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Gmina Kazimierz Biskupi

Tabela 1 Karta składowiska odpadów dla Gminy Kazimierz Biskupi – stan na dzień 31 grudnia 2006r.
L.p.
1.
1.1.

Elementy
charakterystyki
składowiska odpadów
Ogólne informacje o obiekcie
Nazwa i adres składowiska
odpadów

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska
Nazwa i adres właściciela
składowiska odpadów

1.9.
1.10
1.11.

REGON (jeśli posiada)
NIP
Nazwa i adres właściciela gruntu
pod składowiskiem odpadów

1.12
1.13.
1.14.

REGON
NIP
Nazwa i adres zarządzającego
składowiskiem odpadów

1.15.

REGON

1.16.
1.17

NIP
Czy
kierownik
składowiska
odpadów posiada wymagane
kwalifikacje?
Liczba kwater
Liczba kwater eksploatowanych
Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie
budowy?
Czy składowisko jest w trakcie
eksploatacji (przed zamknięciem)
Czy składowisko jest w trakcie
rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie
monitoringu po zakończeniu
rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie
po zakończeniu monitoringu?
Decyzje administracyjne
Decyzja
lokalizacyjna
(jeśli
dotyczy)

1.18.
1.19
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.

Zakres danych

Informacje o składowisku
odpadów
Składowisko odpadów dla
Gminy Kazimierz Biskupi

(N/O/IN; OUO) 1)
Podać czy jest to jednostka
samorządu
terytorialnego,
Skarbu Państwa, przedsiębiorca
prywatny,
kapitał
mieszany
(podać % udziału jednostek
samorządu terytorialnego)

Podać czy jest to jednostka
samorządu
terytorialnego,
Skarbu Państwa, przedsiębiorca
prywatny,
kapitał
mieszany
(podać % udziału jednostek
samorządu terytorialnego)

Podać czy jest to jednostka
samorządu
terytorialnego,
Skarbu Państwa, przedsiębiorca
prywatny,
kapitał
mieszany
(podać % udziału jednostek
samorządu terytorialnego)

Kazimierz Biskupi
Konin
wielkopolskie
000541196
665-17-58-563
IN
Gmina Kazimierz Biskupi,
Adres: Urząd Gminy w
Kazimierzu Biskupim,
Pl. Wolności 1,
62-530 Kazimierz Biskupi,
Jednostka
samorządu
terytorialnego
000541196
665-17-58-563
Gmina Kazimierz Biskupi,
Adres: Urząd Gminy w
Kazimierzu Biskupim,
Pl. Wolności 1,
62-530 Kazimierz Biskupi,
Jednostka
samorządu
terytorialnego
000541196
665-17-58-563
Spółdzielnia
Kółek
Rolniczych, ul. Golińska 10,
62-530 Kazimierz Biskupi,
przedsiębiorca prywatny

[tak/nie]

000601515
665 000 17 40
nie

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

2
0
2
nie

Tak/nie

nie

Tak/nie

tak

Tak/nie

Nie dotyczy

Tak/nie

nie

Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji

Instytut
Kształtowania
Środowiska we Wrocławiu,
Styczeń 1983,
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Studium zagospodarowania i
eksploatacji wysypiska
2.2.
2.3.

2.4.
2.5.

Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli
dotyczy)
Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli
dotyczy)
Decyzja o wykonaniu przeglądu
ekologicznego na podstawie art.
33 ust. 1 ustawy wprowadzającej

Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wskazać jeśli decyzja została
uchylona
Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji

2)

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.
2.11.

2.12

2.13

2.14.

2.15
2.16.

2.17.

2.18

Decyzja o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1
2)
(jeśli
ustawy wprowadzającej
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o
dostosowaniu na podstawie art.
33 ust. 2 pkt 1 ustawy
2)
wprowadzającej
została
wykonana?
Czy decyzja o dostosowaniu
została przedłużona?

Czy przedłużona decyzja została
wykonana?
Rok faktycznego dostosowania
składowiska odpadów
Decyzja o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2
ustawy wprowadzającej 2) jeśli
dotyczy
Czy treść decyzji o dostosowaniu
na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2
ustawy wprowadzającej 2) została
wykonana?
Czy decyzja o dostosowaniu
została przedłużona?

Czy przedłużona decyzja została
wykonana?
Rok faktycznego dostosowania
składowiska odpadów
Decyzja
o
zamknięciu
składowiska na podstawie art. 33
ust. 6 ustawy wprowadzającej 2)
(jeśli dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu
składowiska na podstawie art. 33
ust. 6 ustawy wprowadzającej 2)
została wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu
została przedłużona?

Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
Jeżeli nie to wyjaśnić które
postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Jeżeli tak, to na podstawie jakiej
decyzji – podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
Jeżeli nie, to wyjaśnić, które
postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać datę dostosowania
Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
Jeśli nie, to wyjaśnić które
postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Jeżeli tak, to na podstawie jakiej
decyzji – podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
Jeżeli nie, to wyjaśnić które
postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać rok
Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Jeżeli tak, to na podstawie jakiej
decyzji – podać: podstawę
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-

Starosta Koniński ,
01.02.2003
WO.7648-12/2002,

Nie dotyczy

-

-

Nie dotyczy

-

-

Nie dotyczy

-

prawną, organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
2.19.
2.20.

Czy przedłużona decyzja o
zamknięciu została wykonana?
Zgoda
na
zamknięcie
wydzielonej części składowiska
na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach

[tak/nie]
Jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia,
datę zaprzestania przyjmowania
odpadów

Starosta Koniński (zgoda na
zamknięcie wydzielonej
części), 11.10.2002,
WO.7648-68/2002
Zakończenie prac
rekultywacyjnych: 08.11.2002
r.
Starosta Koniński (zgoda na
zamknięcie pozostałej
części),
06.06.2006, WO.7648-3-4/06,
Rok zamknięcia: 2006
Data zaprzestania
przyjmowania odpadów:
30.06.2006 r.

2.21.

2.22.
2.23.

2.24.
2.25.

2.26.
2.27.
2.28.

3.
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.

Zgoda
na
zamknięcie
składowiska
odpadów
na
podstawie art. 54 ustawy o
odpadach
Rok faktycznego zamknięcia
składowiska odpadów
Decyzja
zatwierdzająca
instrukcję
eksploatacji
składowiska

Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia,
datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać datę zamknięcia
Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia

Czy
decyzja
zatwierdzająca
instrukcję
eksploatacji
składowiska była czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie odzysku
lub unieszkodliwiania odpadów
(jeśli dotyczy)

Jeżeli tak, to wskazać a jaki
okres

Pozwolenie zintegrowane (jeśli
dotyczy)

Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania
Jeżeli tak, to podać termin
(planowany) złożenia wniosku

Czy
składowisko
jest
przewidziane
do
uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?
Czy dla
składowiska
była
wydana decyzja w sprawie
wstrzymania działalności?
Bazy danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w
wykazie
zamieszczonym
w
wojewódzkim planie gospodarki
odpadami?
Czy w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami określono
termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w
wojewódzkiej
bazie
o
gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów ujęte
jest w bazie WIOŚ

Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania decyzji

Jeżeli tak, to podać dane nt.
decyzji: podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji, termin wstrzymania
działalności

-

2006
Starosta Koniński
29.01.2003,
WO.7648-3/2003
wyznaczony rok zamknięcia:
31.12.2004
Starosta Koniński, WO.76483-3/06, 06.06.2006, termin
obowiązywania: 06.06.2016
(dot: Spółdzielni Kółek
Rolniczych)
-

-

[tak/nie]
Jeżeli tak, to podać rok
[tak/nie]
[tak/nie]

Tak
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3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

4.6.

4.7.
4.8.

Czy składowisko odpadów ujęte
jest w bazie Wojewódzkiego
Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w
wykazie przekazywanym przez
Urząd
Wojewódzki
do
Ministerstwa Środowiska w 2004
r?
Czy składowisko zostało ujęte w
wykazie przekazywanym przez
Urząd
Wojewódzki
do
Ministerstwa Środowiska w 2005
r.?
Czy składowisko zostało ujęte w
wykazie przekazywanym przez
Urząd
Wojewódzki
do
Ministerstwa Środowiska w 2006
r.?
Wymagania techniczne
Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność
pozostała
do
zapełnienia
Powierzchnia
w
granicach
korony
Uszczelnienie

Drenaż odcieków

Gromadzenie odcieków
Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania
gazu składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga

[tak/nie]
Tak
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
-

m3
m3
m3

50.000 m3
50.000 m3
0 m3

m2

14500

Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna
(miąższość,
współczynnik
filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna
(rodzaj, miąższość, współczynnik
filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał,
grubość)
Brak [tak/nie]
Warstwa drenażowa (miąższość,
współczynnik filtracji)
Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie
wzdłuż kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W
specjalnych
zbiornikach
(pojemność, m3)
Odprowadzanie do kanalizacji
miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej
[tak/nie]
Wykorzystanie
do
celów
technologicznych (jakich ?)
Oczyszczanie
lub
podczyszczanie
we
własnej
oczyszczalni (odbiornik ścieków
oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalania w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
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tak
Mieszanina gliny, iłów i
piasku, miąższość 30 m
nie
Rów opaskowy
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie

4.15.
4.16.

4.17

4.18.

Urządzenia
do
mycia
i
dezynfekcji
Wykonywanie
warstw
przekrywających odpady
Monitoring
w
przedeksploatacyjnej

Monitoring
w
eksploatacyjnej
poeksploatacyjnej

fazie

fazie
lub

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać
kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola
wykonywania
elementów
służących
do
monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie
powierzchni
składowiska
Struktura i skład odpadów

5.
5.1.

5.2.

6.
6.1.
6.2.

6.3.
6.4.
6.5.

6.6.

Dofinansowanie
Czy dostosowanie składowiska
wymaga dodatkowych środków
finansowych (poza środkami
własnymi zarządzającego) ?
Czy rekultywacja składowiska
wymaga dodatkowych środków
finansowych (poza środkami
własnymi zarządzającego) ?
Odpady
Czy na składowisku odpadów są
deponowane
odpady
komunalne?
Czy na składowisku odpadów są
deponowane wyłącznie odpady
wydobywcze
określone
w
dyrektywie 2006/21/WE
Kody
odpadów,
które
są
dopuszczone do składowania na
składowisku odpadów 3)
Czy odpady są składowane
zgodnie
z
rozporządzeniem
Ministra Gospodarki? 4)
Kody odpadów dopuszczonych
do odzysku na składowisku
odpadów (jeśli dotyczy)

Czy
do
rekultywacji
wykorzystywane są odpady?

Jeżeli
tak,
to
wskazać
szacowaną całkowitą kwotę i
środki własne zarządzającego.
Jeśli nie, wstawić „0”
Jeżeli
tak,
to
wskazać
szacowaną całkowitą kwotę i
środki własne zarządzającego.
Jeśli nie, wstawić „0”

Tak
Warstwa gleby
Tak
Tak
Nie
Nie stwierdzono gazu
składowiskowego
Nie
20 03 01

-

400 tys. PLN

Tak/nie
Nie
Tak/nie
Nie

Tak/nie
Podać, w jakim celu są
wykorzystywane poszczególne
rodzaje odpadów

Jeżeli tak, to podać jakie rodzaje
odpadów (kody) i na podstawie
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Metoda R10 - 01 04 12, 02 03
80, 02 07 80, 10 01 01, 10 01
15, 10 01 80, 17 05 04, 17 05
06, 19 05 03, 19 08 05, 20 02
02.
R14 – 01 01 02, 01 01 80, 01
03 81, 01 04 08, 01 04 09, 01
04 09, 01 04 12, 01 04 13, 01
04 81, 02 04 01, 06 03 99, 10
01 01, 10 01 80, 10 02 08, 10
05 80, 10 06 80, 10 09 03, 10
09 08, 10 09 12, 10 10 06, 10
10 08, 10 10 10, 10 12 01, 10
12 08, 10 13 82, 16 01 03, 16
07 99, 16 11 04, 17 01 01, 17
01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17
01 80, 17 01 81, 17 05 04, 17
05 08, 19 09 02, 19 12 09, 20
02 02.
R1 – 17 02 01, 15 01 03, 19
12 07, 20 01 38,
01 01 02, 01 01 80,01 03 81,
04 04 08, 01 04 09, 01 04 12,

jakiej decyzji, ze wskazaniem
podstawy
prawnej,
organu
wydającego, daty decyzji, znaku
decyzji

6.7.
6.8.

6.9.

6.10.
6.11.

6.12.

6.13.
6.14

6.15.

6.16.
6.17

6.18.

Masa odpadów składowana w
2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa
odpadów
poddana
odzyskowi
na
składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów stosowana do
rekultywacji
po
zamknięciu
składowiska w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów składowana w
2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa
odpadów
poddana
odzyskowi
na
składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów stosowana do
rekultywacji
po
zamknięciu
składowiska w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów składowana w
2005 r. ( jeśli dotyczy)
Masa
odpadów
poddana
odzyskowi
na
składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów stosowana do
rekultywacji
po
zamknięciu
składowiska w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów składowana w
2006 r. ( jeśli dotyczy)
Masa
odpadów
poddana
odzyskowi
na
składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2006 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów stosowana do
rekultywacji
po
zamknięciu
składowiska w 2006 r. (jeśli
dotyczy)

[Mg]

01 04 13, 01 04 80, 01 04 81,
02 01 01, 02 03 01, 02 04 01,
06 03 99, 10 01 01, 10 01 02,
10 01 02, 10 01 80, 10 01 82,
10 02 01, 10 02 08, 10 05 80,
10 06 80, 10 09 03, 10 09 06,
10 09 08, 10 09 10, 10 09 12,
10 10 06, 10 10 08, 10 10 10,
10 12 01, 10 12 03, 10 12 06,
10 12 08,10 13 82, 16 07 99,
16 11 04, podgrupa 17 01, 17
05 04, 17 05 08, 19 12 09, 20
02,
zgodnie z art. 54 ustawy z dn.
27 kwietnia 2001 r. , o
dopadach( Dz. Nr 62 poz. 628
z 2001 r) decyzji Starosty
Konińskiego nr WO.7648-34/06 z dn. 06.06.2006 r.
769,52

[Mg]
Nie dotyczy
[Mg]
(kod odpadów)
Mg

Nie dotyczy
702,79

[Mg]
22,5
[Mg]
(kod odpadów)
Mg

Nie dotyczy
774,50

[Mg
30,02
[Mg]
(kod odpadów)
Mg

Nie dotyczy
140,19

[Mg
77,03
[Mg]
(kod odpadów)
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10 12 06 – 1475 Mg- do
utwardzania dróg,
17 01 07 – 5 Mg
17 01 01 – 3132 Mg
17 01 01 – 24 Mg

Gmina Kleczew
Tabela 2 Karta Składowiska Odpadów Komunalnych Gminy Kleczew – stan na dzień 31 grudnia 2006 r.
L.p.
1.
1.1.

Elementy
charakterystyki
składowiska odpadów
Ogólne informacje o obiekcie
Nazwa i adres składowiska
odpadów

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska
Nazwa i adres właściciela
składowiska odpadów

1.9.
1.10
1.11.

REGON (jeśli posiada)
NIP
Nazwa i adres właściciela gruntu
pod składowiskiem odpadów

1.12
1.13.
1.14.

REGON
NIP
Nazwa i adres zarządzającego
składowiskiem odpadów

1.15.
1.16.
1.17

REGON
NIP
Czy
kierownik
składowiska
odpadów posiada wymagane
kwalifikacje?
Liczba kwater
Liczba kwater eksploatowanych
Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie
budowy?
Czy składowisko jest w trakcie
eksploatacji (przed zamknięciem)
Czy składowisko jest w trakcie
rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie
monitoringu po zakończeniu
rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie
po zakończeniu monitoringu?
Decyzje administracyjne
Decyzja
lokalizacyjna
(jeśli
dotyczy)

1.18.
1.19
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.

Zakres danych

Informacje o składowisku
odpadów
Składowisko
Odpadów
Komunalnych Gminy Kleczew
w m. Genowefa
Kleczew
Koniński
Wielkopolskie

(N/O/IN; OUO) 1)
Podać czy jest to jednostka
samorządu
terytorialnego,
Skarbu Państwa, przedsiębiorca
prywatny,
kapitał
mieszany
(podać % udziału jednostek
samorządu terytorialnego)

Podać czy jest to jednostka
samorządu
terytorialnego,
Skarbu Państwa, przedsiębiorca
prywatny,
kapitał
mieszany
(podać % udziału jednostek
samorządu terytorialnego)
Podać czy jest to jednostka
samorządu
terytorialnego,
Skarbu Państwa, przedsiębiorca
prywatny,
kapitał
mieszany
(podać % udziału jednostek
samorządu terytorialnego)

IN
Zakład
Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
w Kleczewie
ul. Leśna 58 b
62-540 Kleczew
(jednostka
samorządu
terytorialnego)
310508862
665-001-37-37
ZGKiM Kleczew
Ul. Leśna 58 b
62-540 Kleczew

310508862
665-18-04-524
ZGKiM Kleczew
Ul. Leśna 58 b
62-540 Kleczew

[tak/nie]

310508862
665-001-37-37
Tak

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

5
1
0
Rozbudowa

Tak/nie

Nie

Tak/nie

Nie

Tak/nie
Tak/nie

Nie

Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji

Burmistrz
Kleczew

13

Gminy

i

Mista

2.2.

Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli
dotyczy)

Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji

2.3.

Pozwolenie na budowę

2.4.

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli
dotyczy)

Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wskazać jeśli decyzja została
uchylona
Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji

2.5.

Decyzja o wykonaniu przeglądu
ekologicznego na podstawie art.
33 ust. 1 ustawy wprowadzającej

Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji

2.6.

Decyzja o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1
2)
(jeśli
ustawy wprowadzającej
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o
dostosowaniu na podstawie art.
33 ust. 2 pkt 1 ustawy
2)
została
wprowadzającej
wykonana?
Czy decyzja o dostosowaniu
została przedłużona?

Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania

2)

2.7.

2.8.

2.9.

Czy przedłużona decyzja została
wykonana?

2.10.

Rok faktycznego dostosowania
składowiska odpadów
Decyzja o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2
ustawy wprowadzającej 2) jeśli
dotyczy
Czy przepisów wć decyzji o
dostosowaniu na podstawie art.
33 ust. 2 pkt 2 ustawy
2)
wprowadzającej
została
wykonana?
Czy decyzja o dostosowaniu
została przedłużona?

2.11.

2.12

2.13

2.14.

Czy przedłużona decyzja została
wykonana?

2.15

Rok faktycznego dostosowania
składowiska odpaów
Decyzja
o
zamknięciu
składowiska na podstawie art. 33
2)
ust. 6 ustawy wprowadzającej
(jeśli dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu

2.16.

2.17.

[tak/nie]
Jeżeli nie to wyjaśnić które
postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Jeżeli tak, to na podstawie jakiej
decyzji – podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
Jeżeli nie, to wyjaśnić, które
postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać datę dostosowania
Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
Jeśli nie, to wyjaśnić które
postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Jeżeli tak, to na podstawie jakiej
decyzji – podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
Jeżeli nie, to wyjaśnić które
postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać rok
Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
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PRJ.7334/55/97
z 02.06.1997 r.
Burmistrz Gminy
Ślesin
PRJ.8831/215/97
z 7.10.1997 r.
Burmistrz Gminy
Kleczew
PRJ.7334/55/97
z 2.06.1997 r.
Starosta Koniński
NB 7351/89/97/98
z 29.07.1998 r.

i

Miasta

i

Miasta

Starosta Koniński
AB:2050/7351/i/1/40/99
z 22.12.1999
Pracowania Projektowa „EkoPro” Konin
05.2002 r.

2.18

2.19.
2.20.

składowiska na podstawie art. 33
2)
ust. 6 ustawy wprowadzającej
została wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu
została przedłużona?

Czy przedłużona decyzja o
zamknięciu została wykonana?
Zgoda
na
zamknięcie
wydzielonej części składowiska
na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach

2.21.

Zgoda
na
zamknięcie
składowiska
odpadów
na
podstawie art. 54 ustawy o
odpadach

2.22.

Rok faktycznego zamknięcia
składowiska odpadów
Decyzja
zatwierdzająca
instrukcję
eksploatacji
składowiska

2.23.

2.24.
2.25.

2.26.
2.27.
2.28.

3.
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Czy
decyzja
zatwierdzająca
instrukcję
eksploatacji
składowiska była czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie odzysku
lub unieszkodliwiania odpadów
(jeśli dotyczy)
Pozwolenie zintegrowane (jeśli
dotyczy)
Czy
składowisko
jest
przewidziane
do
uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?
Czy dla
składowiska
była
wydana decyzja w sprawie
wstrzymania działalności?
Bazy danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w
wykazie
zamieszczonym
w
wojewódzkim planie gospodarki
odpadami?
Czy w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami określono
termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w
wojewódzkiej
bazie
o
gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów ujęte
jest w bazie WIOŚ
Czy składowisko odpadów ujęte
jest w bazie Wojewódzkiego
Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w
wykazie przekazywanym przez
Urząd
Wojewódzki
do

jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Jeżeli tak, to na podstawie jakiej
decyzji – podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
Jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia,
datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia,
datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać datę zamknięcia
Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia

Starosta Koniński
WO.7648/29/2005
06.05.2002 r.
Nie składano wniosku
Wojewody.

Jeżeli tak, to wskazać a jaki
okres
Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania decyzji
Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania
Jeżeli tak, to podać termin
(planowany) złożenia wniosku

Starosta Koniński
WO.7648/29/2005 r.
05.07.2005 r.
do 31.12.2010
W trakcie realizacji
Tak, kwiecień 2007

Jeżeli tak, to podać dane nt.
decyzji: podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji, termin wstrzymania
działalności
[tak/nie]

tak

Jeżeli tak, to podać rok

Tak 2075 r.

