
(je!li dotyczy) 

[Mg] Nie dotyczy 

4.7 
Masa odpadów poddana 
odzyskowi w 2005r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg] 55757,60 

4.8 
Masa odpadów poddana 
unieszkodliwieniu w 2005r. 
(je!li dotyczy) 

[Mg] Nie dotyczy 

4.9 
Masa odpadów poddana 
odzyskowi w 2006r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg] 56650,9 

4.10 
Masa odpadów poddana 
unieszkodliwieniu w 2006r. 
(je!li dotyczy) 

[Mg] Nie dotyczy 

 
Obja!nienia do tabeli: 
1)

 Zgodnie z za "cznikiem nr 5 (procesy odzysku) lub za "cznikiem nr 6 (procesy unieszkodliwiania) do ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 wraz z pó(n. zm.). 
2)

 Wed ug rozporz"dzenia Ministra 'rodowiska z dnia 27 wrze!nia 2001 w sprawie katalogu odpadów 

 







































































Karta instalacji odzysku lub innego ni! sk"adowanie unieszkodliwiania odpadów. 

 
Sortownia Wtórmex Siemianowice #l$skie 
 
stan na 31 grudnia 2006r. 

Lp. 
Elementy charakterystyki 

instalacji 
Zakres danych Informacje o instalacji 

1. Ogólne informacje o obiekcie  

1.1 Nazwa i adres instalacji  

Stena Sp. z o. o. Zak%ad Wtórmex 
ul. Konopnickiej 11, 
41-100 Siemianowice !l"skie 

1.2 Gmina  Siemianowice !l"skie 

1.3 Powiat   

1.4 Województwo  !l"skie 

1.5 REGON (je#li posiada)  017264326 

1.6 NIP (je#li posiada)  527-23-46-985 

1.7 Rodzaj instalacji 
Poda$: proces odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów
1)

 
Sortownia R13, R14, R15 

1.8 
Opis stosowanych metod 
odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów 

 

Dwie linie sortownicze do sortowania 
odpadów komunalnych i 
opakowaniowych 
20 01 01 
20 01 39, 15 01 01, 15 01 02, 19 12 01, 
19 12 12 
Proces b dzie prowadzony na linii 
technologicznej do segregacji odpadów 
opakowaniowych firmy Machinefabrik 
BOA typu 1500 KT wraz z belownic" 
PAAL KONTI 600D 

1.9 
Nazwa i adres w%a#ciciela 
instalacji 

Poda$, czy jest to jednostka 
samorz"du terytorialnego, 

Skarbu Pa&stwa, 
przedsi biorca prywatny, 

kapita% mieszany (poda$ % 
udzia%u jednostek samorz"du 

terytorialnego) 

Stena Sp. z o.o. Zak%ad Wtórmex 
ul. Konopnickiej 11, 
41-100 Siemianowice !l"skie 

1.10 REGON (je#li posiada)  017264326 

1.11 NIP (je#li posiada)  527-23-46-985 

1.12 
Nazwa i adres w%a#ciciela 
gruntu pod instalacj" 

Poda$, czy jest to jednostka 
samorz"du terytorialnego, 

Skarbu Pa&stwa, 
przedsi biorca prywatny, 

kapita% mieszany (poda$ % 
udzia%u jednostek samorz"du 

terytorialnego) 

Stena Sp. z o.o. Zak%ad Wtórmex 
ul. Konopnickiej 11, 
41-100 Siemianowice !l"skie 

1.13 REGON (je#li posiada)  017264326 

1.14 NIP (je#li posiada)  527-23-46-985 

1.15 
Nazwa i adres 
zarz"dzaj"cego instalacj" 

Poda$, czy jest to jednostka 
samorz"du terytorialnego, 

Skarbu Pa&stwa, 
przedsi biorca prywatny, 

kapita% mieszany (poda$ % 
udzia%u jednostek samorz"du 

terytorialnego) 

STENA Sp. z o. o., Zak%ad „Wtórmex” 
ul. Konopnickiej 11, 41-100 
Siemianowice !l"skie 

1.16 REGON (je#li posiada)  017264326 

1.17 NIP (je#li posiada)  527-23-46-985 



Lp. 
Elementy charakterystyki 

instalacji 
Zakres danych Informacje o instalacji 

1.18 
Czy kierownik instalacji 
posiada wymagane 
kwalifikacje (je#li dotyczy)? 

[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.

 

2.3 Pozwolenie na budow  

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

uchylona. 

Z 7 maja 2002 r. znak decyzji 118/2002 

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

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

 

2.5 

Zezwolenie na 
prowadzenie dzia%alno#ci w 
zakresie odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów 

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

termin obowi"zywania. 

