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1. Wst p

Sprawozdanie z wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla yckiego Zwi zku Gmin za okres od
01.01.2004 r. do 31.12.2006 r. Dokument powsta  przy wspó pracy wszystkich gmin, które obejmuje
rzeczony PGO. Jednocze nie gminy te s  cz onkami ZG. ród ami danych do sporz dzenia
sprawozdania by y:

- wydane decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami wraz z wnioskami o ich
wydanie,

- wojewódzka baza danych dotycz cych wytwarzania i gospodarowania odpadami,
- roczniki statystyczne,
- roczne sprawozdania z dzia alno ci wojewódzkich funduszy ochrony rodowiska i gospodarki

wodnej,
- materia y dostarczone przez Gminy.

2. Cele

W ostatnich latach gospodarka odpadami sta a si  priorytetem w ramach dzia  na rzecz ochrony
rodowiska. Dzia ania te wymagaj  znacznych nak adów finansowych i organizacyjnych, bowiem Polska

jest producentem du ej ilo ci odpadów, w tym komunalnych i znajduje si  na pocz tku drogi
zmierzaj cej do uporz dkowania spraw zwi zanych z ich zagospodarowaniem. Jednak nale y zwróci
uwag , i  powstawanie odpadów i narastaj ca ich ilo  jest jedn  z oznak rozwoju spo eczno -
gospodarczego. Natomiast wdra anie procesów odzysku i unieszkodliwiania odpadów jest
podstawowym dzia aniem zwi zanym z prawid owym zagospodarowaniem odpadów i ochron
rodowiska przyrodniczego. Ma to równie  na celu zaspokajanie podstawowych potrzeb spo eczno ci

lokalnych zarówno wspó czesnego jak i przysz ych pokole , zgodnie z zasadami zrównowa onego
rozwoju.

3. Podstawa prawna

Zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony
rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr

143, poz. 1196, z 2003 r. Nr 7, poz. 78 i Nr 190, poz. 1865, z 2004 r. Nr 49, poz. 464, z 2005 r. Nr 113,
poz. 954 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 360) rady gmin zosta y zobowi zane do uchwalenia gminnych
programów ochrony rodowiska do dnia 30 czerwca 2004 r. Na mocy art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr
199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1208 i Nr 191, poz.
1956, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 90, poz. 758, Nr 130, poz. 1087, Nr 175, poz. 1458 i 1462 i Nr 180,
poz. 1495 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 360) gminny plan gospodarki odpadami stanowi cz  gminnego
programu ochrony rodowiska i jest tworzony w trybie i na zasadach okre lonych w przepisach o
ochronie rodowiska.
Ogólny zakres zagadnie , który powinien znale  swoje odzwierciedlenie w gminnych planach
gospodarki odpadami zosta  okre lony w art. 14 ust. 2 oraz art. 15 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach. Uszczegó owienie tych zapisów zosta o zawarte w § 4 i § 6 pkt 2 i 4
rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporz dzania planów
gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 333).
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Natomiast obowi zek sk adania co dwa lata radzie gminy sprawozda  z realizacji gminnego planu
gospodarki odpadami zosta  na ony na organ wykonawczy gminy w art. 14 ust. 13 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach.
W dniu 13 pa dziernika 2005 r. wesz a w ycie ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458 oraz z 2006 r. Nr 63, poz.
441), która wprowadzi a modyfikacje dotycz ce:

- zakresu gminnych planów gospodarki odpadami,
- okresu sprawozdawczego oraz procedury przygotowania sprawozdania z realizacji gminnego

planu gospodarki odpadami.

4. Rodzaj i ilo  odpadów poddawanych poszczególnym procesom
unieszkodliwiania i odzysku

Tabela 1. Rodzaj i ilo  odpadów poddawanych poszczególnym procesom
unieszkodliwiania i odzysku w latach 2004 – 2006.

2004 r. 2005 r. 2006 r.
Kod

odpadu
Masa
[Mg]

Oznaczenie
procesu

unieszkodliwiania

Masa
[Mg]

Oznaczenie
procesu

unieszkodliwiania

Masa
[Mg]

Oznaczenie
procesu

unieszkodliwiania
Brody

20 03 01 172,07 D5 B.D. Brak danych 138,88 D5
Gozdnica

20 03 01 1482,30 D5 1903,4 D5 1301,0 D5
20 03 03 70,29 D5 B.D. Brak danych 75,07 D5

owa
10 01 01 4,8 D5 B.D. Brak danych B.D. Brak danych
10 11 99 16,8 D5 B.D. Brak danych B.D. Brak danych
17 01 01 25,1 D5 B.D. Brak danych B.D. Brak danych
17 01 02 32,2 D5 B.D. Brak danych B.D. Brak danych
17 03 80 1,9 D5 B.D. Brak danych B.D. Brak danych
17 09 04 6,7 D5 B.D. Brak danych B.D. Brak danych
20 02 02 40,0 D5 B.D. Brak danych B.D. Brak danych
20 02 03 119,6 D5 B.D. Brak danych B.D. Brak danych
20 03 01 334,1 D5 B.D. Brak danych B.D. Brak danych
20 03 03 113,4 D5 B.D. Brak danych B.D. Brak danych
20 03 07 23,0 D5 B.D. Brak danych B.D. Brak danych
20 03 99 2331,6 D5 B.D. Brak danych B.D. Brak danych

Jasie
20 03 01 1697,1 D1 1281,78 D1 11653,94 D1

Lipinki yckie
20 03 01 57,88 D5 57,08 D5 35,88 D5

Lubsko
20 03 01 7.931,06 D1 B.D. Brak danych B.D. Brak danych
20 03 03 682,58 D1 B.D. Brak danych B.D. Brak danych

knica
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20 03 01 1221,47 D5 B.D. D5 1133,68 D5
Przewóz

20 03 01 B.D. Brak danych B.D. Brak danych 228,62 D5
Trzebiel

…… B.D. Brak danych B.D. Brak danych B.D. Brak danych
Tuplice

20 03 01 B.D. Brak danych B.D. Brak danych 651 D1
Wymiarki

…… B.D. Brak danych B.D. Brak danych B.D. Brak danych
Gmina aga

…… B.D. Brak danych B.D. Brak danych B.D. Brak danych
Miasto aga

…… B.D. Brak danych B.D. Brak danych B.D. Brak danych
Gmina ary

………. B.D. Brak danych B.D. Brak danych B.D. Brak danych
Miasto ary

20 03 01 13985,9 D5 13255,5 D5 11116,32 D5

Tabela 2. Ilo ci i rodzaje odpadów (z wy czeniem odpadów komunalnych)
poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania na terenie gminy w latach
2004 - 2006.

2004 r. 2005 r. 2006 r.
Kod

odpadu
Masa
[Mg]

Oznaczenie
procesu

unieszkodliwiania

Masa
[Mg]

Oznaczenie
procesu

unieszkodliwiania

Masa
[Mg]

Oznaczenie
procesu

unieszkodliwiania
Brody

…….. B.D. Brak danych B.D. Brak danych B.D. Brak danych
Gozdnica

…… B.D. Brak danych B.D. Brak danych B.D. Brak danych
owa

... Nie wyst puj Nie wyst puj Nie wyst puj
Jasie

15 01 01 B.D. Brak danych 2,520 D1 3,62 D1
15 01 02 B.D. Brak danych B.D. Brak danych 3,54 D1

Lipinki yckie
…… B.D. Brak danych B.D. Brak danych B.D. Brak danych

Lubsko
02 01 03 79,40 D1 B.D. Brak danych 51,27 D1
02 06 01 23,29 D1 B.D. Brak danych - -
04 01 99 20,08 D1 B.D. Brak danych - -
04 02 99 12,01 D1 B.D. Brak danych 1,79 D1
10 01 01 144,81 D1 B.D. Brak danych 34,47 D1
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17 01 02 0,58 D1 B.D. Brak danych - -
17 03 80 - - B.D. Brak danych 53,83 D1
17 09 04 79,50 D1 B.D. Brak danych 32,05 D1
19 08 01 39,0 D1 B.D. Brak danych 45,75 D1

knica
……….. B.D. Brak danych B.D. Brak danych B.D. Brak danych

Przewóz
…… B.D. Brak danych B.D. Brak danych B.D. Brak danych

Trzebiel
…… B.D. Brak danych B.D. Brak danych B.D. Brak danych

Tuplice
…… B.D. Brak danych B.D. Brak danych B.D. Brak danych

Wymiarki
…… B.D. Brak danych B.D. Brak danych B.D. Brak danych

Gmina aga
…… B.D. Brak danych B.D. Brak danych B.D. Brak danych

Miasto aga
…… B.D. Brak danych B.D. Brak danych B.D. Brak danych

Gmina ary
…… B.D. Brak danych B.D. Brak danych B.D. Brak danych

Miasto ary
B.D. Brak danych B.D. Brak danych B.D. Brak danych

Obja nienia do tabel 1 i 2:

1) Kod odpadu lub kod grupy odpadów - wed ug rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 27
wrze nia 2001 r.w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206).

2) Masa - wed ug informacji zawartych w wojewódzkiej bazie danych prowadzonej przez marsza ka
województwa lub w odniesieniu do 2006 r. zgodnie z informacjami zawartymi w formularzach

cych do sporz dzania i przekazywania zbiorczych zestawie  danych o odpadach i
komunalnych osadach ciekowych okre lonych w rozporz dzeniu Ministra rodowiska z dnia 11
grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy s cych do sporz dzania
i przekazywania zbiorczych zestawie  danych (Dz.U. Nr 152, poz. 1737).

3) Oznaczenie procesu unieszkodliwiania zgodnie z za cznikiem nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach.

4) W tabelach nale y zebra  zsumowane dane o odpadach poddanych unieszkodliwianiu na terenie
gminy. Oznacza to podanie cznej masy odpadów dla ka dego kodu odpadów. Je eli odpady
jednego rodzaju by y poddawane ró nym procesom unieszkodliwiania, nale y pokaza  w
odr bnych wierszach, jaka masa danego odpadu by a poddana, jakiemu procesowi
unieszkodliwiania.
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Tabela 3. Ilo ci i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym
procesom odzysku na terenie gminy w latach 2004-2006.

2004 r. 2005 r. 2006 r.
Kod

odpadu
Masa
[Mg]

Oznaczenie
procesu

unieszkodliwia
nia

Masa
[Mg]

Oznaczenie
procesu

unieszkodliwiania

Masa
[Mg]

Oznaczenie
procesu

unieszkodliwiania

Brody
…. B.D. Brak danych B.D. Brak danych B.D. Brak danych

Gozdnica
……. B.D. Brak danych B.D. Brak danych B.D. Brak danych

owa
10 11 12 6162,0 R11,R12,R13,

R14
B.D. Brak danych B.D. Brak danych

15 01 07    23,5 „ B.D. Brak danych B.D. Brak danych
17 04 05 11,0 „ B.D. Brak danych B.D. Brak danych
20 01 39 0,4 „ B.D. Brak danych B.D. Brak danych
10 11 12 - - 14179,1 R 2,4,5,6,7,8,9 B.D. Brak danych
15 01 07 - - 732,9 „ B.D. Brak danych
10 01 02 - - 142,7 „ B.D. Brak danych

Jasie
…… B.D. Brak danych B.D. Brak danych B.D. Brak danych

Lipinki yckie
…… B.D. Brak danych B.D. Brak danych B.D. Brak danych

Lubsko
…. B.D. Brak danych B.D. Brak danych B.D. Brak danych

knica
20 01 01 16,1 Brak danych B.D. B.D. 22,32 Brak danych
20 01 40 3,4 Brak danych B.D. B.D. 1,69 Brak danych

Przewóz

Trzebiel
…… B.D. Brak danych B.D. Brak danych B.D. Brak danych

Tuplice
…… B.D. Brak danych B.D. Brak danych B.D. Brak danych

Wymiarki
…… B.D. Brak danych B.D. Brak danych B.D. Brak danych

Gmina aga
…… B.D. Brak danych B.D. Brak danych B.D. Brak danych

Miasto aga
…… B.D. Brak danych B.D. Brak danych B.D. Brak danych
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Gmina ary
…… B.D. Brak danych B.D. Brak danych B.D. Brak danych

Miasto ary
20 01 01 8,4 Przekazane

innemu
posiadaczowi

odpadów

5,3 Przekazane
innemu

posiadaczowi
odpadów

6,1 Przekazane
innemu

posiadaczowi
odpadów

20 01 02 25,1 Przekazane
innemu

posiadaczowi
odpadów

50,0 Przekazane
innemu

posiadaczowi
odpadów

8,6 Przekazane
innemu

posiadaczowi
odpadów

20 01 39 14,9 Przekazane
innemu

posiadaczowi
odpadów

18 Przekazane
innemu

posiadaczowi
odpadów

6,5 Przekazane
innemu

posiadaczowi
odpadów

Tabela 4. Ilo ci i rodzaje odpadów (z wy czeniem odpadów komunalnych)
poddanych poszczególnym procesom odzysku na terenie gminy w latach 2004-
2006.

Brody
2004 r. 2005 r. 2006 r.

Kod
odpadu

Masa
[Mg]

Oznaczenie
procesu

unieszkodliwiania

Masa
[Mg]

Oznaczenie
procesu

unieszkodliwiania

Masa
[Mg]

Oznaczenie
procesu

unieszkodliwiania
15 01 02 B.D. Brak danych 1,93 Brak danych 1,3 Brak danych

Gozdnica
2004 r. 2005 r. 2006 r.

Kod
odpadu

Masa
[Mg]

Oznaczenie
procesu

unieszkodliwiania

Masa
[Mg]

Oznaczenie
procesu

unieszkodliwiania

Masa
[Mg]

Oznaczenie
procesu

unieszkodliwiania
……… B.D. Brak danych B.D. Brak danych B.D. Brak danych

owa
2004 r. 2005 r. 2006 r.

Kod
odpadu

Masa
[Mg]

Oznaczenie
procesu

unieszkodliwiania

Masa
[Mg]

Oznaczenie
procesu

unieszkodliwiania

Masa
[Mg]

Oznaczenie
procesu

unieszkodliwiania
10 01 01 4,8 D 1,3,5,7,12 B.D. Brak danych
10 11 99 16,0 „ B.D. Brak danych
17 01 01 25,1 „ B.D. Brak danych
17 01 01 32,1 „ B.D. Brak danych
17 03 80 1,9 „ B.D. Brak danych
17 09 04 6,7 „ B.D. Brak danych
20 02 02 40,0 „ B.D. Brak danych
20 02 03 119,6 „ B.D. Brak danych
20 03 01 333,7 „ B.D. Brak danych
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20 03 03 113,4 „ B.D. Brak danych
20 03 07 23,0 „ B.D. Brak danych
20 03 99 2331,6 „ B.D. Brak danych

Jasie
2004 r. 2005 r. 2006 r.

Kod
odpadu

Masa
[Mg]

Oznaczenie
procesu

unieszkodliwiania

Masa
[Mg]

Oznaczenie
procesu

unieszkodliwiania

Masa
[Mg]

Oznaczenie
procesu

unieszkodliwiania
…… B.D. Brak danych B.D. Brak danych B.D. Brak danych

Lipinki yckie
2004 r. 2005 r. 2006 r.

Kod
odpadu

Masa
[Mg]

Oznaczenie
procesu

unieszkodliwiania

Masa
[Mg]

Oznaczenie
procesu

unieszkodliwiania

Masa
[Mg]

Oznaczenie
procesu

unieszkodliwiania
…… B.D. Brak danych B.D. Brak danych B.D. Brak danych

Lubsko
2004 r. 2005 r. 2006 r.

Kod
odpadu

Masa
[Mg]

Oznaczenie
procesu

unieszkodliwiania

Masa
[Mg]

Oznaczenie
procesu

unieszkodliwiania

Masa
[Mg]

Oznaczenie
procesu

unieszkodliwiania
…. B.D. Brak danych B.D. Brak danych B.D. Brak danych

knica
2004 r. 2005 r. 2006 r.

Kod
odpadu

Masa
[Mg]

Oznaczenie
procesu

unieszkodliwiania

Masa
[Mg]

Oznaczenie
procesu

unieszkodliwiania

Masa
[Mg]

Oznaczenie
procesu

unieszkodliwiania
B.D. B.D. B.D. B.D. B.D. B.D.

Przewóz
2004 r. 2005 r. 2006 r.

Kod
odpadu

Masa
[Mg]

Oznaczenie
procesu

unieszkodliwiania

Masa
[Mg]

Oznaczenie
procesu

unieszkodliwiania

Masa
[Mg]

Oznaczenie
procesu

unieszkodliwiania
15 01 02 B.D. Brak danych B.D. Brak danych 2,79
15 01 07 B.D. Brak danych B.D. Brak danych 2,42

Trzebiel
2004 r. 2005 r. 2006 r.

Kod
odpadu

Masa
[Mg]

Oznaczenie
procesu

unieszkodliwiania

Masa
[Mg]

Oznaczenie
procesu

unieszkodliwiania

Masa
[Mg]

Oznaczenie
procesu

unieszkodliwiania
…… B.D. Brak danych B.D. Brak danych B.D. Brak danych

Tuplice
2004 r. 2005 r. 2006 r.

Kod
odpadu

Masa
[Mg]

Oznaczenie
procesu

unieszkodliwiania

Masa
[Mg]

Oznaczenie
procesu

unieszkodliwiania

Masa
[Mg]

Oznaczenie
procesu

unieszkodliwiania
…… B.D. Brak danych B.D. Brak danych B.D. Brak danych

Wymiarki
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2004 r. 2005 r. 2006 r.
Kod

odpadu
Masa
[Mg]

Oznaczenie
procesu

unieszkodliwiania

Masa
[Mg]

Oznaczenie
procesu

unieszkodliwiania

Masa
[Mg]

Oznaczenie
procesu

unieszkodliwiania
B.D. B.D. B.D. B.D. B.D. B.D.

Gmina aga
2004 r. 2005 r. 2006 r.

Kod
odpadu

Masa
[Mg]

Oznaczenie
procesu

unieszkodliwiania

Masa
[Mg]

Oznaczenie
procesu

unieszkodliwiania

Masa
[Mg]

Oznaczenie
procesu

unieszkodliwiania
…… B.D. Brak danych B.D. Brak danych B.D. Brak danych

Miasto aga
2004 r. 2005 r. 2006 r.

Kod
odpadu

Masa
[Mg]

Oznaczenie
procesu

unieszkodliwiania

Masa
[Mg]

Oznaczenie
procesu

unieszkodliwiania

Masa
[Mg]

Oznaczenie
procesu

unieszkodliwiania
…… B.D. Brak danych B.D. Brak danych B.D. Brak danych

Gmina ary
2004 r. 2005 r. 2006 r.

Kod
odpadu

Masa
[Mg]

Oznaczenie
procesu

unieszkodliwiania

Masa
[Mg]

Oznaczenie
procesu

unieszkodliwiania

Masa
[Mg]

Oznaczenie
procesu

unieszkodliwiania
…… B.D. Brak danych B.D. Brak danych B.D. Brak danych

Miasto ary
2004 r. 2005 r. 2006 r.

Kod
odpadu

Masa
[Mg]

Oznaczenie
procesu

unieszkodliwiania

Masa
[Mg]

Oznaczenie
procesu

unieszkodliwiania

Masa
[Mg]

Oznaczenie
procesu

unieszkodliwiania
03 01 01 61380,0 R1 51000,0 R1 B.D. B.D.
03 01 05 98433,8 R11, R12, R13,

R14 pozosta e
metody

366788,5 R11, R12, R13,
R14 pozosta e

metody
B.D. B.D.

03 01 82 1975,5 R1 3259,4 R1 B.D. B.D.
03 03 99 1430,1 R1 1517,9 R1 B.D. B.D.
08 04 16 221,0 R11, R12, R13,

R14 pozosta e
metody

B.D. B.D. B.D. B.D.

19 08 01 89,4 R1 117,8 R1 B.D. B.D.
19 08 02 51,0 R1 42,0 R1 B.D. B.D.

Obja nienia do tabel 3 i 4:
1) Kod odpadu lub kod grupy odpadów - wed ug rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 27

wrze nia 2001 r.w sprawie katalogu odpadów.
2) Masa - wed ug informacji zawartych w wojewódzkiej bazie danych prowadzonej przez marsza ka

województwa lub w odniesieniu do 2006 r. zgodnie z informacjami zawartymi w formularzach
cych do sporz dzania i przekazywania zbiorczych zestawie  danych o odpadach i

komunalnych osadach ciekowych okre lonych w rozporz dzeniu Ministra rodowiska z dnia 11
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grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy s cych do sporz dzania
i przekazywania zbiorczych zestawie  danych.

3) Oznaczenie procesu odzysku zgodnie z za cznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach.

4) W tabelach nale y zebra  zsumowane dane o odpadach poddanych odzyskowi na terenie gminy.
Oznacza to podanie cznej masy odpadów dla ka dego kodu odpadów. Je eli odpady jednego
rodzaju by y poddawane ró nym procesom odzysku, nale y pokaza  w odr bnych wierszach,
jaka masa danego odpadu by a poddana, jakiemu procesowi odzysku.

4.1 Stan formalno-prawny instalacji do odzysku oraz unieszkodliwiania
odpadów

Sk adowiska odpadów zlokalizowane na terenie yckiego Zwi zku Gmin.

Tabela 5.1. Karta sk adowiska odpadów w Gozdnicy - stan na dzie  31 grudnia
2006 r.
L.p. Elementy charakterystyki

sk adowiska odpadów
Zakres danych Informacje o sk adowisku

odpadów
1. 1. Ogólne informacje o obiekcie
1.1. Nazwa i adres sk adowiska

odpadów
Sk adowisko odpadów

komunalnych w Gozdnicy
ul. Ko ciuszki

1.2. Gmina Gozdnica
1.3. Powiat aga ski
1.4. Województwo Lubuskie
1.5. REGON (je li posiada) 000525
1.6. NIP (je li posiada) 924-10-01-313
1.7. Typ sk adowiska (N/O/IN; OUO)1) IN
1.8. Nazwa i adres w ciciela

sk adowiska odpadów
Poda , czy jest to jednostka
samorz du terytorialnego,

Skarbu Pa stwa, przedsi biorca
prywatny, kapita  mieszany (poda

% udzia u jednostek samorz du
terytorialnego).

Gmina Gozdnica
ul. wierczewskiego 2

68-130 Gozdnica
JST

100%

1.9. REGON (je li posiada)
1.10 NIP (je li posiada)
1.11. Nazwa i adres w ciciela

gruntu pod sk adowiskiem
odpadów

Gmina Gozdnica
ul. wierczewskiego 2

68-130 Gozdnica
JST

100%
1.12. REGON (je li posiada)
1.13. NIP (je li posiada)
1.14. Nazwa i adres Gmina Gozdnica
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zarz dzaj cego
sk adowiskiem odpadów

ul. wierczewskiego 2
68-130 Gozdnica

1.15. REGON (je li posiada)
1.16. NIP (je li posiada)
1.17. Czy kierownik sk adowiska

odpadów posiada
wymagane kwalifikacje?

[tak/nie] Tak

1.18. Liczba kwater szt. 3 projektowane
1.19. Liczba kwater

eksploatowanych
szt. 1

1.20. Liczba kwater zamkni tych szt. 0
1.21. Czy sk adowisko jest w

trakcie budowy?
[tak/nie] Nie

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

[tak/nie]
[tak/nie]

Nie

1.23. Czy sk adowisko jest w
trakcie rekultywacji?

[tak/nie] Nie

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

[tak/nie] Nie

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

[tak/nie] Nie

2. Decyzje administracyjne
2.1. Decyzja lokalizacyjna (je li

dotyczy)
Poda :

organ wydaj cy,
dat  wydania decyzji,

znak decyzji.

Burmistrz Miasta Gozdnica
z dnia 04.11.1993 r.
znak: GM. 7331/1/93

2.2. Decyzja o warunkach
zabudowy i
zagospodarowania terenu
(je li dotyczy)

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji.

Nie dotyczy

2.3. Pozwolenie na budow Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji;

wskaza , je li decyzja
zosta a uchylona.

Urz d Rejonowy w arach
Delegatura w aganiu

z dnia 05.12.1997r.
znak: UN -7351-2/8/97

2.4. Pozwolenie na u ytkowanie
(je li dotyczy)

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji.

Urz d Rejonowy w arach
Delegatura w aganiu

z dnia 02.11.1998r.
znak: UN -7351-2/9/98

2.5. Decyzja o wykonaniu
przegl du ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1
ustawy wprowadzaj cej2)

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji.

Starosta aga ski
RO iB.III.o -7640/06/03

31.12.2003 r.

2.6. Decyzja o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust. 2 pkt

Poda :
organ wydaj cy, Nie dotyczy



14

1 ustawy wprowadzaj cej2)
(je li dotyczy)

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

wyznaczony rok dostosowania.
2.7. Czy przepisów w  decyzji o

dostosowaniu na podstawie
art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy
wprowadzaj cej2) zosta a
wykonana?

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

zosta y wykonane.

Nie dotyczy

2.8. Czy decyzja o dostosowaniu
zosta a przed ona?

Je eli tak, to na podstawie
jakiej decyzji - poda :

podstaw  prawn ,
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

wyznaczony rok dostosowania.

Nie dotyczy

2.9. Czy przed ona decyzja
zosta a wykonana?

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

zosta y wykonane.

Nie dotyczy

2.10. Rok faktycznego
dostosowania sk adowiska
odpadów Poda  dat
dostosowania.

Poda dat dostosowania. Nie dotyczy

2.11. Decyzja o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust. 2 pkt
2 ustawy wprowadzaj cej2)
(je li dotyczy)

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

wyznaczony rok dostosowania.

Nie dotyczy

2.12. Czy przepisów w  decyzji o
dostosowaniu na podstawie
art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy
wprowadzaj cej2) zosta a
wykonana?

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

zosta y wykonane.

Nie dotyczy

2.13. Czy decyzja o dostosowaniu
zosta a przed ona?

Je eli tak, to na podstawie
jakiej decyzji - poda :

podstaw  prawn ,
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

wyznaczony rok dostosowania.

Nie dotyczy

2.14. Czy przed ona decyzja
zosta a wykonana?

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

zosta y wykonane.