[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
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do

3.7.

3.8.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

4.6.

4.7.
4.8.

4.9.

Ministerstwa Środowiska w 2004
r?
Czy składowisko zostało ujęte w
wykazie przekazywanym przez
Urząd
Wojewódzki
do
Ministerstwa Środowiska w 2005
r.?
Czy składowisko zostało ujęte w
wykazie przekazywanym przez
Urząd
Wojewódzki
do
Ministerstwa Środowiska w 2006
r.?
Wymagania techniczne
Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność
pozostała
do
zapełnienia
Powierzchnia
w
granicach
korony
Uszczelnienie

Drenaż odcieków

Gromadzenie odcieków
Postępowanie z odciekami

Instalacja do odprowadzania
gazu składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia
do
mycia
i
dezynfekcji
Wykonywanie
warstw
przekrywających odpady

4.16.

4.17

Monitoring

w

fazie

[tak/nie]

[tak/nie]

m3
m3
m3

12 ha
0,53 ha
0,47 ha

m2

1,21 ha

Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna
(miąższość,
współczynnik
filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna
(rodzaj, miąższość, współczynnik
filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał,
grubość)
Brak [tak/nie]
Warstwa drenażowa (miąższość,
współczynnik filtracji)
Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie
wzdłuż kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W
specjalnych
zbiornikach
(pojemność, m3)
Odprowadzanie do kanalizacji
miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej
[tak/nie]
Wykorzystanie
do
celów
technologicznych (jakich ?)
Oczyszczanie
lub
podczyszczanie
we
własnej
oczyszczalni (odbiornik ścieków
oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalania w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać
kod)
Dane meteorologiczne
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- iły naturalne 3m
-7
- kr 10 m/s
Folia PEHD – 2 mm
Geowłóknina
250-300 g/m2

syntetyczna

Miąższość 0,5 m

512 m

3

Tak
Tak – rozdeszczowywanie na
płycie komory

tak

Nie
10 m
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Ziemia, popioły

przedeksploatacyjnej

Kontrola
wykonywania
elementów
służących
do
monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne

4.18.

Monitoring
w
eksploatacyjnej
poeksploatacyjnej

5.
5.1.

Dofinansowanie
Czy dostosowanie składowiska
wymaga dodatkowych środków
finansowych (poza środkami
własnymi zarządzającego) ?
Czy rekultywacja składowiska
wymaga dodatkowych środków
finansowych (poza środkami
własnymi zarządzającego) ?
Odpady
Czy na składowisku odpadów są
deponowane
odpady
komunalne?
Czy na składowisku odpadów są
deponowane wyłącznie odpady
wydobywcze
określone
w
dyrektywie 2006/21/WE
Kody
odpadów,
które
są
dopuszczone do składowania na
składowisku odpadów 3)
Czy odpady są składowane
zgodnie
z
rozporządzeniem
Ministra Gospodarki? 4)
Kody odpadów dopuszczonych
do odzysku na składowisku
odpadów (jeśli dotyczy)
Czy
do
rekultywacji
wykorzystywane są odpady?

5.2.

6.
6.1.
6.2.

6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

6.7.
6.8.

6.9.

6.10.
6.11.

6.12.

fazie
lub

Masa odpadów składowana w
2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa
odpadów
poddana
odzyskowi
na
składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów stosowana do
rekultywacji
po
zamknięciu
składowiska w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów składowana w
2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa
odpadów
poddana
odzyskowi
na
składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów stosowana do
rekultywacji
po
zamknięciu

Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie
powierzchni
składowiska
Struktura i skład odpadów

Tak 3 pkt.
Tak 3 pkt – piezometry KWB
Kleczew
Nie
Tak 3 pkt.
tak
Tak
Tak 2 pkt.
Nie

Jeżeli
tak,
to
wskazać
szacowaną całkowitą kwotę i
środki własne zarządzającego.
Jeśli nie, wstawić „0”
Jeżeli
tak,
to
wskazać
szacowaną całkowitą kwotę i
środki własne zarządzającego.
Jeśli nie, wstawić „0”

Tak

Tak/nie

Tak

Tak/nie

Nie

Tak/nie

200301, 170101,
190802, 190805,
150106, 200108
Tak

Podać, w jakim celu są
wykorzystywane poszczególne
rodzaje odpadów
Jeżeli tak, to podać jakie rodzaje
odpadów (kody) i na podstawie
jakiej decyzji, ze wskazaniem
podstawy
prawnej,
organu
wydającego, daty decyzji, znaku
decyzji
[Mg]

tak

Nie

4185,31

[Mg]

[Mg]
(kod odpadów)
Mg

4641,48

[Mg]

[Mg]
(kod odpadów)
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190801,
150101,

6.13.
6.14

6.15.

6.16.
6.17

6.18.

składowiska w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów składowana w
2005 r. ( jeśli dotyczy)
Masa
odpadów
poddana
odzyskowi
na
składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów stosowana do
rekultywacji
po
zamknięciu
składowiska w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów składowana w
2006 r. ( jeśli dotyczy)
Masa
odpadów
poddana
odzyskowi
na
składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2006 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów stosowana do
rekultywacji
po
zamknięciu
składowiska w 2006 r. (jeśli
dotyczy)

Mg

18130,02

[Mg

[Mg]
(kod odpadów)
Mg

19589,49

[Mg

[Mg]
(kod odpadów)

Gmina Kramsk

Tabela 3 Karta Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych dla gminy Kramsk
grudnia 2006 r.
L.p.

Elementy charakterystyki
składowiska odpadów

Zakres danych

– stan na dzień 31

Informacje o składowisku
odpadów

1.
Ogólne informacje o obiekcie
1.1

Nazwa składowiska i adres

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Gmina
Koniński
Wielkopolskie
Regon
NIP
Typ składowiska
Nazwa i adres właściciela składowiska
odpadów

Gminne składowisko odpadów
komunalnych
Podgór, 62-511 Kramsk
Kramsk
000546207
6652278196
IN
Urząd Gminy w Kramsku
Ul. Chopina 12, 62-511
Kramsk
000546207
6652278196
Urząd Gminy w Kramsku
Ul. Chopina 12, 62-511
Kramsk
000546207
6652278196
Gminne
Przedsiębiorstwo
Komunalne S.P z o.o.
Ul. Kościelna 24a
62-511 Kramsk
311115892
665-25-03-463

1.9 REGON (jeśli posiada)
1.10 NIP (jeśli posiada)
1.11 Nazwa i adres właściciela gruntu pod
składowiskiem odpadów
1.12 REGON (jeśli posiada)
1.13 NIP (jeśli posiada)
1.14 Nazwa
i
adres
zarządzającego
składowiskiem odpadów
1.15 REGON (jeśli posiada)
1.16 NIP (jeśli posiada)
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1.17 Czy kierownik składowiska odpadów
posiada wymagane kwalifikacje?
1.18 Liczba kwater
1.19 Liczba kwater eksploatowanych
1.20 Liczba kwater zamkniętych
1.21 Czy składowisko jest w trakcie budowy?
1.22 Czy składowisko jest w trakcie
eksploatacji (przed zamknięciem)?
1.23 Czy składowisko jest w trakcie
rekultywacji?
1.24 Czy składowisko jest w trakcie
minitoringu
po
zakończeniu
rekultywacji?

Tak
Szt. 3
Szt. 1
Szt. 0
Nie
Tak
Nie
Nie

1.25 Czy składowisko jest w okresie po
zakończeniu minitoringu?
2.
Decyzje administracyjne
2.1

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

2.2

Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)

2.3

Pozwolenie na budowę

2.4

Pozwolenie
dotyczy)

2.5

Decyzja
o
wykonaniu
przeglądu
ekologicznego na podstawie art. 33 ust.
1 ustawy
wprowadzającej 2)
Decyzja o dostosowaniu na podstawie
art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy
wprowadzającej 2)
(jeśli dotyczy)
Czy
przepisów
wć
decyzji
o
dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt 1 ustawy wprowadzającej 2)
została wykonana?
Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłużona?

2.6

2.7

na

użytkowanie

Nie

Urząd Gminy w Kramsku
11.10.97
UG-7325/99/97
Urząd Rejonowy w Koninie
25.05.1998 r.
7351/2004/97/99
Urząd Rejonowy w Koninie
25.05.1998 r.
7351/2004/97/99

(jeśli

Urząd Gminy w Kramsku
Maj 2002
Urząd Rejonowy w Koninie
opr. mgr inż. Halina Stepak Nr.
NB 7351/1./2004/97-98
Podać:
Nie dotyczy.

[tak/nie]
Jeżeli nie, to wyjaśnić, które
postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane.
2.8
Jeżeli tak, to na podstawie
jakiej decyzji – podać:
podstawę prawną,
organ wydający,
datę wydania decyzji, znak
decyzji,
rok dostosowania.
2.9 Czy przedłużona decyzja została [tak/nie]
wykonana?
Jeżeli nie, to wyjaśnić, które
postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane.
2.10 Rok
faktycznego
dostosowania Podać datę dostosowania
składowiska odpadów
2.11 Decyzja o dostosowaniu na podstawie Podać:
art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy organ wydający,
wprowadzającej2) (jeśli dotyczy)
datę wydania decyzji,
znak decyzji, wyznaczony rok
dostosowywania.
2.12 Czy
przepisów
wć
decyzji
o [tak/nie]
dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. Jeżeli nie, to wyjaśnić, które
2 pkt 2 ustawy wprowadzającej2) postanowienia i dlaczego nie
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została wykonana?
zostały wykonane.
2.13 Czy decyzja o dostosowaniu została Jeżeli tak, to na podstawie
przedłużona?
jakiej decyzji – podać:
podstawę prawną,
organ wydający,
datę wydania decyzji, znak
decyzji,
wyznaczony rok dostosowania.
2.14. Czy przedłużona decyzja została [tak/nie]
wykonana?
Jeżeli nie, to wyjaśnić, które
postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane.
2.15 Rok
faktycznego
dostosowania Podać rok.
składowiska odpadów
2.16 Decyzja o zamknięciu składowiska na Podać:
podstawie art. 33 ust. 6 ustawy organ wydający,
wprowadzającej2) (jeśli dotyczy)
datę wydania decyzji,
znak decyzji, wyznaczony rok
zamknięcia.
2.17 Czy decyzja o zamknięciu składowiska [tak/nie]
na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy Jeżeli
nie,
to
wyjaśnić
wprowadzającej2) (jeśli dotyczy)
dlaczego.
2.18 Czy decyzja o zamknięciu została Jeżeli tak, to na podstawie
przedłużona?
jakiej decyzji – podać:
podstawę prawną,
organ wydający,
datę wydania decyzji, znak
decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia.
2.19 Czy przedłużona decyzja o zamknięciu [tak/nie]
została wykonana?
Jeżeli
nie,
to
wyjaśnić
dlaczego.
2.20 Zgoda na zamknięcie wydzielonej Podać:
części składowiska na podstawie art. 54 organ wydający,
ustawy o odpadach
datę wydania decyzji,
znak decyzji, wyznaczony rok
zamknięcia,
datę
zaprzestania
przyjmowania odpadów
2.21 Zgoda na zamknięcie składowiska Podać:
odpadów na podstawie art. 54 ustawy o organ wydający,
odpadach
datę wydania decyzji,
znak decyzji, wyznaczony rok
zamknięcia,
datę
zaprzestania
przyjmowania odpadów
2.22 Rok
faktycznego
zamknięcia
31.12.2009 r.
składowiska odpadów
2.23 Decyzja
zatwierdzająca
instrukcję
Urząd Gminy Kramsk
eksploatacji składowiska
datę wydania decyzji,
25.05.1998 r.
Nr NB 7351/1/2004
2.24 Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję
eksploatacji składowiska była czasowa?
2.25 Zezwolenie na prowadzenie działalności
w
zakresie
odzysku
lub
unieszkodliwiania
odpadów
(jeśli
dotyczy)
2.26 Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)
2.27 Czy składowisko jest przewidziane do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego
2.28 Czy dla składowiska była wydana
decyzja
w
sprawie
wstrzymania
działalności?

Nie
Nie dotyczy

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie
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3.
Bazy danych i wykazy
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

3.7

3.8

4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Czy składowisko jest ujęte w wykazie
zamieszczonym
w
wojewódzkim
planie gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki
odpadami
określono
termin
zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w
wojewódzkiej bazie o gospodarce
odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w
bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Środowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie
Wojewódzkiego
Urzędu
Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w
wykazie przekazywanym przez Urząd
Wojewódzki
do
Ministerstwa
Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w
wykazie przekazywanym przez Urząd
Wojewódzki
do
Ministerstwa
Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w
wykazie przekazywanym przez Urząd
Wojewódzki
do
Ministerstwa
Środowiska w 2006 r.?
Wymagania techniczne
Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do zapełnienia
Powierzchnia w granicach korony

Uszczelnienie

4.6

Drenaż odcieków

4.7
Gromadzenie odcieków
4.8

Postępowanie z odciekami

Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Nie

Nie

Nie

114,750 M3
68,40 M3
46,35 M3
41,200 M2
Brak
Naturalna bariera
geologiczna (miąższość,
współczynnik filtracji)
Brak
Brak
Brak
Warstwa drenażowa
(miąższość, współczynnik
filtracji)
Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy
(nachylenie wzdłuż
kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak
W specjalnych zbiornikach
(pojemność, m3)
Nie
Nie
Oczyszczanie lub
podczyszczanie we własnej
oczyszczalni (odbiornik
ścieków oczyszczonych)
Brak
Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak
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Szerokość pasa [m]
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Tak
Gleba i ziemia
17 05 04
Dane meteorologiczne
Monitoring nie jest
prowadzony, kontrola
wykonywania elementów
służących do monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Monitoring nie jest
prowadzony, opad
atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni
składowiska
Struktura i skład odpadów
5.
5.1

5.2

Dofinansowenie
Czy
dostosowanie
składowiska
wymaga
dodatkowych
środków
finansowych (poza środkami własnymi
zarządzającego)?
Czy
rekultywacja
składowiska
wymaga
dodatkowych
środków
finansowych (poza środkami własnymi
zarządzającego)?

Tak, to wskazać szacowaną
całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego,
Tak, to wskazać szacowaną
całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego,

6.
Odpady
6.1
6.2

6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

6.9
6.10

Czy na składowisku odpadów są
deponowane odpady komunalne?
Czy na składowisku odpadów są
deponowane
wyłącznie
odpady
wydobywcze określone w dyrektywie
2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone
do składowania na składowisku
odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem
Ministra
Gospodarki?4)
Kody odpadów dopuszczanych do
odzysku na składowisku odpadów
(jeśli dotyczy)
Czy do rekultywacji wykorzystywane
są odpady?
Masa odpadów składowana w 2003 r.
(jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana odzyskowi
na składowisku odpadów w trakcie
eksploatacji składowiska w 2003 r.
(jeśli dotyczy)
Masa
odpadów
stosowana
do
rekultywacji
po
zamknięciu
składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2004 r.

Tak

Nie
10, 12, 15, 17, 19, 20,

Tak
Nie dotyczy
Nie
88 [Mg]
Nie dotyczy

Nie dotyczy
94 [Mg]
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Dotyczy harmonogramu i
projektu

6.11

6.12
6.13
6.14

6.15
6.16

Masa odpadów poddana odzyskowi
na składowisku odpadów w trakcie
eksploatacji składowiska w 2004 r.
(jeśli dotyczy)
Masa
odpadów
stosowana
do
rekultywacji
po
zamknięciu
składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2005 r.
Masa odpadów poddana odzyskowi
na składowisku odpadów w trakcie
eksploatacji składowiska w 2005 r.
(jeśli dotyczy)
Masa
odpadów
stosowana
do
rekultywacji
po
zamknięciu
składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2006 r.

Nie dotyczy
Nie dotyczy
112 [Mg]
Nie dotyczy

Nie dotyczy
112 [Mg]

Gmina Rychwał
Tabela 4 Karta składowiska odpadów komunalnych w Woli Rychwalskiej – stan na dzień 31 grudnia 2006
r.
L.p.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

1.9.
1.10
1.11.

1.12
1.13.
1.14.

1.15.
1.16.
1.17
1.18.
1.19

Elementy
charakterystyki Zakres danych
składowiska odpadów
Ogólne informacje o obiekcie
Nazwa i adres składowiska
odpadów

Informacje
odpadów
Składowisko
Komunalnych
Rychwalskiej
Rychwał
Koniński
Wielkopolskie

o

Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska
(N/O/IN; OUO) 1)
O
Nazwa
i
adres
właściciela Podać czy jest to jednostka U G i M Rychwał
składowiska odpadów
samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa,
przedsiębiorca
prywatny,
kapitał
mieszany
(podać % udziału jednostek
samorządu terytorialnego)
REGON (jeśli posiada)
NIP
Nazwa i adres właściciela gruntu Podać czy jest to jednostka
pod składowiskiem odpadów
samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa,
przedsiębiorca
prywatny,
kapitał
mieszany
(podać % udziału jednostek
samorządu terytorialnego)
REGON
NIP
Nazwa i adres zarządzającego Podać czy jest to jednostka
składowiskiem odpadów
samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa,
przedsiębiorca
prywatny,
kapitał
mieszany
(podać % udziału jednostek
samorządu terytorialnego)
REGON
NIP
Czy
kierownik
składowiska [tak/nie]
odpadów posiada wymagane
kwalifikacje?
Liczba kwater
Szt.
1
Liczba kwater eksploatowanych
Szt.
0
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składowisku

w

Odpadów
Woli

1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.
2.5.

Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie
budowy?
Czy składowisko jest w trakcie
eksploatacji (przed zamknięciem)
Czy składowisko jest w trakcie
rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie
monitoringu
po
zakończeniu
rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie po
zakończeniu monitoringu?
Decyzje administracyjne
Decyzja
lokalizacyjna
(jeśli
dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli
dotyczy)
Pozwolenie na budowę

Szt.
[tak/nie]

1
NIE

Tak/nie

NIE

Tak/nie

NIE – DO REKULTYWACJI

Tak/nie

NIE

Tak/nie

NIE
---

Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji

Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wskazać jeśli decyzja została
uchylona
Pozwolenie na użytkowanie (jeśli Podać: organ wydający, datę
dotyczy)
wydania decyzji, znak decyzji
Decyzja o wykonaniu przeglądu Podać: organ wydający, datę
ekologicznego na podstawie art. wydania decyzji, znak decyzji
33 ust. 1 ustawy wprowadzającej

-----

-------

2)

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.
2.11.

2.12

2.13

2.14.

Decyzja o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1
ustawy wprowadzającej 2) (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o
dostosowaniu na podstawie art.
33 ust. 2 pkt 1 ustawy
2)
została
wprowadzającej
wykonana?
Czy decyzja o dostosowaniu
została przedłużona?

Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
Jeżeli nie to wyjaśnić które
postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane

Jeżeli tak, to na podstawie jakiej
decyzji – podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
Czy przedłużona decyzja została [tak/nie]
wykonana?
Jeżeli nie, to wyjaśnić, które
postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Rok faktycznego dostosowania Podać datę dostosowania
składowiska odpadów
Decyzja o dostosowaniu na Podać: organ wydający, datę
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 wydania decyzji, znak decyzji,
ustawy wprowadzającej 2) jeśli wyznaczony rok dostosowania
dotyczy
Czy treść decyzji o dostosowaniu [tak/nie]
na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 Jeśli nie, to wyjaśnić które
ustawy wprowadzającej 2) została postanowienia i dlaczego nie
wykonana?
zostały wykonane
Czy decyzja o dostosowaniu Jeżeli tak, to na podstawie jakiej
została przedłużona?
decyzji – podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
Czy przedłużona decyzja została [tak/nie]
wykonana?
Jeżeli nie, to wyjaśnić które
postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
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---

---

---

-------

---

---

---

2.15
2.16.

2.17.

2.18

2.19.
2.20.

2.21.

2.22.
2.23.
2.24.
2.25.

2.26.
2.27.
2.28.

3.
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Rok faktycznego dostosowania
składowiska odpadów
Decyzja
o
zamknięciu
składowiska na podstawie art. 33
ust. 6 ustawy wprowadzającej 2)
(jeśli dotyczy)
Czy
decyzja
o
zamknięciu
składowiska na podstawie art. 33
ust. 6 ustawy wprowadzającej 2)
została wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu została
przedłużona?

Podać rok
Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Jeżeli tak, to na podstawie jakiej
decyzji – podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia

Czy przedłużona decyzja o
zamknięciu została wykonana?
Zgoda na zamknięcie wydzielonej
części składowiska na podstawie
art. 54 ustawy o odpadach

[tak/nie]
Jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę
zaprzestania
przyjmowania
odpadów
Zgoda na zamknięcie składowiska Podać: organ wydający, datę
odpadów na podstawie art. 54 wydania decyzji, znak decyzji,
ustawy o odpadach
wyznaczony rok zamknięcia, datę
zaprzestania
przyjmowania
odpadów
Rok
faktycznego
zamknięcia Podać datę zamknięcia
składowiska odpadów
Decyzja zatwierdzająca instrukcję Podać: organ wydający, datę
eksploatacji składowiska
wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
Czy
decyzja
zatwierdzająca Jeżeli tak, to wskazać a jaki okres
instrukcję
eksploatacji
składowiska była czasowa?
Zezwolenie
na
prowadzenie Podać: organ wydający, datę
działalności w zakresie odzysku wydania decyzji, znak decyzji,
lub unieszkodliwiania odpadów termin obowiązywania decyzji
(jeśli dotyczy)
Pozwolenie zintegrowane (jeśli Podać: organ wydający, datę
dotyczy)
wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania
Czy
składowisko
jest Jeżeli tak, to podać termin
przewidziane
do
uzyskania (planowany) złożenia wniosku
pozwolenia zintegrowanego?
Czy dla składowiska była wydana Jeżeli tak, to podać dane nt.
decyzja w sprawie wstrzymania decyzji: podstawę prawną, organ
działalności?
wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji, termin wstrzymania
działalności
Bazy danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w [tak/nie]
wykazie
zamieszczonym
w
wojewódzkim planie gospodarki
odpadami?
Czy w wojewódzkim planie Jeżeli tak, to podać rok
gospodarki odpadami określono
termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w [tak/nie]
wojewódzkiej bazie o gospodarce
odpadami?
Czy składowisko odpadów ujęte [tak/nie]
jest w bazie WIOŚ
Czy składowisko odpadów ujęte [tak/nie]
jest w bazie Wojewódzkiego
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-----

---

---

---

---

--2001 ZAKOŃCZENIE
EKSPLOATACJI
-----

---

-----

NIE

---

---------

3.6.