Prezydent Miasta Siemianowic !l"skich 
data wydania 24 luty 2006r. O!.O! - 
7660/4/06 

2.6 
Pozwolenie zintegrowane 
(je#li dotyczy) 

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

termin obowi"zywania. 
 

2.7 

Czy instalacja jest 
przewidziane do uzyskania 
pozwolenia 
zintegrowanego? 

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

wniosku. 
 

2.8 
Czy dla instalacji 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 instalacja jest uj ta w 
wykazie zamieszczonym w 
wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami? 

[tak/nie]  

3.2 
Czy instalacja jest uj ta w 
wojewódzkiej bazie o 
gospodarce odpadami? 

[tak/nie]  

3.3 

Czy instalacja jest uj ta w  
bazie wojewódzkiej 
Inspekcji  Ochrony 
!rodowiska? 

[tak/nie]  

3.4 
Czy instalacja jest uj ta w 
bazie Wojewódzkiego 
Urz du Statystycznego? 

[tak/nie]  

4. Odpady  

4.1 
Rodzaj i ilo#$ odpadów 
dopuszczonych do 
odzysku 

Poda$ kod odpadu
2)

 oraz 
ilo#$ w Mg/rok dla ka'dego 

odpadu. 

20 03 01 - 896,62 
20 01 99 - 1744,67 
20 01 39 - 240,53 
20 01 02 - 55,62 
20 01 01 - 48739,09 
17 04 05 - 92,4 
16 03 04 - 0,38 
15 01 07 - 2,68 
15 01 05 - 0,96 
15 01 02 - 21,94 
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instalacji 
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15 01 01 - 7493,64 

4.2 
Rodzaj i ilo#$ odpadów 
dopuszczonych do 
unieszkodliwiania 

Poda$ kod odpadu
2)

 oraz 
ilo#$ w Mg/rok dla ka'dego 

odpadu. 
 

4.3 
Masa odpadów poddana 
odzyskowi w 2003r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] 5305,45 Mg  

4.4 
Masa odpadów poddana 
unieszkodliwieniu w 2003r. 
(je#li dotyczy) 

[Mg]  

4.5 
Masa odpadów poddana 
odzyskowi w 2004r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] 10757,08 Mg 

4.6 
Masa odpadów poddana 
unieszkodliwieniu w 2004r. 
(je#li dotyczy) 

[Mg]  

4.7 
Masa odpadów poddana 
odzyskowi w 2005r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] 13961,32 Mg 

4.8 
Masa odpadów poddana 
unieszkodliwieniu w 2005r. 
(je#li dotyczy) 

[Mg]  

4.9 
Masa odpadów poddana 
odzyskowi w 2006r. (je#li 
dotyczy) 

[Mg] 29264,68 Mg 

4.10 
Masa odpadów poddana 
unieszkodliwieniu w 2006r. 
(je#li dotyczy) 

[Mg]  

 
Obja#nienia do tabeli: 
1)

 Zgodnie z za%"cznikiem nr 5 (procesy odzysku) lub za%"cznikiem nr 6 (procesy unieszkodliwiania) do ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 wraz z pó(n. zm.). 
2)

 Wed%ug rozporz"dzenia Ministra !rodowiska z dnia 27 wrze#nia 2001 w sprawie katalogu odpadów 





























































Karta instalacji odzysku lub innego ni  sk!adowanie unieszkodliwiania odpadów. 
 

Kompostownia kontenerowa systemu Kneer w "wi#toch!owicach 
 
stan na 31 grudnia 2006r. 

Lp. 
Elementy charakterystyki 

instalacji 
Zakres danych Informacje o instalacji 

1. Ogólne informacje o obiekcie  

1.1 Nazwa i adres instalacji  
Kompostownia kontenerowa systemu 
Kneer 

1.2 Gmina  'wi%toch owice 

1.3 Powiat  'wi%toch owice 

1.4 Województwo  'l"skie 

1.5 REGON (je!li posiada)  627-001-18-96 

1.6 NIP (je!li posiada)   

1.7 Rodzaj instalacji 
Poda#: proces odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów
1)

 
R3 

1.8 
Opis stosowanych metod 
odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów 

 

Recykling lub regeneracja substancji 
organicznych, które nie s" stosowane 
jako rozpuszczalniki (w "czaj"c 
kompostowanie i inne biologiczne 
procesy przekszta cania) 

1.9 
Nazwa i adres w a!ciciela 
instalacji 

Poda#, czy jest to jednostka 
samorz"du terytorialnego, 

Skarbu Pa$stwa, 
przedsi%biorca prywatny, 

kapita  mieszany (poda# % 
udzia u jednostek samorz"du 

terytorialnego) 