Nie dotyczy

2.15. Rok faktycznego
dostosowania sk adowiska
odpadów

Poda  rok. Nie dotyczy

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

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,

Nie dotyczy
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wprowadzaj cej2) (je li
dotyczy)

znak decyzji,
wyznaczony rok

zamkni cia.
2.17. Czy decyzja o zamkni ciu

sk adowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy
wprowadzaj cej2) zosta a
wykonana?

[tak/nie]
Je eli nie, to wyja ni

dlaczego.

Nie dotyczy

2.18. Czy decyzja o zamkni ciu
zosta a przed ona?

Je eli tak, to na podstawie
jakiej decyzji . poda :

podstaw  prawn ,
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

wyznaczony rok
zamkni cia.

Nie dotyczy

2.19. Czy przed ona decyzja o
zamkni ciu zosta a
wykonana?

[tak/nie]
Je eli nie, to wyja ni

dlaczego.

Nie dotyczy

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

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

wyznaczony rok
zamkni cia,

dat  zaprzestania
przyjmowania odpadów.

Nie dotyczy

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

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

wyznaczony rok zamkni cia,
dat  zaprzestania przyjmowania

odpadów.

Nie dotyczy

2.22. Rok faktycznego
zamkni cia sk adowiska
odpadów

Poda  dat  zamkni cia. Nie dotyczy

2.23. Decyzja zatwierdzaj ca
instrukcj  eksploatacji
sk adowiska

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji.

Starosta aga ski
z 23.01.2004r.

znak:
RO iB.III.O -7621/1/04

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

Je eli tak, to wskaza  najaki
okres.

do 2011 roku

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

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

termin obowi zywania.

Starosta aga ski
z 29.12.2004r.

znak: RO iB.III-6/1-1/04
obowi zuje do28.12.2014r.
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2.26. Pozwolenie zintegrowane
(je li dotyczy)

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

termin obowi zywania.

Nie dotyczy.

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

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

Nie dotyczy

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

Je eli tak, to poda  dane nt.
decyzji:

podstaw  prawn ,
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

termin wstrzymania dzia alno ci.

Nie

3. Bazy danych i wykazy
3.1. Czy sk adowisko jest uj te

w wykazie zamieszczonym
w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?

 [tak/nie] Tak

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

[tak/nie] Nie

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

[tak/nie] Tak

3.4. Czy sk adowisko odpadów
jest uj te w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji
Ochrony rodowiska?

[tak/nie] Tak

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

[tak/nie] Tak

3.6. Czy sk adowisko zosta o
uj te w wykazie
przekazywanym przez
Urz d Wojewódzki do
Ministerstwa rodowiska w
2004 r.?

Brak danych

3.7. Czy sk adowisko zosta o
uj te w wykazie
przekazywanym przez
Urz d Wojewódzki do
Ministerstwa rodowiska w
2005 r.?

Brak danych
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3.8. Czy sk adowisko zosta o
uj te w wykazie
przekazywanym przez
Urz d Wojewódzki do
Ministerstwa rodowiska w
2006 r.?

Brak danych

4. Wymagania techniczne
4.1. Pojemno  ca kowita m3           55000
4.2. Pojemno  zape niona m3           39000
4.3. Pojemno  pozosta a do

zape nienia m3
          16000

4.4. Powierzchnia w granicach
korony

m2           11000

[tak/nie] Tak
                        [tak/nie] Glina grub. 0,5 m

k = 10 ¹¹ m/sek
Sztuczna bariera

geologiczna (rodzaj,
mi szo , wspó czynnik

filtracji)

4.5. Uszczelnienie

Izolacja syntetyczna
(materia , grubo )

geomembrana PEHD
grub 1,5 mm

[tak/nie] Tak
Warstwa drena owa

(mi szo , wspó czynnik
filtracji)

grubo  0,30 m
wykonana z wiru
frakcji 16/32 mm

Kolektory (materia ,
rednica)

rury perforowane PEHD
o otworach 12 mm
D = 100mm i D = 200mm
rury pe ne kielichowe
PEHD   D  =  100mm  i  D  =
200 mm

Ukszta towanie misy
(nachylenie wzd

kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)

spadek poprzeczny od
2-4% do rodka – gdzie
uk ada si  s czki o spadku
pod nym 1,5%.

4.6. Drena  odcieków

Zewn trzny system rowów rów opaskowy L= 169 m
przepust elbetowy ø 0,4m
L = 13 m

Tak4.7. Gromadzenie odcieków
W specjalnych zbiornikach

(pojemno , m3) 80
Odprowadzenie do
kanalizacji miejskiej Nie

4.8. Post powanie z odciekami

Wywóz do oczyszczalni
miejskiej [tak/nie] Tak
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Wykorzystanie do celów
technologicznych (jakich?) Nie

Oczyszczanie lub
podczyszczanie we w asnej

oczyszczalni (odbiornik
cieków oczyszczonych)

Nie

Brak [tak/nie] nie tylko studnia
odgazowuj ca

Z emisj  do atmosfery Tak
Spalanie w pochodni Nie

4.9. Instalacja do
odprowadzania
gazu sk adowiskowego

Odzysk energii Nie
Brak [tak/nie] Tak4.10. Pas zieleni

Szeroko  pasa [m] Wysypisko otoczone
lasami

4.11. Ogrodzenie [tak/nie] Tak
4.12. Rejestracja wjazdów [tak/nie] Tak
4.13. Ewidencja odpadów [tak/nie] Tak
4.14. Waga [tak/nie] Tak
4.15. Urz dzenia do mycia i

dezynfekcji
[tak/nie] Tak

4.16. Wykonywanie warstw
przekrywaj cych odpady

Materia
(je li odpady, poda  kod)

z odkrywki kopalnianej

Dane meteorologiczne w okresie projektowania
Kontrola wykonywania

elementów s cych do
monitoringu

Wody powierzchniowe by  zb dny

4.17. Monitoring w fazie przed
eksploatacyjnej

Wody podziemne badania hydrogeologiczne
Opad atmosferyczny Tak

Wody powierzchniowe Tak
Wody odciekowe Tak
Wody podziemne Tak – piezometry 5 szt.

Gaz sk adowiskowy Tak
Osiadanie powierzchni

sk adowiska
Nie - kompaktorowanie

4.18. Monitoring w fazie
eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

Struktura i sk ad odpadów Tak
5. Dofinansowanie
5.1. Czy dostosowanie

sk adowiska wymaga
dodatkowych rodków
finansowych (poza rodkami

asnymi zarz dzaj cego)?

Je eli tak, to wskaza
szacowan  ca kowit  kwot

i rodki w asne zarz dzaj cego.
Je li nie, wstawi  .0.

Tak 120000 PLN
w  tym  40000  PLN  rodki

asne zarz dzaj cego

5.2. Czy rekultywacja
sk adowiska wymaga
dodatkowych rodków
finansowych (poza rodkami

asnymi zarz dzaj cego)?

Je eli tak, to wskaza
szacowan  ca kowit  kwot

i rodki w asne zarz dzaj cego.
Je li nie, wstawi  .0..

                0

6. Odpady
6.1. Czy na sk adowisku [tak/nie] Tak



19

odpadów s  deponowane
odpady komunalne?

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

[tak/nie] Nie

6.3. Kody odpadów, które s
dopuszczone do
sk adowania na sk adowisku
odpadów3)

[tak/nie] Tak

6.4. Czy odpady s  sk adowane
zgodnie z rozporz dzeniem
Ministra Gospodarki?4)

[tak/nie] Tak

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

Poda , w jakim celu s
wykorzystywane

poszczególne rodzaje
odpadów.

Nie dotyczy

6.6. Czy do rekultywacji
wykorzystywane s
odpady?

Je eli tak, to poda  jakie
rodzaje odpadów (kody) i

na podstawie jakiej decyzji,
ze wskazaniem podstawy

prawnej, organu wydaj cego,
 daty decyzji,
znaku decyzji.

Nie

6.7. Masa odpadów sk adowana
w 2003 r.

[Mg] 1516

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

[Mg] Nie dotyczy

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

[Mg] Nie dotyczy

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

[Mg] 1276

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

[Mg] Nie dotyczy

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

[Mg]
(kod odpadów)

Nie dotyczy

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

[Mg] 1914



20

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

[Mg] Nie dotyczy

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

[Mg]
(kod odpadów)

Nie dotyczy

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

[Mg] 1376

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

[Mg] Nie dotyczy

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

[Mg]
(kod odpadów)

Nie dotyczy

Tabela 5.2. Karta sk adowiska odpadów w Gminie I owa (Czy ówek) - stan na dzie
31 grudnia 2006 r.

L.p. Elementy charakterystyki
sk adowiska odpadów

Zakres danych Informacje o sk adowisku
odpadów

1. 1. Ogólne informacje o obiekcie
1.1. Nazwa i adres sk adowiska

odpadów
Sk adowisko Odpadów

Czy ówek
1.2. Gmina owa
1.3. Powiat aga ski
1.4. Województwo Lubuskie
1.5. REGON (je li posiada) 970016688
1.6. NIP (je li posiada) 924-000-41-95
1.7. Typ sk adowiska (N/O/IN; OUO)1) IN
1.8. Nazwa i adres w ciciela

sk adowiska odpadów
Poda , czy jest to jednostka
samorz du terytorialnego,

Skarbu Pa stwa, przedsi biorca
prywatny, kapita  mieszany (poda

% udzia u jednostek samorz du
terytorialnego).

Gmina I owa
J.S.T.
100%

1.9. REGON (je li posiada) 000530040
1.10. NIP (je li posiada) 924-10-02-413
1.11. Nazwa i adres w ciciela

gruntu pod sk adowiskiem
odpadów

Gmina I owa
J.S.T.
100%
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1.12. REGON (je li posiada) 000530040
1.13. NIP (je li posiada) 924-10-02-413
1.14. Nazwa i adres

zarz dzaj cego
sk adowiskiem odpadów

ZGKiM
owa

Ul. eromskiego 25
1.15. REGON (je li posiada) 970016688
1.16. NIP (je li posiada) 924-000-41-95
1.17. Czy kierownik sk adowiska

odpadów posiada
wymagane kwalifikacje?

[tak/nie]
Tak

1.18. Liczba kwater szt. 1
1.19. Liczba kwater

eksploatowanych
szt. 1

1.20. Liczba kwater zamkni tych szt. 0
1.21. Czy sk adowisko jest w

trakcie budowy?
[tak/nie] Nie

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

[tak/nie] Tak

1.23. Czy sk adowisko jest w
trakcie rekultywacji?

[tak/nie] Nie

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

[tak/nie] Nie

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

[tak/nie] Nie

2. Decyzje administracyjne
2.1. Decyzja lokalizacyjna (je li

dotyczy)
Poda :

organ wydaj cy,
dat  wydania decyzji,

znak decyzji.

Burmistrz Miasta agania
5.08.1994r.

WGP-II-7331/9/94

2.2. Decyzja o warunkach
zabudowy i
zagospodarowania terenu
(je li dotyczy)

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji.

Urz d Woj.w Zielonej
Górze

31.05.1996r.
Os-ei-od-7629/26/96

2.3. Pozwolenie na budow Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji;

wskaza , je li decyzja
zosta a uchylona.

Urz d Rejonowy
ary  19.08.1994r.

UN -7351/158/24/94-I

2.4. Pozwolenie na u ytkowanie
(je li dotyczy)

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji.

Urz d Rejonowy
ary 22.05.1996r

UN -7351/3/20/
96

2.5. Decyzja o wykonaniu
przegl du ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,

Starosta aga ski
04.02.2002r.

RO .III.o -7640
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ustawy wprowadzaj cej2) znak decyzji. /2/02
2.6. Decyzja o dostosowaniu na

podstawie art. 33 ust. 2 pkt
1 ustawy wprowadzaj cej2)
(je li dotyczy)

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

wyznaczony rok dostosowania.

Starosta aga ski
31.12.2003r.

RO iB.III.o -7640
/2/02

2.7. Czy przepisów w  decyzji o
dostosowaniu na podstawie
art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy
wprowadzaj cej2) zosta a
wykonana?

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

zosta y wykonane.

Tak

2.8. Czy decyzja o dostosowaniu
zosta a przed ona?

Je eli tak, to na podstawie
jakiej decyzji - poda :

podstaw  prawn ,
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

wyznaczony rok dostosowania.

Nie dotyczy

2.9. Czy przed ona decyzja
zosta a wykonana?

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

zosta y wykonane.

Nie dotyczy

2.10. Rok faktycznego
dostosowania sk adowiska
odpadów Poda  dat
dostosowania.

Poda  dat  dostosowania. 2005r.

2.11. Decyzja o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust. 2 pkt
2 ustawy wprowadzaj cej2)
(je li dotyczy)

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

wyznaczony rok dostosowania.

Nie dotyczy

2.12. Czy przepisów w  decyzji o
dostosowaniu na podstawie
art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy
wprowadzaj cej2) zosta a
wykonana?

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

zosta y wykonane.
Nie

2.13 Czy decyzja o dostosowaniu
zosta a przed ona?

Je eli tak, to na podstawie
jakiej decyzji - poda :

podstaw  prawn ,
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

wyznaczony rok dostosowania.

Nie

2.14. Czy przed ona decyzja
zosta a wykonana?

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

zosta y wykonane.

Nie

2.15. Rok faktycznego
dostosowania sk adowiska
odpadów

Poda  rok.
Nie dotyczy
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2.16. Decyzja o zamkni ciu
sk adowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy
wprowadzaj cej2) (je li
dotyczy)

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

wyznaczony rok
zamkni cia.

Nie dotyczy

2.17. Czy decyzja o zamkni ciu
sk adowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy
wprowadzaj cej2) zosta a
wykonana?

[tak/nie]
Je eli nie, to wyja ni

dlaczego. Nie

2.18. Czy decyzja o zamkni ciu
zosta a przed ona?

Je eli tak, to na podstawie
jakiej decyzji . poda :

podstaw  prawn ,
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

wyznaczony rok
zamkni cia.

Nie

2.19. Czy przed ona decyzja o
zamkni ciu zosta a
wykonana?

[tak/nie]
Je eli nie, to wyja ni

dlaczego.

Nie dotyczy

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

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

wyznaczony rok
zamkni cia,

dat  zaprzestania
przyjmowania odpadów.

Nie dotyczy

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

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

wyznaczony rok zamkni cia,
dat  zaprzestania przyjmowania

odpadów.

Nie dotyczy

2.22. Rok faktycznego
zamkni cia sk adowiska
odpadów

Poda  dat  zamkni cia.
Nie dotyczy

2.23. Decyzja zatwierdzaj ca
instrukcj  eksploatacji
sk adowiska

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji.

Starosta aga ski
31.12.2003r.

RO iB.III.o -7624
/4/03

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

Je eli tak, to wskaza  najaki
okres. Nie

2.25. Zezwolenie na prowadzenie
dzia alno ci w zakresie
odzysku lub

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,

Starosta aga ski
26.03.2004r.

RO iB.III.od -I/3
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unieszkodliwiania odpadów
(je li dotyczy)

znak decyzji,
termin obowi zywania.

7628/10/3/03  31.12.2012r.

2.26. Pozwolenie zintegrowane
(je li dotyczy)

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

termin obowi zywania.

Nie dotyczy

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

Je eli tak, to poda  termin
(planowany) z enia wniosku. Nie

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

Je eli tak, to poda  dane nt.
decyzji:

podstaw  prawn ,
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

termin wstrzymania dzia alno ci.

Nie

3. Bazy danych i wykazy
3.1. Czy sk adowisko jest uj te

w wykazie zamieszczonym
w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?

[tak/nie]
Tak

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

Je eli tak, to poda  rok.

Nie

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

[tak/nie]
Tak

3.4. Czy sk adowisko odpadów
jest uj te w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji
Ochrony rodowiska?

[tak/nie]
Tak

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

[tak/nie]
Nie

3.6. Czy sk adowisko zosta o
uj te w wykazie
przekazywanym przez
Urz d Wojewódzki do
Ministerstwa rodowiska w
2004 r.?

[tak/nie]

Nie

3.7. Czy sk adowisko zosta o
uj te w wykazie
przekazywanym przez
Urz d Wojewódzki do
Ministerstwa rodowiska w
2005 r.?

[tak/nie]

Nie
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3.8. Czy sk adowisko zosta o
uj te w wykazie
przekazywanym przez
Urz d Wojewódzki do
Ministerstwa rodowiska w
2006 r.?

[tak/nie]

Nie

4. Wymagania techniczne
4.1. Pojemno  ca kowita m3 54800
4.2. Pojemno  zape niona m3 47028
4.3. Pojemno  pozosta a do

zape nienia m3
7772

4.4. Powierzchnia w granicach
korony

m2 8300

Brak [tak/nie] Tak
Naturalna bariera

geologiczna (mi szo ,
wspó czynnik filtracji)

Brak danych

Sztuczna bariera
geologiczna (rodzaj,

mi szo , wspó czynnik
filtracji)

Bentomata – 6,4mm
geomembranaPEHD2mm.

Warstwa filtr. ochronna
0,40m

4.5. Uszczelnienie

Izolacja syntetyczna
(materia , grubo )

Brak [tak/nie] Nie
Warstwa drena owa

(mi szo , wspó czynnik
filtracji)

Warstwa piask. w.
O gr.0,4m
16/32mm

Kolektory (materia ,
rednica) PCV Ø 200

Ukszta towanie misy
(nachylenie wzd

kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)

1,9%

4.6. Drena  odcieków

Zewn trzny system rowów Tak
Brak [tak/nie] Tak4.7. Gromadzenie odcieków

W specjalnych zbiornikach
(pojemno , m3)

105m3

Odprowadzenie do
kanalizacji miejskiej

Nie dotyczy

Wywóz do oczyszczalni
miejskiej [tak/nie]

Tak

Wykorzystanie do celów
technologicznych (jakich?)

Deszczowanie
powierzchnia sk adowiska

odpadów.

4.8. Post powanie z odciekami

Oczyszczanie lub
podczyszczanie we w asnej

oczyszczalni (odbiornik
cieków oczyszczonych)

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

4.9. Instalacja do
odprowadzania
gazu sk adowiskowego

Odzysk energii
Brak [tak/nie] Nie4.10. Pas zieleni

Szeroko  pasa [m] 200
4.11. Ogrodzenie [tak/nie] Tak
4.12. Rejestracja wjazdów [tak/nie] Tak
4.13. Ewidencja odpadów [tak/nie] Tak
4.14. Waga [tak/nie] Tak
4.15. Urz dzenia do mycia i

dezynfekcji
[tak/nie] Tak

4.16. Wykonywanie warstw
przekrywaj cych odpady

Materia
(je li odpady, poda  kod)

Pospó ka wirowo-
piaskowa

Dane meteorologiczne

Kontrola wykonywania elementów
s u cych do monitoringu

Wody powierzchniowe

4.17. Monitoring w fazie przed
eksploatacyjnej

Wody podziemne
Opad atmosferyczny Tak

Wody powierzchniowe Nie
Wody odciekowe Tak
Wody podziemne Tak

Gaz sk adowiskowy Tak
Osiadanie powierzchni

sk adowiska
Tak

4.18. Monitoring w fazie
eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

Struktura i sk ad odpadów Tak
5. Dofinansowanie
5.1. Czy dostosowanie

sk adowiska wymaga
dodatkowych rodków
finansowych (poza rodkami

asnymi zarz dzaj cego)?

Je eli tak, to wskaza
szacowan  ca kowit  kwot

i rodki w asne zarz dzaj cego.
Je li nie, wstawi  .0.

Tak
750 ty .
Na budow  II kwatery
sk adowej

5.2. Czy rekultywacja
sk adowiska wymaga
dodatkowych rodków
finansowych (poza rodkami

asnymi zarz dzaj cego)?

Je eli tak, to wskaza
szacowan  ca kowit  kwot

i rodki w asne zarz dzaj cego.
Je li nie, wstawi  .0..

Brak danych

6. Odpady
6.1. Czy na sk adowisku

odpadów s  deponowane
odpady komunalne?

[tak/nie] Tak

6.2. Czy na sk adowisku
odpadów s  deponowane
wy cznie odpady
wydobywcze okre lone w

[tak/nie] Nie
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dyrektywie 2006/21/WE?.
6.3. Kody odpadów, które s

dopuszczone do
sk adowania na sk adowisku
odpadów3)

[tak/nie]
101101 101199 150102 150105

160119 170101
170102 170180 170182 170904

190801 190802
190805 190999 200202

200203 200301
200306 200307

200399

6.4. Czy odpady s  sk adowane
zgodnie z rozporz dzeniem
Ministra Gospodarki?4)

[tak/nie] Tak

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

Poda , w jakim celu s
wykorzystywane

poszczególne rodzaje
odpadów.

6.6. Czy do rekultywacji
wykorzystywane s
odpady?

Je eli tak, to poda  jakie
rodzaje odpadów (kody) i

na podstawie jakiej decyzji,
ze wskazaniem podstawy

prawnej, organu wydaj cego,
daty decyzji,

znaku decyzji.
6.7. Masa odpadów sk adowana

w 2003 r.
[Mg] 3707

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

[Mg] 44,6

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

[Mg] Nie dotyczy

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

[Mg] 3048,8

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

[Mg] 43,21

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

[Mg]
(kod odpadów) Nie dotyczy

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

[Mg] 2253,5

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

[Mg] 61,8
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6.15. Masa odpadów stosowana
do rekultywacji po
zamkni ciu sk adowiska w
2005 r. (je li dotyczy)

[Mg]
(kod odpadów) Nie dotyczy

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

[Mg] 3508

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

[Mg] 101

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

[Mg]
(kod odpadów)

Nie dotyczy

Tabela 5.3. Karta sk adowiska odpadów w Lubsku - stan na dzie  31 grudnia 2006
r.
L.p. Elementy charakterystyki

sk adowiska odpadów
Zakres danych Informacje o sk adowisku

odpadów
1. 1. Ogólne informacje o obiekcie

1.1. Nazwa i adres sk adowiska
odpadów

Wysypisko
ul. Z ota, 68-300 Lubsko

1.2. Gmina Lubsko
1.3. Powiat ary
1.4. Województwo Lubuskie
1.5. REGON (je li posiada) Brak danych
1.6. NIP (je li posiada) Brak danych
1.7. Typ sk adowiska (N/O/IN; OUO)1) O
1.8. Nazwa i adres w ciciela

sk adowiska odpadów
Poda , czy jest to jednostka
samorz du terytorialnego,

Skarbu Pa stwa, przedsi biorca
prywatny, kapita  mieszany (poda

% udzia u jednostek samorz du
terytorialnego).

Gmina w Lubsku
Pl. Wolno ci 1

100%
68 - 320 Lubsko

1.9. REGON (je li posiada) 970770646
1.10 NIP (je li posiada) 9281925733
1.11. Nazwa i adres w ciciela

gruntu pod sk adowiskiem
odpadów

Gmina w Lubsku
Pl. Wolno ci 1

100%
68 - 320 Lubsko

1.12. REGON (je li posiada) 970770646
1.13. NIP (je li posiada) 9281925733
1.14. Nazwa i adres

zarz dzaj cego
sk adowiskiem odpadów

PGKiM w Lubsku Sp. z o,o,
Ul. XX lecia PRL 3
68 - 320 Lubsko

1.15. REGON (je li posiada)
1.16. NIP (je li posiada)
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1.17. Czy kierownik sk adowiska
odpadów posiada
wymagane kwalifikacje?

[tak/nie] TAK

1.18. Liczba kwater szt. 5
1.19. Liczba kwater

eksploatowanych
szt. 5

1.20. Liczba kwater zamkni tych szt. -
1.21. Czy sk adowisko jest w

trakcie budowy?
[tak/nie] NIE

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

[tak/nie] TAK

1.23. Czy sk adowisko jest w
trakcie rekultywacji?

[tak/nie] TAK

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

[tak/nie] NIE

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

[tak/nie] NIE

2. Decyzje administracyjne
2.1. Decyzja lokalizacyjna (je li

dotyczy)
Poda :

organ wydaj cy,
dat  wydania decyzji,

znak decyzji.

NIE DOTYCZY

2.2. Decyzja o warunkach
zabudowy i
zagospodarowania terenu
(je li dotyczy)

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji.

NIE DOTYCZY

2.3. Pozwolenie na budow Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji;

wskaza , je li decyzja
zosta a uchylona.

Urz d Rejonowy ary
Delegatura Lubsko
UNL – 7350/24/91/L

z 28.03.1991 r.

2.4. Pozwolenie na u ytkowanie
(je li dotyczy)

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji.

Prezydium Powiatowej
Rady Narodowej w Lubsku

Nr 3/70 z 27.03.1970 r.

2.5. Decyzja o wykonaniu
przegl du ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1
ustawy wprowadzaj cej2)

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji.

Starosta ary
BO.II 7623/49/1/01/2002

15.10.2002 r.

2.6. Decyzja o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust. 2 pkt
1 ustawy wprowadzaj cej2)
(je li dotyczy)

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

wyznaczony rok dostosowania.

NIE DOTYCZY

2.7. Czy przepisów w  decyzji o
dostosowaniu na podstawie

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

NIE DOTYCZY
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art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy
wprowadzaj cej2) zosta a
wykonana?

postanowienia i dlaczego nie
zosta y wykonane.

2.8. Czy decyzja o dostosowaniu
zosta a przed ona?

Je eli tak, to na podstawie
jakiej decyzji - poda :

podstaw  prawn ,
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

wyznaczony rok dostosowania.

NIE DOTYCZY

2.9. Czy przed ona decyzja
zosta a wykonana?

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

zosta y wykonane.

NIE DOTYCZY

2.10. Rok faktycznego
dostosowania sk adowiska
odpadów Poda  dat
dostosowania.

Poda dat dostosowania. NIE DOTYCZY

2.11. Decyzja o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust. 2 pkt
2 ustawy wprowadzaj cej2)
(je li dotyczy)

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

wyznaczony rok dostosowania.

NIE DOTYCZY

2.12. Czy przepisów w  decyzji o
dostosowaniu na podstawie
art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy
wprowadzaj cej2) zosta a
wykonana?

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

zosta y wykonane.

NIE DOTYCZY

2.13. Czy decyzja o dostosowaniu
zosta a przed ona?

Je eli tak, to na podstawie
jakiej decyzji - poda :

podstaw  prawn ,
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

wyznaczony rok dostosowania.