3.7.

3.8.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

4.6.

4.7.
4.8.

Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w
wykazie przekazywanym przez
Urząd
Wojewódzki
do
Ministerstwa Środowiska w 2004
r?
Czy składowisko zostało ujęte w
wykazie przekazywanym przez
Urząd
Wojewódzki
do
Ministerstwa Środowiska w 2005
r.?
Czy składowisko zostało ujęte w
wykazie przekazywanym przez
Urząd
Wojewódzki
do
Ministerstwa Środowiska w 2006
r.?
Wymagania techniczne
Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność
pozostała
do
zapełnienia
Powierzchnia w granicach korony
Uszczelnienie

Drenaż odcieków

Gromadzenie odcieków
Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu
składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia i dezynfekcji
Wykonywanie
warstw
przekrywających odpady

4.17

Monitoring

w

fazie

[tak/nie]
--[tak/nie]
--[tak/nie]
---------

m3
m3
m3

---

2

m
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna
(miąższość, współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna
(rodzaj, miąższość, współczynnik
filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał,
grubość)
Brak [tak/nie]
Warstwa drenażowa (miąższość,
współczynnik filtracji)
Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie
wzdłuż kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W
specjalnych
zbiornikach
(pojemność, m3)
Odprowadzanie do kanalizacji
miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej
[tak/nie]
Wykorzystanie
do
celów
technologicznych (jakich ?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie
we
własnej
oczyszczalni
(odbiornik
ścieków
oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalania w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
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----GLINY, IŁY
----NIE
--------NIE
----------NIE
----NIE
--TAK
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
TAK
GRUNT RODZIMY
---

przedeksploatacyjnej

4.18.

5.
5.1.

5.2.

6.
6.1.
6.2.

6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

6.7.
6.8.

6.9.

6.10.
6.11.

6.12.

6.13.

Kontrola wykonywania elementów
służących do monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Monitoring w fazie eksploatacyjnej Opad atmosferyczny
lub poeksploatacyjnej
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie
powierzchni
składowiska
Struktura i skład odpadów
Dofinansowanie
Czy dostosowanie składowiska Jeżeli tak, to wskazać szacowaną
wymaga dodatkowych środków całkowitą kwotę i środki własne
finansowych
(poza
środkami zarządzającego.
Jeśli
nie,
własnymi zarządzającego) ?
wstawić „0”
Czy rekultywacja składowiska Jeżeli tak, to wskazać szacowaną
wymaga dodatkowych środków całkowitą kwotę i środki własne
finansowych
(poza
środkami zarządzającego.
Jeśli
nie,
własnymi zarządzającego) ?
wstawić „0”
Odpady
Czy na składowisku odpadów są Tak/nie
deponowane odpady komunalne?
Czy na składowisku odpadów są Tak/nie
deponowane wyłącznie odpady
wydobywcze
określone
w
dyrektywie 2006/21/WE
Kody
odpadów,
które
są
dopuszczone do składowania na
składowisku odpadów 3)
Czy odpady są składowane Tak/nie
zgodnie
z
rozporządzeniem
Ministra Gospodarki? 4)
Kody odpadów dopuszczonych do Podać,
w
jakim
celu
są
odzysku na składowisku odpadów wykorzystywane
poszczególne
(jeśli dotyczy)
rodzaje odpadów
Czy
do
rekultywacji Jeżeli tak, to podać jakie rodzaje
wykorzystywane są odpady?
odpadów (kody) i na podstawie
jakiej decyzji, ze wskazaniem
podstawy
prawnej,
organu
wydającego, daty decyzji, znaku
decyzji
Masa odpadów składowana w [Mg]
2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa
odpadów
poddana [Mg]
odzyskowi
na
składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów stosowana do [Mg]
rekultywacji
po
zamknięciu (kod odpadów)
składowiska w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów składowana w Mg
2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa
odpadów
poddana [Mg]
odzyskowi
na
składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów stosowana do [Mg]
rekultywacji
po
zamknięciu (kod odpadów)
składowiska w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów składowana w Mg
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-------------------------

--TAK – BYŁY!!!
-----

-------

---

---

---

-----

---

-----

6.14

6.15.

6.16.
6.17

6.18.

2005 r. ( jeśli dotyczy)
Masa
odpadów
poddana
odzyskowi
na
składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów stosowana do
rekultywacji
po
zamknięciu
składowiska w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów składowana w
2006 r. ( jeśli dotyczy)
Masa
odpadów
poddana
odzyskowi
na
składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2006 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów stosowana do
rekultywacji
po
zamknięciu
składowiska w 2006 r. (jeśli
dotyczy)

[Mg
--[Mg]
(kod odpadów)

---

Mg

---

[Mg
--[Mg]
(kod odpadów)

---

Tabela 5 Karta składowiska odpadów komunalnych w Rychwale – stan na 31.12.2006 r.
L.p.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

1.9.
1.10
1.11.

1.12
1.13.
1.14.

1.15.
1.16.
1.17

Elementy
charakterystyki Zakres danych
składowiska odpadów
Ogólne informacje o obiekcie
Nazwa i adres składowiska
odpadów
Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska
(N/O/IN; OUO) 1)
Nazwa
i
adres
właściciela Podać czy jest to jednostka
składowiska odpadów
samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa,
przedsiębiorca
prywatny,
kapitał
mieszany
(podać % udziału jednostek
samorządu terytorialnego)
REGON (jeśli posiada)
NIP
Nazwa i adres właściciela gruntu Podać czy jest to jednostka
pod składowiskiem odpadów
samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa,
przedsiębiorca
prywatny,
kapitał
mieszany
(podać % udziału jednostek
samorządu terytorialnego)
REGON
NIP
Nazwa i adres zarządzającego Podać czy jest to jednostka
składowiskiem odpadów
samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa,
przedsiębiorca
prywatny,
kapitał
mieszany
(podać % udziału jednostek
samorządu terytorialnego)
REGON
NIP
Czy
kierownik
składowiska [tak/nie]
odpadów posiada wymagane
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Informacje
odpadów

o

składowisku

Składowisko
Komunalnych dla
gminy Rychwał
Rychwał
Koniński
Wielkopolskie
IN
Urząd
Gminy
i
Rychwał
Ul. Plac Wolności 16
62-570 Rychwał

Odpadów
miasta i

Miasta

665 222 14 11
Urząd Gminy i Miasta Rychwał
Ul. Plac Wolności 16
62-570 Rychwał

665 222 14 11
Zakład
Gospodarki
Komunalnej
i Mieszkaniowej
Ul. Grodziecka 7
62-570 Rychwał
Jednostka budżetowa Urzędu
Gminy i Miasta
w Rychwale
310188630
665 221 60 48
tak

1.18.
1.19
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.
2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

kwalifikacje?
Liczba kwater
Liczba kwater eksploatowanych
Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie
budowy?
Czy składowisko jest w trakcie
eksploatacji (przed zamknięciem)
Czy składowisko jest w trakcie
rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie
monitoringu
po
zakończeniu
rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie po
zakończeniu monitoringu?
Decyzje administracyjne
Decyzja
lokalizacyjna
(jeśli
dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli
dotyczy)

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

3
3
0
NIE

Tak/nie

NIE

Tak/nie

NIE

Tak/nie

NIE

Tak/nie

NIE

Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę Burmistrz Gminy i Miasta
wydania decyzji, znak decyzji
Rychwał,
24.07.1997r.
GKM 8331/53/97
Pozwolenie na budowę
Podać: organ wydający, datę 16.10 1997r.
wydania decyzji, znak decyzji, NB 7351/1/142/97
wskazać jeśli decyzja została
uchylona
Pozwolenie na użytkowanie (jeśli Podać: organ wydający, datę Starosta Koniński
dotyczy)
wydania decyzji, znak decyzji
30.12.1999r.
AB 1268/7351/i/1/26/99
Decyzja o wykonaniu przeglądu Podać: organ wydający, datę
ekologicznego na podstawie art. wydania decyzji, znak decyzji
33 ust. 1 ustawy wprowadzającej
2)

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.
2.11.

2.12

2.13

Decyzja o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1
ustawy wprowadzającej 2) (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o
dostosowaniu na podstawie art.
33 ust. 2 pkt 1 ustawy
2)
wprowadzającej
została
wykonana?
Czy decyzja o dostosowaniu
została przedłużona?

Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
Jeżeli nie to wyjaśnić które
postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane

Jeżeli tak, to na podstawie jakiej
decyzji – podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
Czy przedłużona decyzja została [tak/nie]
wykonana?
Jeżeli nie, to wyjaśnić, które
postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Rok faktycznego dostosowania Podać datę dostosowania
składowiska odpadów
Decyzja o dostosowaniu na Podać: organ wydający, datę
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 wydania decyzji, znak decyzji,
ustawy wprowadzającej 2) jeśli wyznaczony rok dostosowania
dotyczy
Czy treść decyzji o dostosowaniu [tak/nie]
na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 Jeśli nie, to wyjaśnić które
ustawy wprowadzającej 2) została postanowienia i dlaczego nie
wykonana?
zostały wykonane
Czy decyzja o dostosowaniu Jeżeli tak, to na podstawie jakiej
została przedłużona?
decyzji – podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
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Nie dotyczy

---

---

-------

---

---

2.14.

2.15
2.16.

2.17.

2.18

2.19.
2.20.

2.21.

2.22.
2.23.
2.24.
2.25.

2.26.
2.27.
2.28.

3.
3.1.

3.2.
3.3.

wyznaczony rok dostosowania
Czy przedłużona decyzja została [tak/nie]
wykonana?
Jeżeli nie, to wyjaśnić które
postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Rok faktycznego dostosowania Podać rok
składowiska odpadów
Decyzja
o
zamknięciu Podać: organ wydający, datę
składowiska na podstawie art. 33 wydania decyzji, znak decyzji,
2)
ust. 6 ustawy wprowadzającej
wyznaczony rok zamknięcia
(jeśli dotyczy)
Czy
decyzja
o
zamknięciu [tak/nie]
składowiska na podstawie art. 33 jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego
2)
ust. 6 ustawy wprowadzającej
została wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu została Jeżeli tak, to na podstawie jakiej
przedłużona?
decyzji – podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
Czy przedłużona decyzja o
zamknięciu została wykonana?
Zgoda na zamknięcie wydzielonej
części składowiska na podstawie
art. 54 ustawy o odpadach

[tak/nie]
Jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę
zaprzestania
przyjmowania
odpadów
Zgoda na zamknięcie składowiska Podać: organ wydający, datę
odpadów na podstawie art. 54 wydania decyzji, znak decyzji,
ustawy o odpadach
wyznaczony rok zamknięcia, datę
zaprzestania
przyjmowania
odpadów
Rok
faktycznego
zamknięcia Podać datę zamknięcia
składowiska odpadów
Decyzja zatwierdzająca instrukcję Podać: organ wydający, datę
eksploatacji składowiska
wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
Czy
decyzja
zatwierdzająca Jeżeli tak, to wskazać a jaki okres
instrukcję
eksploatacji
składowiska była czasowa?
Zezwolenie
na
prowadzenie Podać: organ wydający, datę
działalności w zakresie odzysku wydania decyzji, znak decyzji,
lub unieszkodliwiania odpadów termin obowiązywania decyzji
(jeśli dotyczy)
Pozwolenie zintegrowane (jeśli Podać: organ wydający, datę
dotyczy)
wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania
Czy
składowisko
jest Jeżeli tak, to podać termin
przewidziane
do
uzyskania (planowany) złożenia wniosku
pozwolenia zintegrowanego?
Czy dla składowiska była wydana Jeżeli tak, to podać dane nt.
decyzja w sprawie wstrzymania decyzji: podstawę prawną, organ
działalności?
wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji, termin wstrzymania
działalności
Bazy danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w [tak/nie]
wykazie
zamieszczonym
w
wojewódzkim planie gospodarki
odpadami?
Czy w wojewódzkim planie Jeżeli tak, to podać rok
gospodarki odpadami określono
termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w [tak/nie]
wojewódzkiej bazie o gospodarce
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----Nie dotyczy

---

---

---

---

---

--Starosta Koniński
15.04.2003r.
WO.7648-18/2003
---

Nie dotyczy

Nie dotyczy
NIE

NIE

---

--Nie

3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

4.6.

4.7.
4.8.

4.9.

4.10.
4.11.
4.12.
4.13.

odpadami?
Czy składowisko odpadów ujęte
jest w bazie WIOŚ
Czy składowisko odpadów ujęte
jest w bazie Wojewódzkiego
Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w
wykazie przekazywanym przez
Urząd
Wojewódzki
do
Ministerstwa Środowiska w 2004
r?
Czy składowisko zostało ujęte w
wykazie przekazywanym przez
Urząd
Wojewódzki
do
Ministerstwa Środowiska w 2005
r.?
Czy składowisko zostało ujęte w
wykazie przekazywanym przez
Urząd
Wojewódzki
do
Ministerstwa Środowiska w 2006
r.?
Wymagania techniczne
Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność
pozostała
do
zapełnienia
Powierzchnia w granicach korony
Uszczelnienie

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]
Tak
[tak/nie]
--[tak/nie]
--[tak/nie]
---

m3
m3
3
m

Ok. 9000
0
0

2

m
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna
(miąższość, współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna
(rodzaj, miąższość, współczynnik
filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał,
grubość)
Drenaż odcieków
Brak [tak/nie]
Warstwa drenażowa (miąższość,
współczynnik filtracji)
Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie
wzdłuż kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Gromadzenie odcieków
Brak [tak/nie]
W
specjalnych
zbiornikach
(pojemność, m3)
Postępowanie z odciekami
Odprowadzanie do kanalizacji
miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej
[tak/nie]
Wykorzystanie
do
celów
technologicznych (jakich ?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie
we
własnej
oczyszczalni
(odbiornik
ścieków
oczyszczonych)
Instalacja do odprowadzania gazu Brak [tak/nie]
składowiskowego
Z emisją do atmosfery
Spalania w pochodni
Odzysk energii
Pas zieleni
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
Ogrodzenie
[tak/nie]
Rejestracja wjazdów
[tak/nie]
Ewidencja odpadów
[tak/nie]
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0
Tak
----Geomembrana PEHD
2 mm
Tak
Miąższość 35 cm
PP 225 mm
--NIE
NIE
--------Bezpośrednio odprowadzane
do przylegającej oczyszczalni
Tak
Tak
---Tak
10-100
Tak
Nie
Tak

4.14.
4.15.
4.16.
4.17

4.18.

5.
5.1.

5.2.

6.
6.1.
6.2.

6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

6.7.
6.8.

6.9.

6.10.
6.11.

Waga
Urządzenia do mycia i dezynfekcji
Wykonywanie
warstw
przekrywających odpady

[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Monitoring
w
fazie Dane meteorologiczne
przedeksploatacyjnej
Kontrola wykonywania elementów
służących do monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Monitoring w fazie eksploatacyjnej Opad atmosferyczny
lub poeksploatacyjnej
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie
powierzchni
składowiska
Struktura i skład odpadów
Dofinansowanie
Czy dostosowanie składowiska Jeżeli tak, to wskazać szacowaną
wymaga dodatkowych środków całkowitą kwotę i środki własne
finansowych
(poza
środkami zarządzającego.
Jeśli
nie,
własnymi zarządzającego) ?
wstawić „0”
Czy rekultywacja składowiska Jeżeli tak, to wskazać szacowaną
wymaga dodatkowych środków całkowitą kwotę i środki własne
finansowych
(poza
środkami zarządzającego.
Jeśli
nie,
własnymi zarządzającego) ?
wstawić „0”
Odpady
Czy na składowisku odpadów są Tak/nie
deponowane odpady komunalne?
Czy na składowisku odpadów są Tak/nie
deponowane wyłącznie odpady
wydobywcze
określone
w
dyrektywie 2006/21/WE
Kody
odpadów,
które
są
dopuszczone do składowania na
składowisku odpadów 3)
Czy odpady są składowane Tak/nie
zgodnie
z
rozporządzeniem
Ministra Gospodarki? 4)
Kody odpadów dopuszczonych do Podać,
w
jakim
celu
są
odzysku na składowisku odpadów wykorzystywane
poszczególne
(jeśli dotyczy)
rodzaje odpadów
Czy
do
rekultywacji Jeżeli tak, to podać jakie rodzaje
wykorzystywane są odpady?
odpadów (kody) i na podstawie
jakiej decyzji, ze wskazaniem
podstawy
prawnej,
organu
wydającego, daty decyzji, znaku
decyzji
Masa odpadów składowana w [Mg]
2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa
odpadów
poddana [Mg]
odzyskowi
na
składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów stosowana do [Mg]
rekultywacji
po
zamknięciu (kod odpadów)
składowiska w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów składowana w Mg
2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa
odpadów
poddana [Mg]
odzyskowi
na
składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2004 r. (jeśli
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NIE
Brodzik dezynfekcyjny
Nie dotyczy
Nie dotyczy
--------------piezometr
----Nie dotyczy

0

Nie dotyczy

Nie
--20 01, 20 02, 20 03, 19 08,
19 09, 17 01, 17 02, 17 03,
17 05, 17 08.
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie dotyczy

108

Nie dotyczy

Nie dotyczy
87,4
Nie dotyczy

6.12.

6.13.
6.14

6.15.

6.16.
6.17

6.18.

dotyczy)
Masa odpadów stosowana do
rekultywacji
po
zamknięciu
składowiska w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów składowana w
2005 r. ( jeśli dotyczy)
Masa
odpadów
poddana
odzyskowi
na
składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów stosowana do
rekultywacji
po
zamknięciu
składowiska w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów składowana w
2006 r. ( jeśli dotyczy)

[Mg]
(kod odpadów)

Nie dotyczy

Mg

35,9

[Mg
Nie dotyczy
[Mg]
(kod odpadów)
Mg

Nie dotyczy
Składowisko
nieeksploatowane
od 01.01.2006r.

Masa
odpadów
poddana [Mg
odzyskowi
na
składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2006 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów stosowana do [Mg]
rekultywacji
po
zamknięciu (kod odpadów)
składowiska w 2006 r. (jeśli
dotyczy)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Gmina Rzgów
Tabela 6 Karta składowiska odpadów komunalnych w Rzgowie – stan na 31.12.2006 r.
L.p.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Elementy
charakterystyki
składowiska odpadów
Ogólne informacje o obiekcie
Nazwa i adres składowiska
odpadów
Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska
Nazwa i adres właściciela
składowiska odpadów

1.9.
1.10
1.11.

REGON (jeśli posiada)
NIP
Nazwa i adres właściciela gruntu
pod składowiskiem odpadów

1.12
1.13.
1.14.

REGON
NIP
Nazwa i adres zarządzającego
składowiskiem odpadów

Zakres danych

Informacje o składowisku
odpadów
Składowisko
Odpadów
Komunalnych Rzgów
Rzgów
Konin
Wielkopolskie
000550373

(N/O/IN; OUO) 1)
Podać czy jest to jednostka
samorządu
terytorialnego,
Skarbu Państwa, przedsiębiorca
prywatny,
kapitał
mieszany
(podać % udziału jednostek
samorządu terytorialnego)

IN
Urząd Gminy w Rzgowie
Ul. Konińska 8
62-586 Rzgów

Podać czy jest to jednostka
samorządu
terytorialnego,
Skarbu Państwa, przedsiębiorca
prywatny,
kapitał
mieszany
(podać % udziału jednostek
samorządu terytorialnego)

Urząd Gminy w Rzgowie
Ul. Konińska 8
62-586 Rzgów

Podać czy jest to jednostka
samorządu
terytorialnego,
Skarbu Państwa, przedsiębiorca
prywatny,
kapitał
mieszany
(podać % udziału jednostek
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samorządu terytorialnego)
1.15.
1.16.
1.17
1.18.
1.19
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.
2.5.

REGON
NIP
Czy
kierownik
składowiska
odpadów posiada wymagane
kwalifikacje?
Liczba kwater
Liczba kwater eksploatowanych
Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie
budowy?
Czy składowisko jest w trakcie
eksploatacji (przed zamknięciem)
Czy składowisko jest w trakcie
rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie
monitoringu po zakończeniu
rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie
po zakończeniu monitoringu?
Decyzje administracyjne
Decyzja
lokalizacyjna
(jeśli
dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli
dotyczy)
Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli
dotyczy)
Decyzja o wykonaniu przeglądu
ekologicznego na podstawie art.
33 ust. 1 ustawy wprowadzającej

[tak/nie]

nie

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

1
0
1
Nie

Tak/nie

Nie

Tak/nie

Nie

Tak/nie

Nie

Tak/nie

Nie

Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji

Wójt Gminy Rzgów
16.06.1995 r.
7331-30/95

Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wskazać jeśli decyzja została
uchylona
Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji

Urząd Rejonowy w Koninie
20.07.1995 r.
7351-34/95

Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania

Starosta Koniński
29.12.2003 r.
WO.7648.54/2003
Do 31.12.2005 r.
---

2)

2.6.