MPGK Sp. z o.o. 
w 'wi%toch owicach 
ul )agiewnicka 76 
41-608 'wi%toch owice 

1.10 REGON (je!li posiada)   

1.11 NIP (je!li posiada)   

1.12 
Nazwa i adres w a!ciciela 
gruntu pod instalacj" 

Poda#, czy jest to jednostka 
samorz"du terytorialnego, 

Skarbu Pa$stwa, 
przedsi%biorca prywatny, 

kapita  mieszany (poda# % 
udzia u jednostek samorz"du 

terytorialnego) 

 

1.13 REGON (je!li posiada)   

1.14 NIP (je!li posiada)   

1.15 
Nazwa i adres 
zarz"dzaj"cego instalacj" 

Poda#, czy jest to jednostka 
samorz"du terytorialnego, 

Skarbu Pa$stwa, 
przedsi%biorca prywatny, 

kapita  mieszany (poda# % 
udzia u jednostek samorz"du 

terytorialnego) 

 

1.16 REGON (je!li posiada)   

1.17 NIP (je!li posiada)   

1.18 
Czy kierownik instalacji 
posiada wymagane 
kwalifikacje (je!li dotyczy)? 

[tak/nie]  

2. Decyzje administracyjne  

2.1 
Decyzja lokalizacyjna (je!li 
dotyczy) 

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

Prezydent Miasta 'wi%toch owice 
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instalacji 
Zakres danych Informacje o instalacji 

2.2 

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

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

nie 

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 

Zezwolenie na 
prowadzenie dzia alno!ci w 
zakresie odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów 

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

termin obowi"zywania. 
 

2.6 
Pozwolenie zintegrowane 
(je!li dotyczy) 

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

termin obowi"zywania. 
 

2.7 

Czy instalacja jest 
przewidziane do uzyskania 
pozwolenia 
zintegrowanego? 

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

wniosku. 
 

2.8 
Czy dla instalacji 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 instalacja jest uj%ta w 
wykazie zamieszczonym w 
wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami? 

[tak/nie] tak 

3.2 
Czy instalacja jest uj%ta w 
wojewódzkiej bazie o 
gospodarce odpadami? 

[tak/nie]  

3.3 

Czy instalacja jest uj%ta w  
bazie wojewódzkiej 
Inspekcji  Ochrony 
'rodowiska? 

[tak/nie]  

3.4 
Czy instalacja jest uj%ta w 
bazie Wojewódzkiego 
Urz%du Statystycznego? 

[tak/nie]  

4. Odpady  

4.1 
Rodzaj i ilo!# odpadów 
dopuszczonych do 
odzysku 

Poda# kod odpadu
2)

 oraz 
ilo!# w Mg/rok dla ka&dego 

odpadu. 

19 08 05; 20 01 08; 20 01 38; 20 02 01 
wszystkie odpady do 3000 Mg 

4.2 
Rodzaj i ilo!# odpadów 
dopuszczonych do 
unieszkodliwiania 

Poda# kod odpadu
2)

 oraz 
ilo!# w Mg/rok dla ka&dego 

odpadu. 
 

4.3 
Masa odpadów poddana 
odzyskowi w 2003r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg]  

4.4 
Masa odpadów poddana 
unieszkodliwieniu w 2003r. 
(je!li dotyczy) 

[Mg]  

4.5 
Masa odpadów poddana 
odzyskowi w 2004r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg]  
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instalacji 
Zakres danych Informacje o instalacji 

4.6 
Masa odpadów poddana 
unieszkodliwieniu w 2004r. 
(je!li dotyczy) 

[Mg]  

4.7 
Masa odpadów poddana 
odzyskowi w 2005r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg]  

4.8 
Masa odpadów poddana 
unieszkodliwieniu w 2005r. 
(je!li dotyczy) 

[Mg]  

4.9 
Masa odpadów poddana 
odzyskowi w 2006r. (je!li 
dotyczy) 

[Mg]  

4.10 
Masa odpadów poddana 
unieszkodliwieniu w 2006r. 
(je!li dotyczy) 

[Mg]  

 
Obja!nienia do tabeli: 
1)

 Zgodnie z za "cznikiem nr 5 (procesy odzysku) lub za "cznikiem nr 6 (procesy unieszkodliwiania) do ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 wraz z pó(n. zm.). 
2)

 Wed ug rozporz"dzenia Ministra 'rodowiska z dnia 27 wrze!nia 2001 w sprawie katalogu odpadów 

 






