NIE DOTYCZY

2.14. Czy przed ona decyzja
zosta a wykonana?

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

zosta y wykonane.

NIE DOTYCZY

2.15. Rok faktycznego
dostosowania sk adowiska
odpadów

Poda  rok. NIE DOTYCZY

2.16. Decyzja o zamkni ciu
sk adowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy
wprowadzaj cej2) (je li
dotyczy)

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

wyznaczony rok
zamkni cia.

NIE DOTYCZY

2.17. Czy decyzja o zamkni ciu
sk adowiska na podstawie

[tak/nie]
Je eli nie, to wyja ni

NIE DOTYCZY
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art. 33 ust. 6 ustawy
wprowadzaj cej2) zosta a
wykonana?

dlaczego.

2.18. Czy decyzja o zamkni ciu
zosta a przed ona?

Je eli tak, to na podstawie
jakiej decyzji . poda :

podstaw  prawn ,
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

wyznaczony rok
zamkni cia.

NIE DOTYCZY

2.19. Czy przed ona decyzja o
zamkni ciu zosta a
wykonana?

[tak/nie]
Je eli nie, to wyja ni

dlaczego.

NIE DOTYCZY

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

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

wyznaczony rok
zamkni cia,

dat  zaprzestania
przyjmowania odpadów.

NIE DOTYCZY

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

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

wyznaczony rok zamkni cia,
dat  zaprzestania przyjmowania

odpadów.

NIE DOTYCZY

2.22. Rok faktycznego
zamkni cia sk adowiska
odpadów

Poda  dat  zamkni cia. Brak danych

2.23. Decyzja zatwierdzaj ca
instrukcj  eksploatacji
sk adowiska

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji.

Starostwo Powiatowe ary
BO.II. 7623/Lub/2/02

Z 20.11.2002r.

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

Je eli tak, to wskaza  najaki
okres.

TAK
31.12.2012 r.

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

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

termin obowi zywania.

Lubuski Urz d Wojewódzki
.III.APol.6626-14/2/04

z 09.03.2004 r.
obowi zuje do 9.03.2014r.

2.26. Pozwolenie zintegrowane
(je li dotyczy)

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

termin obowi zywania.

Brak

2.27. Czy sk adowisko jest Je eli tak, to poda  termin TAK
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przewidziane do uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego?

(planowany) z enia wniosku.

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

Je eli tak, to poda  dane nt.
decyzji:

podstaw  prawn ,
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

termin wstrzymania dzia alno ci.

NIE

3. Bazy danych i wykazy
3.1. Czy sk adowisko jest uj te

w wykazie zamieszczonym
w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?

[tak/nie] TAK

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

Je eli tak, to poda  rok. TAK

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

[tak/nie] TAK

3.4. Czy sk adowisko odpadów
jest uj te w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji
Ochrony rodowiska?

[tak/nie] TAK

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

[tak/nie] TAK

3.6. Czy sk adowisko zosta o
uj te w wykazie
przekazywanym przez
Urz d Wojewódzki do
Ministerstwa rodowiska w
2004 r.?

[tak/nie] Brak danych

3.7. Czy sk adowisko zosta o
uj te w wykazie
przekazywanym przez
Urz d Wojewódzki do
Ministerstwa rodowiska w
2005 r.?

[tak/nie] Brak danych

3.8. Czy sk adowisko zosta o
uj te w wykazie
przekazywanym przez
Urz d Wojewódzki do
Ministerstwa rodowiska w
2006 r.?

[tak/nie] Brak danych

4. Wymagania techniczne
4.1. Pojemno  ca kowita m3 273 ty .
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4.2. Pojemno  zape niona m3 218 ty
4.3. Pojemno  pozosta a do

zape nienia
m3 55 ty .

4.4. Powierzchnia w granicach
korony

m2 Brak danych

Brak [tak/nie] TAK
Naturalna bariera

geologiczna (mi szo ,
wspó czynnik filtracji)

TAK

Sztuczna bariera
geologiczna (rodzaj,

mi szo , wspó czynnik
filtracji)

NIE

4.5. Uszczelnienie

Izolacja syntetyczna
(materia , grubo )

NIE

Brak [tak/nie] NIE
Warstwa drena owa

(mi szo , wspó czynnik
filtracji)

Brak

Kolektory (materia ,
rednica)

Brak

Ukszta towanie misy
(nachylenie wzd

kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)

Brak

4.6. Drena  odcieków

Zewn trzny system rowów Brak
Brak [tak/nie] NIE4.7. Gromadzenie odcieków

W specjalnych zbiornikach
(pojemno , m3)

Brak

Odprowadzenie do
kanalizacji miejskiej

NIE

Wywóz do oczyszczalni
miejskiej [tak/nie]

NIE

Wykorzystanie do celów
technologicznych (jakich?)

NIE

4.8. Post powanie z odciekami

Oczyszczanie lub
podczyszczanie we w asnej

oczyszczalni (odbiornik
cieków oczyszczonych)

NIE

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

4.9. Instalacja do
odprowadzania
gazu sk adowiskowego

Odzysk energii Brak
Brak [tak/nie] TAK4.10. Pas zieleni

Szeroko  pasa [m] Brak danych
4.11. Ogrodzenie [tak/nie] TAK
4.12. Rejestracja wjazdów [tak/nie] TAK
4.13. Ewidencja odpadów [tak/nie] TAK
4.14. Waga [tak/nie] TAK



34

4.15. Urz dzenia do mycia i
dezynfekcji

[tak/nie] NIE

4.16. Wykonywanie warstw
przekrywaj cych odpady

Materia
(je li odpady, poda  kod)

17 01 02
20 02 02

Dane meteorologiczne NIE DOTYCZY
Kontrola wykonywania

elementów s cych do
monitoringu

NIE DOTYCZY

Wody powierzchniowe NIE DOTYCZY

4.17. Monitoring w fazie przed
eksploatacyjnej

Wody podziemne NIE DOTYCZY
Opad atmosferyczny TAK

Wody powierzchniowe TAK
Wody odciekowe NIE
Wody podziemne NIE

Gaz sk adowiskowy NIE
Osiadanie powierzchni

sk adowiska
TAK

4.18. Monitoring w fazie
eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

Struktura i sk ad odpadów TAK
5. Dofinansowanie
5.1. Czy dostosowanie

sk adowiska wymaga
dodatkowych rodków
finansowych (poza rodkami

asnymi zarz dzaj cego)?

Je eli tak, to wskaza
szacowan  ca kowit  kwot

i rodki w asne zarz dzaj cego.
Je li nie, wstawi  .0.

TAK
Brak danych

5.2. Czy rekultywacja
sk adowiska wymaga
dodatkowych rodków
finansowych (poza rodkami

asnymi zarz dzaj cego)?

Je eli tak, to wskaza
szacowan  ca kowit  kwot

i rodki w asne zarz dzaj cego.
Je li nie, wstawi  .0..

TAK
Brak danych

6. Odpady
6.1. Czy na sk adowisku

odpadów s  deponowane
odpady komunalne?

[tak/nie] TAK

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

[tak/nie] NIE

6.3. Kody odpadów, które s
dopuszczone do
sk adowania na sk adowisku
odpadów3)

[tak/nie] 20 03 01, 17 01 02, 04 01
99, 19 08 01, 20 03 03, 20
02 03, 20 03 07, 19 08 05,
04 02 99, 02 01 03, 17 09
04, 19 08 02, 10 01 01 , 17
03 80, 03 01 05, 02 06 01

6.4. Czy odpady s  sk adowane
zgodnie z rozporz dzeniem
Ministra Gospodarki?4)

[tak/nie] TAK

6.5. Kody odpadów
dopuszczonych do odzysku

Poda , w jakim celu s
wykorzystywane

15 01 01, 15 01 02, 15 01
07 – sprzeda  firmom
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na sk adowisku odpadów
(je li dotyczy)

poszczególne rodzaje
odpadów.

recyklingowym

6.6. Czy do rekultywacji
wykorzystywane s
odpady?

Je eli tak, to poda  jakie
rodzaje odpadów (kody) i

na podstawie jakiej decyzji,
ze wskazaniem podstawy

prawnej, organu wydaj cego,
 daty decyzji,
znaku decyzji.

Bak danych

6.7. Masa odpadów sk adowana
w 2003 r.

[Mg] 10599,6

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

[Mg] 16,76

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

[Mg] NIE DOTYCZY

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

[Mg] 12343,5

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

[Mg] 17,91

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

[Mg]
(kod odpadów)

NIE DOTYCZY

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

[Mg] 11065,0

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

[Mg] 21,8

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

[Mg]
(kod odpadów)

NIE DOTYCZY

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

[Mg] Brak danych

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

[Mg] Brak danych

6.18. Masa odpadów stosowana [Mg] Brak danych
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do rekultywacji po
zamkni ciu sk adowiska w
2006 r. (je li dotyczy)

(kod odpadów)

Tabela 5.4. Karta sk adowiska odpadów w knicy - stan na dzie  31 grudnia
2006r.

L.p. Elementy charakterystyki
sk adowiska odpadów

Zakres danych Informacje o sk adowisku
odpadów

1. 1. Ogólne informacje o obiekcie

1.1. Nazwa i adres sk adowiska
odpadów

Wysypisko Miejskie
knica

Ul. Wiejska
1.2. Gmina knica
1.3. Powiat ary
1.4. Województwo Lubuskie
1.5. REGON (je li posiada) 970023582
1.6. NIP (je li posiada) 928-00-13-421
1.7. Typ sk adowiska (N/O/IN; OUO)1) O
1.8 Nazwa i adres w ciciela

sk adowiska odpadów
Poda , czy jest to jednostka
samorz du terytorialnego,

Skarbu Pa stwa, przedsi biorca
prywatny, kapita  mieszany (poda

% udzia u jednostek samorz du
terytorialnego).

Urz d Miasta knica
Ul. urawska 1
68-208 knica

(100%)

1.9 REGON (je li posiada) 000 525 122
1.10 NIP (je li posiada) 928-001-01-96
1.11 Nazwa i adres w ciciela

gruntu pod sk adowiskiem
odpadów

Urz d Miasta knica
Ul. urawska 1
68-208 knica

(100%)
1.12 REGON (je li posiada) 000 525 122
1.13 NIP (je li posiada) 928-001-01-96
1.14 Nazwa i adres

zarz dzaj cego
sk adowiskiem odpadów

Miejski Zak ad Komunalny
ul. H. Sawickiej 1
68-208 knica

(100%)
1.15 REGON (je li posiada) 970023582
1.16 NIP (je li posiada) 928-00-13-421
1.17. Czy kierownik sk adowiska

odpadów posiada
wymagane kwalifikacje?

[tak/nie] Tak

1.18. Liczba kwater szt. 1
1.19. Liczba kwater

eksploatowanych
szt. 1
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1.20. Liczba kwater zamkni tych szt. 0
1.21. Czy sk adowisko jest w

trakcie budowy?
[tak/nie] Nie

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

[tak/nie] Tak

1.23. Czy sk adowisko jest w
trakcie rekultywacji?

[tak/nie] Nie

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

[tak/nie] Nie

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

[tak/nie] Nie

2. Decyzje administracyjne
2.1. Decyzja lokalizacyjna (je li

dotyczy)
Poda :

organ wydaj cy,
dat  wydania decyzji,

znak decyzji.

Urz d Wojewódzki w
Zielonej Górze
20.12.1985 r.
Decyzja nr 7

2.2. Decyzja o warunkach
zabudowy i
zagospodarowania terenu
(je li dotyczy)

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji.

Nie dotyczy

2.3. Pozwolenie na budow Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji;

wskaza , je li decyzja
zosta a uchylona.

Nie dotyczy

2.4. Pozwolenie na u ytkowanie
(je li dotyczy)

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji.

Nie dotyczy

2.5. Decyzja o wykonaniu
przegl du ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1
ustawy wprowadzaj cej2)

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji.

Starostwo Powiatowe w
ary

22.07.2002 r.
BO.II.7623/ K/1/02

2.6. Decyzja o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust. 2 pkt
1 ustawy wprowadzaj cej2)
(je li dotyczy)

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

wyznaczony rok dostosowania.

Nie dotyczy

2.7. Czy przepisów w  decyzji o
dostosowaniu na podstawie
art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy
wprowadzaj cej2) zosta a
wykonana?

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

zosta y wykonane.
Nie dotyczy

2.8. Czy decyzja o dostosowaniu
zosta a przed ona?

Je eli tak, to na podstawie
jakiej decyzji - poda :

podstaw  prawn ,
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organ wydaj cy,
dat  wydania decyzji,

znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania.

Nie dotyczy

2.9. Czy przed ona decyzja
zosta a wykonana?

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

zosta y wykonane.
Nie dotyczy

2.10. Rok faktycznego
dostosowania sk adowiska
odpadów Poda  dat
dostosowania.

Poda dat dostosowania.

Nie dotyczy

2.11. Decyzja o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust. 2 pkt
2 ustawy wprowadzaj cej2)
(je li dotyczy)

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

wyznaczony rok dostosowania.

Nie dotyczy

2.12. Czy przepisów w  decyzji o
dostosowaniu na podstawie
art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy
wprowadzaj cej2) zosta a
wykonana?

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

zosta y wykonane.
Nie dotyczy

2.13. Czy decyzja o dostosowaniu
zosta a przed ona?

Je eli tak, to na podstawie
jakiej decyzji - poda :

podstaw  prawn ,
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

wyznaczony rok dostosowania.

Nie dotyczy

2.14. Czy przed ona decyzja
zosta a wykonana?

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

zosta y wykonane.

Nie dotyczy

2.15. Rok faktycznego
dostosowania sk adowiska
odpadów

Poda  rok.
Nie dotyczy

2.16. Decyzja o zamkni ciu
sk adowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy
wprowadzaj cej2) (je li
dotyczy)

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

wyznaczony rok
zamkni cia.

Nie dotyczy

2.17. Czy decyzja o zamkni ciu
sk adowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy
wprowadzaj cej2) zosta a
wykonana?

[tak/nie]
Je eli nie, to wyja ni

dlaczego. Nie dotyczy

2.18. Czy decyzja o zamkni ciu
zosta a przed ona?

Je eli tak, to na podstawie
jakiej decyzji . poda :
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podstaw  prawn ,
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

wyznaczony rok
zamkni cia.

Nie dotyczy

2.19. Czy przed ona decyzja o
zamkni ciu zosta a
wykonana?

[tak/nie]
Je eli nie, to wyja ni

dlaczego.
Nie dotyczy

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

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

wyznaczony rok
zamkni cia,

dat  zaprzestania
przyjmowania odpadów.

Nie dotyczy

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

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

wyznaczony rok zamkni cia,
dat  zaprzestania przyjmowania

odpadów.

Nie dotyczy

2.22. Rok faktycznego
zamkni cia sk adowiska
odpadów

Poda  dat  zamkni cia. Nie dotyczy

2.23. Decyzja zatwierdzaj ca
instrukcj  eksploatacji
sk adowiska

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji.

Starostwo Powiatowe w
arach

19.12.2002 r.
BO.II.7623/ k/02/02

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

Je eli tak, to wskaza  najaki
okres. 31.12.2012 r.

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

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

termin obowi zywania.

Starostwo Powiatowe w
arach

23.10.2003 r.
BO.II.7623/34u.o./2003

31.10.2013 r.
2.26. Pozwolenie zintegrowane

(je li dotyczy)
Poda :

organ wydaj cy,
dat  wydania decyzji,

znak decyzji,
termin obowi zywania.

Nie dotyczy

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

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

Nie

2.28. Czy dla sk adowiska by a Je eli tak, to poda  dane nt.



40

wydana decyzja w sprawie
wstrzymania dzia alno ci?

decyzji:
podstaw  prawn ,
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

termin wstrzymania dzia alno ci.

Nie

3. Bazy danych i wykazy
3.1. Czy sk adowisko jest uj te

w wykazie zamieszczonym
w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?

[tak/nie]

Tak

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

Je eli tak, to poda  rok.
2018 rok

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

[tak/nie]
Brak danych

3.4. Czy sk adowisko odpadów
jest uj te w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji
Ochrony rodowiska?

[tak/nie]
Brak danych

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

[tak/nie]
Brak danych

3.6. Czy sk adowisko zosta o
uj te w wykazie
przekazywanym przez
Urz d Wojewódzki do
Ministerstwa rodowiska w
2004 r.?

[tak/nie]

Brak danych

3.7. Czy sk adowisko zosta o
uj te w wykazie
przekazywanym przez
Urz d Wojewódzki do
Ministerstwa rodowiska w
2005 r.?

[tak/nie]

Brak danych

3.8. Czy sk adowisko zosta o
uj te w wykazie
przekazywanym przez
Urz d Wojewódzki do
Ministerstwa rodowiska w
2006 r.?

[tak/nie]

Brak danych

4. Wymagania techniczne
4.1. Pojemno  ca kowita m3 11100
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4.2. Pojemno  zape niona m3 18869
4.3. Pojemno  pozosta a do

zape nienia m3
92131

4.4. Powierzchnia w granicach
korony

m2 31000

Brak [tak/nie] Nie

Naturalna bariera
geologiczna (mi szo ,

wspó czynnik filtracji)

K<10-7 m/s

Sztuczna bariera
geologiczna (rodzaj,

mi szo , wspó czynnik
filtracji)

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

4.5. Uszczelnienie

Izolacja syntetyczna
(materia , grubo )

Folia PEHD
Gr. 2mm

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

Warstwa drena owa
(mi szo , wspó czynnik

filtracji) -----------------------

Kolektory (materia ,
rednica) -----------------------

Ukszta towanie misy
(nachylenie wzd

kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)

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

4.6. Drena  odcieków

Zewn trzny system rowów
-----------------------

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

4.7. Gromadzenie odcieków

W specjalnych zbiornikach
(pojemno , m3) -----------------------

Odprowadzenie do
kanalizacji miejskiej Tak

Wywóz do oczyszczalni
miejskiej [tak/nie] -----------------------

4.8. Post powanie z odciekami

Wykorzystanie do celów
technologicznych (jakich?)

-----------------------
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Oczyszczanie lub
podczyszczanie we w asnej

oczyszczalni (odbiornik
cieków oczyszczonych)

Oczyszczanie

odbiornik Nysa ycka

Brak [tak/nie] Tak

Z emisj  do atmosfery -----------------------

Spalanie w pochodni -----------------------

4.9. Instalacja do
odprowadzania
gazu sk adowiskowego

Odzysk energii -----------------------

Brak [tak/nie] Tak4.10. Pas zieleni

Szeroko  pasa [m] 2,5

4.11. Ogrodzenie [tak/nie] Tak
4.12. Rejestracja wjazdów [tak/nie] Tak
4.13. Ewidencja odpadów [tak/nie] Nie
4.14. Waga [tak/nie] Tak
4.15. Urz dzenia do mycia i

dezynfekcji
[tak/nie] Nie

[tak/nie] Tak4.16. Wykonywanie warstw
przekrywaj cych odpady Materia

(je li odpady, poda  kod)
Piasek, gruz drobny,
niewielka ilo  osadu

po ciekowego
Dane meteorologiczne Brak
Kontrola wykonywania

elementów s cych do
monitoringu

Brak

Wody powierzchniowe Brak

4.17. Monitoring w fazie przed
eksploatacyjnej

Wody podziemne Brak

Opad atmosferyczny Brak
Wody powierzchniowe Brak

Wody odciekowe -----------------------
Wody podziemne Piezometry

Gaz sk adowiskowy -----------------------
Osiadanie powierzchni

sk adowiska
-----------------------

4.18. Monitoring w fazie
eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

Struktura i sk ad odpadów -----------------------
5. Dofinansowanie
5.1. Czy dostosowanie

sk adowiska wymaga
dodatkowych rodków
finansowych (poza rodkami

asnymi zarz dzaj cego)?

Je eli tak, to wskaza
szacowan  ca kowit  kwot

i rodki w asne zarz dzaj cego.
Je li nie, wstawi  .0.

„O”

5.2. Czy rekultywacja Je eli tak, to wskaza
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sk adowiska wymaga
dodatkowych rodków
finansowych (poza rodkami

asnymi zarz dzaj cego)?

szacowan  ca kowit  kwot
i rodki w asne zarz dzaj cego.

Je li nie, wstawi  .0..
„O”

6. Odpady
6.1. Czy na sk adowisku

odpadów s  deponowane
odpady komunalne?

[tak/nie]
Tak

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

[tak/nie]

Nie

6.3. Kody odpadów, które s
dopuszczone do
sk adowania na sk adowisku
odpadów3)

[tak/nie]
20 03 01

6.4. Czy odpady s  sk adowane
zgodnie z rozporz dzeniem
Ministra Gospodarki?4)

[tak/nie]
Tak

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

Poda , w jakim celu s
wykorzystywane

poszczególne rodzaje
odpadów.

20 01 01
20 01 40
Handel

6.6. Czy do rekultywacji
wykorzystywane s
odpady?

Je eli tak, to poda  jakie
rodzaje odpadów (kody) i

na podstawie jakiej decyzji,
ze wskazaniem podstawy

prawnej, organu wydaj cego,
 daty decyzji,
znaku decyzji.

Nie dotyczy

6.7. Masa odpadów sk adowana
w 2003 r.

[Mg] Nie dotyczy

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

[Mg]

Nie dotyczy

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

[Mg]
Nie dotyczy

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

[Mg] 1221,47

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

[Mg]

19,5
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6.12. Masa odpadów stosowana
do rekultywacji po
zamkni ciu sk adowiska w
2004 r. (je li dotyczy)

[Mg]
(kod odpadów) Nie dotyczy

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

[Mg] 1039,25

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

[Mg]

22,33

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

[Mg]
(kod odpadów) Nie dotyczy

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

[Mg] 133,68

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

[Mg]

24,01

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

[Mg]
(kod odpadów) Nie dotyczy

Tabela 5.5. Karta sk adowiska odpadów w Gminie Trzebiel (Buczyny)-  stan  na
dzie  31 grudnia 2006 r.

L.p. Elementy charakterystyki
sk adowiska odpadów

Zakres danych Informacje o sk adowisku
odpadów

1. 1. Ogólne informacje o obiekcie

1.1. Nazwa i adres sk adowiska
odpadów

Sk adowisko odpadów
komunalnych Buczyny 68-

212 Trzebiel
1.2. Gmina Trzebiel
1.3. Powiat arski
1.4. Województwo Lubuskie
1.5. REGON (je li posiada) Nie dotyczy
1.6. NIP (je li posiada) Nie dotyczy
1.7. Typ sk adowiska (N/O/IN; OUO)1) IN
1.8. Nazwa i adres w ciciela

sk adowiska odpadów
Poda , czy jest to jednostka
samorz du terytorialnego,

Skarbu Pa stwa, przedsi biorca
prywatny, kapita  mieszany (poda

Urz d Gminy
Trzebiel

ul. arska 41
68-212 Trzebiel
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% udzia u jednostek samorz du
terytorialnego).

100%

1.9. REGON (je li posiada)
1.10 NIP (je li posiada)
1.11. Nazwa i adres w ciciela

gruntu pod sk adowiskiem
odpadów

Urz d Gminy
Trzebiel

ul. arska 41
68-212 Trzebiel

100%
1.12. REGON (je li posiada)
1.13. NIP (je li posiada)
1.14. Nazwa i adres w ciciela

zarz dzaj cego
sk adowiskiem odpadów

1.15. REGON (je li posiada)
1.16. NIP (je li posiada)
1.17. Czy kierownik sk adowiska

odpadów posiada wymagane
kwalifikacje?

[tak/nie] Tak

1.17. Liczba kwater szt. 1
1.19. Liczba kwater

eksploatowanych
szt. 1

1.20. Liczba kwater zamkni tych szt. 0
1.21. Czy sk adowisko jest w trakcie

budowy?
[tak/nie] Nie

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

[tak/nie] Tak

1.23. Czy sk adowisko jest w trakcie
rekultywacji?

[tak/nie] Nie

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

[tak/nie] Nie

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

[tak/nie] Nie

2. Decyzje administracyjne
2.1. Decyzja lokalizacyjna (je li

dotyczy)
Poda :

organ wydaj cy,
dat  wydania decyzji,

znak decyzji.

Brak danych

2.2. Decyzja o warunkach
zabudowy i
zagospodarowania terenu
(je li dotyczy)

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji.

Urz d Gminy Trzebiel
10/95 03.04.1995r

2.3. Pozwolenie na budow Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji;

Urz d Rejonowy ary
UAN-J-7351-7/55/96

11.10.1996r
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wskaza , je li decyzja
zosta a uchylona.

2.4. Pozwolenie na u ytkowanie
(je li dotyczy)

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji.

Urz d Rejonowy ary
UAN-J-7351/98

29.12.1998r

2.5. Decyzja o wykonaniu
przegl du ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1
ustawy wprowadzaj cej2)

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji.

Starosta arski
15.01.2002r

BO.II.7623/49/2/01/2002

2.6. Decyzja o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1
ustawy wprowadzaj cej2)
(je li dotyczy)

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

wyznaczony rok dostosowania.

Nie dotyczy

2.7. Czy przepisów w  decyzji o
dostosowaniu na podstawie
art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy
wprowadzaj cej2) zosta a
wykonana?

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

postanowienia i dlaczego nie zosta y
wykonane.

Nie dotyczy

2.8. Czy decyzja o dostosowaniu
zosta a przed ona?

Je eli tak, to na podstawie
jakiej decyzji - poda :

podstaw  prawn ,
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

wyznaczony rok dostosowania.

Nie dotyczy

2.9. Czy przed ona decyzja
zosta a wykonana?

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

postanowienia i dlaczego nie zosta y
wykonane.

Nie dotyczy

2.10. Rok faktycznego
dostosowania sk adowiska
odpadów Poda  dat
dostosowania.

Poda dat dostosowania. Nie dotyczy

2.11. Decyzja o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2
ustawy wprowadzaj cej2)
(je li dotyczy)

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

wyznaczony rok dostosowania.

Nie dotyczy

2.12. Czy przepisów w  decyzji o
dostosowaniu na podstawie
art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy
wprowadzaj cej2) zosta a
wykonana?

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

postanowienia i dlaczego nie zosta y
wykonane.

Nie dotyczy

2.13. Czy decyzja o dostosowaniu
zosta a przed ona?

Je eli tak, to na podstawie
jakiej decyzji - poda :

podstaw  prawn ,
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,

Nie dotyczy
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znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania.