2.7.

2.8.

Decyzja o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1
ustawy wprowadzającej 2) (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o
dostosowaniu na podstawie art.
33 ust. 2 pkt 1 ustawy
2)
wprowadzającej
została
wykonana?
Czy decyzja o dostosowaniu
została przedłużona?

2.9.

Czy przedłużona decyzja została
wykonana?

2.10.

Rok faktycznego dostosowania
składowiska odpadów
Decyzja o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2
ustawy wprowadzającej 2) jeśli
dotyczy
Czy treść decyzji o dostosowaniu
na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2
2)
ustawy wprowadzającej została
wykonana?

2.11.

2.12

[tak/nie]
Jeżeli nie to wyjaśnić które
postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane

--Starosta Koniński
1.02.2002 r.
7648-14/02

Jeżeli tak, to na podstawie jakiej
decyzji – podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
Jeżeli nie, to wyjaśnić, które
postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać datę dostosowania

---

Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania

---

[tak/nie]
Jeśli nie, to wyjaśnić które
postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane

---

34

---

---

2.13

Czy decyzja o dostosowaniu
została przedłużona?

2.14.

Czy przedłużona decyzja została
wykonana?

2.15

Rok faktycznego dostosowania
składowiska odpadów
Decyzja
o
zamknięciu
składowiska na podstawie art. 33
ust. 6 ustawy wprowadzającej 2)
(jeśli dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu
składowiska na podstawie art. 33
ust. 6 ustawy wprowadzającej 2)
została wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu
została przedłużona?

2.16.

2.17.

2.18

2.19.
2.20.

Czy przedłużona decyzja o
zamknięciu została wykonana?
Zgoda
na
zamknięcie
wydzielonej części składowiska
na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach

2.21.

Zgoda
na
zamknięcie
składowiska
odpadów
na
podstawie art. 54 ustawy o
odpadach

2.22.

Rok faktycznego zamknięcia
składowiska odpadów
Decyzja
zatwierdzająca
instrukcję
eksploatacji
składowiska
Czy
decyzja
zatwierdzająca
instrukcję
eksploatacji
składowiska była czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie odzysku
lub unieszkodliwiania odpadów
(jeśli dotyczy)
Pozwolenie zintegrowane (jeśli
dotyczy)

2.23.
2.24.
2.25.

2.26.
2.27.
2.28.

3.
3.1.

3.2.

Czy
składowisko
jest
przewidziane
do
uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?
Czy dla
składowiska
była
wydana decyzja w sprawie
wstrzymania działalności?
Bazy danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w
wykazie
zamieszczonym
w
wojewódzkim planie gospodarki
odpadami?
Czy w wojewódzkim planie

Jeżeli tak, to na podstawie jakiej
decyzji – podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
Jeżeli nie, to wyjaśnić które
postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać rok

---

Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia

---

[tak/nie]
jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego

---

Jeżeli tak, to na podstawie jakiej
decyzji – podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia

---

[tak/nie]
Jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia,
datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia,
datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać datę zamknięcia

---

---

---

---

---

---

Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
Jeżeli tak, to wskazać a jaki
okres

Starosta Koniński
17.03.2003 r.
WO 7648-85/02
Do 31.12.2005 r.

Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania decyzji

---

Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania
Jeżeli tak, to podać termin
(planowany) złożenia wniosku

-----

Jeżeli tak, to podać dane nt.
decyzji: podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji, termin wstrzymania
działalności

---

[tak/nie]

---

Jeżeli tak, to podać rok

---
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3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

4.6.

gospodarki odpadami określono
termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w
wojewódzkiej
bazie
o
gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów ujęte
jest w bazie WIOŚ
Czy składowisko odpadów ujęte
jest w bazie Wojewódzkiego
Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w
wykazie przekazywanym przez
Urząd
Wojewódzki
do
Ministerstwa Środowiska w 2004
r?
Czy składowisko zostało ujęte w
wykazie przekazywanym przez
Urząd
Wojewódzki
do
Ministerstwa Środowiska w 2005
r.?
Czy składowisko zostało ujęte w
wykazie przekazywanym przez
Urząd
Wojewódzki
do
Ministerstwa Środowiska w 2006
r.?
Wymagania techniczne
Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność
pozostała
do
zapełnienia
Powierzchnia
w
granicach
korony
Uszczelnienie

Drenaż odcieków

4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania
gazu składowiskowego

[tak/nie]

---

[tak/nie]

----

[tak/nie]

----

[tak/nie]

---

[tak/nie]

----

[tak/nie]

----

Mg
Mg
Mg

10584
2197
8387

m2

45000

Tak/nie
Naturalna bariera geologiczna
(miąższość,
współczynnik
filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna
(rodzaj, miąższość, współczynnik
filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał,
grubość)
[tak/nie]
Warstwa drenażowa (miąższość,
współczynnik filtracji)
Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie
wzdłuż kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W
specjalnych
zbiornikach
(pojemność, m3)
Odprowadzanie do kanalizacji
miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej
[tak/nie]
Wykorzystanie
do
celów
technologicznych (jakich ?)
Oczyszczanie
lub
podczyszczanie
we
własnej
oczyszczalni (odbiornik ścieków
oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalania w pochodni
Odzysk energii

Tak
----
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---Folia PEHD
tak
------------Drenaż i rurociąg skierowany
do oczyszczalni ścieków
--------

Studnia do odgazowania
--------

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia
do
mycia
i
dezynfekcji
Wykonywanie
warstw
przekrywających odpady

4.16.

4.17

Monitoring
w
przedeksploatacyjnej

fazie

4.18.

Monitoring
w
eksploatacyjnej
poeksploatacyjnej

fazie
lub

5.
5.1.

5.2.

6.
6.1.
6.2.

6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

6.7.
6.8.

6.9.

Dofinansowanie
Czy dostosowanie składowiska
wymaga dodatkowych środków
finansowych (poza środkami
własnymi zarządzającego) ?
Czy rekultywacja składowiska
wymaga dodatkowych środków
finansowych (poza środkami
własnymi zarządzającego) ?
Odpady
Czy na składowisku odpadów są
deponowane
odpady
komunalne?
Czy na składowisku odpadów są
deponowane wyłącznie odpady
wydobywcze
określone
w
dyrektywie 2006/21/WE
Kody
odpadów,
które
są
dopuszczone do składowania na
3)
składowisku odpadów
Czy odpady są składowane
zgodnie
z
rozporządzeniem
4)
Ministra Gospodarki?
Kody odpadów dopuszczonych
do odzysku na składowisku
odpadów (jeśli dotyczy)
Czy
do
rekultywacji
wykorzystywane są odpady?

Masa odpadów składowana w
2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa
odpadów
poddana
odzyskowi
na
składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów stosowana do

[tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać
kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola
wykonywania
elementów
służących
do
monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie
powierzchni
składowiska
Struktura i skład odpadów

Tak
--Tak
Tak
Nie
Tak
---

Nie
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie

Jeżeli
tak,
to
wskazać
szacowaną całkowitą kwotę i
środki własne zarządzającego.
Jeśli nie, wstawić „0”
Jeżeli
tak,
to
wskazać
szacowaną całkowitą kwotę i
środki własne zarządzającego.
Jeśli nie, wstawić „0”

--------

Tak/nie

Nie

Tak/nie

-------

--------

--------Tak/nie

-------

Podać, w jakim celu są
wykorzystywane poszczególne
rodzaje odpadów
Jeżeli tak, to podać jakie rodzaje
odpadów (kody) i na podstawie
jakiej decyzji, ze wskazaniem
podstawy
prawnej,
organu
wydającego, daty decyzji, znaku
decyzji
[Mg]

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

----

[Mg]

---------

[Mg]

----
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6.10.
6.11.

6.12.

6.13.
6.14

6.15.

6.16.
6.17

6.18.

rekultywacji
po
zamknięciu
składowiska w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów składowana w
2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa
odpadów
poddana
odzyskowi
na
składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów stosowana do
rekultywacji
po
zamknięciu
składowiska w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów składowana w
2005 r. ( jeśli dotyczy)
Masa
odpadów
poddana
odzyskowi
na
składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów stosowana do
rekultywacji
po
zamknięciu
składowiska w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów składowana w
2006 r. ( jeśli dotyczy)
Masa
odpadów
poddana
odzyskowi
na
składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2006 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów stosowana do
rekultywacji
po
zamknięciu
składowiska w 2006 r. (jeśli
dotyczy)

(kod odpadów)
Mg

-----

[Mg]

------

[Mg]
(kod odpadów)

------

Mg

----

[Mg

----

[Mg]
(kod odpadów)

----

Mg

----

[Mg

----

[Mg]
(kod odpadów)

----

Gmina Skulsk
Tabela 7 Karta składowiska odpadów komunalnych w Mielnicy Dużej (gm. Skulsk) – stan na 31 grudnia
2006 r.
L.p.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

1.9.
1.10
1.11.

Elementy
charakterystyki
składowiska odpadów
Ogólne informacje o obiekcie
Nazwa i adres składowiska
odpadów
Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska
Nazwa i adres właściciela
składowiska odpadów

REGON (jeśli posiada)
NIP
Nazwa i adres właściciela gruntu
pod składowiskiem odpadów

Zakres danych

Informacje o składowisku
odpadów
Mielnica Duża

(N/O/IN; OUO) 1)
Podać czy jest to jednostka
samorządu
terytorialnego,
Skarbu Państwa, przedsiębiorca
prywatny,
kapitał
mieszany
(podać % udziału jednostek
samorządu terytorialnego)
Podać czy jest to jednostka
samorządu
terytorialnego,
Skarbu Państwa, przedsiębiorca
prywatny,
kapitał
mieszany
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Skulsk
Koniński
wielkopolskie
310145359
665-20-55-237
IN
Gmina w Skulsku

Gmina w Skulsku

(podać % udziału jednostek
samorządu terytorialnego)
1.12
1.13.
1.14.

REGON
NIP
Nazwa i adres zarządzającego
składowiskiem odpadów

1.15.
1.16.
1.17

REGON
NIP
Czy
kierownik
składowiska
odpadów posiada wymagane
kwalifikacje?
Liczba kwater
Liczba kwater eksploatowanych
Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie
budowy?
Czy składowisko jest w trakcie
eksploatacji (przed zamknięciem)
Czy składowisko jest w trakcie
rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie
monitoringu po zakończeniu
rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie
po zakończeniu monitoringu?
Decyzje administracyjne
Decyzja
lokalizacyjna
(jeśli
dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli
dotyczy)
Pozwolenie na budowę

1.18.
1.19
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.
2.5.

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli
dotyczy)
Decyzja o wykonaniu przeglądu
ekologicznego na podstawie art.
33 ust. 1 ustawy wprowadzającej

Podać czy jest to jednostka
samorządu
terytorialnego,
Skarbu Państwa, przedsiębiorca
prywatny,
kapitał
mieszany
(podać % udziału jednostek
samorządu terytorialnego)

6652054203
Zakład
Gospodarki
Komunalnej w Skulsku

[tak/nie]

310145359
6652055237
nie

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

-

Tak/nie

-

Tak/nie

tak

Tak/nie

-

Tak/nie

-

Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji

-

Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wskazać jeśli decyzja została
uchylona
Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji

Urząd Wojewódzki w Koninie,
8301-3003/84, data wydania 26.07.84
Wojewoda
Koniński,
pozwolenie na wykonanie
robót geodezyjnych nr. 4W/83
z dnia 03.05.1983r.
WO 7648-5/2003, Starosta
Koniński , 29.12.2003r.
06.2002r.

2)

2.6.

Decyzja o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1
ustawy wprowadzającej 2) (jeśli
dotyczy)

Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania

2.7.

Czy przepisów wć decyzji o
dostosowaniu na podstawie art.
33 ust. 2 pkt 1 ustawy
2)
wprowadzającej
została
wykonana?
Czy decyzja o dostosowaniu
została przedłużona?

[tak/nie]
Jeżeli nie to wyjaśnić które
postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane

2.8.

2.9.

2.10.

Czy przedłużona decyzja została
wykonana?
Rok faktycznego dostosowania
składowiska odpadów

Jeżeli tak, to na podstawie jakiej
decyzji – podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
Jeżeli nie, to wyjaśnić, które
postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać datę dostosowania
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Starosta
Koniński,
znak
sprawy NO 7648-55/2003,
decyzja z dnia 29.12.2003,
data
dostosowania
31.12.2005

Starosta Koniński, 04.02.2005
r., WO 7648-8/2005, data
dostosowania: 31.12.2006r.

Składowiska nie dostosowano
-

Decyzja o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2
2)
jeśli
ustawy wprowadzającej
dotyczy
Czy treść decyzji o dostosowaniu
na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2
2)
ustawy wprowadzającej została
wykonana?

Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania

-

[tak/nie]
Jeśli nie, to wyjaśnić które
postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane

-

2.13

Czy decyzja o dostosowaniu
została przedłużona?

-

2.14.

Czy przedłużona decyzja została
wykonana?

2.15

Rok faktycznego dostosowania
składowiska odpadów
Decyzja
o
zamknięciu
składowiska na podstawie art. 33
2)
ust. 6 ustawy wprowadzającej
(jeśli dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu
składowiska na podstawie art. 33
ust. 6 ustawy wprowadzającej 2)
została wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu
została przedłużona?

Jeżeli tak, to na podstawie jakiej
decyzji – podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
Jeżeli nie, to wyjaśnić które
postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać rok
Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia

nie

2.11.

2.12

2.16.

2.17.

2.18

2.19.
2.20.

Czy przedłużona decyzja o
zamknięciu została wykonana?
Zgoda
na
zamknięcie
wydzielonej części składowiska
na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach

2.21.

Zgoda
na
zamknięcie
składowiska
odpadów
na
podstawie art. 54 ustawy o
odpadach

2.22.

Rok faktycznego zamknięcia
składowiska odpadów
Decyzja
zatwierdzająca
instrukcję
eksploatacji
składowiska
Czy
decyzja
zatwierdzająca
instrukcję
eksploatacji
składowiska była czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie odzysku
lub unieszkodliwiania odpadów
(jeśli dotyczy)
Pozwolenie zintegrowane (jeśli
dotyczy)

2.23.
2.24.
2.25.

2.26.
2.27.
2.28.

Czy
składowisko
jest
przewidziane
do
uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?
Czy dla
składowiska
była
wydana decyzja w sprawie

[tak/nie]
jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Jeżeli tak, to na podstawie jakiej
decyzji – podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
Jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia,
datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia,
datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać datę zamknięcia
Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
Jeżeli tak, to wskazać a jaki
okres
Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania decyzji
Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania
Jeżeli tak, to podać termin
(planowany) złożenia wniosku
Jeżeli tak, to podać dane nt.
decyzji: podstawę prawną, organ
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-

-

wstrzymania działalności?
3.
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

4.6.

4.7.

Bazy danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w
wykazie
zamieszczonym
w
wojewódzkim planie gospodarki
odpadami?
Czy w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami określono
termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w
wojewódzkiej
bazie
o
gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów ujęte
jest w bazie WIOŚ
Czy składowisko odpadów ujęte
jest w bazie Wojewódzkiego
Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w
wykazie przekazywanym przez
Urząd
Wojewódzki
do
Ministerstwa Środowiska w 2004
r?
Czy składowisko zostało ujęte w
wykazie przekazywanym przez
Urząd
Wojewódzki
do
Ministerstwa Środowiska w 2005
r.?
Czy składowisko zostało ujęte w
wykazie przekazywanym przez
Urząd
Wojewódzki
do
Ministerstwa Środowiska w 2006
r.?
Wymagania techniczne
Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność
pozostała
do
zapełnienia
Powierzchnia
w
granicach
korony
Uszczelnienie

Drenaż odcieków

Gromadzenie odcieków

wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji, termin wstrzymania
działalności
[tak/nie]

nie

Jeżeli tak, to podać rok

2010

[tak/nie]

-

[tak/nie]

nie

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

-

[tak/nie]

-

[tak/nie]

-

m3
m3
m3

11200
7200
4000

m2

15000 m2

Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna
(miąższość,
współczynnik
filtracji)

brak
brak

Sztuczna bariera geologiczna
(rodzaj, miąższość, współczynnik
filtracji)

brak

Izolacja syntetyczna (materiał,
grubość)
Brak [tak/nie]
Warstwa drenażowa (miąższość,
współczynnik filtracji)

brak
brak

Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie
wzdłuż kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)

brak

Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W
specjalnych
zbiornikach
(pojemność, m3)

brak
brak
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4.8.

Odprowadzanie do
miejskiej [tak/nie]

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania
gazu składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia
do
mycia
i
dezynfekcji
Wykonywanie
warstw
przekrywających odpady

4.16.

4.17

Monitoring
w
przedeksploatacyjnej

fazie

4.18.

Monitoring
w
eksploatacyjnej
poeksploatacyjnej

5.
5.1.

Dofinansowanie
Czy dostosowanie składowiska
wymaga dodatkowych środków
finansowych (poza środkami
własnymi zarządzającego) ?
Czy rekultywacja składowiska
wymaga dodatkowych środków
finansowych (poza środkami
własnymi zarządzającego) ?
Odpady
Czy na składowisku odpadów są
deponowane
odpady
komunalne?
Czy na składowisku odpadów są
deponowane wyłącznie odpady
wydobywcze
określone
w
dyrektywie 2006/21/WE
Kody
odpadów,
które
są
dopuszczone do składowania na
3)
składowisku odpadów
Czy odpady są składowane
zgodnie
z
rozporządzeniem
4)
Ministra Gospodarki?
Kody odpadów dopuszczonych

5.2.

6.
6.1.
6.2.

6.3.
6.4.
6.5.

fazie
lub

kanalizacji

nie

Wywóz do oczyszczalni miejskiej
[tak/nie]
Wykorzystanie
do
celów
technologicznych (jakich ?)
Oczyszczanie
lub
podczyszczanie
we
własnej
oczyszczalni (odbiornik ścieków
oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalania w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

nie

[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać
kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola
wykonywania
elementów
służących
do
monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie
powierzchni
składowiska
Struktura i skład odpadów

nie
nie

brak

300
częściowe
tak
tak
nie
nie
nie

nie

brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak

Jeżeli
tak,
to
wskazać
szacowaną całkowitą kwotę i
środki własne zarządzającego.
Jeśli nie, wstawić „0”
Jeżeli
tak,
to
wskazać
szacowaną całkowitą kwotę i
środki własne zarządzającego.
Jeśli nie, wstawić „0”

0,-

50000 – całkowita kwota na
rekultywacje

Tak/nie

tak

Tak/nie

nie

20000 – środki własne,

17.01.01, 20.03.01
Tak/nie
Podać,

w
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jakim

celu

są

6.6.

do odzysku na składowisku
odpadów (jeśli dotyczy)
Czy
do
rekultywacji
wykorzystywane są odpady?

6.7.

Masa odpadów składowana w
2003 r. (jeśli dotyczy)

6.8.

Masa
odpadów
poddana
odzyskowi
na
składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów stosowana do
rekultywacji
po
zamknięciu
składowiska w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów składowana w
2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa
odpadów
poddana
odzyskowi
na
składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów stosowana do
rekultywacji
po
zamknięciu
składowiska w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów składowana w
2005 r. ( jeśli dotyczy)
Masa
odpadów
poddana
odzyskowi
na
składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów stosowana do
rekultywacji
po
zamknięciu
składowiska w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów składowana w
2006 r. ( jeśli dotyczy)
Masa
odpadów
poddana
odzyskowi
na
składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2006 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów stosowana do
rekultywacji
po
zamknięciu
składowiska w 2006 r. (jeśli
dotyczy)

6.9.

6.10.
6.11.

6.12.

6.13.
6.14

6.15.

6.16.
6.17

6.18.

wykorzystywane poszczególne
rodzaje odpadów
Jeżeli tak, to podać jakie rodzaje
odpadów (kody) i na podstawie
jakiej decyzji, ze wskazaniem
podstawy
prawnej,
organu
wydającego, daty decyzji, znaku
decyzji
[Mg]

17.01.01
–
97100kg,
20.03.01 - 35500kg,

[Mg]

0

[Mg]
(kod odpadów)

0

Mg

17.01.01-35500kg, 20.03.0130000kg,
0,-

[Mg]

[Mg]
(kod odpadów)

0,-

Mg

17.01.01- 39000kg, 20.03.0135000kg,
0,-

[Mg

[Mg]
(kod odpadów)

0,-

Mg

brak

[Mg

brak

[Mg]
(kod odpadów)

brak

Gmina Sompolno
Tabela 8 Karta składowiska odpadów komunalnych w Sompolnie – stan na dzień 31.12.2006 r.
L.p.
1.

Elementy
charakterystyki
składowiska odpadów
Ogólne informacje o obiekcie

Zakres danych
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Informacje o składowisku
odpadów

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Nazwa i adres składowiska
odpadów
Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)

1.6.
1.7.
1.8.

NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska
Nazwa i adres właściciela
składowiska odpadów

1.9.
1.10
1.11.

REGON (jeśli posiada)
NIP
Nazwa i adres właściciela gruntu
pod składowiskiem odpadów

1.12
1.13.
1.14.

REGON
NIP
Nazwa i adres zarządzającego
składowiskiem odpadów

1.15.
1.16.
1.17

REGON
NIP
Czy
kierownik
składowiska
odpadów posiada wymagane
kwalifikacje?
Liczba kwater
Liczba kwater eksploatowanych
Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie
budowy?
Czy składowisko jest w trakcie
eksploatacji (przed zamknięciem)
Czy składowisko jest w trakcie
rekultywacji?

1.18.
1.19
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.
2.5.

Czy składowisko jest w trakcie
monitoringu po zakończeniu
rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie
po zakończeniu monitoringu?
Decyzje administracyjne
Decyzja
lokalizacyjna
(jeśli
dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli
dotyczy)
Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli
dotyczy)
Decyzja o wykonaniu przeglądu
ekologicznego na podstawie art.
33 ust. 1 ustawy wprowadzającej

Składowisko
Komunalnych
Sompolno
Konin
Wielkopolskie

Odpadów

(N/O/IN; OUO) 1)
Podać czy jest to jednostka
samorządu
terytorialnego,
Skarbu Państwa, przedsiębiorca
prywatny,
kapitał
mieszany
(podać % udziału jednostek
samorządu terytorialnego)

IN
Gmina Sompolno

Podać czy jest to jednostka
samorządu
terytorialnego,
Skarbu Państwa, przedsiębiorca
prywatny,
kapitał
mieszany
(podać % udziału jednostek
samorządu terytorialnego)

Gmina Sompolno

Podać czy jest to jednostka
samorządu
terytorialnego,
Skarbu Państwa, przedsiębiorca
prywatny,
kapitał
mieszany
(podać % udziału jednostek
samorządu terytorialnego)

Przedsiębiorstwo
Usług
Komunalnych Sp. z o. o
ul. Piotrkowska 39
62-610 Sompolno
311080343

[tak/nie]
Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

1
0
1
NIE

Tak/nie
Tak
Nie

Dec. Starosty Konińskiego
z dn.19.10.2004r.
WG.608-2-12/2004
-

Nie

-

Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wskazać jeśli decyzja została
uchylona
Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji
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-

Starosta
12.10.2004r.
WO.7521-10/2004

Koniński

2)

2.6.

2.7.

2.8.

Decyzja o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1
2)
(jeśli
ustawy wprowadzającej
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o
dostosowaniu na podstawie art.
33 ust. 2 pkt 1 ustawy
2)
została
wprowadzającej
wykonana?
Czy decyzja o dostosowaniu
została przedłużona?

2.9.

Czy przedłużona decyzja została
wykonana?

2.10.

Rok faktycznego dostosowania
składowiska odpadów
Decyzja o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2
ustawy wprowadzającej 2) jeśli
dotyczy
Czy treść decyzji o dostosowaniu
na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2
ustawy wprowadzającej 2) została
wykonana?

2.11.

2.12

2.13

Czy decyzja o dostosowaniu
została przedłużona?

2.14.

Czy przedłużona decyzja została
wykonana?

2.15

Rok faktycznego dostosowania
składowiska odpadów
Decyzja
o
zamknięciu
składowiska na podstawie art. 33
ust. 6 ustawy wprowadzającej 2)
(jeśli dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu
składowiska na podstawie art. 33
ust. 6 ustawy wprowadzającej 2)
została wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu
została przedłużona?

2.16.

2.17.

2.18

2.19.
2.20.

2.21.

Czy przedłużona decyzja o
zamknięciu została wykonana?
Zgoda
na
zamknięcie
wydzielonej części składowiska
na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach
Zgoda
na
zamknięcie
składowiska
odpadów
na
podstawie art. 54 ustawy o
odpadach

Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania

-

[tak/nie]
Jeżeli nie to wyjaśnić które
postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane

-

Jeżeli tak, to na podstawie jakiej
decyzji – podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
Jeżeli nie, to wyjaśnić, które
postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać datę dostosowania

-

Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania

-

[tak/nie]
Jeśli nie, to wyjaśnić które
postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane

-

Jeżeli tak, to na podstawie jakiej
decyzji – podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
Jeżeli nie, to wyjaśnić które
postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać rok

-

Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia

-

[tak/nie]
jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego

-

Jeżeli tak, to na podstawie jakiej
decyzji – podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia

-

[tak/nie]
Jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia,
datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia,
datę zaprzestania przyjmowania

NIE
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-

-

-

-

-

Starosta Koniński
WO.7648-59/2005
28.12.2005r.
i zmieniająca harmonogram

odpadów

2.22.
2.23.
2.24.
2.25.

2.26.
2.27.
2.28.

3.
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Rok faktycznego zamknięcia
składowiska odpadów
Decyzja
zatwierdzająca
instrukcję
eksploatacji
składowiska
Czy
decyzja
zatwierdzająca
instrukcję
eksploatacji
składowiska była czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie odzysku
lub unieszkodliwiania odpadów
(jeśli dotyczy)
Pozwolenie zintegrowane (jeśli
dotyczy)
Czy
składowisko
jest
przewidziane
do
uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?
Czy dla
składowiska
była
wydana decyzja w sprawie
wstrzymania działalności?
Bazy danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w
wykazie
zamieszczonym
w
wojewódzkim planie gospodarki
odpadami?
Czy w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami określono
termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w
wojewódzkiej
bazie
o
gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów ujęte
jest w bazie WIOŚ
Czy składowisko odpadów ujęte
jest w bazie Wojewódzkiego
Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w
wykazie przekazywanym przez
Urząd
Wojewódzki
do
Ministerstwa Środowiska w 2004
r?
Czy składowisko zostało ujęte w
wykazie przekazywanym przez
Urząd
Wojewódzki
do
Ministerstwa Środowiska w 2005
r.?
Czy składowisko zostało ujęte w
wykazie przekazywanym przez
Urząd
Wojewódzki
do
Ministerstwa Środowiska w 2006
r.?
Wymagania techniczne
Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność
pozostała
do
zapełnienia
Powierzchnia
w
granicach
korony

Podać datę zamknięcia

rekultywacji
Starosta
23.02.2007r.
WO.7648-10-4/07
31.12.2005

Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
Jeżeli tak, to wskazać a jaki
okres

Starosta
05.08.2002r.
WO.7648-45/2002
31.12.2004

Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania decyzji

-

Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania
Jeżeli tak, to podać termin
(planowany) złożenia wniosku

NIE

Jeżeli tak, to podać dane nt.
decyzji: podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji, termin wstrzymania
działalności

NIE

[tak/nie]

Tak

Jeżeli tak, to podać rok

2005

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

m3
3
m
m3

40 000
40 000
-

m2

10 500
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Koniński

Koniński

4.5.

4.6.

Uszczelnienie

Drenaż odcieków

4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania
gazu składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia
do
mycia
i
dezynfekcji
Wykonywanie
warstw
przekrywających odpady

4.16.

4.17

Monitoring
w
przedeksploatacyjnej

fazie

4.18.

Monitoring
w
eksploatacyjnej
poeksploatacyjnej

fazie
lub

5.
5.1.

Dofinansowanie
Czy dostosowanie składowiska
wymaga dodatkowych środków
finansowych (poza środkami
własnymi zarządzającego) ?

Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna
(miąższość,
współczynnik
filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna
(rodzaj, miąższość, współczynnik
filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał,
grubość)
Brak [tak/nie]
Warstwa drenażowa (miąższość,
współczynnik filtracji)
Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie
wzdłuż kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W
specjalnych
zbiornikach
(pojemność, m3)
Odprowadzanie do kanalizacji
miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej
[tak/nie]
Wykorzystanie
do
celów
technologicznych (jakich ?)
Oczyszczanie
lub
podczyszczanie
we
własnej
oczyszczalni (odbiornik ścieków
oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalania w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać
kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola
wykonywania
elementów
służących
do
monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie
powierzchni
składowiska
Struktura i skład odpadów
Jeżeli
tak,
to
wskazać
szacowaną całkowitą kwotę i
środki własne zarządzającego.
Jeśli nie, wstawić „0”
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BRAK
BRAK
Brak
-

Tak
Tak
Tak
las sosnowy
tak
tak
tak
nie
nie
tak
piasek
osad ściekowy – 190805
żużle,popioły -10 01 01
Analiza wody z piezometrów
-

5.2.

6.
6.1.
6.2.

6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

6.7.
6.8.

6.9.

6.10.
6.11.

6.12.

6.13.
6.14

6.15.

6.16.
6.17

Czy rekultywacja składowiska
wymaga dodatkowych środków
finansowych (poza środkami
własnymi zarządzającego) ?
Odpady
Czy na składowisku odpadów są
deponowane
odpady
komunalne?
Czy na składowisku odpadów są
deponowane wyłącznie odpady
wydobywcze
określone
w
dyrektywie 2006/21/WE
Kody
odpadów,
które
są
dopuszczone do składowania na
składowisku odpadów 3)
Czy odpady są składowane
zgodnie
z
rozporządzeniem
Ministra Gospodarki? 4)
Kody odpadów dopuszczonych
do odzysku na składowisku
odpadów (jeśli dotyczy)
Czy
do
rekultywacji
wykorzystywane są odpady?

Masa odpadów składowana w
2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa
odpadów
poddana
odzyskowi
na
składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów stosowana do
rekultywacji
po
zamknięciu
składowiska w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów składowana w
2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa
odpadów
poddana
odzyskowi
na
składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów stosowana do
rekultywacji
po
zamknięciu
składowiska w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów składowana w
2005 r. ( jeśli dotyczy)
Masa
odpadów
poddana
odzyskowi
na
składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów stosowana do
rekultywacji
po
zamknięciu
składowiska w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów składowana w
2006 r. ( jeśli dotyczy)
Masa
odpadów
poddana
odzyskowi
na
składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2006 r. (jeśli

Jeżeli
tak,
to
wskazać
szacowaną całkowitą kwotę i
środki własne zarządzającego.
Jeśli nie, wstawić „0”
Tak/nie

Nie - nieczynne

Tak/nie

-

Tak/nie

-

Podać, w jakim celu są
wykorzystywane poszczególne
rodzaje odpadów
Jeżeli tak, to podać jakie rodzaje
odpadów (kody) i na podstawie
jakiej decyzji, ze wskazaniem
podstawy
prawnej,
organu
wydającego, daty decyzji, znaku
decyzji
[Mg]

-

1719

[Mg]

-

[Mg]
(kod odpadów)

-

Mg

1390

[Mg]

-

[Mg]
(kod odpadów)

-

Mg

1902

[Mg

-

[Mg]
(kod odpadów)

-

Mg

Nie dotyczy

[Mg

-
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19 08 05,
10 01 01

6.18.

dotyczy)
Masa odpadów stosowana do
rekultywacji
po
zamknięciu
składowiska w 2006 r. (jeśli
dotyczy)

[Mg]
(kod odpadów)

Gmina Ślesin
Tabela 9 Karta składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z kwaterami na odpady
niebezpieczne zlokalizowane w m. Goranin w gm. Ślesin
L.p.

Elementy
charakterystyki Zakres danych
składowiska odpadów

Informacje o składowisku
odpadów

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i
odpadów

1.2.

Gmina

SLESIN

1.3.

Powiat

KONIN

1.4.

Województwo

WIELKOPOLSKIE

1.5.

REON (jeśli posiada)

1.6.
1.7.
1.8.

NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska
(N/O/IN; OUO)1)
Nazwa i adres właściciela Podać czy jest to jednostka
składowiska odpadów
samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa,
przedsiębiorca
prywatny,
kapitał
mieszany
(podać % udział jednostek
samorządu terytorialnego)
REGON (jeśli posiada)
NIP
Nazwa i adres zarządzającego Podać czy jest to jednostka
składowiskiem odpadów
samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa,
przedsiębiorca
prywatny,
kapitał
mieszany
(podać % udział jednostek
samorządu terytorialnego)
REGON
NIP
Nazwa i adres zarządzającego Podać czy jest to jednostka
składowiskiem odpadów
samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa,
przedsiębiorca
prywatny,
kapitał
mieszany
(podać % udział jednostek
samorządu terytorialnego)
REGON
NIP
Czy kierownik składowiska [tak/nie]
odpadów posiada wymagane
kwalifikacje
Liczba kwater
Szt.
Liczba kwater eksploatowanych Szt.
Liczba kwater zamkniętych
Szt.

1.9.
1.10.
1.11.

1.12.
1.13.
1.14.

1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.

adres

składowiska Składowisko
Goraninie
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odpadów

w

Składowisko odpadów
innych niż niebezpieczne i
obojętne z kwaterami na
odpady niebezpieczne
zlokalizowane w m. Goranin
Gm. Ślesin

Urząd Miasta o Gminy w
Ślesinie
Ul. Kleczewska 15
62-561 Ślesin

Urząd Miasta o Gminy w
Ślesinie
Ul. Kleczewska 15
62-561 Ślesin

Urząd Miasta o Gminy w
Ślesinie
Ul. Kleczewska 15
62-561 Ślesin

.
8 wybudowanych
-

1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2
2.1.
2.2.
2.3.

Czy składowisko jest w trakcie
budowy ?
Czy składowisko jest w trakcie
eksploatacji
(przed
zamknięciem)
Czy składowisko jest w trakcie
rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie
monitoringu po zakończaniu
rekultywacji ?
Czy składowisko jest w okresie
po zakończeniu monitoringu?
Decyzje administracyjne
Decyzja lokalizacji
( jeśli dotyczy)
Decyzja
o
warunkach
zabudowy i zagospodarowania
terenu (jeśli dotyczy)
Pozwolenie na budowę

2.4.

Pozwolenie na użytkowanie
(jeśli dotyczy)

2.5.

Decyzja o wykonaniu przeglądu
ekologicznego na podstawie
art. 33 ust. 1
Ustawy wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1
ustawy wprowadzającej 2)
(jeśli dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o
dostosowaniu na podstawie art.
33 ust. 2 pkt 1 ustawy
2)
została
wprowadzające j
wykonana?
Czy decyzja o dostosowaniu
została przedłużona?

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.
2.11.

2.12.

2.13.

-

[tak/nie]
NIE

Składowisko nieczynne od
17.03.2005r

Brak decyzji
NIE
NIE
Podać organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji
Podać organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji
Podać organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wskazać jeśli decyzja została
uchylona
Podać organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji
Podać organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji
Podać organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji ,
wyznaczony rok dostosowania

Starosta Koniński
Decyzja nr 300
Wydana dnia 14.08.2000r.
Starosta Koniński
Decyzja 50
Wydana dnia 03.08.2001r.
-

-

[tak/nie]
Jeśli nie to wyjaśnić które
postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane

--

Jeśli tak, to na podstawie jakiej
decyzji – podać: podstawę
prawną, organ wydając decyzję,
datę wydania decyzji, znak
decyzji,
wyznaczony
rok
dostosowania

-

decyzja [tak/nie]
Jeśli nie to wyjaśnić które
postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Rok faktycznego dostosowania Podać datę dostosowania
składowiska odpadów
Decyzja o dostosowaniu na Podać organ wydający, datę
podstawie art. 33 ust pkt 2 wydania decyzji, znak decyzji ,
ustawy wprowadzającej2) jeśli wyznaczony rok dostosowania
dotyczy
Czy przepisów wć decyzji o [tak/nie]
dostosowaniu na podstawie art. Jeśli nie to wyjaśnić które
33 ust. 2 pkt 2 ustawy postanowienia i dlaczego nie
2)
została zostały wykonane
wprowadzającej
wykonana?
Czy decyzja o dostosowaniu Jeśli tak, to na podstawie jakiej
została przedłużona?
decyzji – podać: podstawę
prawną, organ wydając decyzję,
datę wydania decyzji, znak

-

Czy
przedłużona
została wykonana ?
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-

-

-

2.14.

2.15.
2.16.

2.17

2.18

2.19.
2.20.

2.21.

2.22.
2.23.
2.24.
2.25.

2.26.

2.27.
2.28.

3
3.1.

3.2.

decyzji,
wyznaczony
rok
dostosowania
Czy
przedłużona
decyzja [tak/nie]
została wykonana?
Jeśli nie to wyjaśnić które
postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Rok faktycznego dostosowania Podać rok
składowiska odpadów
Decyzja
o
zamknięciu Podać organ wydający, datę
składowiska na podstawie art. wydania decyzji, znak decyzji ,
33
ust3
6
ustawy wyznaczony rok zamknięcia
2)
wprowadzającej (jeśli dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu
składowiska na podstawie art.
33
ust.
6
ustawy
wprowadzającej2)
została
wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu
została przedłużona

Czy przedłużona decyzja o
zamknięciu została wykonana?
Zgoda
na
zamknięcie
wydzielonej części składowiska
na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach
Zgoda
na
zamknięcie
składowiska
odpadów
na
podstawie art. 54 ustawy o
odpadach
Rok faktycznego zamknięcia
składowiska odpadów
Decyzja
zatwierdzająca
instrukcję
eksploatacji
składowiska
Czy decyzja zatwierdzająca
instrukcję
eksploatacji
składowiska była czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie odzysku
lun unieszkodliwiania odpadów
(jeśli dotyczy)
Pozwolenie zintegrowane
(jeśli dotyczy)
Czy
składowisko
jest
przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?
Czy dla składowiska była
wydana decyzja w sprawie
Wstrzymania działalności ?

-

Wniosek złożony do
Wojewody wymaga
poprawienia i uzupełnienia.

[tak/nie]
Jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego

-

Jeśli tak, to na podstawie jakiej
decyzji – podać: podstawę
prawną, organ wydając decyzję,
datę wydania decyzji, znak
decyzji,
wyznaczony
rok
zamknięcia
[tak/nie]
Jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę
zaprzestania
przyjmowanie
odpadów
Podać organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę
zaprzestania
przyjmowanie
odpadów
Podać datę zamknięcia

-

Podać organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji
Wyznaczony rok zamknięcia
Jeżeli tak to wskazać na jaki
okres
Podać organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji ,
termin obowiązywania decyzji
Podać organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji ,
termin obowiązywania decyzji
Jeżeli
tak,
to
podać
termin(planowany) złożenia
Jeżeli tak to podać dane nT.
decyzji: podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji, termin wstrzymania
działalności

Bazy danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w [tak/nie]
wykazie zamieszczonym w
wojewódzkim planie gospodarki
odpadami?
Czy zamknięcie składowiska Jeżeli tak, to podać rok
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-

-

Brak decyzji
(nie było wniosku)
Wojewoda Wielkopolski
Decyzja
SR.KKo-2.6600-2/04
Wydana dnia 30.06.2004
-

-

TAK

2020

3.3.
3.4.
3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

4
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

4.6.

określono
w
wojewódzkim
planie gospodarki odpadami?
Czy składowisko jest ujęte w
wojewódzkiej
bazie
o
gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest
w bazie WIOŚ
Czy składowisko odpadów
ujęte
jest
w
bazie
Wojewódzkiego
Urzędu
Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte
w wykazie przykazywanym
przez Urząd Wojewódzkim do
Ministra Środowiska w 2004r. ?
Czy składowisko zostało ujęte
w wykazie przekzaywany6m
przez Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska 2005r.
?
Czy składowisko zostało ujęte
w wykazie przekzaywany6m
przez Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska 2006r.
?
Wymagania techniczne
Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność
pozostała
po
zapełnieniu
Powierzchnia
w
granicach
korony
Uszczelnienie

Drenaż odcieków

[tak/nie]

-

[tak/nie]

-

[tak/nie]

-

[tak/nie]

-

[tak/nie]

-

[tak/nie]

-

m3
m3
m3

1.176.088

m2

Ok. 11 ha

Brak[tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna
(rodzaj miąższości, współczynnik
filtracji)

TAK
Folia PEHD
grubość 2,0 mm

Sztuczna bariera geologiczna
(rodzaj, miąższość, współczynnik
filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał,
grubość)
Brak[tak/nie]
Warstwa drenażowa(miąższość,
współczynnik filtracji)

-

Kolektory ( materiał średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie
wzdłuż kolektorów i w kierunku
kolektorów , %)
4.7.

Gromadzenie odcieków

Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W
specjalnych
(pojemność, m3 )

4.8.

Odprowadzanie odcieków

zbiornikach

Odprowadzanie do kanalizacji
miejskiej
Wywóz do oczyszczalni miejskiej
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TAK
Brak danych
PCV
-

Zbiornik żelbetowy
NIE
TAK

Oczyszczanie lub podczyszczanie
we
własnej
oczyszczalni
(odbiornik
ścieków
oczyszczonych)

4.9.

Instalacja do odprowadzania
Gazu składowiskiego

Brak[tak/nie]
Z emisja do atmosfery
Spalania w pochodni
Odzysk energii

4.10

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13
4.14.
4.15.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia
do
mycia
dezynfekcji
Wykonywanie
warstw [tak/nie]
przykrywających odpady
Materiał jeśli odpady, podać kod)

4.16
4.17.

4.18.

5.
5.1.

5.2.

6.
6.1.
6.2.

6.3.
6.4.

6.5.