2.14. Czy przed ona decyzja
zosta a wykonana?

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

postanowienia i dlaczego nie zosta y
wykonane.

Nie dotyczy

2.15. Rok faktycznego
dostosowania sk adowiska
odpadów

Poda  rok. Nie dotyczy

2.16. Decyzja o zamkni ciu
sk adowiska na podstawie art.
33 ust. 6 ustawy
wprowadzaj cej2) (je li
dotyczy)

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

wyznaczony rok
zamkni cia.

Nie dotyczy

2.17. Czy decyzja o zamkni ciu
sk adowiska na podstawie art.
33 ust. 6 ustawy
wprowadzaj cej2) zosta a
wykonana?

[tak/nie]
Je eli nie, to wyja ni

dlaczego.

Nie dotyczy

2.18. Czy decyzja o zamkni ciu
zosta a przed ona?

Je eli tak, to na podstawie
jakiej decyzji . poda :

podstaw  prawn ,
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

wyznaczony rok
zamkni cia.

Nie dotyczy

2.19. Czy przed ona decyzja o
zamkni ciu zosta a
wykonana?

[tak/nie]
Je eli nie, to wyja ni

dlaczego.

Nie dotyczy

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

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

wyznaczony rok
zamkni cia,

dat  zaprzestania
przyjmowania odpadów.

Nie dotyczy

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

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

wyznaczony rok zamkni cia,
dat  zaprzestania przyjmowania

odpadów.

Nie dotyczy

2.22. Rok faktycznego zamkni cia
sk adowiska odpadów

Poda  dat  zamkni cia. Nie dotyczy

2.23. Decyzja zatwierdzaj ca
instrukcj  eksploatacji

Poda :
organ wydaj cy,

Starosta arski
BO.II.7623.BUC/1/2
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sk adowiska dat  wydania decyzji,
znak decyzji.

07.03.2002r

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

Je eli tak, to wskaza  najaki okres. Nie dotyczy

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

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

termin obowi zywania.

Nie dotyczy

2.26. Pozwolenie zintegrowane
(je li dotyczy)

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

termin obowi zywania.

Nie dotyczy

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

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

Nie dotyczy

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

Je eli tak, to poda  dane nt.
decyzji:

podstaw  prawn ,
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

termin wstrzymania dzia alno ci.

Nie dotyczy

3. Bazy danych i wykazy
3.1. Czy sk adowisko jest uj te w

wykazie zamieszczonym w
wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?

[tak/nie] Brak danych.

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

Je eli tak, to poda  rok. Brak danych.

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

[tak/nie] Brak danych.

3.4. Czy sk adowisko odpadów jest
uj te w bazie Wojewódzkiej
Inspekcji Ochrony

rodowiska?

[tak/nie] Brak danych.

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

[tak/nie] Brak danych.

3.6. Czy sk adowisko zosta o uj te
w wykazie przekazywanym
przez Urz d Wojewódzki do
Ministerstwa rodowiska w
2004 r.?

[tak/nie] Brak danych.

3.7. Czy sk adowisko zosta o uj te [tak/nie] Brak danych.
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w wykazie przekazywanym
przez Urz d Wojewódzki do
Ministerstwa rodowiska w
2005 r.?

3.8. Czy sk adowisko zosta o uj te
w wykazie przekazywanym
przez Urz d Wojewódzki do
Ministerstwa rodowiska w
2006 r.?

[tak/nie] Brak danych.

4. Wymagania techniczne
4.1. Pojemno  ca kowita m3 100 ty . M3 przy

czterokrotnym zag szczeniu
4.2. Pojemno  zape niona m3 58.600 M3
4.3. Pojemno  pozosta a do

zape nienia m3
51.400M3

4.4. Powierzchnia w granicach
korony

m2 0,81 ha

Brak [tak/nie] Nie
Naturalna bariera

geologiczna (mi szo ,
wspó czynnik filtracji)

Glina – 25 cm
k = 1x10-9

Sztuczna bariera
geologiczna (rodzaj,

mi szo , wspó czynnik
filtracji)

Geomembrana
PEHD
2 mm

4.5. Uszczelnienie

Izolacja syntetyczna
(materia , grubo )

Geow óknina
16/32

Brak [tak/nie] Nie
Warstwa drena owa

(mi szo , wspó czynnik
filtracji)

Filtr wirowy
0,4 m

8/16 mm
Kolektory (materia ,

rednica)
Rury PEHD

 300 mm
Ukszta towanie misy
(nachylenie wzd

kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)

Spadki poprzeczne 3%
Spadek pod ny 1%

4.6. Drena  odcieków

Zewn trzny system rowów Brak
Brak [tak/nie] Nie4.7. Gromadzenie odcieków

W specjalnych zbiornikach
(pojemno , m3)

36 M3

Odprowadzenie do
kanalizacji miejskiej

Nie

Wywóz do oczyszczalni
miejskiej [tak/nie]

Tak

4.8. Post powanie z odciekami

Wykorzystanie do celów
technologicznych (jakich?)

Nie
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Oczyszczanie lub
podczyszczanie we w asnej

oczyszczalni (odbiornik
cieków oczyszczonych)

Nie

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

4.9. Instalacja do odprowadzania
gazu sk adowiskowego

Odzysk energii Nie
Brak [tak/nie] Nie4.10. Pas zieleni

Szeroko  pasa [m] 10/20 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] Nie
4.15. Urz dzenia do mycia i

dezynfekcji
[tak/nie] Tak

4.16. Wykonywanie warstw
przekrywaj cych odpady

Materia
(je li odpady, poda  kod)

Grunt mineralny

Dane meteorologiczne Nie
Kontrola wykonywania

elementów s cych do
monitoringu

Tak

Wody powierzchniowe Tak

4.17. Monitoring w fazie przed
eksploatacyjnej

Wody podziemne Tak
Opad atmosferyczny Tak

Wody powierzchniowe Tak
Wody odciekowe Tak
Wody podziemne Tak

Gaz sk adowiskowy Nie
Osiadanie powierzchni

sk adowiska
Nie

4.18. Monitoring w fazie
eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

Struktura i sk ad odpadów Nie
5. Dofinansowanie
5.1. Czy dostosowanie

sk adowiska wymaga
dodatkowych rodków
finansowych (poza rodkami

asnymi zarz dzaj cego)?

Je eli tak, to wskaza
szacowan  ca kowit  kwot

i rodki w asne zarz dzaj cego.
Je li nie, wstawi  .0.

Brak  danych

5.2. Czy rekultywacja sk adowiska
wymaga dodatkowych
rodków finansowych (poza
rodkami w asnymi

zarz dzaj cego)?

Je eli tak, to wskaza
szacowan  ca kowit  kwot

i rodki w asne zarz dzaj cego.
Je li nie, wstawi  .0..

Brak danych.

6. Odpady
6.1. Czy na sk adowisku odpadów

 deponowane odpady
komunalne?

[tak/nie] Tak

6.2. Czy na sk adowisku odpadów [tak/nie] Nie dotyczy
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 deponowane wy cznie
odpady wydobywcze
okre lone w dyrektywie
2006/21/WE?.

6.3. Kody odpadów, które s
dopuszczone do sk adowania
na sk adowisku odpadów3)

[tak/nie] 20.03.01

6.4. Czy odpady s  sk adowane
zgodnie z rozporz dzeniem
Ministra Gospodarki?4)

[tak/nie] Tak

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

Poda , w jakim celu s
wykorzystywane

poszczególne rodzaje
odpadów.

Nie dotyczy

6.6. Czy do rekultywacji
wykorzystywane s  odpady?

Je eli tak, to poda  jakie
rodzaje odpadów (kody) i

na podstawie jakiej decyzji,
ze wskazaniem podstawy prawnej,

organu wydaj cego,
 daty decyzji,
znaku decyzji.

Nie dotyczy

6.7. Masa odpadów sk adowana w
2003 r.

[Mg] 1338 Mg

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

[Mg] Nie dotyczy

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

[Mg] Nie dotyczy

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

[Mg] 1463 Mg

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

[Mg] Nie dotyczy

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

[Mg]
(kod odpadów)

Nie dotyczy

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

[Mg] 1404 Mg

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

[Mg] Nie dotyczy
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6.15. Masa odpadów stosowana do
rekultywacji po zamkni ciu
sk adowiska w 2005 r. (je li
dotyczy)

[Mg]
(kod odpadów)

Nie dotyczy

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

[Mg] 1363 Mg

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

[Mg] Nie dotyczy

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

[Mg]
(kod odpadów)

Nie dotyczy

Tabela 5.6. Karta sk adowiska odpadów w Gminie Tuplice (Che mca) - stan na
dzie  31 grudnia 2006 r.

L.p. Elementy charakterystyki
sk adowiska odpadów

Zakres danych Informacje o sk adowisku
odpadów

 1. 1. Ogólne informacje o obiekcie

1.1. Nazwa i adres sk adowiska
odpadów

Sk adowisko odpadów
68 – 219 Tuplice

Che mice
1.2. Gmina Tuplice
1.3. Powiat arski
1.4. Województwo Lubuskie
1.5. REGON (je li posiada) Nie posiada
1.6. NIP (je li posiada) Nie posiada
1.7. Typ sk adowiska (N/O/IN; OUO)1) IN
1.8. Nazwa i adres w ciciela

sk adowiska odpadów
Poda , czy jest to jednostka
samorz du terytorialnego,

Skarbu Pa stwa, przedsi biorca
prywatny, kapita  mieszany (poda

% udzia u jednostek samorz du
terytorialnego).

JST
100%

1.9. REGON (je li posiada)
1.10 NIP (je li posiada)
1.11. Nazwa i adres w ciciela

gruntu pod sk adowiskiem
odpadów

Gmina Tuplice

1.12. REGON (je li posiada) 000548465
1.13. NIP (je li posiada) 9281115460
1.14. Nazwa i adres

zarz dzaj cego
sk adowiskiem odpadów

Zak ad gospodarki
Komunalnej

68 - 219 Tuplicach
1.15. REGON (je li posiada) 970324390
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1.16. NIP (je li posiada) 9280013705
1.17. Czy kierownik sk adowiska

odpadów posiada
wymagane kwalifikacje?

[tak/nie] Nie dotyczy.

1.18. Liczba kwater szt. 1
1.19. Liczba kwater

eksploatowanych
szt. 0

1.20. Liczba kwater zamkni tych szt. 1
1.21. Czy sk adowisko jest w

trakcie budowy?
[tak/nie] Nie

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

[tak/nie] Nie

1.23. Czy sk adowisko jest w
trakcie rekultywacji?

[tak/nie] Tak

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

[tak/nie] Nie

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

[tak/nie] Nie

2. Decyzje administracyjne
2.1. Decyzja lokalizacyjna (je li

dotyczy)
Poda :

organ wydaj cy,
dat  wydania decyzji,

znak decyzji.

Nie dotyczy

2.2. Decyzja o warunkach
zabudowy i
zagospodarowania terenu
(je li dotyczy)

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji.

Nie dotyczy

2.3. Pozwolenie na budow Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji;

wskaza , je li decyzja
zosta a uchylona.

Nie dotyczy

2.4. Pozwolenie na u ytkowanie
(je li dotyczy)

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji.

Nie dotyczy

2.5. Decyzja o wykonaniu
przegl du ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1
ustawy wprowadzaj cej2)

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji.

Starosta arski
BO.II.7623/49/9/01

28.01.2002 r.

2.6. Decyzja o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust. 2 pkt
1 ustawy wprowadzaj cej2)
(je li dotyczy)

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

wyznaczony rok dostosowania.

Nie dotyczy
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2.7. Czy przepisów w  decyzji o
dostosowaniu na podstawie
art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy
wprowadzaj cej2) zosta a
wykonana?

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

zosta y wykonane.

Nie dotyczy

2.8. Czy decyzja o dostosowaniu
zosta a przed ona?

Je eli tak, to na podstawie
jakiej decyzji - poda :

podstaw  prawn ,
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

wyznaczony rok dostosowania.

Nie dotyczy

2.9. Czy przed ona decyzja
zosta a wykonana?

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

zosta y wykonane.

Nie dotyczy

2.10. Rok faktycznego
dostosowania sk adowiska
odpadów Poda  dat
dostosowania.

Poda dat dostosowania. Nie dotyczy

2.11. Decyzja o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust. 2 pkt
2 ustawy wprowadzaj cej2)
(je li dotyczy)

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

wyznaczony rok dostosowania.

Nie dotyczy

2.12. Czy przepisów w  decyzji o
dostosowaniu na podstawie
art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy
wprowadzaj cej2) zosta a
wykonana?

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

zosta y wykonane.

Nie.

2.13. Czy decyzja o dostosowaniu
zosta a przed ona?

Je eli tak, to na podstawie
jakiej decyzji - poda :

podstaw  prawn ,
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

wyznaczony rok dostosowania.

Nie dotyczy

2.14. Czy przed ona decyzja
zosta a wykonana?

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

zosta y wykonane.

Nie.

2.15. Rok faktycznego
dostosowania sk adowiska
odpadów

Poda  rok.
Nie.

2.16. Decyzja o zamkni ciu
sk adowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy
wprowadzaj cej2) (je li
dotyczy)

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

wyznaczony rok
zamkni cia.

Nie dotyczy.



55

2.17. Czy decyzja o zamkni ciu
sk adowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy
wprowadzaj cej2) zosta a
wykonana?

[tak/nie]
Je eli nie, to wyja ni

dlaczego. Nie.

2.18. Czy decyzja o zamkni ciu
zosta a przed ona?

Je eli tak, to na podstawie
jakiej decyzji . poda :

podstaw  prawn ,
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

wyznaczony rok
zamkni cia.

Nie.

2.19. Czy przed ona decyzja o
zamkni ciu zosta a
wykonana?

[tak/nie]
Je eli nie, to wyja ni

dlaczego.
Nie.

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

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

wyznaczony rok
zamkni cia,

dat  zaprzestania
przyjmowania odpadów.

Nie dotyczy.

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

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

wyznaczony rok zamkni cia,
dat  zaprzestania przyjmowania

odpadów.

Brak danych.

2.22. Rok faktycznego
zamkni cia sk adowiska
odpadów

Poda  dat  zamkni cia.
30.06.2003 r.

2.23. Decyzja zatwierdzaj ca
instrukcj  eksploatacji
sk adowiska

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji.

Nie dotyczy

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

Je eli tak, to wskaza  najaki
okres. Nie dotyczy

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

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

termin obowi zywania.

Nie dotyczy

2.26. Pozwolenie zintegrowane
(je li dotyczy)

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji, Nie dotyczy
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znak decyzji,
termin obowi zywania.

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

Je eli tak, to poda  termin
(planowany) z enia wniosku. Nie dotyczy

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

Je eli tak, to poda  dane nt.
decyzji:

podstaw  prawn ,
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

termin wstrzymania dzia alno ci.

Nie.

3. Bazy danych i wykazy
3.1. Czy sk adowisko jest uj te

w wykazie zamieszczonym
w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?

[tak/nie]

Brak danych.

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

Je eli tak, to poda  rok.

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

[tak/nie]
Brak danych.

3.4. Czy sk adowisko odpadów
jest uj te w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji
Ochrony rodowiska?

[tak/nie]
Tak.

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

[tak/nie]
Brak danych.

3.6. Czy sk adowisko zosta o
uj te w wykazie
przekazywanym przez
Urz d Wojewódzki do
Ministerstwa rodowiska w
2004 r.?

[tak/nie]

Tak

3.7. Czy sk adowisko zosta o
uj te w wykazie
przekazywanym przez
Urz d Wojewódzki do
Ministerstwa rodowiska w
2005 r.?

[tak/nie]

Nie

3.8. Czy sk adowisko zosta o
uj te w wykazie

[tak/nie]
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przekazywanym przez
Urz d Wojewódzki do
Ministerstwa rodowiska w
2006 r.?

Nie

4. Wymagania techniczne
4.1. Pojemno  ca kowita m3 52500
4.2. Pojemno  zape niona m3 31500
4.3. Pojemno  pozosta a do

zape nienia m3
21000

4.4. Powierzchnia w granicach
korony

m2 18100

Brak [tak/nie] Brak

Naturalna bariera
geologiczna (mi szo ,

wspó czynnik filtracji)
----------------

Sztuczna bariera
geologiczna (rodzaj,

mi szo , wspó czynnik
filtracji)

----------

4.5. Uszczelnienie

Izolacja syntetyczna
(materia , grubo ) --------------------

Brak [tak/nie] Brak

Warstwa drena owa
(mi szo , wspó czynnik

filtracji)
--------------------

Kolektory (materia ,
rednica) --------------------

Ukszta towanie misy
(nachylenie wzd

kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)

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

4.6. Drena  odcieków

Zewn trzny system rowów --------------------

Brak [tak/nie] Brak.4.7. Gromadzenie odcieków

W specjalnych zbiornikach
(pojemno , m3) --------------------

4.8. Post powanie z odciekami Odprowadzenie do
kanalizacji miejskiej Nie.
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Wywóz do oczyszczalni
miejskiej [tak/nie] Nie

Wykorzystanie do celów
technologicznych (jakich?) Nie.

Oczyszczanie lub
podczyszczanie we w asnej

oczyszczalni (odbiornik
cieków oczyszczonych)

Nie.

Brak [tak/nie] Brak

Z emisj  do atmosfery -----------------------

Spalanie w pochodni --------------------

4.9. Instalacja do
odprowadzania
gazu sk adowiskowego

Odzysk energii --------------------

Brak [tak/nie] Tak4.10. Pas zieleni

Szeroko  pasa [m] oko o 4

4.11. Ogrodzenie [tak/nie] Nie
4.12. Rejestracja wjazdów [tak/nie] Nie
4.13. Ewidencja odpadów [tak/nie] Nie
4.14. Waga [tak/nie] Nie
4.15. Urz dzenia do mycia i

dezynfekcji
[tak/nie] Nie

4.16. Wykonywanie warstw
przekrywaj cych odpady

Materia
(je li odpady, poda  kod)

Nie

Dane meteorologiczne Brak.
Kontrola wykonywania

elementów s cych do
monitoringu

Brak

Wody powierzchniowe Brak

4.17. Monitoring w fazie przed
eksploatacyjnej

Wody podziemne Brak

Opad atmosferyczny Brak
Wody powierzchniowe Brak

Wody odciekowe Nie dotyczy.
Wody podziemne Nie dotyczy.

Gaz sk adowiskowy Nie dotyczy.
Osiadanie powierzchni

sk adowiska
Nie dotyczy.

4.18. Monitoring w fazie
eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

Struktura i sk ad odpadów Nie dotyczy.
5. Dofinansowanie
5.1. Czy dostosowanie

sk adowiska wymaga
Je eli tak, to wskaza

szacowan  ca kowit  kwot
Tak

Brak danych.
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dodatkowych rodków
finansowych (poza rodkami

asnymi zarz dzaj cego)?

i rodki w asne zarz dzaj cego.
Je li nie, wstawi  .0.

5.2. Czy rekultywacja
sk adowiska wymaga
dodatkowych rodków
finansowych (poza rodkami

asnymi zarz dzaj cego)?

Je eli tak, to wskaza
szacowan  ca kowit  kwot

i rodki w asne zarz dzaj cego.
Je li nie, wstawi  .0..

Tak
ok. 30.000

6. Odpady
6.1. Czy na sk adowisku

odpadów s  deponowane
odpady komunalne?

[tak/nie] Nie.

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

[tak/nie] Nie.

6.3. Kody odpadów, które s
dopuszczone do
sk adowania na sk adowisku
odpadów3)

[tak/nie] Nie.

6.4. Czy odpady s  sk adowane
zgodnie z rozporz dzeniem
Ministra Gospodarki?4)

[tak/nie] Nie dotyczy

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

Poda , w jakim celu s
wykorzystywane

poszczególne rodzaje
odpadów.

Nie dotyczy

6.6. Czy do rekultywacji
wykorzystywane s
odpady?

Je eli tak, to poda  jakie
rodzaje odpadów (kody) i

na podstawie jakiej decyzji,
ze wskazaniem podstawy

prawnej, organu wydaj cego,
 daty decyzji,
znaku decyzji.

Brak danych.

6.7. Masa odpadów sk adowana
w 2003 r.

[Mg] 26

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

[Mg] Nie dotyczy

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

[Mg] Nie dotyczy.

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

[Mg] Nie dotyczy

6.11. Masa odpadów poddana [Mg] Nie dotyczy
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odzyskowi na sk adowisku
odpadów w trakcie
eksploatacji sk adowiska w
2004 r. (je li dotyczy)

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

[Mg]
(kod odpadów)

Nie dotyczy

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

[Mg] Nie dotyczy

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

[Mg] Nie dotyczy

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

[Mg]
(kod odpadów)

Nie dotyczy

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

[Mg] Nie dotyczy

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

[Mg] Nie dotyczy

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

[Mg]
(kod odpadów)

Nie dotyczy

Tabela 5.7. Karta sk adowiska odpadów w gminie Wymiarki (Lutynka) -  stan  na
dzie  31 grudnia 2006 r.

L.p. Elementy charakterystyki
sk adowiska odpadów

Zakres danych Informacje o sk adowisku
odpadów

1. 1. Ogólne informacje o obiekcie

1.1. Nazwa i adres sk adowiska
odpadów

Sk adowisko odpadów
komunalnych Lutynka

1.2. Gmina Wymiarki
1.3. Powiat aga
1.4. Województwo Lubuskie
1.5. REGON (je li posiada) --------------------------------
1.6. NIP (je li posiada) --------------------------------
1.7. Typ sk adowiska (N/O/IN; OUO)1) IN
1.8 Nazwa i adres w a ciciela Poda , czy jest to jednostka Gmina Wymiarki
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sk adowiska odpadów samorz du terytorialnego,
Skarbu Pa stwa, przedsi biorca

prywatny, kapita  mieszany (poda
% udzia u jednostek samorz du

terytorialnego).

Ul. Ks. Witolda
68-131 Wymiarki

JST 100%

1.9 REGON (je li posiada) 000 539 450
1.10 NIP (je li posiada) 924-16-01-378
1.11 Nazwa i adres w ciciela

gruntu pod sk adowiskiem
odpadów

Gmina Wymiarki
Ul. Ks. Witolda

68-131 Wymiarki
JST 100%

1.12 REGON (je li posiada) 000 539 450
1.13 NIP (je li posiada) 924-16-01-378
1.14 Nazwa i adres

zarz dzaj cego
sk adowiskiem odpadów

Gmina Wymiarki
Ul. Ks. Witolda

68-131 Wymiarki
JST 100%

1.15 REGON (je li posiada) 000 539 450
1.16 NIP (je li posiada) 924-16-01-378
1.17. Czy kierownik sk adowiska

odpadów posiada
wymagane kwalifikacje?

[tak/nie] Nie

1.18. Liczba kwater szt. 1
1.19. Liczba kwater

eksploatowanych
szt. 0

1.20. Liczba kwater zamkni tych szt. 1
1.21. Czy sk adowisko jest w

trakcie budowy?
[tak/nie] Nie

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

[tak/nie] Nie

1.23. Czy sk adowisko jest w
trakcie rekultywacji?

[tak/nie] Tak

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

[tak/nie] Nie

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

[tak/nie] Nie

2. Decyzje administracyjne
2.1. Decyzja lokalizacyjna (je li

dotyczy)
Poda :

organ wydaj cy,
dat  wydania decyzji,

znak decyzji.

Naczelnik Gminy Wymiarki
28.12.1987 r.

YKM-8628/4/87

2.2. Decyzja o warunkach
zabudowy i
zagospodarowania terenu
(je li dotyczy)

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji.

Nie dotyczy

2.3. Pozwolenie na budow Poda : WBPP w Zielonej Górze
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organ wydaj cy,
dat  wydania decyzji,

znak decyzji;
wskaza , je li decyzja

zosta a uchylona.

28.03.1984 r.
WB – PM - 2/20/84

2.4. Pozwolenie na u ytkowanie
(je li dotyczy)

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji.

PWIS w Zielonej Górze
01.12. 1987 r.

NZ – 4422/7-110/87

2.5. Decyzja o wykonaniu
przegl du ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1
ustawy wprowadzaj cej2)

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji.

Starostwo Powiatowe w
aganiu

31.12.2003 r.
R.O iB.III.O - 7640/1/02

2.6. Decyzja o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust. 2 pkt
1 ustawy wprowadzaj cej2)
(je li dotyczy)

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

wyznaczony rok dostosowania.

Starostwo Powiatowe w
aganiu31.12.2003 r.

R.O iB.III.O - 7640/1/02
Brak mo liwo ci
dostosowania

2.7. Czy przepisów w  decyzji o
dostosowaniu na podstawie
art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy
wprowadzaj cej2) zosta a
wykonana?

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

zosta y wykonane.
--------------------------

2.8. Czy decyzja o dostosowaniu
zosta a przed ona?

Je eli tak, to na podstawie
jakiej decyzji - poda :

podstaw  prawn ,
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

wyznaczony rok dostosowania.

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

2.9. Czy przed ona decyzja
zosta a wykonana?

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

zosta y wykonane.

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

2.10. Rok faktycznego
dostosowania sk adowiska
odpadów Poda  dat
dostosowania.

Poda dat dostosowania.

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

2.11. Decyzja o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust. 2 pkt
2 ustawy wprowadzaj cej2)
(je li dotyczy)

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

wyznaczony rok dostosowania.

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

2.12. Czy przepisów w  decyzji o
dostosowaniu na podstawie
art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy
wprowadzaj cej2) zosta a
wykonana?

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

zosta y wykonane.
--------------------------------

2.13. Czy decyzja o dostosowaniu
zosta a przed ona?

Je eli tak, to na podstawie
jakiej decyzji - poda :



63

podstaw  prawn ,
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

wyznaczony rok dostosowania.

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

2.14. Czy przed ona decyzja
zosta a wykonana?

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

zosta y wykonane.

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

2.15. Rok faktycznego
dostosowania sk adowiska
odpadów

Poda  rok.
-----------------------------------

2.16. Decyzja o zamkni ciu
sk adowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy
wprowadzaj cej2) (je li
dotyczy)

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

wyznaczony rok
zamkni cia.

Starostwo Powiatowe w
aganiu

31.12.2003 r.
R.O iB.III.O -7640/1/02
Data zam. 31.12.2005 r.

2.17. Czy decyzja o zamkni ciu
sk adowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy
wprowadzaj cej2) zosta a
wykonana?

[tak/nie]
Je eli nie, to wyja ni

dlaczego. Tak

2.18. Czy decyzja o zamkni ciu
zosta a przed ona?

Je eli tak, to na podstawie
jakiej decyzji . poda :

podstaw  prawn ,
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

wyznaczony rok
zamkni cia.

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

2.19. Czy przed ona decyzja o
zamkni ciu zosta a
wykonana?

[tak/nie]
Je eli nie, to wyja ni

dlaczego.
---------------------------------

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

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

wyznaczony rok
zamkni cia,

dat  zaprzestania
przyjmowania odpadów.

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

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

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

wyznaczony rok zamkni cia,
dat  zaprzestania przyjmowania

odpadów.

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

2.22. Rok faktycznego Poda  dat  zamkni cia.
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zamkni cia sk adowiska
odpadów

31.05.2005 r.

2.23. Decyzja zatwierdzaj ca
instrukcj  eksploatacji
sk adowiska

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji.

Starostwo Powiatowe w
aganiu

03.01.2005 r.
R.O iB.III.O - 7642/1/05

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

Je eli tak, to wskaza , na jaki
okres. 31.12.2005 r.

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

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

termin obowi zywania.

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

2.26. Pozwolenie zintegrowane
(je li dotyczy)

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

termin obowi zywania.

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

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

Je eli tak, to poda  termin
(planowany) z enia wniosku. --------------------------------

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

Je eli tak, to poda  dane nt.
decyzji:

podstaw  prawn ,
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

termin wstrzymania dzia alno ci.

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

3. Bazy danych i wykazy
3.1. Czy sk adowisko jest uj te

w wykazie zamieszczonym
w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?

[tak/nie]

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

Je eli tak, to poda  rok.

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

[tak/nie]

3.4. Czy sk adowisko odpadów
jest uj te w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji
Ochrony rodowiska?

[tak/nie]

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

[tak/nie]

3.6. Czy sk adowisko zosta o [tak/nie]
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uj te w wykazie
przekazywanym przez
Urz d Wojewódzki do
Ministerstwa rodowiska w
2004 r.?

3.7. Czy sk adowisko zosta o
uj te w wykazie
przekazywanym przez
Urz d Wojewódzki do
Ministerstwa rodowiska w
2005 r.?

[tak/nie]

3.8. Czy sk adowisko zosta o
uj te w wykazie
przekazywanym przez
Urz d Wojewódzki do
Ministerstwa rodowiska w
2006 r.?

[tak/nie]

4. Wymagania techniczne
4.1. Pojemno  ca kowita m3 22,3 tys.
4.2. Pojemno  zape niona m3 ok.70%
4.3. Pojemno  pozosta a do

zape nienia m3
Wype niono  gruntem
mineralnym zgodnie z
planem rekultywacji

4.4. Powierzchnia w granicach
korony

m2 Brak danych

Brak [tak/nie] Tak
Naturalna bariera

geologiczna (mi szo ,
wspó czynnik filtracji)

Brak danych

Sztuczna bariera
geologiczna (rodzaj,

mi szo , wspó czynnik
filtracji)

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

4.5. Uszczelnienie

Izolacja syntetyczna
(materia , grubo ) ------------------------------

Brak [tak/nie] Nie
Warstwa drena owa

(mi szo , wspó czynnik
filtracji)

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

Kolektory (materia ,
rednica) ----------------------------

Ukszta towanie misy
(nachylenie wzd

kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)

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

4.6. Drena  odcieków

Zewn trzny system rowów   ----------------------------
Brak [tak/nie] Nie4.7. Gromadzenie odcieków

W specjalnych zbiornikach
(pojemno , m3) ----------------------------
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Odprowadzenie do
kanalizacji miejskiej

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

Wywóz do oczyszczalni
miejskiej [tak/nie] ----------------------------

Wykorzystanie do celów
technologicznych (jakich?) ----------------------------

4.8. Post powanie z odciekami

Oczyszczanie lub
podczyszczanie we w asnej

oczyszczalni (odbiornik
cieków oczyszczonych)

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

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

4.9. Instalacja do
odprowadzania
gazu sk adowiskowego

Odzysk energii ----------------------------
Brak [tak/nie] Tak4.10. Pas zieleni

Szeroko  pasa [m] oko o 15
4.11. Ogrodzenie [tak/nie] Nie
4.12. Rejestracja wjazdów [tak/nie] od 31.05.2005 r.
4.13. Ewidencja odpadów [tak/nie] od 31.05.2005 r.
4.14. Waga [tak/nie] Nie
4.15. Urz dzenia do mycia i

dezynfekcji
[tak/nie] Nie

[tak/nie] Tak4.16. Wykonywanie warstw
przekrywaj cych odpady Materia

(je li odpady, poda  kod
Piasek, ziemia

Dane meteorologiczne ----------------------------------
Kontrola wykonywania

elementów s cych do
monitoringu

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

Wody powierzchniowe ----------------------------------

4.17. Monitoring w fazie
przed eksploatacyjnej

Wody podziemne  ----------------------------------
Opad atmosferyczny ----------------------------------

Wody powierzchniowe ----------------------------------
Wody odciekowe ----------------------------------
Wody podziemne ----------------------------------

Gaz sk adowiskowy ----------------------------------
Osiadanie powierzchni

sk adowiska
----------------------------------

4.18. Monitoring w fazie
eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

Struktura i sk ad odpadów ----------------------------------
5. Dofinansowanie
5.1. Czy dostosowanie

sk adowiska wymaga
dodatkowych rodków
finansowych (poza rodkami

asnymi zarz dzaj cego)?

Je eli tak, to wskaza
szacowan  ca kowit  kwot

i rodki w asne zarz dzaj cego.
Je li nie, wstawi  .0.

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

5.2. Czy rekultywacja
sk adowiska wymaga
dodatkowych rodków
finansowych (poza rodkami

Je eli tak, to wskaza
szacowan  ca kowit  kwot

i rodki w asne zarz dzaj cego.
Je li nie, wstawi  .0..

184,020,86
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asnymi zarz dzaj cego)?
6. Odpady
6.1. Czy na sk adowisku

odpadów s  deponowane
odpady komunalne?

[tak/nie] Nie

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

[tak/nie]

Nie

6.3. Kody odpadów, które s
dopuszczone do
sk adowania na sk adowisku
odpadów3)

Nie dotyczy

6.4. Czy odpady s  sk adowane
zgodnie z rozporz dzeniem
Ministra Gospodarki?4)

[tak/nie]
Nie dotyczy

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

Poda , w jakim celu s
wykorzystywane

poszczególne rodzaje
odpadów.

Nie dotyczy

6.6. Czy do rekultywacji
wykorzystywane s
odpady?

Je eli tak, to poda  jakie
rodzaje odpadów (kody) i

na podstawie jakiej decyzji,
ze wskazaniem podstawy

prawnej, organu wydaj cego,
 daty decyzji,
znaku decyzji.

Nie

6.7. Masa odpadów sk adowana
w 2003 r.

[Mg] Nie dotyczy

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

[Mg]

Nie dotyczy

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

[Mg]
Nie dotyczy

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

[Mg] 446,12

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

[Mg] Nie dotyczy

6.12. Masa odpadów stosowana
do rekultywacji po
zamkni ciu sk adowiska w

[Mg]
(kod odpadów)

Nie dotyczy
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2004 r. (je li dotyczy)
6.13. Masa odpadów sk adowana

w 2005 r. (je li dotyczy)
[Mg] 226,02

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

[Mg] Nie dotyczy

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

[Mg]
(kod odpadów)

Nie dotyczy

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

[Mg] Nie dotyczy

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

[Mg] Nie dotyczy

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

[Mg]
(kod odpadów)

Nie dotyczy

Tabela 5.8. Karta sk adowiska odpadów – aga  (Chrobrów) -  stan  na  dzie  31
grudnia 2006 r.

Lp. Elementy charakterystyki
sk adowiska odpadów

Informacje o sk adowisku odpadów

OGÓLNE INFORMACJE O  OBIEKCIE
1. Nazwa i adres sk adowiska

odpadów
Chrobrów

2. Gmina aga
3. Powiat aga ski
4. Województwo Lubuskie
5. REGON (je li posiada) -
6. NIP (je li posiada) -
7. Typ sk adowiska IN
8. Nazwa i adres w ciciela sk adowiska

odpadów
Gmina Wiejska aga

9. Nazwa i adres w ciciela gruntu pod
sk adowisko odpadów

Gmina Wiejska aga
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10.
Nazwa i adres zarz dzaj cego
sk adowiskiem odpadów

Miejskie Przedsi biorstwo Oczyszczania i Robót
Drogowych Sp. z o.o.

Ul. Nowogródzka 2; 68-100 aga
11. REGON 970 427 227
12. NIP 924-10-03-861
13. Czy kierownik sk adowiska odpadów

posiada wymagane kwalifikacje ? TAK
14. Liczba kwater 2
15. Liczba kwater eksploatowanych 2
16 Liczba  kwater zamkni tych -
17. Czy sk adowisko jest w trakcie

eksploatacji (przed zamkni ciem)?
TAK

18. Czy sk adowisko jest w trakcie
rekultywacji?

NIE

19. Czy sk adowisko jest w trakcie
monitoringu po zako czeniu
rekultywacji?

NIE

20. Czy sk adowisko jest w okresie po
zako czeniu monitoringu

NIE

DECYZJE ADMINISTRACYJNE
21. Decyzja zatwierdzaj ca instrukcj

eksploatacji sk adowiska
Starostwo Powiatowe w aganiu

Data wydania: 31.12.2002r.
Znak: RO iB.III.o -7624-/1/02

22. Czy decyzja zatwierdzaj ca instrukcj
eksploatacji sk adowiska by a czasowa ? BEZTERMINOWA

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

Starostwo Powiatowe
Data wydania: 02.01.2006r.
RO iB.III-7628- /30-9/05

24.  Pozwolenie zintegrowane ( je li
dotyczy)

_

25. Czy sk adowisko jest przewidziane do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego ? TAK

26. Czy dla sk adowiska by a wydana
decyzja w sprawie wstrzymania
dzia alno ci?

-

BAZY DANYCH I WYKAZY
27. Czy sk adowisko jest uj te w wykazie

zamieszczonym w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?

TAK

28. Czy sk adowisko jest uj te w
wojewódzkiej bazie o gospodarce
odpadami?

TAK

29. Czy sk adowisko odpadów uj te jest w
bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony

rodowiska?
TAK

30. Czy sk adowisko jest uj te w bazie
Wojewódzkiego Urz du
Statystycznego?

TAK

31. Czy sk adowisko zosta o uj te w
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wykazie przekazywanym przez Urz d
Wojewódzki do Ministra rodowiska w
2004r.

TAK

32. Czy sk adowisko zosta o uj te w
wykazie przekazywanym przez Urz d
Wojewódzki do Ministra rodowiska w
2005r?

TAK

33. Czy sk adowisko zosta o uj te w
wykazie przekazywanym przez Urz d
Wojewódzki do Ministra rodowiska w
2006r?

TAK

WYMAGANIA TECHNICZNE
34. Pojemno  ca kowita 104 196 m3

 Brak - NIE
Naturalna bariera geologiczna

0,2-0,4m
k<10-7m/s

Sztuczna bariera geologiczna
PE-HD 2,5 mm

k<10-8m/s

35. Uszczelnienie

Izolacja syntetyczna - TAK
Warstwa drena owa

36. Drena  odcieków Zewn trzny system rowów
37. Gromadzenie odcieków W specjalnych zbiornikach
38. Post powanie z odciekami wywóz do oczyszczalni miejskiej
39. Instalacja do odprowadzania gazu

sk adowiskowego Brak - z emisja do atmosfery
40. Pas  zieleni NIE
41. Ogrodzenie TAK
42. Rejestracja wjazdów TAK
43. Ewidencja odpadów TAK
44. Waga TAK
45. Urz dzenia do mycia i dezynfekcji TAK
46. Wykonywanie warstw przekrywaj cych

odpady
TAK- piasek, wir, szlaka - 19 01 12

Dane meteorologiczne - TAK
Kontrola wykonywania elementów s cych do

monitoringu -TAK
Wody powierzchniowe - TAK47. Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

Wody podziemne - TAK
Opad atmosferyczny - TAK

Wody powierzchniowe - TAK
Wody odciekowe - TAK

Gaz sk adowiskowy - NIE
Osiadanie powierzchni sk adowiska - TAK

48. Monitoring  w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

Struktura i sk ad odpadów - TAK
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ODPADY
49.  Czy na sk adowisku odpadów s

deponowane odpady komunalne ?
TAK

50.
Czy na sk adowisku odpadów s
deponowane wy cznie odpady
wydobywcze okre lone w dyrektywie
2006/21/WE?

NIE

51.  Kody odpadów, które s  dopuszczone
do sk adowania na sk adowisku
odpadów

Grupa 20-bez niebezpiecznych
Grupa 19-bez niebezpiecznych i 19 06 05,19 08 09

Grupa 04 podgrupa 02
Grupa 03 podgrupa 01

52. Czy odpady s  sk adowane zgodnie z
rozporz dzeniem Ministra
Gospodarki?

TAK

53. Kody odpadów dopuszczonych do
odzysku na sk adowisku odpadów
(je li dotyczy)

15 01 07
15 01 03
Recykling

54. Czy do rekultywacji wykorzystywane
 odpady ?

_

55. Masa odpadów sk adowanych w
2003r.

7630,3 Mg

56. Masa odpadów poddana odzyskowi na
sk adowisku odpadów w trakcie
eksploatacji sk adowiska w 2003r.

34,4 Mg

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

-

58. Mas odpadów sk adowana w 2004r. 6464,9 Mg

59.
Masa odpadów poddana odzyskowi na
sk adowisku odpadów w trakcie
eksploatacji sk adowiska w 2004r.

58,1 Mg

60.
Masa odpadów stosowana do
rekultywacji po zamkni ciu
sk adowiska w 2004r (je li dotyczy)

-

61. Mas odpadów sk adowana w 2005 r. 5496,4 Mg

62.
Masa odpadów poddana odzyskowi na
sk adowisku odpadów w trakcie
eksploatacji sk adowiska w 2005r.

70,6 Mg

63.
Masa odpadów stosowana do
rekultywacji po zamkni ciu
sk adowiska w 2005r (je li dotyczy)

-

64. Mas odpadów sk adowana w 2006r 5679,4 Mg

65.
Masa odpadów poddana odzyskowi na
sk adowisku odpadów w trakcie
eksploatacji sk adowiska w 2006r.

92,8 Mg

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

-
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Tabela 5.9. Karta sk adowiska odpadów w arach ul. urawia -  stan  na  dzie  31
grudnia 2006 r.

L.p. Elementy charakterystyki
sk adowiska odpadów

Zakres danych Informacje o sk adowisku
odpadów

1. 1. Ogólne informacje o obiekcie

1.1. Nazwa i adres sk adowiska
odpadów

Miejskie Sk adowisko
Odpadów w arach ul.

urawia
1.2. Gmina ary o statusie miejskim
1.3. Powiat arski
1.4. Województwo lubuskie
1.5. REGON (je li posiada) --------------------------------
1.6. NIP (je li posiada) -------------------------------
1.7. Typ sk adowiska (N/O/IN; OUO)1) IN
1.8. Nazwa i adres w ciciela

sk adowiska odpadów
Poda , czy jest to jednostka
samorz du terytorialnego,

Skarbu Pa stwa, przedsi biorca
prywatny, kapita  mieszany (poda

% udzia u jednostek samorz du
terytorialnego).

Gmina ary o statusie
miejskim

Ul. Rynek 1-5
68-200 ary

1.9. REGON (je li posiada) 000256185
1.10. NIP (je li posiada) 928-10-02-069
1.11. Nazwa i adres w ciciela

gruntu pod sk adowiskiem
odpadów

Gmina ary o statusie
miejskim

ul. Rynek 1-5
68 – 200 ary

Przedsi biorstwo
Komunalne „PEKOM” S.A.

ul. Boh. Getta 9-11
68 – 200 ary

1.12. REGON (Gmina ary) 000256185
1.13. NIP (Gmina ary) 928-10-02-069
1.14. Nazwa i adres

zarz dzaj cego
sk adowiskiem odpadów

Przedsi biorstwo
Komunalne „PEKOM” S.A.

ul. Boh. Getta 9-11
68 – 200 ary

1.15. REGON (je li posiada) 970023062
1.16. NIP (je li posiada) 928-000-69-12
1.17. Czy kierownik sk adowiska

odpadów posiada
wymagane kwalifikacje?

[tak/nie] Tak

1.18. Liczba kwater szt. 1
1.19. Liczba kwater

eksploatowanych
szt. 1

1.20. Liczba kwater zamkni tych szt. Nie dotyczy
1.21. Czy sk adowisko jest w

trakcie budowy?
[tak/nie] Nie



73

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

[tak/nie] Tak

1.23. Czy sk adowisko jest w
trakcie rekultywacji?

[tak/nie] Nie

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

[tak/nie] Nie

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

[tak/nie] Nie

1.26. Nazwa i adres w ciciela
gruntu pod sk adowiskiem
odpadów

Gmina ary o statusie
miejskim

Przedsi biorstwo
Komunalne „PEKOM” S.A.
ul. Boh. Getta 9 – 11 ary

1.27. Nazwa i adres
zarz dzaj cego
sk adowiskiem odpadów

Przedsi biorstwo
Komunalne „PEKOM” S.A.
ul. Boh. Getta 9 – 11 ary

2. Decyzje administracyjne
2.1. Decyzja lokalizacyjna (je li

dotyczy)
Poda :

organ wydaj cy,
dat  wydania decyzji,

znak decyzji.

Burmistrz Miasta ary
08.06.1993

GA-IV-7330/WG/93

2.2. Decyzja o warunkach
zabudowy i
zagospodarowania terenu
(je li dotyczy)

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji.

Nie dotyczy

2.3. Pozwolenie na budow Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji;

wskaza , je li decyzja
zosta a uchylona.

Urz d Rejonowy w arach
02.10.1993

UN-VI-7351/45/93/

2.4. Pozwolenie na u ytkowanie
(je li dotyczy)

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji.

Urz d Rejonowy w arach
16.08.1995

UN-VI-7351/45/93/95/

2.5. Decyzja o wykonaniu
przegl du ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1
ustawy wprowadzaj cej2)

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji.

Starosta Powiatu arskiego
15.01.2002

BO.II.7623/49/4/01/2002

2.6. Decyzja o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust. 2 pkt
1 ustawy wprowadzaj cej2)
(je li dotyczy)

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

wyznaczony rok dostosowania.

Nie dotyczy

2.7. Czy przepisów w  decyzji o
dostosowaniu na podstawie
art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy

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

Nie dotyczy
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wprowadzaj cej2) zosta a
wykonana?

zosta y wykonane.

2.8. Czy decyzja o dostosowaniu
zosta a przed ona?

Je eli tak, to na podstawie
jakiej decyzji - poda :

podstaw  prawn ,
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

wyznaczony rok dostosowania.

Nie dotyczy

2.9. Czy przed ona decyzja
zosta a wykonana?

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

zosta y wykonane.

Nie dotyczy

2.10. Rok faktycznego
dostosowania sk adowiska
odpadów Poda  dat
dostosowania.

Poda dat dostosowania. Nie dotyczy

2.11. Decyzja o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust. 2 pkt
2 ustawy wprowadzaj cej2)
(je li dotyczy)

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

wyznaczony rok dostosowania.

Nie dotyczy

2.12. Czy przepisów w  decyzji o
dostosowaniu na podstawie
art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy
wprowadzaj cej2) zosta a
wykonana?

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

zosta y wykonane.

Nie dotyczy

2.13. Czy decyzja o dostosowaniu
zosta a przed ona?

Je eli tak, to na podstawie
jakiej decyzji - poda :

podstaw  prawn ,
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

wyznaczony rok dostosowania.

Nie dotyczy

2.14. Czy przed ona decyzja
zosta a wykonana?

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

zosta y wykonane.

Nie dotyczy

2.15. Rok faktycznego
dostosowania sk adowiska
odpadów

Poda  rok. Nie dotyczy

2.16. Decyzja o zamkni ciu
sk adowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy
wprowadzaj cej2) (je li
dotyczy)

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

wyznaczony rok
zamkni cia.

Nie dotyczy

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

[tak/nie]
Je eli nie, to wyja ni

dlaczego.

Nie dotyczy
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wprowadzaj cej2) zosta a
wykonana?

2.18. Czy decyzja o zamkni ciu
zosta a przed ona?

Je eli tak, to na podstawie
jakiej decyzji . poda :

podstaw  prawn ,
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

wyznaczony rok
zamkni cia.

Nie dotyczy

2.19. Czy przed ona decyzja o
zamkni ciu zosta a
wykonana?

[tak/nie]
Je eli nie, to wyja ni

dlaczego.

Nie dotyczy

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

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

wyznaczony rok
zamkni cia,

dat  zaprzestania
przyjmowania odpadów.

Nie dotyczy

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

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

wyznaczony rok zamkni cia,
dat  zaprzestania przyjmowania

odpadów.

Nie dotyczy

2.22. Rok faktycznego
zamkni cia sk adowiska
odpadów

Poda  dat  zamkni cia. Nie dotyczy

2.23. Decyzja zatwierdzaj ca
instrukcj  eksploatacji
sk adowiska

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji.

Starosta Powiatu arskiego
21.11.2002

BO.II.7623/ ar/2/02

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

Je eli tak, to wskaza  na jaki
okres.

Nie dotyczy

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

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

termin obowi zywania.

Wojewoda Lubuski
08.04.2004

.III.APol.6626-3/1/04
z terminem do 30.04.2007

2.26. Pozwolenie zintegrowane
(je li dotyczy)

Poda :
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

termin obowi zywania.

Nie dotyczy

2.27. Czy sk adowisko jest
przewidziane do uzyskania

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

Nie dotyczy
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pozwolenia
zintegrowanego?

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

Je eli tak, to poda  dane nt.
decyzji:

podstaw  prawn ,
organ wydaj cy,

dat  wydania decyzji,
znak decyzji,

termin wstrzymania dzia alno ci.

Nie dotyczy

3. Bazy danych i wykazy
3.1. Czy sk adowisko jest uj te

w wykazie zamieszczonym
w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?

[tak/nie] Tak

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

Je eli tak, to poda  rok. Nie dotyczy

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

[tak/nie] Tak

3.4. Czy sk adowisko odpadów
jest uj te w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji
Ochrony rodowiska?

[tak/nie] Tak

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

[tak/nie] Tak

3.6. Czy sk adowisko zosta o
uj te w wykazie
przekazywanym przez
Urz d Wojewódzki do
Ministerstwa rodowiska w
2004 r.?

[tak/nie] Tak

3.7. Czy sk adowisko zosta o
uj te w wykazie
przekazywanym przez
Urz d Wojewódzki do
Ministerstwa rodowiska w
2005 r.?

[tak/nie] Tak

3.8. Czy sk adowisko zosta o
uj te w wykazie
przekazywanym przez
Urz d Wojewódzki do
Ministerstwa rodowiska w
2006 r.?

[tak/nie] Tak

4. Wymagania techniczne
4.1. Pojemno  ca kowita m3 173.000
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4.2. Pojemno  zape niona m3 171.200
4.3. Pojemno  pozosta a do

zape nienia m3
1.800

4.4. Powierzchnia w granicach
korony

m2 2.800

Brak [tak/nie] Nie
Naturalna bariera

geologiczna (mi szo ,
wspó czynnik filtracji)

Piasek 0,40 m

Sztuczna bariera
geologiczna (rodzaj,

mi szo , wspó czynnik
filtracji)

Nie dotyczy

4.5. Uszczelnienie

Izolacja syntetyczna
(materia , grubo )

Folia

Brak [tak/nie] Nie
Warstwa drena owa

(mi szo , wspó czynnik
filtracji)

Drena  podfoliowy i
nadfoliowy

Kolektory (materia ,
rednica)

PE Ø 100
PCV  Ø 200

Ukszta towanie misy
(nachylenie wzd

kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)

-

4.6. Drena  odcieków

Zewn trzny system rowów Nie dotyczy
Brak [tak/nie] Tak4.7. Gromadzenie odcieków

W specjalnych zbiornikach
(pojemno , m3)

-

Odprowadzenie do
kanalizacji miejskiej

Nie

Wywóz do oczyszczalni
miejskiej [tak/nie]

Tak (odcieki
odpompowywane s  do
oczyszczalni cieków)

Wykorzystanie do celów
technologicznych (jakich?)

Nie dotyczy

4.8. Post powanie z odciekami

Oczyszczanie lub
podczyszczanie we w asnej

oczyszczalni (odbiornik
cieków oczyszczonych)

Nie dotyczy

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

4.9. Instalacja do
odprowadzania
gazu sk adowiskowego

Odzysk energii Nie dotyczy
Brak [tak/nie] Nie4.10. Pas zieleni

Szeroko  pasa [m] 10 – 20 m
4.11. Ogrodzenie [tak/nie] Tak
4.12. Rejestracja wjazdów [tak/nie] Tak
4.13. Ewidencja odpadów [tak/nie] Tak
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4.14. Waga [tak/nie] Tak
4.15. Urz dzenia do mycia i

dezynfekcji
[tak/nie] Tak

4.16. Wykonywanie warstw
przekrywaj cych odpady

Materia
(je li odpady, poda  kod)

100101, 190112, 200202,
200303, 170101, 170102

Dane meteorologiczne Nie dotyczy
Kontrola wykonywania

elementów s cych do
monitoringu

Nie dotyczy

Wody powierzchniowe Nie dotyczy

4.17. Monitoring w fazie przed
eksploatacyjnej

Wody podziemne Nie dotyczy
Opad atmosferyczny Nie dotyczy

Wody powierzchniowe Nie dotyczy
Wody odciekowe Tak
Wody podziemne Tak

Gaz sk adowiskowy Nie dotyczy
Osiadanie powierzchni

sk adowiska
Nie dotyczy

4.18. Monitoring w fazie
eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

Struktura i sk ad odpadów Nie dotyczy
5. Dofinansowanie
5.1. Czy dostosowanie

sk adowiska wymaga
dodatkowych rodków
finansowych (poza rodkami

asnymi zarz dzaj cego)?