Monitoring
w
przedeksploatacyjnej

Monitoring
w
eksploatacyjnej
przedeksploatacyjnej

Brak[tak/nie]
Szerokość pasa[m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
i [tak/nie]

fazie Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów
służących do monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
fazie Opad atmosferyczny
lub Wody powierzchniowe

Dofinansowanie
Czy dostosowanie składowiska
wymaga dodatkowych środków
finansowych (poza środkami
własnymi zarządzającego)?
Czy rekultywacja składowiska
wymaga dodatkowych środków
finansowych (poza środkami
własnymi zarządzającego)?
Odpady

TAK

Elektrownia biogazowa
TAK
Brak danych
Częściowe
Nie funkcjonuje
Nie funkcjonuje
-

TAK

Wody odciekowe
Wody podziemne

TAK
TAK

Gaz składowiskowy
Osiadanie
powierzchni
składowiska
Struktura skład odpadów

TAK
TAK

Jeżeli tak to wskazać szacowaną
całkowitą kwotę i środki własne
zarządzającego. Jeśli nie wstawić
„0”
Jeżeli tak to wskazać szacowaną
całkowitą kwotę i środki własne
zarządzającego. Jeśli nie wstawić
„0”

1.500.000 PLN
Brak danych – środki własne

-

1.000.000 PLN
Brak danych – środki własne

Czy na składowisku odpadów [tak/nie]
są
deponowane
odpady
komunalne?
Czy na składowisku odpadów [tak/nie]
są
deponowane
wyłącznie
odpady wydobywcze określone
w dyrektywie 200/21/WE

NIE

Kody odpadów, które są
dopuszczonego
składowania
na składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane [tak/nie]
zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Gospodarki? 4)

-

-

-

Kody odpadów dopuszczonych Podać
w
jakim
celu
są
do odzysku na składowisku wykorzystywane
poszczególne
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-

6.6.

6.7.
6.8.

6.9.

6.10.
6.11.

6.12.

6.13.
6.14.

6.15.

6.16.
6.17.

6.18.

odpadów (jeśli dotyczy)
rodzaje odpadów
Czy
do
rekultywacji Jeżeli tak, to podać jakie rodzaje
wykorzystywane są odpady?
odpadów (kody) i na podstawie
jakiej decyzji, ze wskazaniem
podstawy
prawnej,
organu
wydającego daty decyzji, znaku
decyzji
Masa odpadów składowana w [Mg]
2003r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
[Mg]
Odzyskowi
w
trakcie
eksploatacji składowiska 2003r.
(jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do [Mg]
rekultywacji po zamknięciu Kod odpadów
składowiska w 2003r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów składowana w [Mg]
2004r. (jeśli dotyczy)
Masa
odpadów
poddana [Mg]
odzyskowi
na
składowisku
odpadowi
na
składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w
2004r.(jeśli
dotyczy)
Masa odpadów stosowana do [Mg]
rekultywacji po zamknięciu (kod odpadów)
składowiska w 2004r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów składowana
[Mg]
W 2005r. (jeśli dotyczy)
Masa
odpadów
poddana [Mg]
odzyskowi
na
składowisku
odpadowi
na
składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w
2005r.(jeśli
dotyczy)
Masa odpadów stosowana do [Mg]
rekultywacji po zamknięciu (kod odpadów)
składowiska w 2004r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów składowana w [Mg]
2006r. (jeśli dotyczy)
Masa
odpadów
poddana [Mg]
odzyskowi
na
składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2006r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów stosowana do [Mg]
rekultywacji po zamknięciu (kod odpadów)
składowiska w 2006r. (jeśli
dotyczy)

-

101209,45
Brak danych

-

76332,54
-

-

Brak danych
-

-

0
-

-

Gmina Wierzbinek

Tabela 10 Karta Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Zielonce – stan na 31.12.2006 r.
L.p.

Elementy charakterystyki
składowiska odpadów

Zakres danych
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Informacje o składowisku
odpadów

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres składowiska
odpadów

Gminne Składowisko Odpadów
Komunalnych w Zielonce

1.2.

Gmina

Wierzbinek

1.3.

Powiat

Konin

1.4.

Województwo

Wielkopolskie

1.5.

REGON (jeśli posiada)

-

1.6.

NIP (jeśli posiada)

-

1.7.

Typ składowiska

(N/O/IN; OUO)1)

IN

1.8.
1.9.

Nazwa i adres właściciela
składowiska odpadów
REGON (jeśli posiada)

Podać, czy jest to jednostka
samorządu terytorialnego,

Gmina Wierzbinek
Wierzbinek 40
000547081

1.10.

NIP (jeśli posiada)

1.11.
1.12.

Nazwa i adres właściciela gruntu
pod składowiskiem odpadów
REGON (jeśli posiada)

1.13.

NIP (jeśli posiada)

1.14.
1.15

Nazwa i adres zarządzającego
składowiskiem odpadów
REGON (jeśli posiada)

1.16

NIP (jeśli posiada)

1.17.

[tak/nie]

TAK

1.18.

Czy kierownik składowiska
odpadów posiada wymagane
Liczba kwater

szt.

3

1.19.

Liczba kwater eksploatowanych

szt.

1

1.20.

Liczba kwater zamkniętych

szt.

0

1.21.

Czy składowisko jest w trakcie
budowy?
Czy składowisko jest w trakcie
eksploatacji
(przed
Czy składowisko jest w trakcie
rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie
monitoringu po zakończeniu
Czy składowisko jest w okresie po
zakończeniu monitoringu?
Decyzje administracyjne

[tak/nie]

nie

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

nie

[tak/nie]

nie

[tak/nie]

nie

1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.

lokalizacyjna

666-13-02-095
Podać, czy jest to jednostka
samorządu terytorialnego,

Gmina Wierzbinek
Wierzbinek 40
000547081
666-13-02-095

Podać, czy jest to jednostka
samorządu terytorialnego,

Zakład Komunalny w Wierzbinku
Wierzbinek 65
310516910
666-00-12-662

2.1.

Decyzja
dotyczy)

(jeśli

Podać:
organ wydający,
datę wydania decyzji,
znak decyzji.

RGZ 2/7/334/25/98 Wójt Gminy
Wierzbinek, 29.07.1999 r.

2.2.

Decyzja
o
warunkach
zabudowy i zagospodarowania
terenu (jeśli dotyczy)

Podać:
organ wydający,
datę wydania decyzji,
znak decyzji.

-
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2.3.

Pozwolenie na budowę

Podać:
organ wydający,
datę wydania decyzji,
znak decyzji;
wskazać, jeśli decyzja
została uchylona.

WB-1867-735/XIV/41/40
Kierownik Urzędu Rejonowego
Koło 07.09.1998 r.

2.4.

Pozwolenie na
(jeśli dotyczy)

użytkowanie

Podać:
organ wydający,
datę wydania decyzji,
znak decyzji.

AB-1270/735/I/127/99 Starosta
Koniński 29.09.1999 r.

2.5.

Decyzja o wykonaniu przeglądu
ekologicznego na podstawie art.
33
ust.
1
ustawy
wprowadzającej)

Podać:
organ wydający,
datę wydania decyzji,
znak decyzji.

Wykonawca: Czerwiec 2002 r.
Agnieszka Lewandowska

2.6.

Decyzja o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1
ustawy wprowadzającej2)
(jeśli dotyczy)

2.7.

Czy przepisów wć decyzji o
dostosowaniu na podstawie art. 33
ust. 2 pkt 1 ustawy
wprowadzającej2)
została
wykonana?

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu
została przedłużona?

2.9.

Czy przedłużona decyzja została
wykonana?

2.10.

Rok faktycznego dostosowania
składowiska odpadów

2.11.

Decyzja o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2
ustawy wprowadzającej) (jeśli
dotyczy)

2.12.

Czy przepisów wć decyzji o
dostosowaniu na podstawie art. 33
ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej)
została
wykonana?

Podać:
organ wydający,
datę wydania decyzji,
znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania.
[tak/nie]
Jeżeli nie, to wyjaśnić,
które postanowienia i
dlaczego nie zostały
wykonane.

-

Jeżeli tak, to na podstawie
jakiej decyzji - podać:
podstawę prawną,
organ wydający,
datę wydania decyzji,
znak decyzji,
kd t
i
[tak/nie]
Jeżeli nie, to wyjaśnić,
które postanowienia i
dlaczego nie zostały
wykonane.

-

Podać datę dostosowania.

-

-

Podać:
organ wydający,
datę wydania decyzji,
znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania.
[tak/nie]
Jeżeli nie, to wyjaśnić,
które postanowienia i
dlaczego nie zostały
wykonane.
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-

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu
została przedłużona?

Jeżeli tak, to na podstawie
jakiej decyzji - podać:
podstawę prawną,
organ wydający,
datę wydania decyzji,
znak decyzji,
kd t
i
[tak/nie]
Jeżeli nie, to wyjaśnić,
które postanowienia i
dlaczego nie zostały
wykonane.

-

2.14.

Czy przedłużona decyzja została
wykonana?

2.15.

Rok faktycznego dostosowania
składowiska odpadów

Podać rok.

-

2.16.

Decyzja o zamknięciu składowiska
na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy
wprowadzającej2)
(jeśli
dotyczy)

Podać:
organ wydający,
datę wydania decyzji,
znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia.

-

2.17.

Czy decyzja o zamknięciu
składowiska na podstawie art. 33
ust. 6 ustawy wprowadzającej2)
została
wykonana?

[tak/nie]
Jeżeli nie, to wyjaśnić
dlaczego.

-

2.18.

Czy decyzja o zamknięciu została
przedłużona?

-

2.19.

Czy przedłużona decyzja o
zamknięciu została wykonana?

Jeżeli tak, to na podstawie
jakiej decyzji – podać:
podstawę prawną,
organ wydający,
datę wydania decyzji,
znak decyzji,
k
k i i
[tak/nie]
Jeżeli nie, to wyjaśnić
dlaczego.

2.20.

Zgoda na zamknięcie wydzielonej
części składowiska na podstawie
art. 54 ustawy o odpadach

-

2.21.

Zgoda na zamknięcie składowiska
odpadów na podstawie art. 54
ustawy o odpadach

2.22.

Rok faktycznego zamknięcia
składowiska odpadów

Podać:
organ wydający,
datę wydania decyzji,
znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia,
datę zaprzestania
j
i d dó
Podać:
organ wydający,
datę wydania decyzji, znak
decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia,
datę zaprzestania
j datę izamknięcia.
d dó
Podać
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-

-

-

-

2.23.

Decyzja zatwierdzająca instrukcję
eksploatacji składowiska

2.24.

Czy decyzja zatwierdzająca
instrukcję eksploatacji składowiska
była czasowa?

2.25.

Zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów (jeśli
dotyczy)

Podać:
organ wydający,
datę wydania decyzji,
znak decyzji, termin
obowiązywania.

-

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli
dotyczy)

Podać:
organ wydający,
datę wydania decyzji,
znak decyzji, termin
obowiązywania.

-

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane
do uzyskania pozwolenia
zintegrowanego?

Jeżeli tak, to podać termin
(planowany) złożenia
wniosku.

nie

2.28.

Czy dla składowiska była
wydana decyzja w sprawie
wstrzymania działalności?

Jeżeli tak, to podać dane nt.
decyzji:
podstawę prawną,
organ wydający,
datę wydania decyzji,
znak decyzji,
t
i
t
i

nie

tak

3.

Bazy danych i wykazy

Podać:
organ wydający,
datę wydania decyzji,
znak decyzji.

WO.7648-39/2004 z dnia
01.09.2004 r. Starosta Koniński

Jeżeli tak, to wskazać na jaki nie
okres.

3.1.

Czy składowisko jest ujęte w
wykazie zamieszczonym w
wojewódzkim
planie
gospodarki odpadami?

[tak/nie]

3.2.

Czy w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami określono
termin
zamknięcia
składowiska?

Jeżeli tak, to podać rok.

3.3.

Czy składowisko jest ujęte w
wojewódzkiej
bazie
o
gospodarce odpadami?

[tak/nie]

tak

3.4.

Czy składowisko odpadów jest ujęte
w bazie Wojewódzkiej Inspekcji
Ochrony Środowiska?

[tak/nie]

tak

3.5.

Czy składowisko jest ujęte w bazie
Wojewódzkiego Urzędu
Statystycznego?

[tak/nie]

tak
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2030 rok

3.6.

Czy składowisko zostało ujęte w
wykazie przekazywanym przez
Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2004 r.?

[tak/nie]

tak

3.7.

Czy składowisko zostało ujęte w
wykazie przekazywanym przez
Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2005 r.?

[tak/nie]

tak

3.8.

Czy składowisko zostało ujęte w
wykazie przekazywanym przez
Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2006 r.?

[tak/nie]

tak

4.

Wymagania techniczne

4.1.

Pojemność całkowita

m3

62 000

4.2.

Pojemność zapełniona

m3

11 156

4.3.

Pojemność
zapełnienia

m3

50 844

4.4.

Powierzchnia
korony

m2

21 900

4.5.

Uszczelnienie

pozostała
w

do

granicach

Brak [tak/nie]
Naturalna bariera
geologiczna (miąższość,
współczynnik filtracji)

piaski drobne o k = 2,5 – 5,0 m/d i
średnioziarniste o k = 5,0 – 15,0
m/d

Sztuczna bariera
geologiczna (rodzaj,
miąższość, współczynnik
filtracji)

miąższość – 35 cm
brak danych

Izolacja syntetyczna
(materiał, grubość)
4.6.

Drenaż odcieków

TAK

Brak [tak/nie]
Warstwa drenażowa
(miąższość, współczynnik
filtracji)
Kolektory (materiał,
średnica)
Ukształtowanie misy
(nachylenie wzdłuż
kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
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folia PEHD o grub. 2 mm

tak
miąższość 70 cm

kolektory HDPE Ø200/176 mm
spadek 1%

-

4.7.

Gromadzenie odcieków

Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach
(pojemność, m3)

4.8.

4.9.

4.10.

Postępowanie z odciekami

Instalacja do odprowadzania gazu
składowisk owego

Pas zieleni

tak
192 m3

Odprowadzenie do
kanalizacji miejskiej
[tak/nie]

nie

Wywóz do oczyszczalni
miejskiej [tak/nie]

tak

Wykorzystanie do celów
technologicznych (jakich?)

nie

Oczyszczanie lub
podczyszczanie we własnej
oczyszczalni (odbiornik
Brak [tak/nie]

nie

Z emisją do atmosfery

tak

Spalanie w pochodni

nie

Odzysk energii

nie

Brak [tak/nie]

tak

Szerokość pasa [m]

tak

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.

Urządzenia do mycia i dezynfekcji

[tak/nie]

tak

4.16.

Wykonywanie warstw
przekrywających odpady

[tak/nie]

nie

4.17.

Monitoring w fazie
przedeksploatacyjnej

Materiał (jeśli odpady,
podać kod)

-

dane meteorologiczne

tak

Kontrola wykonywania
elementów służących do
monitoringu
Wody powierzchniowe

tak
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tak

4.18.

5.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej
lub poeksploatacyjnej

Wody podziemne

tak

Opad atmosferyczny

tak

Wody powierzchniowe

nie

Wody odciekowe

tak

Wody podziemne

tak

Gaz składowiskowy

tak

Osiadanie powierzchni
składowiska

nie

Struktura i skład odpadów

nie

Dofinansowanie

5.1.

Czy dostosowanie składowiska
wymaga dodatkowych środków
finansowych (poza środkami
własnymi zarządzającego)?

Jeżeli tak, to wskazać
szacowaną całkowitą kwotę
i środki własne
zarządzającego.
Jeśli nie, wstawić „0”.

5.2.

Czy rekultywacja składowiska
wymaga dodatkowych środków
finansowych (poza środkami
własnymi zarządzającego)?

Jeżeli tak, to wskazać
szacowaną całkowitą kwotę
i środki własne
zarządzającego.
Jeśli nie, wstawić „0”.

6.
6.1.

Odpady
Czy na składowisku odpadów są
deponowane
odpady
komunalne?

[tak/nie]
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tak

6.2.

Czy na składowisku odpadów są
deponowane wyłącznie odpady
wydobywcze określone w
dyrektywie 2006/21/WE?.

[tak/nie]

6.3.

Kody odpadów, które są
dopuszczone do składowania na
składowisku odpadów3)

6.4.

Czy odpady są składowane
zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Gospodarki?4)

6.5.

Kody odpadów dopuszczonych do
odzysku na składowisku
odpadów (jeśli dotyczy)

Podać, w jakim celu są
wykorzystywane
poszczególne rodzaje
odpadów.

6.6.

Czy do rekultywacji wykorzystywane
są odpady?

Jeżeli tak, to podać jakie
rodzaje odpadów (kody) i
na podstawie jakiej decyzji,
ze wskazaniem podstawy
prawnej, organu
wydającego daty decyzji

nie

20 01 01, 20 01 02, 20 01 08,
20 01 10, 20 01 11, 20 01 25,
20 01 28, 20 01 30, 20 01 32,
20 01 34, 20 01 36, 20 01 38,
20 01 39, 20 01 40, 20 01 41,
20 01 80, 20 01 99, 20 02 01,
20 02 02, 20 03 01, 20 03 02,
20 03 04, 20 03 06, 20 03 07,
20 03 99, 19 08 01, 19 08 02,
19 08 05, 19 08 09, 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, 17 01 01,
17 01 02, 17 01 03, 17 01 07,
17 01 80, 17 01 81, 17 02 01,
17 02 02, 17 02 03, 17 03 02,
17 03 80, 17 04 01, 17 04 02,
17 04 03, 17 04 04, 17 04 05,
17 04 06, 17 04 11, 17 05 04,
17 05 06, 17 05 08, 17 06 04,
17 08 02, 15 01 01, 15 01 02,
15 01 03, 15 01 04, 15 01 05,
15 01 06, 15 01 07, 15 01 09,
10 01 01, 10 01 02, 10 01 03,

[tak/nie]
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tak

-

nie

6.7.

Masa odpadów składowana w
2003 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

703,00

6.8.

Masa odpadów poddana odzyskowi
na składowisku odpadów w trakcie
eksploatacji składowiska w 2003 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

22

6.9.

Masa odpadów stosowana do
rekultywacji po zamknięciu
składowiska w 2003 r. (jeśli
dotyczy)

[Mg] (kod odpadów)

6.10.

Masa odpadów składowana w
2004 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

272

6.11.

Masa odpadów poddana odzyskowi
na składowisku odpadów w trakcie
eksploatacji składowiska w 2004 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

28,4

6.12.

Masa odpadów stosowana do
rekultywacji po zamknięciu
składowiska w 2004 r. (jeśli
dotyczy)

[Mg] (kod odpadów)

6.13.

Masa odpadów składowana w
2005 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

251,40

6.14.

Masa odpadów poddana odzyskowi
na składowisku odpadów w trakcie
eksploatacji składowiska w 2005 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

37,5

6.15.

Masa odpadów stosowana do
rekultywacji po zamknięciu
składowiska w 2005 r. (jeśli
dotyczy)

[Mg] (kod odpadów)

6.16.

Masa odpadów składowana w
2006 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

1417,87

6.17.

Masa odpadów poddana odzyskowi
na składowisku odpadów w trakcie
eksploatacji składowiska w 2006 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

15,19

6.18.

Masa odpadów stosowana do
rekultywacji po zamknięciu
składowiska w 2006 r. (jeśli
dotyczy)

[Mg] (kod odpadów)

63

-

-

-

-

Gmina Wilczyn

Tabela 11 Karta składowiska odpadów komunalnych w Kownatach – stan na 31.12.2006 r.
L.p.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Elementy
charakterystyki
składowiska odpadów
Ogólne informacje o obiekcie
Nazwa i adres składowiska
odpadów
Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska
Nazwa i adres właściciela
składowiska odpadów

1.9.
1.10
1.11.

REGON (jeśli posiada)
NIP
Nazwa i adres właściciela gruntu
pod składowiskiem odpadów

1.12
1.13.
1.14.

REGON
NIP
Nazwa i adres zarządzającego
składowiskiem odpadów

1.15.
1.16.
1.17

REGON
NIP
Czy
kierownik
składowiska
odpadów posiada wymagane
kwalifikacje?
Liczba kwater
Liczba kwater eksploatowanych
Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie
budowy?
Czy składowisko jest w trakcie
eksploatacji (przed zamknięciem)
Czy składowisko jest w trakcie
rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie
monitoringu po zakończeniu
rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie
po zakończeniu monitoringu?
Decyzje administracyjne
Decyzja
lokalizacyjna
(jeśli
dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli
dotyczy)

1.18.
1.19
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.
2.2.

Zakres danych

(N/O/IN; OUO) 1)
Podać czy jest to jednostka
samorządu
terytorialnego,
Skarbu Państwa, przedsiębiorca
prywatny,
kapitał
mieszany
(podać % udziału jednostek
samorządu terytorialnego)
Podać czy jest to jednostka
samorządu
terytorialnego,
Skarbu Państwa, przedsiębiorca
prywatny,
kapitał
mieszany
(podać % udziału jednostek
samorządu terytorialnego)

Podać czy jest to jednostka
samorządu
terytorialnego,
Skarbu Państwa, przedsiębiorca
prywatny,
kapitał
mieszany
(podać % udziału jednostek
samorządu terytorialnego)

Informacje o składowisku
odpadów
Składowisko
odpadów
w
Kownatach
Wilczyn
Koniński
Wilekopolskie
310998748
6652282192
IN
Zakład
Gospodarki
Komunalnej w Wilczynie ul.
Konińska 4 62-550 Wilczyn

310998748
6652282192
Urząd Gminy w Wilczynie ul.
Strzelińska
12D
62-550
Wilvczyn

000552047
6651884196
Zakład
Gospodarki
Komunalnej w Wilczynie ul.
Konińska 4 62-550 Wilczyn

[tak/nie]

310998748
6652282192
nie

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

2
1
0
nie

Tak/nie

tak

Tak/nie

nie

Tak/nie

nie

Tak/nie

nie

Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji

OTK
7331-17/2001
Wójt
Gminy Wilczyn
WA
1195/7351/i/227/2001
Starostwo
Powiatowe
w
Koninie
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2.3.

Pozwolenie na budowę

Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wskazać jeśli decyzja została
uchylona
Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji

Starostwo
Powiatowe
w
Koninie
WA1195/7351
17.07.2001 r.

2.4.

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli
dotyczy)

2.5.