Je eli tak, to wskaza
szacowan  ca kowit  kwot

i rodki w asne zarz dzaj cego.
Je li nie, wstawi  .0.

B.D.

5.2. Czy rekultywacja
sk adowiska wymaga
dodatkowych rodków
finansowych (poza rodkami

asnymi zarz dzaj cego)?

Je eli tak, to wskaza
szacowan  ca kowit  kwot

i rodki w asne zarz dzaj cego.
Je li nie, wstawi  .0..

540.000,00 z

6. Odpady
6.1. Czy na sk adowisku

odpadów s  deponowane
odpady komunalne?

[tak/nie] Tak

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

[tak/nie] Nie

6.3. Kody odpadów, które s
dopuszczone do
sk adowania na sk adowisku
odpadów3)

[tak/nie] 20 03 01

6.4. Czy odpady s  sk adowane
zgodnie z rozporz dzeniem
Ministra Gospodarki?4)

[tak/nie] Tak

6.5. Kody odpadów
dopuszczonych do odzysku
na sk adowisku odpadów

Poda , w jakim celu s
wykorzystywane

poszczególne rodzaje

100101, 170101, 170102,
170107, 190112, 190802,
190805, 200201, 200202,
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(je li dotyczy) odpadów. 200303
6.6. Czy do rekultywacji

wykorzystywane s
odpady?

Je eli tak, to poda  jakie
rodzaje odpadów (kody) i

na podstawie jakiej decyzji,
ze wskazaniem podstawy

prawnej, organu wydaj cego,
 daty decyzji,
znaku decyzji.

Nie dotyczy

6.7. Masa odpadów sk adowana
w 2003 r.

[Mg] 15607,36

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

[Mg] Nie dotyczy

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

[Mg] Nie dotyczy

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

[Mg] 13.985,90

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

[Mg] Nie dotyczy

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

[Mg]
(kod odpadów)

Nie dotyczy

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

[Mg] 13.255,51

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

[Mg] Nie dotyczy

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

[Mg]
(kod odpadów)

Nie dotyczy

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

[Mg] 11.116,32

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

[Mg] 596,20

6.18. Masa odpadów stosowana [Mg] Nie dotyczy
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do rekultywacji po
zamkni ciu sk adowiska w
2006 r. (je li dotyczy)

(kod odpadów)

Obja nienia do tabeli 5.1- 5.8:
1) N - sk adowisko odpadów niebezpiecznych, O . sk adowisko odpadów oboj tnych, IN .

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

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

3) Wed ug rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 27 wrze nia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadów.

4) Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pa dziernika 2002 r. w sprawie rodzajów
odpadów, które mog  by  sk adowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595).
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4.1.2 Instalacje odzysku lub innego ni  sk adowanie unieszkodliwiania
odpadów

Na terenie yckiego Zwi zku Gmin nie wyst puj  instalacje odzysku lub innego ni  sk adowanie
unieszkodliwiania odpadów.

Tabela 6. Karta instalacji odzysku lub innego ni  sk adowanie unieszkodliwiania
odpadów – ( Tabela zosta a usuni ta, poniewa  na trenie yckiego Zwi zku
Gmin nie wyst puj  takie Instalacje)
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4.2 Stan realizacji dzia  uj tych w gminnym planie gospodarki odpadami na lata 2004 - 2006

Tabela 7. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsi wzi ciach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie ZG w latach 2004 -
2006.

Lp Nazwa zadania w
gminnym planie
gospodarki odpadami

Rok
realizacji

Nazwa zadania w
gminnym planie
gospodarki odpadami

Opis podj tych dzia [tys.
PLN]

1. Przygotowanie i przyj cie
gminnych planów gospodarki
odpadami.

2004 Przyj cie planu gospodarki
odpadami dla yckiego
Zwi zku Gmin, oraz
zatwierdzenie go przez
poszczególne rady Gmin
cz onkowskich.

Uchwa a Zgromadzenia ZG nr X/1/2004 z dnia 30 czerwca
2004 r.
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Utworzenie celowego
zwi zku gmin w zakresie
gospodarki odpadami.

Zwi zek dzia a pod nazw  " ycki Zwi zek Gmin".
Celem statutowym Zwi zku jest ochrona rodowiska, a
przede wszystkim w g ównej mierze w zakresie gospodarki
odpadami.
1) wspólne planowanie, wykonywanie i eksploatowanie
obiektów z zakresu ochrony rodowiska,
2) wdra anie nowoczesnych technologii gospodarowania
odpadami i gospodark  wodno- ciekow ,
3) prowadzenie edukacji w zakresie ochrony rodowiska,
4) planowanie, wykonywanie i eksploatowanie obiektów z
zakresu infrastruktury technicznej i spo ecznej o znaczeniu
ponadgminnym,
5) pozyskiwanie rodków finansowych na realizacj
planowanych inwestycji.
Gmina Brody, Gmina Jasie , Gmina Lipinki yckie,
Gmina Lubsko, Gmina Przewóz, Gmina Trzebiel,
Gmina Tuplice, Gmina ary, Miasto ary, Gmina Wymiarki,

Gmina aga , Miasto aga , Miasto Gozdnica,
Miasto i Gmina I owa, Miasto knica.

ZG -  ycki  Zwi zek  Gmin  jest  w  trakcie  prac
przygotowawczych do stworzenia kompleksowego sytemu
zagospodarowywania odpadów komunalnych na terenie
Zwi zku. (Tworzenie wniosku do KE o dofinansowanie
projektu z Funduszu Spójno ci).
Brody – Nie.
Gozdnica – Nie.
owa – Nie.

Jasie  – Nie.
Lipinki yckie – Brak danych.
Lubsko - Nie – zadanie b dzie realizowane przez ZG.

2. Organizacja powiatowych
(mi dzygminnych) i
gminnych systemów
gospodarki odpadami,
wdro enie nowych
systemów zbiórki,
transportu, odzysku i
unieszkodliwiania
odpadów komunalnych.

2003 - 2006

Stworzenie i wdro enie
nowego systemu gospodarki
odpadami komunalnymi.

knica – Nie.
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Przewóz - Na terenie gminy zosta y umieszczone pojemniki
do zbierania szk a i PET-u
Trzebiel – Nie.
Tuplice - Nie
Wymiarki - Gmina jest cz onkiem ZG, który jest w trakcie
prac przygotowawczych do stworzenia systemu gospodarki
odpadami opartego o zak ad Zagospodarowywania Odpadów
w Marszowie

aga  Gmina – Nie.
aga  Miasto – Nie.
ary Gmina – Nie.
ary Miasto – Nie.

Daty podejmowania uchwa  wynika y z konieczno ci
uzgodnienia z ZG i dostosowania terminu Sesji Rady.
Uchwa a Rady Gminy Brody nr XXXV/254/2006 z dnia 30
maja 2006 r.
Uchwa a Rady Miasta Gozdnica nr XXXVI/172/06 z dnia
25.05.2006 r.
Uchwa a Rady Miejskiej I owej nr 275/4/XXXV/06 z dnia
23.03.2006 r.
Uchwa a Rady Miejskiej Jasie   nr XXXVII/250/06 z dnia
21.09.2006 r.
Lipinki yckie – Brak danych.
Uchwa a Rady Miejskiej w Lubsku nr XLI/307/06 z dnia
23.05.2006 r.
Uchwa  rady Miejskiej w knicy nr XXXIX/194/2006 z dnia
20.06.2006 r.
Uchwa a Rady Gminy Przewóz nr XXXI/224/2006 z dnia
14.06.2006 r.

Rady gmin zgodnie z art. 10
ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o zmianie ustawy o
odpadach oraz o zmianie
niektórych innych ustaw
uchwali y do dnia 13 stycznia
2006 r. nowy regulamin
utrzymania czysto ci i
porz dku na terenie gminy.

Uchwa a Rady Gminy Trzebiel nr XXXIII/201/06 z dnia 27
wrze nia 2006 r.
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Uchwa a Rady Gminy Tuplice nr XXVII/138/2006 z dnia
15.09.2006 r.
Uchwa  Rady Gminy Wymiarki nr XXVII/7167/2004 z dnia
23.02.2006 r.
Uchwa a Rady Gminy w aganiu nr XXXVII/186/06 z  dnia
27.04.2006 r.
Uchwa a Rady Miasta aga  nr XLII/23/2006 z dnia 27
kwietnia 2006 r.
Uchwa  Rady Gminy ary nr XXVII/175/06 z dnia 23. 02.
2006 r.
Uchwa a Rady Gminy ary nr XXXVIII/16/06 z dnia 27
kwietnia 2006r. w sprawie Regulaminu utrzymania czysto ci i
porz dku na terenie Gminy ary o statusie miejskim.
Brody - Zarz dzenie Wójta Gminy nr 318/06 z dnia 12
czerwca 2006 r.
Gozdnica – Burmistrz nie wyda  zarz dzenia.
owa - Wójt Gminy nie wyda  zarz dzenia.

Jasie  - Zarz dzenie nr 32/2006 z dnia: 8.05.2006r.
Zamieszczono na stronie internetowej www.bip.jasien.com.pl
dnia 3.07 2006 r.
Lipinki yckie – Brak danych.
Lubsko - Zarz dzenie Burmistrza Lubska nr 90/2006 z dnia
02. listopada 2006 r.

knica - Nie.
Przewóz - Zarz dzenie Wójta Gminy nr 308/2006 z dnia
04.12.2006 r.
Trzebiel - Zarz dzenie Wójta Gminy nr 5/07 z dnia 3 stycznia
2007 r.

Wójtowie, burmistrzowie
zgodnie z art. 10 ust. 2
ustawy z dnia 29 lipca 2005
r.  o  zmianie  ustawy  o
odpadach oraz o zmianie
niektórych innych ustaw
uchwali a do dnia 13 kwietnia
2006 r. okre lili i podali do
publicznej wiadomo ci
wymagania, jakie powinien
spe nia przedsi biorca
ubiegaj cy si  o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie
dzia alno ci w zakresie
odbierania odpadów
komunalnych od w cicieli
nieruchomo ci na terenie
poszczególnych Gmin
cz onkowskich ZG.

Tuplice – zarz dzenie Wójta Gminy nr 27/2006 z dnia
30.11.2006 r.

http://www.bip.jasien.com.pl
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Wymiarki - Zarz dzenie Wójta Gminy nr 19/2006 z dnia
07.06.2006 r.
Dotrzymano 6 miesi czny termin od dnia uchwalenia
regulaminu.
Gmina aga  - Zarz dzeniu Wójta Gminy aga  nr 11 z
dnia 10.07.2006r.
Miasto aga  - Zarz dzenie Burmistrza Nr 107/2006 z dnia
12. 04. 2006 r.
Gmina ary - Zarz dzenie Wójta nr 38/06 z dnia 12.09.2006
r.
Miasto ary - Zarz dzenie Burmistrza nr 241/06  z dnia 24.
08. 2006 r.
Zarz dzenie nr 284/06 Burmistrza Miasta ary z dnia 05. 10.
2006 r. w sprawie zmiany zarz dzenia nr 241/06 Burmistrza
Miasta ary.
Zarz dzenie nr 14/07 Burmistrza Miasta ary z dnia 11. 01.
2007 r. w sprawie zmiany zarz dzenia nr 241/06 Burmistrza
Miasta ary z dnia 24. 08. 2006 r.
Brody – 1 przedsi biorca z  wniosek.
Gozdnica – 0 nie og oszono wymaga .
 I owa – Termin 6 miesi cy jeszcze nie min .
Jasie – 1 przedsi biorca z  wniosek.
Lipinki yckie – Brak danych.
Lubsko - 1 przedsi biorstwo z  wniosek.

knica  - Nie dotyczy.
Przewóz - Termin 6 miesi cy jeszcze nie min .
Trzebiel – Do 31.12. 2006 r. aden przedsi biorca nie z
wniosku.
Tuplice - 1 przedsi biorca z  wniosek.
Wymiarki - 3 przedsi biorców z o wnioski, 1
przedsi biorca nie z  wniosku.

Ilu przedsi biorców wyst pi o
o zmian  posiadanego
zezwolenia na prowadzenie
dzia alno ci w zakresie
odbierania odpadów
komunalnych od w cicieli
nieruchomo ci w
poszczególnych Gminach:

Gmina aga  - 3 przedsi biorców z o wnioski.
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Miasto aga  - 3 przedsi biorców z o wnioski, 1
przedsi biorca nie z  wniosku.
Gmina ary – 2 przedsi biorców z o wnioski.
Miasto ary - 3 przedsi biorców z o wnioski, 5
przedsi biorców nie z o wniosku.
Brody – Do 31.12.06 r. wygaszono 0 zezwole .
Gozdnica - 0 nie og oszonozezwole .
 I owa - Nie
Jasie  - W Gminie 1 zezwolenie zosta o wygaszone z dniem
31.12.2006 r.
Lipinki yckie – Brak danych.
Lubsko – 0 nie wygaszono.

knica  - Nie dotyczy.
Przewóz - Nie dotyczy
Trzebiel – 0 nie wygaszono.
Tuplice - Do 31.12.06 r. wygaszono 0 zezwole
Wymiarki - W Gminie 1 zezwolenie zosta o wygaszone w
marcu 2007 r.
Gmina aga  - W Gminie 1 zezwolenie zosta o wygaszone.
Miasto aga  - 4 zezwolenia zosta y wygaszone.
Gmina ary – Brak danych.

W Gminach cz onkowskich
ZG zosta y wygaszone bez

odszkodowania decyzje o
uzyskaniu zezwolenia na
prowadzenie dzia alno ci w
zakresie odbierania odpadów
komunalnych od w cicieli
nieruchomo ci.

Miasto ary - Burmistrz nie stwierdzi  z urz du wyga ni cie
dotychczasowej decyzji, poniewa  termin wyst pienia
przedsi biorców z wnioskiem o zmian  posiadanych decyzji
min  28.02.2007. W najbli szym czasie burmistrz rozpocznie
post powania w tej sprawie.
Brody – Tak od 13.09.2006 r.
Gozdnica – Tak od grudnia 2006 r.

owa – Nie.
Jasie  – Tak od 09.11.2005 r.

Gminy cz onkowskie ZG
zgodnie z art. 10 ust. 5
ustawy z dnia 29 lipca 2005
r.  o  zmianie  ustawy  o
odpadach oraz o zmianie
niektórych innych ustaw

Lipinki yckie – Tak od 2006 r.
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Lubsko – Nie – obecnie jest tworzony.
knica - Tak II kw. 2006 r.

Przewóz – Tak w marcu 2006 r.
Trzebiel – Tak.
Tuplice – Tak w 2005 r.
Wymiarki – Gmina utworzy a ewidencje w 2004 r.
Gmina aga – Tak od lutego 2006 r.
Gmina Miejska aga  - Nie utworzono ewidencji.
Gmina ary – Tak 28.12.2005 r.

niektórych innych ustaw
gmina utworzy a do dnia 13
kwietnia 2006 r. ewidencj
umów zawartych na
odbieranie odpadów
komunalnych od w cicieli
nieruchomo ci w celu kontroli
wykonywania przez

cicieli nieruchomo ci i
przedsi biorców obowi zków
wynikaj cych z ustawy. Gmina Miejska ary – Nie utworzono ewidencji.

Brody – 1 przedsi biorca przekaza  wykaz
Gozdnica – 2 przedsi biorców przekaza o wykaz.

owa – Nie. 0 przedsi biorców przekaza o Burmistrzowi
wykaz.
Jasie - 2 przedsi biorców przekaza o wykaz.
Lipinki yckie - 2 przedsi biorców przekaza o wykaz.
Lubsko –1 przedsi biorca przekaza  wykaz.

knica - 1 przedsi biorca przekaza  wykaz.
Przewóz – 2/2 przedsi biorców dzia aj cych na terenie
Gminy przekaza o Wójtowi wykaz.
Trzebiel – Tak.
Tuplice - 1 przedsi biorca przekaza  wykaz.
Wymiarki - 1 przedsi biorca przekaza  Wójtowi wykazy.
Pozostali zostali poproszenie pisemnie o takie informacje.
Gmina aga  – 0 przedsi biorców przekaza o wójtowi
wykaz. Gmina w tej sprawie wystosowa  pismo do
przedsi biorcy, ale pozosta o to bez odzewu.
Miasto aga  – Brak danych.

Zgodnie z art. 10 ust. 6
ustawy z dnia 29 lipca 2005
r.  o  zmianie  ustawy  o
odpadach oraz o zmianie
niektórych innych ustaw
przedsi biorcy prowadz cy
dzia alno  w zakresie
odbioru odpadów
komunalnych od w cicieli
nieruchomo ci w terminie do
dnia 13 listopada 2005 r.
przekazali w ciwym
wójtom, burmistrzom miast
wykazy, o których mowa w
art. 2 pkt 10 tej ustawy,
wed ug stanu na dzie  13
pa dziernika 2005 r.

Gmina ary – 1 przedsi biorca przekaza a wykaz.
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Miasto ary - 1 przedsi biorca z 4 prowadz cych
dzia alno  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

cicieli nieruchomo ci i opró niania zbiorników
bezodp ywowych i transportu nieczysto ci ciek ych.

ZG – Nie, poniewa  zwi zek nie mia  podstawy prawnej do
takiego dzia ania.
Brody – Nie.
Gozdnica – Nie, poniewa  nie by o takiej potrzeby.
 I owa – Nie.
Jasie – Nie.
Lipinki yckie – Nie.
Lubsko – Nie.

knica - Nie.
Przewóz – Nie.
Trzebiel – Nie.
Tuplice – Nie.
Wymiarki - Nie przej to obowi zku od mieszka ców,
poniewa  nie by o takiego wniosku ze strony Rady i
mieszka ców.
Gmina aga – Nie.
Miasto aga  – Nie.
Gmina ary – Nie.

Przej cie obowi zków od
mieszka ców przez gmin  w
trybie art. 6a ust.1 ustawy z
dnia 13 wrze nia 1996 r. o
utrzymaniu czysto ci i
porz dku w gminach
(referendum).

Miasto ary – Nie.
3. Intensyfikacja akcji

podnoszenia wiadomo ci
spo ecznej w dziedzinie
gospodarki odpadami.
2003-2006

2003 - 2006 Na terenie ZG prowadzono
akcje informacyjno-
edukacyjne z zakresu
gospodarowania odpadami
komunalnymi.

ZG – ZG przy wspó pracy organizacji Stowarzyszenie
Forum Opakowa  szklanych i pomocy UM ary zorganizowa
spotkanie informacyjne dla pracowników JST
odpowiedzialnych za ochron rodowiska i przedsi biorców
prywatnych zwi zanych z rynkiem surowców wtórnych.

0,0 z
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Brody - Akcja w ród dzieci m odzie y „Sprz tanie wiata”
Akcja „Posesja” – sprawdzanie w terenie, w jaki sposób
wype niany jest obowi zek wywozu nieczysto ci sta ych i
ciek ych przez uprawniony do tego podmiot
Konkurs ”Estetyczna posesja” – osoby nagradzane s  za
utrzymanie czysto ci i porz dku na terenie swoich posesji

5,9 z

Gozdnica – Tak akcja ulotkowa, grupa docelowa - doro li,
dzieci, zasi g terytorialny – ca a gmina.
 I owa Tak. Ulotki.  sprz tanie wita.
Jasie  - Nie.
Lipinki yckie - Akcja w ród dzieci m odzie y „Sprz tanie
wiata”, na szersz  dzia alno  nie pozwoli y ograniczone
rodki finansowe.

Lubsko - Przeprowadzono konkurs dot. ochrony rodowiska
i gospodarki odpadami, co roku organizowany jest „ Dzie
Ziemi ‘ oraz Akcja Sprz tania wiata „

knica – Ta ulotki szkolenia.
Przewóz - Konkursy ekologiczne w szko ach na terenie
gminy adresowane do dzieci (coroczne, plakaty).
Trzebiel - Urz d Gminy, ZGKiM, Szko y Podstawowe i
Gimnazjum:
Akcje ulotowe na terenie ca ej gminy, edukacja w szko ach,
edukacja podczas zebra  wiejskich, indywidualne rozmowy.
Tuplice - Tak – ulotki i plakaty; w szko ach sprz tanie wiata
grup  docelowa s  dzieci i m odzie  szkolna.
Wymiarki - Gmina prowadzi a na swoim terenie dzia ania
informacyjno-edukacyjne w formie ulotek.
Gmina aga – Nie.
Miasto aga  - Tak (akcja ulotkowa, konkursy, pogadanki
ekologiczne w szkole).
Gmina ary - Tak skierowano pismo do mieszka ców w
powy szej sprawie.
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Miasto ary
1. Program „ZIELONY CERTYFIKAT” pod has em „Czysto
wokó  nas” realizowany w Szkole Podstawowej nr 3 w

arach. Program obejmuje dzia ania ekologiczne na rzecz
zrównowa onego rozwoju, a w szczególno ci segregacj
odpadów. W ramach programu wykonano i rozdano ulotki pt.
„Segreguj c odpady chronisz otaczaj cy nas wiat”,
zorganizowano konkursy o tematyce ekologicznej, warsztaty
plastyczno – literackie dla uczniów szkó  podstawowych i
gimnazjów, spotkania ze spo eczno ci  lokaln ,
przedstawicielami w adz miasta i arskich instytucji
po wi cone edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej
zbiórki odpadów i oszcz dnego gospodarowania zasobami
przyrody, zaj cia edukacyjne w klasach I – VI, przygotowano
instrukcje prawid owej segregacji odpadów, przygotowano i
przeprowadzono ankiet  badaj  stan wiadomo ci
ekologicznej uczniów klas I – VI, wykonano prezentacje
multimedialne pt. „Segreguj c odpady chronisz otaczaj cy
nas wiat” i „U yteczne odpady”, przeprowadzono szereg
zaj  plastycznych propaguj cych idee ekologii, zakupione
kosze do segregacji odpadów.
2. Konkurs dla szkó  podstawowych i przedszkoli
zorganizowany przez firm  „GEPPO” Sp. z o.o. pod has em
„Z natury segreguj ”

3.620,24
 z

GFO iG
W

ZG – Wszyscy mieszka cy terenu ZG zostan  obj ci
zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych
w 2010 r.
Brody - Na podstawie wykazu umów nale y stwierdzi ,i
oko o 80 % mieszka ców uczestniczy w zorganizowanym
systemie odbioru zmieszanych odpadów sta ych.

14,0

Gozdnica – Tak 100% mieszka ców obj te systemem.

4. Obj cie 100% mieszka ców
zorganizowan  zbiórk
odpadów komunalnych.

2003 - 2006 Obj cie wszystkich
mieszka ców gminy
zorganizowanym odbiorem
odpadów komunalnych.

owa - Nie.
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Jasie - Tak 100% mieszka ców obj te systemem.
Lipinki yckie - Na terenie gminy istnieje zorganizowany
odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych.
Jest to pojemniki i worki na odpady komunalne, odbiór odpadów
odbywa si  2 razy w miesi cu.
Na podstawie wykazu umów podpisanych z PEKOMEM nale y
stwierdzi , i  601mieszka ców uczestniczy w zorganizowanym
systemie odbioru niesegregowanych odpadów. Miejscowo ci
Tyliczki, obejmuje 20 osób - gromadzi nieczysto ci sta e w
kontenerach. Wywóz w miar  potrzeb.
Lubsko – Nie.

knica – Tak 1994 r.
Przewóz - Tak w 2004 r.
Trzebiel – Tak.
Tuplice – Tak w 2003 r..
Wymiarki - W Gminie 83% mieszka ców jest obj tych
zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych.
Pozostali mieszka cy utrzymuj , e nie wytwarzaj  odpadów,
a to co powstaje jest zagospodarowywane we w asnym
zakresie w gospodarstwie rolniczym.
Gmina aga – Tak w 2005 r.
Miasto aga  – Brak danych.
Gmina ary – Nie 90% mieszka ców jest obj tych
systemem.
Miasto ary - Nie

ZG - Kompleksowy system zostanie wdro ony dla ca ego
obszaru ZG po zbudowaniu Zak adu Zagospodarowania
Odpadów w Marszowie

5. Rozwój selektywnej zbiórki
odpadów ulegaj cych
biodegradacji, w tym odpadów
zielonych i odpadów
organicznych z gospodarstw
domowych.

2003 - 2006 Wdro enie na terenie gminy
systemu selektywnego
zbierania odpadów
ulegaj cych biodegradacji. Brody - Odpady ulegaj ce biodegradacji, w tym odpady

zielone i odpady organiczne z gospodarstw domowych s
zbierane i wykorzystywane przez mieszka ców wsi we

asnym zakresie.
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Gozdnica – Nie z powodu braku kompostowni.
owa – Nie.

Jasie - Na terenie gminy prowadzona jest tylko selektywna
zbiórka odpadów z tworzyw sztucznych a na terenie miasta
Jasie  selektywna zbiórka odpadów z tworzyw sztucznych i
makulatury. Jest to system pojemnikowy.
Lipinki yckie - Odpady organiczne – w miar  mo liwo ci
kompostowane we w asnym zakresie przez w cicieli
nieruchomo ci. Je eli nie mog  by  kompostowane na terenie
nieruchomo ci gromadzone oddzielnie. W okresie
przej ciowym, mog  by  gromadzone i usuwane razem z
odpadami balastowymi.
Lubsko - Nie- zadanie to zwi zane jest z ZG.

knica – Brak danych.
Przewóz - Nie wdro ono systemu, poniewa  mieszka cy we

asnym zakresie dokonuj  skarmiania lub kompostowania
odpadów ulegaj cych biodegradacji.
Trzebiel – Nie - obszar wiejski, odpady ulegaj ce
biodegradacji s  kompostowane przez w cicieli.
Tuplice – Nie - ma o tego rodzaju odpadów jest on
wykorzystywany we w asnym zakresie przez w cicieli
Wymiarki - Na terenie Gminy zostanie wdro ony od 2007 r.
zgodnie z regulaminem – w systemie workowym.
Gmina aga – Brak danych.
Miasto aga  – Nie. Odpady  biodegradowalne gromadzone

 w specjalnych pojemnikach, nast pnie sk adowane na
sk adowisku.
Gmina ary – Nie odpady s  zagospodarowywane przez

cicieli jako surowiec do produkcji kompostu.
Miasto ary - Nie wdro ono systemu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych ulegaj cych biodegradacji.
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ZG - Instalacja, która zaspokoi potrzeby Gmin
Cz onkowskich ZG z zakresu gospodarki odpadami
biodegraowalnymi zosta a przewidziana do realizacji w
ramach systemu unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
Instalacja ta powstanie w 2010 r.
Brody - Nie.
Gozdnica – Nie instalacja ekonomicznie nieuzasadniona

owa – Nie.
Jasie - Nie.
Lipinki yckie - Nie dotyczy.
Lubsko - Nie.

knica – Nie brak rodków.
Przewóz - Nie zbudowano, tak  funkcje ma pe ni   ZZO
Marszów.
Trzebiel – Nie.
Tuplice – Nie.
Wymiarki - Nie, poniewa  Gmina zostanie obj ta instalacj ,
która powstanie w ramach ZG.
Gmina aga – Nie.
Miasto aga  – Nie.
Gmina ary – Nie jest to planowane w Marszowie.