Decyzja o wykonaniu przeglądu
ekologicznego na podstawie art.
33 ust. 1 ustawy wprowadzającej

Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji

Decyzja o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1
ustawy wprowadzającej 2) (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o
dostosowaniu na podstawie art.
33 ust. 2 pkt 1 ustawy
2)
wprowadzającej
została
wykonana?
Czy decyzja o dostosowaniu
została przedłużona?

Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania

nie

[tak/nie]
Jeżeli nie to wyjaśnić które
postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane

nie

Jeżeli tak, to na podstawie jakiej
decyzji – podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
Jeżeli nie, to wyjaśnić, które
postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać datę dostosowania

nie

Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania

-

Starostwo
Powiatowe
w
Koninie
WA7353-90/01
30.11.2001 r.
26.06.2002 r.

2)

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Czy przedłużona decyzja została
wykonana?

2.10.

Rok faktycznego dostosowania
składowiska odpadów
Decyzja o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2
ustawy wprowadzającej 2) jeśli
dotyczy
Czy treść decyzji o dostosowaniu
na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2
ustawy wprowadzającej 2) została
wykonana?

2.11.

2.12

2.13

Czy decyzja o dostosowaniu
została przedłużona?

2.14.

Czy przedłużona decyzja została
wykonana?

2.15

Rok faktycznego dostosowania
składowiska odpadów
Decyzja
o
zamknięciu
składowiska na podstawie art. 33
ust. 6 ustawy wprowadzającej 2)
(jeśli dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu
składowiska na podstawie art. 33
ust. 6 ustawy wprowadzającej 2)
została wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu
została przedłużona?

2.16.

2.17.

2.18

2.19.

Czy

przedłużona

decyzja

o

[tak/nie]
Jeśli nie, to wyjaśnić które
postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane

-

-

-

Jeżeli tak, to na podstawie jakiej
decyzji – podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
Jeżeli nie, to wyjaśnić które
postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać rok

-

Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia

-

[tak/nie]
jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego

-

Jeżeli tak, to na podstawie jakiej
decyzji – podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia

-

[tak/nie]

-
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-

-

2.20.

zamknięciu została wykonana?
Zgoda
na
zamknięcie
wydzielonej części składowiska
na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach

2.21.

Zgoda
na
zamknięcie
składowiska
odpadów
na
podstawie art. 54 ustawy o
odpadach

2.22.

Rok faktycznego zamknięcia
składowiska odpadów
Decyzja
zatwierdzająca
instrukcję
eksploatacji
składowiska
Czy
decyzja
zatwierdzająca
instrukcję
eksploatacji
składowiska była czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie odzysku
lub unieszkodliwiania odpadów
(jeśli dotyczy)
Pozwolenie zintegrowane (jeśli
dotyczy)

2.23.
2.24.
2.25.

2.26.
2.27.
2.28.

3.
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

4.

Czy
składowisko
jest
przewidziane
do
uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?
Czy
dla
składowiska
była
wydana decyzja w sprawie
wstrzymania działalności?
Bazy danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w
wykazie
zamieszczonym
w
wojewódzkim planie gospodarki
odpadami?
Czy w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami określono
termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w
wojewódzkiej
bazie
o
gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów ujęte
jest w bazie WIOŚ
Czy składowisko odpadów ujęte
jest w bazie Wojewódzkiego
Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w
wykazie przekazywanym przez
Urząd
Wojewódzki
do
Ministerstwa Środowiska w 2004
r?
Czy składowisko zostało ujęte w
wykazie przekazywanym przez
Urząd
Wojewódzki
do
Ministerstwa Środowiska w 2005
r.?
Czy składowisko zostało ujęte w
wykazie przekazywanym przez
Urząd
Wojewódzki
do
Ministerstwa Środowiska w 2006
r.?
Wymagania techniczne

Jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia,
datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia,
datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać datę zamknięcia

-

-

-

Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
Jeżeli tak, to wskazać a jaki
okres

Starosta Koniński WO764827/2004 19.07.2004 r.

Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania decyzji

nie dotyczy

Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania
Jeżeli tak, to podać termin
(planowany) złożenia wniosku

nie

Jeżeli tak, to podać dane nt.
decyzji: podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji, termin wstrzymania
działalności

-

[tak/nie]

Jeżeli tak, to podać rok
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

[tak/nie]

[tak/nie]
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nie

nie

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

4.6.

Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność
pozostała
do
zapełnienia
Powierzchnia
w
granicach
korony
Uszczelnienie

Drenaż odcieków

4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania
gazu składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia
do
mycia
i
dezynfekcji
Wykonywanie
warstw
przekrywających odpady

4.16.

4.17

4.18.

Monitoring
w
przedeksploatacyjnej

Monitoring
w
eksploatacyjnej
k l t
j j

fazie

fazie
lub

m3
m3
m3

38 000
4 796
33204

m2

122 000

Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna
(miąższość,
współczynnik
filtracji)

nie
-

Sztuczna bariera geologiczna
(rodzaj, miąższość, współczynnik
filtracji)

Geomembrama z PEHD gr.
2.0 mm geowłóknina 200 g/m2
K 10 > 10m/d 0.4m

Izolacja syntetyczna (materiał,
grubość)
Brak [tak/nie]
Warstwa drenażowa (miąższość,
współczynnik filtracji)

nie
K 10 > 10

Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie
wzdłuż kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)

PCV 80 mm
Grawitacyjne

Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W
specjalnych
zbiornikach
(pojemność, m3)
Odprowadzanie do kanalizacji
miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej
[tak/nie]
Wykorzystanie
do
celów
technologicznych (jakich ?)
Oczyszczanie
lub
podczyszczanie
we
własnej
oczyszczalni (odbiornik ścieków
oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalania w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

nie
440
nie
tak
-

nie
tak
nie
10 m
tak
tak
tak
tak
tak

[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać
kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola
wykonywania
elementów
służących
do
monitoringu

nie
-

Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe

tak
-
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tak
-

5.
5.1.

5.2.

6.
6.1.
6.2.

6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

6.7.
6.8.

6.9.

6.10.
6.11.

6.12.

6.13.
6.14

Dofinansowanie
Czy dostosowanie składowiska
wymaga dodatkowych środków
finansowych (poza środkami
własnymi zarządzającego) ?
Czy rekultywacja składowiska
wymaga dodatkowych środków
finansowych (poza środkami
własnymi zarządzającego) ?
Odpady
Czy na składowisku odpadów są
deponowane
odpady
komunalne?
Czy na składowisku odpadów są
deponowane wyłącznie odpady
wydobywcze
określone
w
dyrektywie 2006/21/WE
Kody
odpadów,
które
są
dopuszczone do składowania na
składowisku odpadów 3)
Czy odpady są składowane
zgodnie
z
rozporządzeniem
Ministra Gospodarki? 4)
Kody odpadów dopuszczonych
do odzysku na składowisku
odpadów (jeśli dotyczy)
Czy
do
rekultywacji
wykorzystywane są odpady?

Masa odpadów składowana w
2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa
odpadów
poddana
odzyskowi
na
składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów stosowana do
rekultywacji
po
zamknięciu
składowiska w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów składowana w
2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa
odpadów
poddana
odzyskowi
na
składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów stosowana do
rekultywacji
po
zamknięciu
składowiska w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów składowana w
2005 r. ( jeśli dotyczy)
Masa
odpadów
poddana
odzyskowi
na
składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji

Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie
powierzchni
składowiska
Struktura i skład odpadów

-

Jeżeli
tak,
to
wskazać
szacowaną całkowitą kwotę i
środki własne zarządzającego.
Jeśli nie, wstawić „0”
Jeżeli
tak,
to
wskazać
szacowaną całkowitą kwotę i
środki własne zarządzającego.
Jeśli nie, wstawić „0”

tak

Tak/nie

tak

Tak/nie

tak

100102,
170101,
190801,
200202, 200301, 200303

190802, 190805, 200102,

Tak/nie

tak

Podać, w jakim celu są
wykorzystywane poszczególne
rodzaje odpadów
Jeżeli tak, to podać jakie rodzaje
odpadów (kody) i na podstawie
jakiej decyzji, ze wskazaniem
podstawy
prawnej,
organu
wydającego, daty decyzji, znaku
decyzji
[Mg]

-

1055,4

[Mg]

-

[Mg]
(kod odpadów)

-

Mg

2449,8

[Mg]

-

[Mg]
(kod odpadów)

-

Mg

3140

[Mg

-
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-

tak

-

6.15.

6.16.
6.17

6.18.

składowiska w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów stosowana do
rekultywacji
po
zamknięciu
składowiska w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów składowana w
2006 r. ( jeśli dotyczy)
Masa
odpadów
poddana
odzyskowi
na
składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2006 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów stosowana do
rekultywacji
po
zamknięciu
składowiska w 2006 r. (jeśli
dotyczy)

[Mg]
(kod odpadów)

-

Mg

4796

[Mg

-

[Mg]
(kod odpadów)

-

Tabela 12 Karta składowiska odpadów Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie, ul.
Sulańska
L.p.

Elementy
charakterystyki
składowiska
odpadów

Zakres danych

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres
składowiska
odpadów

Informacje o
składowisku
odpadów

Miejski
Zakład
Gospodarki
Odpadami
Komunalnymi
w Koninie, ul.
Sulańska 13
62-510 Konin

1.2.

Gmina

Konin

1.3.

Powiat

Konin

1.4.

Województwo

Wielkopolskie

1.5.

REGON
posiada)

(jeśli

311080998

1.6.

NIP
posiada)

(jeśli

1.7.

Typ składowiska

(N/O/IN; OUO)
1)

IN

1.8.

Nazwa i adres
właściciela
składowiska
odpadów

Podać czy jest
to
jednostka
samorządu
terytorialnego,
Skarbu
Państwa,
przedsiębiorca
prywatny,
kapitał
mieszany
(podać
%
udziału
jednostek
samorządu
terytorialnego)

Jednostka
budżetowa,
właścicielem
obiektu jest
Gmina
Miejska
Konin

665-00-17907
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1.9.

REGON
posiada)

(jeśli

1.10

NIP

1.11.

Nazwa i adres
właściciela
gruntu
pod
składowiskiem
odpadów

1.12

REGON

1.13.

NIP

1.14.

Nazwa i adres
zarządzającego
składowiskiem
odpadów

311080998
665-00-17907
Podać czy jest
to
jednostka
samorządu
terytorialnego,
Skarbu
Państwa,
przedsiębiorca
prywatny,
kapitał
mieszany
(podać
%
udziału
jednostek
samorządu
terytorialnego)

Podać czy jest
to
jednostka
samorządu
terytorialnego,
Skarbu
Państwa,
przedsiębiorca
prywatny,
kapitał
mieszany
(podać
%
udziału
jednostek
samorządu
terytorialnego)

1.15.

REGON

1.16.

NIP

1.17

Czy
kierownik
składowiska
odpadów
posiada
wymagane
kwalifikacje?

[tak/nie]

1.18.

Liczba kwater

Szt.

1.19

Liczba
kwater
eksploatowanych

Szt.

1.20.

Liczba
kwater
zamkniętych

Szt.

1.21.

Czy składowisko
jest w trakcie
budowy?

[tak/nie]

Czy składowisko
jest w trakcie
eksploatacji
(przed
zamknięciem)

Tak/nie

1.22.

Jednostka
samorządu
terytorialnego
,
właścicielem
gruntu pod
składowiskie
m jest w
98,02%
Miasto Konin,
w 1,98%
Skarb
Państwa

Miejski
Zakład
Gospodarki
Odpadami
Komunalnymi
w Koninie, ul.
Sulańska 13
62-510 Konin

tak

1 podzielona
na 3 sektory
1
Nie

Tak
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1.23.

1.24.

1.25.

Czy składowisko
jest w trakcie
rekultywacji?

Tak/nie

Czy składowisko
jest w trakcie
monitoringu po
zakończeniu
rekultywacji?

Tak/nie

Czy składowisko
jest w okresie po
zakończeniu
monitoringu?

Tak/nie

2.

Decyzje
administracyjne

2.1.

Decyzja
lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)

Nie

Nie

Nie

Podać: organ
wydający, datę
wydania
decyzji,
znak
decyzji

Prezydent
Miasta
Konina
26.02.1986 r.
UAN
8380/3/86

2.2.

2.3.

2.4.

Decyzja
o
warunkach
zabudowy
i
zagospodarowan
ia terenu (jeśli
dotyczy)

Podać: organ
wydający, datę
wydania
decyzji,
znak
decyzji

Prezydent
Miasta
Konina

Pozwolenie
budowę

Podać: organ
wydający, datę
wydania
decyzji,
znak
decyzji,
wskazać jeśli
decyzja została
uchylona

Prezydent
Miasta
Konina

Podać: organ
wydający, datę
wydania
decyzji,
znak
decyzji

Prezydent
Miasta
Konina

na

Pozwolenie na
użytkowanie
(jeśli dotyczy)

08.05.1998 r.

26.02.1986 r.
UAN
8380/3/86

GKM806/8064/123/86
03.03.1986 r.

2.5.

Decyzja
o
wykonaniu
przeglądu
ekologicznego
na podstawie art.
33 ust. 1 ustawy
wprowadzającej

Podać: organ
wydający, datę
wydania
decyzji,
znak
decyzji

Decyzja
o
dostosowaniu na
podstawie art. 33
ust. 2 pkt 1
ustawy
wprowadzającej
2)
(jeśli dotyczy)

Podać: organ
wydający, datę
wydania
decyzji,
znak
decyzji,
wyznaczony
rok
dostosowania

14.01.2002 r.
RO-76387/2002

2)

2.6.

Prezydent
Miasta
Konina
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Wojewoda
Wielkopolski
12.12.2003 r.
SR.Ko.86617-14/03
Nie podano
roku

2.7.

2.8.

2.9.

Czy przepisów
wć decyzji o
dostosowaniu na
podstawie art. 33
ust. 2 pkt 1
ustawy
wprowadzającej
2)
została
wykonana?

[tak/nie]
Jeżeli nie to
wyjaśnić które
postanowienia i
dlaczego
nie
zostały
wykonane

Prace
modernizacyj
ne trwają –
zakończenie
ich realizacji
jest
przewidziane
na
30.03.2008 r.

Czy decyzja
dostosowaniu
została
przedłużona?

Jeżeli tak, to na
podstawie
jakiej decyzji –
podać:
podstawę
prawną, organ
wydający, datę
wydania
decyzji,
znak
decyzji,
wyznaczony
rok
dostosowania

----

o

Czy przedłużona
decyzja została
wykonana?

[tak/nie]
Jeżeli nie, to
wyjaśnić, które
postanowienia i
dlaczego
nie
zostały
wykonane

2.10.

Rok faktycznego
dostosowania
składowiska
odpadów

Podać
datę
dostosowania

2.11.

Decyzja
o
dostosowaniu na
podstawie art. 33
ust. 2 pkt 2
ustawy
wprowadzającej
2)
jeśli dotyczy

Podać: organ
wydający, datę
wydania
decyzji,
znak
decyzji,
wyznaczony
rok
dostosowania

Czy treść decyzji
o dostosowaniu
na podstawie art.
33 ust. 2 pkt 2
ustawy
wprowadzającej
2)
została
wykonana?

[tak/nie]

2.12

2.13

Czy decyzja
dostosowaniu
została
przedłużona?

o
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----

Wojewoda
Wielkopolski
12.12.2003 r.
SR.Ko.86617-14/03
Nie podano
roku

Jeśli nie, to
wyjaśnić które
postanowienia i
dlaczego
nie
zostały
wykonane

---

Jeżeli tak, to na
podstawie
jakiej decyzji –
podać:
podstawę
prawną, organ
wydający, datę
wydania
decyzji,
znak
decyzji,
wyznaczony
rok

---

dostosowania
2.14.

2.15

2.16.

2.17.

2.18

2.19.

2.20.

2.21.

Czy przedłużona
decyzja została
wykonana?

[tak/nie]
Jeżeli nie, to
wyjaśnić które
postanowienia i
nie
dlaczego
zostały
wykonane

Rok faktycznego
dostosowania
składowiska
odpadów

Podać rok

Decyzja
o
zamknięciu
składowiska na
podstawie art. 33
ust. 6 ustawy
wprowadzającej
2)
(jeśli dotyczy)

Podać: organ
wydający, datę
wydania
decyzji,
znak
decyzji,
wyznaczony
rok zamknięcia

Czy decyzja o
zamknięciu
składowiska na
podstawie art. 33
ust. 6 ustawy
wprowadzającej
2)
została
wykonana?

[tak/nie]

Czy decyzja
zamknięciu
została
przedłużona?

Jeżeli tak, to na
podstawie
jakiej decyzji –
podać:
podstawę
prawną, organ
wydający, datę
wydania
decyzji,
znak
decyzji,
wyznaczony
rok zamknięcia

---

---

jeżeli nie,
wyjaśnić
dlaczego

o

---

to

----

Czy przedłużona
decyzja
o
zamknięciu
została
wykonana?

[tak/nie]

Zgoda
zamknięcie
wydzielonej
części
składowiska
podstawie art.
ustawy
odpadach

na
54
o

Podać: organ
wydający, datę
wydania
znak
decyzji,
decyzji,
wyznaczony
rok zamknięcia,
datę
zaprzestania
przyjmowania
odpadów

---

Zgoda
na
zamknięcie
składowiska
odpadów
na
podstawie art. 54

Podać: organ
wydający, datę
wydania
decyzji,
znak
decyzji,

----

Jeżeli nie, to
wyjaśnić
dlaczego

na

73

ustawy
odpadach

2.22.

2.23.

2.24.

2.25.

2.26.

2.27.

2.28.

o

wyznaczony
rok zamknięcia,
datę
zaprzestania
przyjmowania
odpadów

Rok faktycznego
zamknięcia
składowiska
odpadów

Podać
datę
zamknięcia

Decyzja
zatwierdzająca
instrukcję
eksploatacji
składowiska

Podać: organ
wydający, datę
wydania
decyzji,
znak
decyzji,
wyznaczony
rok zamknięcia

Czy
decyzja
zatwierdzająca
instrukcję
eksploatacji
składowiska była
czasowa?

Jeżeli tak, to
wskazać a jaki
okres

Zezwolenie
na
prowadzenie
działalności
w
zakresie odzysku
lub
unieszkodliwiani
a odpadów (jeśli
dotyczy)

Podać: organ
wydający, datę
wydania
decyzji,
znak
decyzji, termin
obowiązywania
decyzji

Pozwolenie
zintegrowane
(jeśli dotyczy)

Podać: organ
wydający, datę
wydania
decyzji,
znak
decyzji, termin
obowiązywania

---

Czy składowisko
jest przewidziane
do
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego?

Jeżeli tak, to
podać
termin
(planowany)
złożenia
wniosku

Tak, wniosek
złożono
21.08.2006 r.

Czy
dla
składowiska była
wydana decyzja
w
sprawie
wstrzymania
działalności?

Jeżeli tak, to
podać dane nt.
decyzji:
podstawę
prawną, organ
wydający, datę
wydania
decyzji,
znak
decyzji, termin
wstrzymania
działalności

----

3.

Bazy danych
wykazy

3.1.

Czy składowisko
jest
ujęte
w
wykazie
zamieszczonym
w wojewódzkim
planie

---

Wojewoda
Wielkopolski
09.03.2005
SR.Ko.86621-2/05

nie

Wojewoda
Wielkopolski
21.06.2004 r.
SR.Ko.8.6621-6/04

i
[tak/nie]
Tak
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gospodarki
odpadami?
3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Czy
w
wojewódzkim
planie
gospodarki
odpadami
określono termin
zamknięcia
składowiska?

Jeżeli tak,
podać rok

Czy składowisko
jest
ujęte
w
wojewódzkiej
bazie
o
gospodarce
odpadami?

[tak/nie]

Czy składowisko
odpadów ujęte
jest
w bazie
WIOŚ

[tak/nie]

Czy składowisko
odpadów ujęte
jest
w bazie
Wojewódzkiego
Urzędu
Statystycznego?

[tak/nie]

Czy składowisko
zostało ujęte w
wykazie
przekazywanym
przez
Urząd
Wojewódzki do
Ministerstwa
Środowiska
w
2004 r?

[tak/nie]

Czy składowisko
zostało ujęte w
wykazie
przekazywanym
przez
Urząd
Wojewódzki do
Ministerstwa
Środowiska
w
2005 r.?

[tak/nie]

Czy składowisko
zostało ujęte w
wykazie
przekazywanym
przez
Urząd
Wojewódzki do
Ministerstwa
Środowiska
w
2006 r.?

[tak/nie]

to

Nie

--

--

---

---

---

---

4.

Wymagania
techniczne

4.1.

Pojemność
całkowita

m3

4.2.

Pojemność
zapełniona

m3

645 004,15
Mg

4.3.

Pojemność

m3

Brak danych
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2 718 900

pozostała
zapełnienia

do

4.4.

Powierzchnia w
granicach korony

m2

4.5.

Uszczelnienie

Brak [tak/nie]

Tak

Naturalna
bariera
geologiczna
(miąższość,
współczynnik
filtracji)

----

Sztuczna
bariera
geologiczna
(rodzaj,
miąższość,
współczynnik
filtracji)

Popioły z
elektrowni o
grubości 67,9 m

Izolacja
syntetyczna
(materiał,
grubość)

----

Brak [tak/nie]

Nie

Warstwa
drenażowa
(miąższość,
współczynnik
filtracji)

---

Kolektory
(materiał,
średnica)

---

Ukształtowanie
misy
(nachylenie
wzdłuż
kolektorów i w
kierunku
kolektorów, %)

---

Zewnętrzny
system rowów

---

Brak [tak/nie]

Tak

W specjalnych
zbiornikach
(pojemność,
m3)

300

Odprowadzanie
do kanalizacji
miejskiej
[tak/nie]

Nie

4.6.