6. Budowa instalacji, które
zapewni  odzysk i
unieszkodliwianie (poza
sk adowaniem) w 2006 r. ok.
1.460 tys. Mg odpadów
komunalnych ulegaj cych
biodegradacji wytworzonych w
kraju, w tym ok. 680 tys. Mg
odpadów organicznych na
poziomie kraju.

2003 - 2006 Budowa gminnej
kompostowni odpadów o
przepustowo ci ... Mg/rok.

Miasto ary - Nie
ZG - System selektywnego zbierana odpadów

wielkogabarytowych, oraz zu ytego sprz tu na obszarze ZG
dzie wdro ony w 2010 r. Po rozruchu ZZO komunalnych w

Marszowie.

7. Rozwój selektywnej zbiórki
odpadów wielkogabarytowych.
Dzia ania organizacyjne w celu
zapewnienia, w 2006 r. zbiórki
na poziomie 20% odpadów
wielkogabarytowych.

2003 - 2006 Wdro enie na terenie gminy
systemu selektywnego
zbierania odpadów
wielkogabarytowych oraz
zu ytego sprz tu
elektrycznego i
elektronicznego.

Brody - Zgodnie z regulaminem utrzymania czysto ci i
porz dku w gminie Brody zbieranie odpadów
wielkogabarytowych odbywa  si  b dzie raz w roku tzw.
wystawka.
Sprz t elektryczny i elektroniczny oddawa  mo na do
wybranych sklepów.
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Gozdnica – Tak (wystawka) zbiórka 1 raz w miesi cu.
 I owa - Tak.
Jasie  - PGKiM Lubsko zobowi za o si  do odbierania
wszystkich selektywnie zbieranych odpadów powstaj cych w
gospodarstwach domowych oraz odpadów
wielkogabarytowych, zu ytego sprz tu elektrycznego i
elektronicznego oraz odpadów z remontów za dodatkow
odp atno ci  na ka e danie mieszka ca.
Lipinki yckie - Zgodnie z regulaminem utrzymania
czysto ci i porz dku w gminie Lipinki yckie zbieranie
odpadów wielkogabarytowych odbywa  si  b dzie
przynajmniej raz w roku wiosn .
Sprz t elektryczny i elektroniczny oddawa  mo na do
wybranych sklepów.
Lubsko - Nie- zadanie to zwi zane jest z budow  Zak adu
Unieszkodliwiania odpadów w Marszowie

knica – Nie. Indywidualny dowóz na sk adowisko.
Przewóz - W formie wystawek dwa razy do roku. Mieszka cy

 równie  informowani o miejscach odbioru zu ytego
sprz tu AGD.
Trzebiel - Na indywidualne zg oszenia.
Tuplice  - Tak raz do roku jest organizowana zbiórka.
Wymiarki - Nie, poniewa  gmina zostanie obj ta instalacj ,
która powstanie w ramach ZG.
Gmina aga – Brak danych.
Miasto aga  – Przez ca y rok ustawione s  kontenery dla
mieszka ców mieszkaj cych w budynkach zarz dzanych
przez Spó dzielni  mieszkaniow . Dwukrotnie w ci gu roku
organizowane s  zbiórki odpadów wielkogabarytowych dla
pozosta ych mieszka ców.
Gmina ary – Nie wdro enie systemu planuje si  po
uruchomieniu ZZO Marszów.
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Miasto ary - Zgodnie z Regulaminem utrzymania czysto ci
i porz dku na terenie Gminy ary o statusie miejskim,
odpady komunalne wielkogabarytowe maj  by  gromadzone
w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomo ci i usuwane
mo liwie jak najszybciej, w terminach uzgodnionych z firm
wywozow  lub podmiotem prowadz cym zak ad utylizacji z
cz stotliwo ci  w cyklu kwartalnym.

ZG - Instalacja do demonta u odpadów
wielkogabarytowych jest jednym z planowanych elementów
ZZO w Marszowie i powstanie w 2010 r.
Brody - Nie.
Gozdnica – Nie ekonomicznie nieuzasadniona.
 I owa – Nie.
Jasie  – Nie.
Lipinki yckie - Nie dotyczy.
Lubsko - Nie – zadanie jest zwi zane z budow  Zak adu
Unieszkodliwiania Odpadów w Marszowie.

knica – Nie.
Przewóz – Nie, tak  funkcje ma pe ni   ZZO Marszów.
Trzebiel – Nie.
Tuplice Nie.
Wymiarki - Nie, poniewa  gmina zostanie obj ta instalacj ,
która powstanie w ramach ZG.
Gmina aga – Nie.
Miasto aga  – Nie.
Gmina ary – Nie.

8. Budowa instalacji do
demonta u i recyklingu
odpadów wielkogabarytowych o
przepustowo ci 200 tys. Mg w
2006 r. na poziomie kraju.

2003 - 2006 Budowa instalacji do
demonta u odpadów
wielkogabarytowych.

Miasto ary – Nie.
9. Rozwój selektywnej zbiórki

odpadów budowlanych
wchodz cych w strumie

2003 - 2006 Wdro enie na terenie gminy
systemu selektywnego
zbierania odpadów

ZG - System selektywnego zbierana odpadów budowlanych
na obszarze ZG b dzie wdro ony w 2010 r. Po rozruchu
ZZO komunalnych w Marszowie.
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Brody - Zgodnie z regulaminem utrzymania czysto ci i
porz dku w gminie Brody odpady budowlane b  obierane
przez uprawnionego przedsi biorc  na ka dorazowy wniosek
posiadacza odpadów.
Gozdnica - Tak – odpady gromadzone na wysypisku i
wykorzystane b  do przysz ej rekultywacji, dowóz w asny.
 I owa – Nie.
Jasie  - PGKiM Lubsko zobowi za o si  do odbierania
wszystkich selektywnie zbieranych odpadów powstaj cych w
gospodarstwach domowych oraz odpadów
wielkogabarytowych, zu ytego sprz tu elektrycznego i
elektronicznego oraz odpadów z remontów za dodatkow
odp atno ci  na ka e danie mieszka ca.
Lipinki yckie - Zgodnie z regulaminem utrzymania
czysto ci i porz dku w gminie Lipinki yckie odpady z
remontów  powinny by  gromadzone w wydzielonym miejscu
na terenie nieruchomo ci przez osoby do tego uprawnione i
usuwane w terminach uzgodnionych z firm  wywozow .
Lubsko - Nie.

knica – Nie.
Przewóz - Odpady budowlane (gruz czysty) odbiera ZGK
celem utwardzenia dróg gminnych.
Trzebiel – Nie.
Tuplice – Tak przedsi biorca wiadcz cy us ugi w zakresie
odbioru odpadów komunalnych na indywidualny wniosek
podstawia kontener i odbiera odpady budowlane.
Wymiarki - Nie, poniewa  gmina zostanie obj ta instalacj ,
która powstanie w ramach ZG.
Gmina aga – Brak danych.
Miasto aga  – Nie.

wchodz cych w strumie
odpadów komunalnych.
Dzia ania organizacyjne w celu
zapewnienia w 2006 r. zbiórki
na poziomie 15% odpadów
budowlanych w skali kraju.

zbierania odpadów
budowlanych.

Gmina ary – Nie mieszka cy wykorzystuj  te odpady na
asne potrzeby.
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Miasto ary - Zgodnie z Regulaminem utrzymania czysto ci
i porz dku na terenie Gminy ary o statusie miejskim,
odpady komunalne budowlane maj  by  gromadzone w
wydzielonym miejscu na terenie nieruchomo ci i odbierane
na indywidualne zg oszenie.

ZG - Instalacja do recyklingu odpadów budowlanych jest
jednym z planowanych elementów ZZO w Marszowie i
powstanie w 2010 r.
Brody – Nie.
Gozdnica - Nie – ekonomicznie nieuzasadniona.

owa – Nie.
Jasie – Nie.
Lipinki yckie - Nie dotyczy.
Lubsko - Nie.

knica – Nie. Brak zapotrzebowa.
Przewóz – Nie, tak  funkcje ma pe ni   ZZO Marszów.
Trzebiel – Nie.
Tuplice – Nie.
Wymiarki - Nie, poniewa  Gmina zostanie obj ta instalacj ,
która powstanie w ramach ZG.
Gmina aga – Nie.
Miasto aga  – Nie.
Gmina ary – Nie.

10. Budowa instalacji do recyklingu
odpadów budowlanych o
przepustowo ci 370 tys.
Mg w 2006 r. na poziomie kraju.

2003 - 2006 Budowa zak adu recyklingu
odpadów budowlanych.

Miasto ary - Nie
ZG – Zbiórka odpadów niebezpiecznych wydzielonych z

odpadów komunalnych, przechowywanie ich w magazynie
odpadów niebezpiecznych - MON na terenie ZZO Marszów i
przekazywanie ich do zak adów utylizacji to jedno z zada
systemu jaki powstanie w ramach ZG w 2010 r.

11. Rozwój selektywnej zbiórki,
celem unieszkodliwiania
odpadów niebezpiecznych
wydzielonych ze strumienia
odpadów komunalnych.
Dzia ania organizacyjne w celu
zapewnienia w 2006 r. zbiórki

2003 - 2006 Budowa systemu
selektywnego zbierania
odpadów niebezpiecznych
wydzielonych ze strumienia
odpadów komunalnych.

Brody – Nie.
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Gozdnica - Tak – pojemnik na odpady niebezpieczne
umieszczony na sk adowisku.
 I owa – Nie.
Jasie – Nie.
Lipinki yckie - Nie
Lubsko - Nie.

knica – Nie.
Przewóz - Przeterminowane leki mo na odda  do apteki,
zu yte baterie mo na przynosi  do szkó , w których s
odpowiednie pojemniki.
Trzebiel – Nie.
Tuplice – Nie.
Wymiarki - Nie, poniewa  Gmina zostanie obj ta systemem,
który powstanie w ramach ZG.
Gmina aga – Brak danych.
Miasto aga  – Nie.
Gmina ary - Nie.

zapewnienia w 2006 r. zbiórki
na poziomie 15% odpadów
niebezpiecznych w kraju.

Miasto ary – Zgodnie z Regulaminem utrzymania czysto ci
i porz dku na terenie Gminy ary o statusie miejskim,
odpady komunalne szkodliwe maj  by  gromadzone w
wydzielonym miejscu na terenie nieruchomo ci i usuwane
mo liwie jak najszybciej, w terminach uzgodnionych z firm
wywozow  lub podmiotem prowadz cym zak ad utylizacji z
cz stotliwo ci  w zabudowie jednorodzinnej w cyklu
miesi cznym, w zabudowie wielorodzinnej na bie co w
lokalnych/mobilnych punktach odbioru selektywnego lub jak
w zabudowie jednorodzinnej.

ZG - Na ternie ZG nie jest planowana budowa instalacji do
termicznego przekszta cania odpadów niebezpiecznych.

Brody – Nie.

12. Budowa instalacji linii
unieszkodliwiania odpadów
niebezpiecznych o
przepustowo ci 17 tys. Mg w
2006 r.

2003 - 2006 Budowa instalacji
termicznego przekszta cania
odpadów niebezpiecznych.

Gozdnica - Nie – ekonomicznie nieuzasadniona.
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 I owa – Nie.
Jasie – Nie.
Lipinki yckie - Nie dotyczy.
Lubsko - Nie.

knica – Nie.
Przewóz – Nie.
Trzebiel – Nie.
Tuplice – Nie.
Wymiarki – Nie.
Gmina aga – Nie.
Miasto aga  – Nie.
Gmina ary – Nie.

2006 r.

Miasto ary – Nie.
ZG – ZZO w Marszowie powstanie w 2010 r. Na terenie

ZG jest przewidziana modernizacja sk adowisk odpadów
komunalnych w ramach projektu „Uporz dkowanie
gospodarki odpadami w obr bie powiatów arskiego i

aga skiego” w latach 2008–2010.
Brody - Nie dotyczy.
Gozdnica - Nie – istniej ce sk adowisko odpowiada naszym
potrzeb .

owa – Nie dotyczy.
Jasie – Nie dotyczy.
Lipinki yckie - Nie dotyczy.
Lubsko - Gmina nale y do ZG, którego zadaniem jest
budowa Zak adu Unieszkodliwiania Odpadów.

knica – Nie.
Przewóz – Nie dotyczy.
Trzebiel – Nie.
Tuplice – Nie.

13. Budowa lub modernizacja
sk adowisk odpadów
komunalnych wg standardów i
wymogów
UE. 2003-2012

2003 - 2012 Budowa zak adu
zagospodarowania odpadów
w miejscowo ci Marszów
oraz modernizacja
sk adowisk na terenie ZG.

Wymiarki - Nie dotyczy.
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Gmina aga – Nie dotyczy.
Miasto aga  – Nie dotyczy.
Gmina ary – Nie (planowana jest budowa ZZO Marszów).
Miasto ary - Decyzj  nr 374/2006 z dnia 12.07.2006 r.
Przedsi biorstwo Komunalne „PEKOM” S.A. w arach
uzyska o pozwolenie na rozbudow  istniej cego sk adowiska
przy ul. urawiej w arach. Roboty zosta y rozpocz te w dniu
07.12.2006 r.

ZG - W ramach projektu „Uporz dkowanie gospodarki
odpadami w obr bie powiatów arskiego i aga skiego” jest
przewidziana rekultywacja sk adowisk.
Brody - Nie dotyczy.
Gozdnica – Nie posiadamy jedno sk adowisko spe niaj ce
nasze potrzeby.

owa – Nie.
Jasie – Nie dotyczy.
Lipinki yckie - Nie dotyczy.
Lubsko – Nie.

knica – Nie
Przewóz - Na terenie gminy nie ma sk adowisk wiec nie
dotyczy.
Trzebiel – Nie.
Tuplice – Na terenie Gminy zamkni to 1 sk adowisko
odpadów w Che micy.
Wymiarki - Na terenie Gminy zamkni to 1 sk adowisko
odpadów komunalnych w Lutynce.
Gmina aga – Nie dotyczy.
Miasto aga  – Nie dotyczy.
Gmina ary – Sieniawa arska pe na rekultywacja;
Olbrachtów pozosta y tylko nasadzenia drzew; Grabik i

ostów oczekujemy na ziemi  do rekultywacji.

14. Zamykanie i rekultywacja
sk adowisk odpadów
komunalnych niespe niaj cych
wymogów UE.
2003-2012

2003 - 2012  Zamkni cie i rekultywacja
sk adowiska w Gminach.

Miasto ary – Nie dotyczy.

25,0



103

1 Od dnia 13 pa dziernika 2005 r. obowi zuje art. 16b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, który okre la, e do obowi zkowych zada  w asnych
województwa w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi nale y zapewnianie budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urz dze  do odzysku i
unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych.

Tabela 8. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsi wzi ciach w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie gminy w latach
2004-2006.

Lp. Nazwa zadania w krajowym
planie gospodarki odpadami

Rok
realizacji

Nazwa zadania w
gminnym planie
gospodarki odpadami

Opis podj tych dzia [tys.
PLN]

ZG – Nie - Wdro enie systemu selektywnej zbiórki
odpadów opakowaniowych jest jednym z zada
planowanych w ramach projektu „Gospodarka
odpadami w obr bie powiatów arskiego i

aga skiego”
Brody - Na terenie gminy funkcjonuje jedynie zbiórka
odpadów plastikowych.
Zbiórka odbywa si  przez ca y rok na terenie trzech
miejscowo ci” Brody, Biecz, Grodziszcze, w okresie
letnim w 2006 r. równie  w miejscowo ci Zasieki, Ko o,
Daty , Jeziory Dolne.

4,3 z

Gozdnica – Nie wdra anie systemu rozpocz to w 2007

1. Organizowanie gospodarki
odpadami opakowaniowymi na
terenie gminy, w tym selektywnego
zbierania finansowanego z op at
produktowych i op at pobieranych
przez organizacje odzysku.

2003-2014 Budowa systemu
selektywnego zbierania
odpadów opakowaniowych.

 I owa – Tak
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Jasie  - Na terenie gminy prowadzona jest od 2005 r.
selektywna zbiórka odpadów z tworzyw sztucznych a
od 2006 r. na terenie miasta Jasie  równie  zbiórka
równie  makulatury. W poszczególnych latach zebrano:
- 2004 r. nie prowadzono selektywnej zbiórki.
- 2005 r. – opak. z tworzyw sztucznych – 2520 kg
- 2006 r. – opak. z tworzyw sztucznych – 3540 kg
               - makulatura – 3620 kg
Odpady te by y nieodp atnie zabierane przez PGKiM
Lubsko i sk adowane na wysypisku w Lubsku.
Lipinki yckie - Nie jest prowadzona selektywna
zbiórka odpadów opakowaniowych.
Lubsko – Brak danych.

knica – Nie.
Przewóz - Na terenie gminy zbierany jest w
pojemnikach PET i szk o opakowaniowe.
Zebrano w 2006 r.: PET 2079 kg, szk o 4420 kg.
System zosta  uruchomiony w czerwcu 2006 r.
Trzebiel – Nie obecnie w trakcie realizacji.
Tuplice – Nie.
Wymiarki - Nie, poniewa  odpady te wyst puj  w
bardzo ma ych ilo ciach i brak zainteresowania ich
odbiorem przez firmy.
Gmina aga – Brak danych.
Miasto aga  – Brak danych.
Gmina ary – Na terenie Gminy zbierane jest
selektywnie szk o, papier, plastik. Brak danych o ilo ci
poszczególnych odpadów.
Miasto ary – Brak systemu gospodarki odpadami
opakowaniowymi.

2. 2003-2014
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Gozdnica - Tak – zakup 13 pojemników i 2000 worków
na szk o i PVC  Na 2007 r. zaplanowano zakup 10
pojemników 1100 l i 20 szt. 220 l

11,0

 I owa – Tak 25 punktów, 65 % zbiór selektywny
Jasie  - Na terenie gminy jest niewystarczaj cy
potencja  techniczny do selektywnego gromadzenia
odpadów opakowaniowych. W 2006 r. zakupiono 8
nowych pojemników do selektywne zbiórki a cznie
jest ich 17. W cicielem 8 pojemników jest Urz d
Miejski w Jasieniu a 9 PGKiM Lubsko.
Lipinki yckie – Nie.
Lubsko - Nie jest wystarczaj cy – w roku bie cym
gmina zakupi dodatkowo pojemniki do selektywnej
zbiórki.

knica – Nie. Brak rodków.
Przewóz - Na terenie gminy w czerwcu 2006r.
umieszczono 10 zestawów do zbierania szk a i PET-u
System obejmuje 87,5 % mieszka ców gminy W 2007
roku planujemy systemem obj  100% mieszka ców.
Trzebiel – Nie.
Tuplice – Nie.
Wymiarki - Nie, poniewa  odpady te wyst puj  w
bardzo ma ych ilo ciach i brak zainteresowania ich
odbiorem przez firmy.
Gmina aga – Brak danych.
Miasto aga  – Brak danych.
Gmina ary – Brak systemu obejmuj cego ca
Gmin . Przedsi biorstwa PEKOM i TEW ustawi y na
terenie Gminy kilka zestawów do selektywnej zbiórki.

Budowa potencja u technicznego w
zakresie selektywnego
gromadzenia odpadów
opakowaniowych: zapewnienie
odpowiedniej ilo ci pojemników,
budowa punktów gromadzenia
odpadów opakowaniowych.

Miasto ary – Brak systemu gospodarki odpadami
opakowaniowymi.
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Brody – Nie.
Gozdnica - Tak – 1 samochód kublarka STAR oraz
ci gnik z dwoma przyczepami.
 I owa – Nie.
Jasie  - Transportem odpadów opakowaniowych na
terenie Gminy Jasie  zajmuje si  PGKiM Lubsko
Lipinki yckie – Nie.
Lubsko – Tak – jest wystarczaj cy.

knica – Nie.
Przewóz - Odbiorem i obs ug  zajmuje si  TEW z
Nowej Soli
Trzebiel – Nie.
Tuplice – Nie.
Wymiarki - Nie, poniewa  Gmina nie dysponuje
taborem.
Gmina aga – Brak danych.
Miasto aga  – Brak danych.
Gmina ary – Nie.

3. Budowa potencja u technicznego w
zakresie transportu odpadów
opakowaniowych:

2003-2014 Zakup samochodów do
transportu odpadów.

Miasto ary – Brak systemu gospodarki odpadami
opakowaniowymi.

ZG – ZG przy wspó pracy organizacji
Stowarzyszenie Forum Opakowa  szklanych i pomocy
UM ary zorganizowa  spotkanie informacyjne dla
pracowników JST odpowiedzialnych za ochron
rodowiska i przedsi biorców prywatnych zwi zanych z

rynkiem surowców wtórnych.
Brody – Nie.
Gozdnica - Tak – akcja ulotowa i spotkanie z
mieszka cami ca ej Gminy
 I owa – Tak. Ulotki.
Jasie  – Nie.

4. Dzia ania informacyjno-edukacyjne
dla spo eczno ci lokalnej.

2003-2014 Organizacja programów
edukacyjnych po wi conych
prawid owemu post powaniu
z odpadami
opakowaniowymi.

Lipinki yckie – Nie.
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Lubsko – Nie.
knica – Nie.

Przewóz - Konkursy ekologiczne w szko ach na terenie
gminy adresowane do dzieci, akcje plakatowe
informuj ce mieszka ców.
Trzebiel – Tak, akcje ulotowe, indywidualne rozmowy
Tuplice – Tak akcja ulotowa.
Wymiarki - Nie.
Gmina aga – Nie.
Miasto aga - Brak danych.
Gmina ary – Nie poniewa  kompleksowy program
edukacyjny b dzie wdra any w ramach ZG.
Miasto ary – Brak systemu gospodarki odpadami
opakowaniowymi.

ZG – Nie poniewa  nie by o takiej woli Cz onków
yckiego Zwi zku Gmin.

Brody – Nie.
Gozdnica – Nie.
 I owa – Nie.
Jasie  – Nie.
Lipinki yckie – Nie.
Lubsko – Nie.

knica – Nie.
Przewóz – Nie.
Trzebiel – Nie.
Tuplice – Nie.
Wymiarki - Nie.
Gmina aga – Nie.
Miasto aga – Nie.
Gmina ary – Nie.

5. Opracowanie gminnych planów
gospodarki odpadami
opakowaniowymi.

2003-2014 Opracowanie gminnego
planu gospodarki odpadami
opakowaniowymi.

Miasto ary – Nie.
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ZG – Nie, poniewa  organizacje dzia aj ce na naszym
Terenie podpisuj  takie umowy z poszczególnymi
Gminami Cz onkowskimi.
Brody – Nie.
Gozdnica - Nie – zostanie podpisane w 2007 r.
 I owa – Tak szk o.
Jasie  – Nie.
Lipinki yckie – Nie.
Lubsko – Nie.

knica – By y prowadzone rozmowy bez rezultatów.
Przewóz - Nie, odbiorem i obs ug  zajmuje si  TEW z
Nowej Soli.
Trzebiel – Nie.
Tuplice – Nie.
Wymiarki - Tak szk o.
Gmina aga – Brak danych.
Miasto aga  – Brak danych.
Gmina ary – Nie.

6. Uzgodnienia pomi dzy
organizacjami odzysku i organami
wykonawczymi gmin w zakresie
prowadzenia selektywnego
zbierania odpadów
opakowaniowych oraz budowy
punktów zbierania odpadów
opakowaniowych i instalacji do
segregacji odpadów.

2003-2014 Podpisanie umowy z
organizacj  odzysku na
wyposa enie gminy w
zakresie pojemników na
odpady opakowaniowe.

Miasto ary - Nie

Tabela 9. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsi wzi ciach w zakresie gospodarki odpadami w sektorze
gospodarczym na terenie gminy w latach 2004-2006.

Lp. Nazwa zadania w krajowym Rok Nazwa zadania w Opis podj tych dzia [tys.
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planie gospodarki
odpadami

realizacji gminnym planie
gospodarki odpadami

PLN]

Brody - Urz d gminy nie posiada takiej wiedzy.
Gozdnica - Nie – przedsi biorstwa posiadaj  w asne
programy gospodarki odpadami.
 I owa - Gmina nie otrzymuje takich informacji.
Jasie  - Urz d gminy nie posiada takiej wiedzy.
Lipinki yckie - Urz d gminy nie posiada wiedzy na
temat gospodarki odpadami prowadzonymi w ma ych i
rednich przedsi biorstwach na terenie gminy.

Lubsko – Nie.
knica – Nie.

Przewóz - Nie posiadamy informacji.
Trzebiel - Nie posiadamy informacji.
Tuplice – Nie posiadamy informacji.
Wymiarki - Gmina nie otrzymuje takich informacji.
Gmina aga – Wg wykazu umów, który przekaza o
nam MPOiRD mo na stwierdzi  czy przedsi biorca ma
podpisan  umow  na odbiór odpadów komunalnych. Na
temat innych odpadów wytwarzanych przez firmy gmina
nie posiada informacji.
Miasto aga  – Brak danych.

1. Rozpoznanie stanu aktualnego
gospodarki odpadami w ma ych i
rednich podmiotach

gospodarczych.

2003-2009 Zebranie informacji na
temat gospodarki odpadami
w ma ych i rednich
przedsi biorstwach.