4.7.

4.8.

Drenaż odcieków

Gromadzenie
odcieków

Postępowanie z
odciekami

Wywóz
do
oczyszczalni
miejskiej
[tak/nie]
Wykorzystanie
do
celów
technologiczny
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Brak danych

Tak – do
oczyszczalni
mechaniczno
-chemicznej
ZUO Konin
Zraszanie
kwatery

ch (jakich ?)

4.9.

4.10.

Instalacja
do
odprowadzania
gazu
składowiskoweg
o

Oczyszczanie
lub
podczyszczani
e we własnej
oczyszczalni
(odbiornik
ścieków
oczyszczonych
)

----

Brak [tak/nie]

Tak

Z emisją
atmosfery
Spalania
pochodni

Pas zieleni

w

--Tak

Odzysk energii

----

Brak [tak/nie]

Tak

Szerokość
pasa [m]

10
Tak

4.11.

Ogrodzenie

[tak/nie]

4.12.

Rejestracja
wjazdów

[tak/nie]

4.13.

Ewidencja
odpadów

[tak/nie]

4.14.

Waga

[tak/nie]

4.15.

Urządzenia
mycia
dezynfekcji

4.16.

do

Tak
Tak
Tak

do
i

[tak/nie]

Wykonywanie
warstw
przekrywających
odpady

[tak/nie]

Tak

Materiał (jeśli
odpady, podać
kod)

10 09 03, 10
09 08,

Tak

17 01 81, 17
05 04,
17 05 06, 19
12 09,
19 12 12, 20
02 02

4.17

4.18.

Monitoring
w
fazie
przedeksploatac
yjnej

Monitoring
w
fazie
eksploatacyjnej

Dane
meteorologiczn
e

Nie

Kontrola
wykonywania
elementów
służących do
monitoringu

Nie

Wody
powierzchniow
e

Tak

Wody
podziemne

Nie

Opad
atmosferyczny

Tak

Wody
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Przepływ i

lub
poeksploatacyjn
ej

powierzchniow
e

skład co
kwartał

Wody
odciekowe

Objętość co
miesiąc,
jakość co
kwartał

Wody
podziemne

Zwierciadło
wody i jej
jakość w 6
piezometrach
co kwartał

Gaz
składowiskowy

Emisja i skład
co miesiąc

Osiadanie
powierzchni
składowiska

Raz w roku

Struktura
i
skład odpadów

Raz w roku

5.

Dofinansowanie

5.1.

Czy
dostosowanie
składowiska
wymaga
dodatkowych
środków
finansowych
(poza środkami
własnymi
zarządzającego)
?

Jeżeli tak, to
wskazać
szacowaną
całkowitą kwotę
i środki własne
zarządzającego
.
Jeśli
nie,
wstawić „0”

Czy rekultywacja
składowiska
wymaga
dodatkowych
środków
finansowych
(poza środkami
własnymi
zarządzającego)
?

Jeżeli tak, to
wskazać
szacowaną
całkowitą kwotę
i środki własne
zarządzającego
nie,
.
Jeśli
wstawić „0”

5.2.

Odpady

6.1.

Czy
na
składowisku
odpadów
są
deponowane
odpady
komunalne?

Tak/nie

Czy
na
składowisku
odpadów
są
deponowane
wyłącznie
odpady
wydobywcze
określone
w
dyrektywie
2006/21/WE

Tak/nie

6.3.

5 361 590,16
Środki
własne
340 000

6.

6.2.

Szacowana
kwota

---

Tak

Nie

Kody odpadów,
które
są
dopuszczone do

Zgodnie z
Rozporządze
niem Ministra
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składowania
składowisku
3)
odpadów

6.4.

6.5.

Gospodarki z
dnia 30
października
2002 r. w
sprawie
rodzajów
odpadów,
które mogą
być
składowane
w sposób
nieselektywn
y – par. 1,
ust. 2

na

Czy odpady są
składowane
zgodnie
z
rozporządzeniem
Ministra
4)
Gospodarki?

Tak/nie

Kody odpadów
dopuszczonych
do odzysku na
składowisku
odpadów
(jeśli
dotyczy)

Podać, w jakim
celu
są
wykorzystywan
e poszczególne
rodzaje
odpadów

Tak

10 09 03, 10
09 08,
17 01 81, 17
01 01,
17 05 04, 17
05 06,
19 12 09, 19
12 12,
20 02 02

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Czy
do
rekultywacji
wykorzystywane
są odpady?

Jeżeli tak, to
podać
jakie
rodzaje
odpadów
(kody) i na
podstawie
jakiej decyzji,
ze wskazaniem
podstawy
prawnej,
organu
wydającego,
daty
decyzji,
znaku decyzji

Masa odpadów
składowana
w
2003 r. (jeśli
dotyczy)

[Mg]

Masa odpadów
poddana
odzyskowi
na
składowisku
odpadów
w
trakcie
eksploatacji
składowiska
w
2003 r. (jeśli
dotyczy)

[Mg]

Masa odpadów
stosowana
do
rekultywacji po
zamknięciu

[Mg]

---

---

----

(kod odpadów)
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---

składowiska
w
2003 r. (jeśli
dotyczy)
6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14

6.15.

6.16.

6.17

Masa odpadów
składowana
w
2004 r. (jeśli
dotyczy)

Mg

Masa odpadów
poddana
odzyskowi
na
składowisku
odpadów
w
trakcie
eksploatacji
w
składowiska
2004 r. (jeśli
dotyczy)

[Mg]

Masa odpadów
stosowana
do
rekultywacji po
zamknięciu
składowiska
w
2004 r. (jeśli
dotyczy)

[Mg]

Masa odpadów
składowana
w
2005 r. ( jeśli
dotyczy)

Mg

Masa odpadów
poddana
odzyskowi
na
składowisku
odpadów
w
trakcie
eksploatacji
składowiska
w
2005 r. (jeśli
dotyczy)

[Mg

Masa odpadów
stosowana
do
rekultywacji po
zamknięciu
składowiska
w
2004 r. (jeśli
dotyczy)

[Mg]

Masa odpadów
składowana
w
2006 r. ( jeśli
dotyczy)

Mg

Masa odpadów
poddana
odzyskowi
na
składowisku
odpadów
w
trakcie
eksploatacji
składowiska
w

[Mg

59 753,1

19 718,52

(kod odpadów)
---

42 252,8
13 943,42 –
przesypki
9 854,78 –
utwardzenie
dróg
wewnątrzzakł
adowych i
placów,
uszczelnianie
skarp
bocznych
składowiska,
rekultywacja
bieżąca

(kod odpadów)
---

23 948,02
8 914,73 –
przesypki
30 847,23 –
utwardzenie
dróg
wewnątrzzakł
adowych i
placów,
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2006 r.
dotyczy)

6.18.

(jeśli

uszczelnianie
skarp
bocznych
składowiska,
rekultywacja
bieżąca

Masa odpadów
stosowana
do
rekultywacji po
zamknięciu
składowiska
w
2006 r. (jeśli
dotyczy)

[Mg]
(kod odpadów)
---

Instalacje odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów
4B

Tabela 13 Karta instalacji odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów – stan na dzień
31 grudnia 2006 r.
L.p.
1.
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Elementy
charakterystyki
instalacji
Ogólne informacje o obiekcie
Nazwa i adres składowiska
odpadów
Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Rodzaj instalacji

Zakres danych

Informacje o instalacji

Podać:
Proces
odzysku
lub
unieszkodliwiania odpadów 1)
P

1.8.

Opis
stosowanych
metod
odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów

1.9.

Nazwa i
instalacji

1.10.
1.11.
1.12.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Nazwa i adres właściciela
gruntu pod instalacją

adres

właściciela

Podać czy jest to jednostka
samorządu
terytorialnego,
Skarbu
Państwa,
przedsiębiorca
prywatny,
kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu
terytorialnego)

Podać czy jest to jednostka
samorządu
terytorialnego,
Skarbu
Państwa,
przedsiębiorca
prywatny,
kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu
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Miejski Zakład Gospodarki
Odpadami Komunalnymi w
Koninie, ul. Sulańska 13
62-510 Konin
Konin
Konin
wielkopolskie
311080998
665-23-67-244
Sortownia z trzema liniami do segregacji zmieszanych
odpadów komunalnych, 1 do
doczyszczania szkła, 1 do
doczyszczania
tworzyw
sztucznych.
Sortowanie
zostało
określone
jako
proces R15 – przetwarzanie
odpadów
w
celu
ich
przygotowania do odzysku,
w tym do recyklingu
Sortowanie
zmieszanych
odpadów komunalnych oraz
doczyszczanie
odpadów
selektywnie zmieszanych
Jednostka
budżetowa,
właścicielem jest Gmina
Miejska Konin

000657237
665-00-17-907
Jednostka
samorządu
terytorialnego.
Właścicielem gruntu pod
składowiskiem
jest
w
98,02% Miasto Konin, w
1,98% Skarb Państwa

1.13.
1.14.
1.15.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Nazwa i adres zarządzającego
instalacją

1.16.
1.17.
1.18.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik instalacji posiada
wymagane kwalifikacje (jeśli
dotyczy) ?
Decyzję administracyjne
Decyzja lokalizacyjna (jeśli
dotyczy)

2.
2.1.

2.2.

Decyzja
o
warunkach
zabudowy i zagospodarowania
terenu (jeśli dotyczy)

2.3.

Pozwolenie na budowę

2.4.

Pozwolenie na
(jeśli dotyczy)

2.5.

Zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie odzysku
lub unieszkodliwiania odpadów
(jeśli dotyczy)

2.6.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli
dotyczy)

2.7.

Czy instalacja jest przewidziane
do
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego?
Czy dla instalacja była wydana
decyzja w sprawie wstrzymania
działalności?

2.8.

3.
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.

4.
4.1.

użytkowanie

Bazy danych i wykazy
Czy instalacja jest ujęta w
wykazie zamieszczonym w
wojewódzkim planie gospodarki
odpadami?
Czy instalacja jest ujęta w
wojewódzkiej
bazie
o
gospodarce odpadami?
Czy instalacja ujęta jest w bazie
WIOŚ
Czy instalacja ujęta jest w bazie
Wojewódzkiego
Urzędu
Statystycznego?
Odpady
Rodzaj
i
ilość
odpadów
dopuszczonych do odzysku

Podać czy jest to jednostka
samorządu
terytorialnego,
Skarbu
Państwa,
przedsiębiorca
prywatny,
kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu

Miejski Zakład Gospodarki
Odpadami Komunalnymi w
Koninie, ul. Sulańska 13
62-510 Konin
311080998
665-23-67-244
Tak

Tak/nie

Podać:
organ wydający,
datę wydania decyzji,
znak decyzji
Podać:
organ wydający,
datę wydania decyzji,
znak decyzji
Podać:
organ wydający,
datę wydania decyzji,
znak decyzji,
wskazać jeśli decyzja została
uchylona
Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji
Podać:
organ wydający,
datę wydania decyzji, znak
decyzji,
termin obowiązywania decyzji
Podać:
organ wydający,
datę wydania decyzji,
znak decyzji,
termin obowiązywania
Jeżeli tak, to podać termin
(planowany) złożenia wniosku

Prezydent Miasta Konina
26.02.1986 r.
UAN 8380/3/86
Prezydent Miasta Konina
08.05.1998 r.
UAN.7331-190/98
Prezydent Miasta Konina
12.01.2001
UA.7353-551/2000

Prezydent Miasta Konina
03.01.2003 r.
UA.7355-336/02
Wojewoda Wielkopolski
21.06.2004 r.
SR.Ko-8.6621-6/04
15.05.2014 r.
----

Wniosek
został
21.08.2006 r.

Jeżeli tak, to podać dane nt.
decyzji:
podstawę
prawną,
organ wydający, datę wydania
decyzji, znak decyzji, termin
wstrzymania działalności

Nie

[tak/nie]

---

[tak/nie]

---

[tak/nie]

---

[tak/nie]

---

Podać:
2)
kod odpadu
P

82

złożony

Maksymalna ilość odpadów
dopuszczonych do odzysku

P

4.2.

4.3.
4.4.
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10

Rodzaj
i
ilość
dopuszczonych
unieszkodliwiania

odpadów
do

oraz ilość w Mg/rok dla
każdego odpadu

Mg

nie zostały określone dla
poszczególnych
rodzajów
odpadów tylko określonych
procesów
odzysku.
Dla
procesu:
R3 – recykling substancji
organicznych jest to 60 000
Mg/rok
R14
–
inne
działania
prowadzące
do
wykorzystania odpadów w
całości lub części jest to
90 000 Mg/rok
R1 – wykorzystanie jako
paliwa lub innego środka
wykorzystania energii jest to
100 Mg/rok
Maksymalna ilość odpadów
dopuszczonych
do
unieszkodliwiania
zostały
określone
dla
poszczególnych grup a nie
rodzajów odpadów:
01 – 50 000
02 – 2 500
03 – 8 000
04 – 3 000
05 – 7 000
06 – 7 000
07 – 5 000
08 – 2 000
10 – 25 000
11 – 3 000
12 – 4 000
15 – 5 000
16 – 2 000
17 – 40 000
19 – 60 000
20 – 110 000
Maksymalna, łączna ilość
odpadów do składowania
MG/rok wynosi 110 000
1 379 Mg

Mg

Nie dotyczy

Mg

3 254,41 Mg

Mg

Nie dotyczy

Mg

13 979,53 Mg

Mg

Nie dotyczy

Mg

32 348,06

Mg

Nie dotyczy

P

Podać:
kod odpadu2)
oraz ilość w Mg/rok dla
każdego odpadu
P

Masa
odpadów
poddana
odzyskowi w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa
odpadów
poddana
unieszkodliwieniu w 2003 r.
Masa
odpadów
poddana
odzyskowi w 2004r. (jeśli
dotyczy)
Masa
odpadów
poddana
unieszkodliwieniu w 2004r.
Masa
odpadów
poddana
odzyskowi w 2005r. (jeśli
dotyczy)
Masa
odpadów
poddana
unieszkodliwieniu w 2005r.
Masa
odpadów
poddana
odzyskowi w 2006r. (jeśli
dotyczy)
Masa
odpadów
poddana
unieszkodliwieniu w 2006r.

Tabela 14 Karta instalacji odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów – stan na dzień
31 grudnia 2006 r.
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L.p.
1.
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Elementy
charakterystyki
instalacji
Ogólne informacje o obiekcie
Nazwa i adres składowiska
odpadów
Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Rodzaj instalacji

Zakres danych

Informacje o instalacji

Podać:
Proces
odzysku
lub
unieszkodliwiania odpadów 1)
P

1.8.

Opis
stosowanych
metod
odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów

1.9.

Nazwa i
instalacji

1.10.
1.11.
1.12.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Nazwa i adres właściciela
gruntu pod instalacją

1.13.
1.14.
1.15.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Nazwa i adres zarządzającego
instalacją

1.16.
1.17.
1.18.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik instalacji posiada
wymagane kwalifikacje (jeśli
dotyczy) ?
Decyzję administracyjne
Decyzja lokalizacyjna (jeśli
dotyczy)

2.
2.1.

2.2.

adres

właściciela

Decyzja
o
warunkach
zabudowy i zagospodarowania

Podać czy jest to jednostka
samorządu
terytorialnego,
Skarbu
Państwa,
przedsiębiorca
prywatny,
kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu
terytorialnego)

Podać czy jest to jednostka
samorządu
terytorialnego,
Skarbu
Państwa,
przedsiębiorca
prywatny,
kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu
Podać czy jest to jednostka
samorządu
terytorialnego,
Skarbu
Państwa,
przedsiębiorca
prywatny,
kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu

Miejski Zakład Gospodarki
Odpadami Komunalnymi w
Koninie, ul. Sulańska 13
62-510 Konin
Konin
Konin
wielkopolskie
311080998
665-23-67-244
Kompostownia
–
R3
Recykling lub regeneracja
substancji
organicznych,
które nie są stosowane jako
rozpuszczalniki (włączając
kompostowanie
i
inne
biologiczne
procesy
przekształcania)
System kompostowania w
rękawach foliowych (ROTOCOMP), technologia oparta
na zastosowaniu zasobnika
z
wymuszonym
napowietrzaniem,
umożliwiająca w wysokim
stopniu
sterowanie
procesem zachodzącym w
masie
kompostowej.
Kompostownia pryzmowa.
Jednostka
budżetowa,
właścicielem jest Gmina
Miejska Konin

000657237
665-00-17-907
Jednostka
samorządu
terytorialnego.
Właścicielem gruntu pod
składowiskiem
jest
w
98,02% Miasto Konin, w
1,98% Skarb Państwa
Miejski Zakład Gospodarki
Odpadami Komunalnymi w
Koninie, ul. Sulańska 13
62-510 Konin
311080998
665-23-67-244
Tak

Tak/nie

Podać:
organ wydający,
datę wydania decyzji,
znak decyzji
Podać:
organ wydający,
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Prezydent Miasta Konina
26.02.1986 r.
UAN 8380/3/86
Prezydent Miasta Konina
08.05.1998 r.

terenu (jeśli dotyczy)
2.3.

Pozwolenie na budowę

2.4.

Pozwolenie na
(jeśli dotyczy)

2.5.

Zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie odzysku
lub unieszkodliwiania odpadów
(jeśli dotyczy)

2.6.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli
dotyczy)

2.7.

Czy instalacja jest przewidziane
do
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego?
Czy dla instalacja była wydana
decyzja w sprawie wstrzymania
działalności?

2.8.

3.
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.

4.
4.1.

użytkowanie

Bazy danych i wykazy
Czy instalacja jest ujęta w
wykazie zamieszczonym w
wojewódzkim planie gospodarki
odpadami?
Czy instalacja jest ujęta w
wojewódzkiej
bazie
o
gospodarce odpadami?
Czy instalacja ujęta jest w bazie
WIOŚ
Czy instalacja ujęta jest w bazie
Wojewódzkiego
Urzędu
Statystycznego?

datę wydania decyzji,
znak decyzji
Podać:
organ wydający,
datę wydania decyzji,
znak decyzji,
wskazać jeśli decyzja została
uchylona
Podać: organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji
Podać:
organ wydający,
datę wydania decyzji, znak
decyzji,
termin obowiązywania decyzji
Podać:
organ wydający,
datę wydania decyzji,
znak decyzji,
termin obowiązywania
Jeżeli tak, to podać termin
(planowany) złożenia wniosku

odpadów
do

Prezydent Miasta Konina
03.01.2003 r.
UA.7355-336/02
Wojewoda Wielkopolski
21.06.2004 r.
SR.Ko-8.6621-6/04
15.05.2014 r.
----

Wniosek
został
21.08.2006 r.
Nie

[tak/nie]

---

[tak/nie]

---

[tak/nie]

---

[tak/nie]

---

Odpady
Rodzaj
i
ilość
odpadów
dopuszczonych do odzysku

Rodzaj
i
ilość
dopuszczonych
unieszkodliwiania

Prezydent Miasta Konina
12.01.2001
UA.7353-551/2000

Jeżeli tak, to podać dane nt.
decyzji:
podstawę
prawną,
organ wydający, datę wydania
decyzji, znak decyzji, termin
wstrzymania działalności

Podać:
2)
kod odpadu
oraz ilość w Mg/rok dla
każdego odpadu
P

P

4.2.

UAN.7331-190/98

P

Podać:
kod odpadu2)
oraz ilość w Mg/rok dla
P
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złożony

Maksymalna ilość odpadów
dopuszczonych do odzysku
nie zostały określone dla
poszczególnych
rodzajów
odpadów tylko określonych
procesów
odzysku.
Dla
procesu:
R3 – recykling substancji
organicznych jest to 60 000
Mg/rok
R14
–
inne
działania
prowadzące
do
wykorzystania odpadów w
całości lub części jest to
90 000 Mg/rok
R1 – wykorzystanie jako
paliwa lub innego środka
wykorzystania energii jest to
100 Mg/rok
Maksymalna ilość odpadów
dopuszczonych
do
unieszkodliwiania
zostały

każdego odpadu

4.3.
4.4.
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10

Masa
odpadów
poddana
odzyskowi w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa
odpadów
poddana
unieszkodliwieniu w 2003 r.
Masa
odpadów
poddana
odzyskowi w 2004r. (jeśli
dotyczy)
Masa
odpadów
poddana
unieszkodliwieniu w 2004r.
Masa
odpadów
poddana
odzyskowi w 2005r. (jeśli
dotyczy)
Masa
odpadów
poddana
unieszkodliwieniu w 2005r.
Masa
odpadów
poddana
odzyskowi w 2006r. (jeśli
dotyczy)
Masa
odpadów
poddana
unieszkodliwieniu w 2006r.

Mg

określone
dla
poszczególnych grup a nie
rodzajów odpadów:
01 – 50 000
02 – 2 500
03 – 8 000
04 – 3 000
05 – 7 000
06 – 7 000
07 – 5 000
08 – 2 000
10 – 25 000
11 – 3 000
12 – 4 000
15 – 5 000
16 – 2 000
17 – 40 000
19 – 60 000
20 – 110 000
Maksymalna, łączna ilość
odpadów do składowania
MG/rok wynosi 110 000
1 064,96 Mg

Mg

Nie dotyczy

Mg

1 480,92 Mg

Mg

Nie dotyczy

Mg

12 918,72 Mg

Mg

Nie dotyczy

Mg

22 667,21 Mg

Mg

Nie dotyczy

Objaśnienia do tabeli nr 6:
1) Zgodnie z załącznikiem nr 5 (procesy odzysku) lub załącznikiem nr 6 (procesy unieszkodliwiania) do
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz, 628 wraz późniejszymi zm.)
2) 2) Wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz..U. Nr 112, poz. 1206)
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