Gmina ary – Gmina nie otrzymuje takich informacji.
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Miasto ary - W roku 2006 Starosta arski przes  9
informacji o wytwarzanych odpadach i sposobach ich
zagospodarowania, 19 decyzji zatwierdzaj cych program
gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz 1 decyzj
udzielaj  pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
W roku 2005 Starosta arski przes  11 informacji o
wytwarzanych odpadach i sposobach ich
zagospodarowania, 17 decyzji zatwierdzaj cych program
gospodarki odpadami niebezpiecznymi, 3 decyzje
udzielaj ce pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
W roku 2004 Starosta arski przes  10 informacji o
wytwarzanych odpadach i sposobach ich
zagospodarowania, 9 decyzji zatwierdzaj cych program
gospodarki odpadami niebezpiecznymi, 4 decyzje
udzielaj ce pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
Ilo  i rodzaj wytworzonych odpadów przedstawia tabela
9a.
Brody – Brak danych.
Gozdnica - Nie – tylko odpady komunalne.
 I owa - Nie
Jasie – Nie.
Lipinki yckie – Nie.
Lubsko - M P indywidualnie podpisuj  umowy na
opró nianie pojemników z odpadami z przedsi biorc
posiadaj cym zezwolenie na wiadczenie takich us ug.

knica – Nie.
Przewóz - Firmy maj  podpisane umowy z firmami
odbieraj cymi odpady.
Trzebiel – Nie.
Tuplice – Nie posiadamy informacji.
Wymiarki) Nie. Brak informacji o ilo ci odpadów.

2. Organizacja systemu zbierania,
gromadzenia i transportu
odpadów powstaj cych w
sektorze ma ych i rednich
przedsi biorców.

2003-2009 Organizacja systemu
zbierania, gromadzenia i
transportu odpadów
powstaj cych w sektorze

P.

Gmina aga – Brak danych.
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Miasto aga  – Brak danych.
Gmina ary - Przedsi biorstwa maja podpisane umowy
na wywóz odpadów z PEKOM i TEW.
Miasto ary - Przedsi biorstwa we w asnym zakresie
organizuj  system zbierania, gromadzenia i transportu
odpadów powstaj cych na terenie firmy.
Starosta arski wyda  i przes  do wiadomo ci
Burmistrzowi Miasta ary w roku 2005 – 1 decyzj
udzielaj  zezwolenia na prowadzenie dzia alno ci w
zakresie transportu odpadów oraz 1 decyzj  udzielaj
zezwolenia na prowadzenie dzia alno ci w zakresie
zbierania odpadów.
Starosta arski wyda  i przes  do wiadomo ci
Burmistrzowi Miasta ary w roku 2004 – 4 decyzje
udzielaj ce zezwolenia na prowadzenie dzia alno ci w
zakresie transportu odpadów oraz 2 decyzje udzielaj ce
zezwolenia na prowadzenie dzia alno ci w zakresie
zbierania odpadów.

ZG - Nie dotyczy. Na terenie ZG nie wyst puj  takie
sk adowiska.
Brody – Nie dotyczy.
Gozdnica - Nie – brak takiego sk adowiska.
 I owa - Nie dotyczy.
Jasie  - Nie dotyczy. Gmina nie posiada w asnego
sk adowiska odpadów komunalnych ani te  sk adowiska
do sk adowania odpadów innych ni  komunalne.
Lipinki yckie – Nie dotyczy.
Lubsko - Gmina posiada tylko wysypisko odpadów
komunalnych.

knica – Nie dotyczy.
Przewóz - Nie dotyczy.

3. Rekultywacja sk adowisk, dla
których brak jest mo liwo ci
odzysku nagromadzonych
odpadów lub nie spe niaj
wymogów ekologicznych.

2003-2009 Rekultywacja sk adowiska
odpadów niebezpiecznych
w miejscowo ci ... .

Trzebiel – Nie dotyczy.
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Tuplice – Nie dotyczy.
Wymiarki - Nie dotyczy.
Gmina aga  – Nie dotyczy.
Miasto aga  – Nie dotyczy.
Gmina ary – Nie dotyczy brak takich sk adowisk.
Miasto ary - Nie dotyczy.

ZG – Nie dotyczy. Na terenie ZG nie wyst puj  takie
sk adowiska.
Brody – Nie dotyczy.
Gozdnica - Nie – brak takiego sk adowiska.
 I owa - Nie dotyczy.
Jasie  - Nie dotyczy. Gmina nie posiada sk adowisk
odpadów innych ni  komunalne i nie prowadzi a przez to
ich modernizacji.
Lipinki yckie – Nie dotyczy.
Lubsko – Nie dotyczy.

knica – Nie dotyczy.
Przewóz - Nie dotyczy.
Trzebiel – Nie.
Tuplice – Nie dotyczy.
Wymiarki - Nie dotyczy.
Gmina aga  – Nie dotyczy.
Miasto aga  – Nie dotyczy.
Gmina ary – Nie dotyczy.

4. Modernizacja sk adowisk
odpadów, które nie spe niaj
wymogów ekologicznych.

2003-2009 Dostosowanie do wymogów
ochrony rodowiska
sk adowiska odpadów
niebezpiecznych w
miejscowo ci ... .

Miasto ary - Nie dotyczy.



113

Tabela 9a Informacje dotycz ce ilo ci wytworzonych odpadów w latach 2004 – 2006 w sektorze gospodarczym na terenie Miasta
ary.

Ilo  wytworzonych odpadów (Mg)Lp. Kod odpadów Rodzaj odpadów
2004 2005 2006

030101 Odpady  kory i korka 61380,0 51000,0 -
030105 Trociny, wióry, cinki, drewno, p yta wiórowa i fornir inne ni  wymienione w

030104
96308,4 102236,5 -

030182 Osady z zak adowych oczyszczalni cieków 1975,5 3259,4 -
030199 Inne niewymienione odpady 22,0 15,8 -
030399 Inne niewymienione odpady 2215,5 2438,6 -
040222 Odpady z przetworzonych w ókien tekstylnych 24,0 - -
070104* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 0,880 21,076 -
070213 Odpady tworzyw sztucznych 63,7 767,4 -
080111* Odpady farb i lakierów zawieraj cych rozpuszczalniki organiczne lub inne

substancje niebezpieczne
- 2,160 -

080112 Odpady farb i lakierów inne ni  wymienione w 080111 17,5 5,5 -
080119* Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawieraj ce rozpuszczalniki organiczne lub

inne substancje niebezpieczne
11,570 9,760 -

080120 Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne ni  wymienione w 080119 1,6 - -
080314* Szlamy farb drukarskich zawieraj ce substancje niebezpieczne 3,180 - -
080318 Odpadowy toner drukarski inny ni  wymieniony w 080317 - 0,1 -
080410 Odpadowe kleje i szczeliwa inne ni  wymienione w 080409 227,2 - -
080413* Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawieraj ce rozpuszczalniki organiczne

lub inne substancje niebezpieczne
617,840 239,560 -

080414 Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne ni  wymienione w 080413 301,4 466,6 -
080416 Odpady ciek e klejów lub szczeliw inne ni  wymienione w 080415 3006,0 - -
100101 le, popio y paleniskowe i p yty z kot ów (z wy czeniem py ów z kot ów

wymienionych w 100104)
- 700,0 -
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100180 Mieszanki popio owo – lowe z mokrego odprowadzania odpadów
paleniskowych

- 4176,6 -

101112 Szk o odpadowe inne ni  wymienione w 101111 5973,7 - -
101114 Szlamy z polerowania i szlifowania szk a inne ni  wymienione w 101113 47,5 - -
110109* Szlamy i osady pofiltracyjne zwieraj ce substancje niebezpieczne 1,668 3,730 -
110115* Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej

zawieraj ce substancje niebezpieczne
0,400 - 0,200

120101 Odpady z toczenia i pi owania elaza oraz jego stopów 1,5 - -
120102 Cz stki i py y elaza oraz jego stopów 1,8 - 1,3
120103 Odpady z toczenia i pi owania metali nie elaznych - 1,3 -
120105 Odpady z toczenia i wyg adzania tworzyw sztucznych 0,2 16,6 -
120121 Zu yte materia y szlifierskie inne ni  wymienione w 120120 4,7 - 0,1
140602* Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników 1,030 2,590 -
140603* Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników 0,440 0,570 -
150101 Opakowania z papieru i tektury 190,8 165,2 0,5
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 222,6 199,4 -
150103 Opakowania z drewna 13,2 63,4 -
150104 Opakowania z metali 53,4 52,0 -
150106 Zmieszane odpady opakowaniowe 4,7 - -
150110* Opakowania zawieraj ce pozosta ci substancji niebezpiecznych lub nimi

zanieczyszczone (np. rodki ochrony ro lin I i II klasy toksyczno ci – bardzo
toksyczne i toksyczne)

5,946 1,520 -

150202* Sorbenty, materia y filtracyjne (w tym filtry olejowe nieuj te w innych grupach),
tkaniny do wycierania (np. szmaty, cierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

16,86 17,635 -

150203 Sorbenty, materia y filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, cierki) i
ubrania ochronne inne ni  wymienione w 150202

18,9 16,9 0,3

160103 Zu yte opony 34,3 1,8 -
160107* Filtry olejowe 1,270 1,793 -
160113* yny hamulcowe 0,016 -
160117 Metale elazne 7,7 36,7 -
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160121* Niebezpieczne elementy inne ni  wymienione w 160107 do 160111, 160113 i
160114

0,610 1,390 -

160213* Zu yte urz dzenia zawieraj ce niebezpieczne elementy (1) inne ni  wymienione
w 160209 do 160212

0,593 2,123 0,003

160214 Zu yte urz dzenia inne ni  wymienione w 160209 do 160213 9,9 11,6 -
160216 Elementy usuni te z zu ytych urz dze  inne ni  wymienione w 160215 7,0 7,0 -
160506* Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawieraj ce

substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i
analitycznych

0,361 0,150 -

160601* Baterie i akumulatory o owiowe 3,26 5,3 -
160602* Baterie i akumulatory niklowo - kadmowe 0,200 -
161001* Uwodnione odpady ciek e zawieraj ce substancje niebezpieczne 1,5 0,286 -
161002 Uwodnione odpady ciek e inne ni  wymienione w 161001 32,1 - -
161003* St one uwodnione odpady ciek e (np. koncentraty) zawieraj ce substancje

niebezpieczne
- 40,300 -

161004 St one uwodnione odpady ciek e (np. koncentraty) inne ni  wymienione w
161003

0,8 - -

161106 Ok adziny piecowe i materia y ogniotrwa e z procesów niemetalurgicznych inne
ni  wymienione w 161105

114,4 13,5 -

170107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materia ów
ceramicznych i elementów wyposa enia inne ni  wymienione w 170106

77,9 73,4 -

170201 Drewno 0,0 - -
170380 Odpadowa papa 0,5 - -
170401 Mied , br z, mosi dz 70,6 71,6 -
170402 Aluminium 0,2 - -
170405 elazo i stal 1338,4 1236,6 20,0
170407 Mieszaniny metali 69,2 27,0 -
170604 Materia y izolacyjne inne ni  wymienione w 170601 i 170603 22,5 76,9 -
180102* Cz ci cia a i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty s ce do jej

przechowywania (z wy czeniem 180103)
- 0,730 -

180103* Inne odpady, które zawieraj ywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materia u genetycznego, o

0,029 6,281 -
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których wiadomo lub co do których istniej  wiarygodne podstawy do s dzenia,
e wywo uj  choroby u ludzi i zwierz t (np. zainfekowane pieluchomajtki,

podpaski, podk ady), z wy czeniem 180180 i 180182
180104 Inne odpady ni  wymienione w 180103 - 0,7 -
190112 le i popio y paleniskowe inne ni  wymienione w 190111 5886,9 1313,3 -
190801 Skratki 125,7 157 42,9
190802 Zawarto  piaskowników 199,5 187,5 219,8
190905 Nasycone lub zu yte ywice jonowymienne 0,2 0,5 -
191201 Papier i tektura 36,5 28,0 -
200121* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawieraj ce rt 0,137 0,060 -
200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 80,0 - -

Tabela 10. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsi wzi ciach w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi na
terenie gminy w latach 2004-2006.

Lp. Nazwa zadania w krajowym
planie gospodarki
odpadami

Rok
realizacji

Nazwa zadania w
gminnym planie
gospodarki odpadami

Opis podj tych dzia [tys.
PLN]

ZG – Nie, z powodu braku mo liwo ci finansowania
takiego projektu i skromnej obsady osobowej w ZG.
Brody - Nie.
Gozdnica – Nie.
 I owa - Nie
Jasie  – Nie.
Lipinki yckie – Nie.
Lubsko – Nie – zadanie ZG.

1. Opracowanie i wdro enie
programu
Edukacyjno-informacyjnego dla
spo ecze stwa i przedsi biorstw.

2003 -2014 Szkolenia w zakresie
obowi zków z dziedziny
gospodarki odpadami
niebezpiecznymi dla ma ych
i rednich przedsi biorców.

knica – Nie.
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Przewóz  – Plakaty o szkodliwo ci azbestu itp., o
ochronie rodowiska naturalnego poprzez nie miecenie.
Akcje plakatowe na terenie ca ej gminy prowadzone
okresowo.
Trzebiel - Akcje plakatowania, bezpo redni kontakt
indywidualnie i podczas zebra  wiejskich
Tuplice – Nie.
Wymiarki - Nie
Gmina aga  – Nie.
Miasto aga  – Brak danych.
Gmina ary – Nie z powodu ma ej ilo ci takich zak adów
tylko bie ca informacja w terenie lub w Urz dzie Gminy.
Miasto ary - Nie

ZG – Mi dzy gminny punkt i magazyn odpadów
niebezpiecznych powstanie na terenie ZZO Marszów w
2010 r.
Brody – Nie zbudowano gminnych punktów zbierania
odpadów niebezpiecznych.
Gozdnica – Nie.
 I owa - Nie.
Jasie  – Nie.
Lipinki yckie - Na terenie gminy nie ma punktów
zbierania odpadów niebezpiecznych.
Lubsko – Nie.

knica – Nie.
Przewóz - Nie zbudowano.
Trzebiel - Nie.
Tuplice – Nie.

2. Budowa gminnych punktów zbiórki
odpadów niebezpiecznych
(GPZON)

2003-2010 Budowa gminnego punktu
zbiórki odpadów
niebezpiecznych.

Wymiarki – Nie.
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Gmina aga  – Nie.
Miasto aga  – Brak danych.
Gmina ary- Nie.
Miasto ary – Nie.

ZG – Na terenie yckiego Zwi zku Gmin nie planuje
si  budowy zak adu unieszkodliwiania odpadów
niebezpiecznych.
Brody - Nie.
Gozdnica – Nie.
 I owa – Nie.
Jasie  – Nie.
Lipinki yckie – Nie.
Lubsko – Nie.

knica – Nie.
Przewóz – Nie.
Trzebiel - Nie.
Tuplice – Nie.
Wymiarki - Nie.
Gmina aga  – Nie.
Miasto aga – Nie.
Gmina ary – Nie.

3. Unieszkodliwianie odpadów
niebezpiecznych

2003-2014 Budowa zak adu
unieszkodliwiania odpadów
niebezpiecznych.

Miasto ary – Nie.
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4.3 Ocena sposobów i róde  finansowania zaplanowanych
przedsi wzi

W PGO dla yckiego Zwi zku Gmin g ównym zadaniem inwestycyjnym jest budowa Zak adu
Zagospodarowywania Odpadów w Marszowie. ród em finansowania tego zadania jest Fundusz
Spójno ci. Po przyst pieniu do Unii Europejskiej Polska zyska a dost p do funduszy strukturalnych Unii
i Funduszu Spójno ci przeznaczonego na wsparcie rozwoju transportu i ochrony rodowiska.
Fundusz Spójno ci jest najbardziej naturalnym sposobem finansowania takich inwestycji, przede
wszystkim ze wzgl du na wielko  zadania. Dodatkowo w ten sposób mo na uzyska  równie rodki na
zadania uzupe niaj ce (rekultywacja zamykanych sk adowisk, monitoring sk adowisk, modernizacje
sk adowisk, edukacje ekologiczn  oraz promocje). Oferuje on równie  dofinansowanie projektu do
wysoko ci 75% warto ci, pozosta  cz  nale y pokry  ze rodków krajowych. Dzi ki takiemu
rozwi zaniu  mo liwa jest budowa kompleksowego systemu, który nie powsta by nigdy lub w bardzo
odleg ej perspektywie czasowej ze wzgl du na skromne rodki posiadane przez Gminy. Mniejsze
zadania na terenach poszczególnych Gmin s  finansowane przede wszystkim ze rodków w asnych,
zalet  takich dzia  jest szybko  realizacji, poniewa  omija si  etap aplikowania o rodki pomocowe.
Pomimo czasoch onnych i wielostopniowych procedur aplikacyjnych nadal jedynym rozs dnym i
realnym sposobem na zrealizowanie zada  zaplanowanych w PGO dla ZG jest uzyskanie pomocy w
ramach Funduszu Spójno ci. Tym bardziej, e pierwsz  realn  pomoc ju  uda o si  uzyska  w formie
dofinansowania 75% warto ci (Pomoc Techniczna), na zadanie: „Przygotowanie dokumentacji dla
wniosku do Funduszu Spójno ci dla przedsi wzi cia pn. (Gospodarka odpadami w obr bie powiatów

arskiego i aga skiego)”.

Tabela 11. Koszty poniesione na realizacj  zada  okre lonych w gminnym planie gospodarki
odpadami w latach 2004-2006.

Lp. Nazwa zadania Kwota
przewidziana na
zadanie
[tys. PLN]

Koszty
poniesione w
latach 2004-2006
[tys. PLN]

ród o
finansowania

I. Przedsi wzi cia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
1. Wdro enie selektywnej zbiórki

odpadów.
11,0 Bud et gminy

2. Rekultywacja sk adowiska Gm.
Wymiarki (Lutynka)

184,02 25,0 Bud et gminy

3. Rekultywacja 2 sk adowisk
Gmina ary.

10,0 10,0 Bud et gminy

4. Budowa kompleksowego
systemu gospodarki odpadami
dla ZG.

70019 193,7 rodki w asne

Razem 70213,02 239,7
II. Przedsi wzi cia w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi
1. Przewóz obs uga systemu

zbiórki selektywnej odpadów
opakowaniowych

6,4 6,4 Bud et gminy

2. Zakup pojemników do
selektywnej zbiórki plastiku w
Gminie Jasie .

4,16 Bud et gminy

Razem 6,4 10,56
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III. Przedsi wzi cia w zakresie gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym

1. Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych
IV. Przedsi wzi cia w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi
1. Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych
Razem 0,0 0,0
SUMA (I+II+III+IV) 702119,42 250,26 Bud ety JST

4.4 Ocena systemu monitoringu

W Planie Gospodarki Odpadami dla yckiego Zwi zku Gmin g ówne cele to:

- Obj cie selektywn  zbiórk  odpadów wszystkich mieszka ców.
- Deponowanie nie wi cej ni  45% wszystkich odpadów komunalnych.
- Skierowanie w roku 2011 na sk adowiska nie wi cej ni  47% ca kowitej ilo ci odpadów

komunalnych biodegradowalnych (w stosunku do roku 1995).
- Osi gni cie w roku 2011 zak adanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych frakcji odpadów:

opakowania z papieru i tektury: 48% recyklingu,
opakowania ze szk a: 45% recyklingu,
opakowania z tworzyw sztucznych: 25% recyklingu,
opakowania metalowe: 40% recyklingu,
opakowania wielomateria owe: 25% recyklingu,
odpady wielkogabarytowe: 70% zebranych selektywnie,
odpady budowlane: 60% zebranych selektywnie,
odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych): 80% zebranych selektywnie.

Dla osi gni cia celów konieczne jest podj cie nast puj cych kierunków dzia  w zakresie
gospodarki odpadami komunalnymi:

1. Edukacja ekologiczna spo ecze stwa, w szczególno ci w zakresie minimalizacji wytwarzania
odpadów.

2. Wprowadzanie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi w uk adzie ponad-lokalnym-
budowa Zak adu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie.

3. Utrzymanie przez gminy i powiaty kontroli w cicielskiej nad Zak adem Zagospodarowania
Odpadów Komunalnych, co jest istotne z punktu widzenia rozwoju racjonalnej gospodarki
odpadami.

4. Wdra anie nowoczesnych technologii zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
5. Wdra anie selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych.
6. Redukcja zawarto ci sk adników ulegaj cych biodegradacji w odpadach kierowanych na

sk adowiska.
7. Modernizacja sk adowisk odpadów komunalnych, które nie spe niaj  wymogów ochrony

rodowiska, a b  u ytkowane do czasu wprowadzenia rozwi za  ponad-lokalnych.
8. Intensyfikacja dzia  w zakresie zamykania, rekultywacji lub modernizacji nieefektywnych

lokalnych sk adowisk odpadów komunalnych.
9. Zagospodarowanie i unieszkodliwienie osadów ciekowych.
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Do celów monitoringu i oceny wdra ania PGO opracowano system wska ników PGO, które
zosta y przedstawione w tabeli 12.

Tabela 12. Wska niki monitorowania Planu.

L.p. Wska nik Jednost
ka

A. Wska niki stanu gospodarki odpadami i zmiany presji na rodowisko
1. Ilo  wytwarzanych odpadów komunalnych/1 mieszka ca x rok Mg/M/rok
2. Ilo  wytworzonych odpadów niebezpiecznych/1 mieszka ca x rok kg/M/rok
3. Ilo  zebranych odpadów komunalnych/1 mieszka ca x rok Mg/M/rok
4. Stopie  pokrycia mieszka ców zorganizowan  zbiórk  odpadów %
5. Ilo  zebranych selektywnie materia ów (w stosunku do ilo ci

wytworzonych odpadów)
%

6. Ilo  zebranych selektywnie odpadów ulegaj cych biodegradacji
(w stosunku do ilo ci wytworzonych odpadów)

%

7. Ilo  sk adowanych odpadów ulegaj cych biodegradacji %
8. Ilo  zebranych odpadów niebezpiecznych ze strumienia

odpadów komunalnych (w stosunku do ilo ci wytworzonych
odpadów niebezpiecznych)

%

9. Udzia  odpadów z sektora komunalnego unieszkodliwianych przez
sk adowanie

%

10. Ilo  gmin prowadz cych zbiórk  selektywn %
11. Ilo  eksploatowanych sk adowisk szt.
12. Ilo  wytworzonych osadów ciekowych Mg s.m.
13. Ilo  osadów ciekowych unieszkodliwionych przez sk adowanie %
14. Ilo  osadów ciekowych wykorzystanych na cele przemys owe Mg s.m.
15. Ilo  osadów ciekowych wykorzystanych na cele rolnicze Mg s.m.
16. Ilo  odpadów wytworzonych w sektorze gospodarczym Mg
17. Ilo  odpadów z sektora gospodarczego poddanych odzyskowi Mg
18. Ilo  odpadów z sektora gospodarczego unieszkodliwianych przez

sk adowanie
Mg

19. Ilo  odpadów z sektora gospodarczego unieszkodliwianych
innymi metodami ni  sk adowanie

Mg

20. Ilo  magazynowanych odpadów z sektora gospodarczego Mg
21. Ilo  tzw. dzikich wysypisk Szt.
22. Powierzchnia tzw. dzikich wysypisk ha
23. Nak ady inwestycyjne na gospodark  odpadami /rok

B. Wska niki wiadomo ci spo ecznej
1 Udzia  spo ecze stwa w dzia aniach na rzecz poprawy gospodarki

odpadami wg oceny jako ciowej
%

2 Ilo  i jako  interwencji (wniosków) zg aszanych przez
mieszka ców (np. dzikie wysypiska)

liczba /
opis

3 Liczba, jako  i skuteczno  kampanii edukacyjno-informacyjnych, liczba /
opis
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W zwi zku z brakiem mo liwo ci uzyskania danych du a cz  proponowanych wska ników, które
mog yby by  pomocne w ocenie stopnia wdra ania Planu Gospodarki Odpadami okazuje si  zbyt
szczegó owa na tym etapie organizacji systemu gospodarki odpadami na terenie ZG. Dane uzyskane
w ramach wspó pracy z Gminami Cz onkowskimi ZG przy tworzeniu sprawozdania pozwalaj  jedynie
na wzi cie pod uwag  tylko niektórych ze wska ników proponowanych w PGO dla ZG. Pozosta e
wska niki nale y podda  weryfikacji pod k tem mo liwo ci pozyskania danych do ich weryfikacji w
dalszej perspektywie wdra ania PGO dla ZG. W celu optymalnego dobrania wska ników do
monitorowania PGO nale y zorganizowa  konsultacje z udzia em pracowników, którzy odpowiadaj  we

asnych gminach za informacje z zakresu gospodarki odpadami. W ten sposób w przysz ci uniknie
si  sytuacji, w której nie mo na rzetelnie oceni  stopnia wdro enia PGO na etapie sprawozdania.
Niektóre Gminy mia y trudno ci z uzyskaniem informacji od przedsi biorców wiadcz cych us ugi w
zakresie odbioru odpadów od w cicieli nieruchomo ci. Dodatkow  trudno ci  jest ma a liczba
pracowników w Gminach odpowiedzialnych za tak wa  dziedzin ycia spo eczno-gospodarczego,
jak  jest ochrona rodowiska, w sk ad której wchodzi gospodarka odpadami.

4.5 Podsumowanie

Wzi wszy pod uwag  cele PGO dla ZG polegaj ce na obj ciu selektywn  zbiórk  odpadów
wszystkich mieszka ców ZG i deponowanie na sk adowiskach nie wi cej ni  45% wszystkich odpadów
komunalnych powstaj cych na terenie ZG mo na uzna , e PGO na chwil  obecn  jest wdra any
zdecydowanie niedostatecznie. Warunkiem sine qua non realizacji tych celów jest powstanie ponad
gminnego Zak adu Zagospodarowywania Odpadów, który wed ug PGO dla ZG ( tab.7.16.a) powinien
powsta  w 2008 r. W zwi zku z przesuni ciem si  terminu powstania ZZO Marszów na rok 2010 mo na
zak ada , e cele te zostan  zrealizowane w latach 2007 - 2010 w ramach budowy Kompleksowego
Systemu Gospodarki Odpadami na terenie ZG. ZZO w Marszowie, który b dzie sercem ca ego
systemu gospodarowania odpadami na terenie yckiego Zwi zku Gmin, nie powstaje zgodnie z
za onym w PGO harmonogramem z wielu przyczyn. G ówn  jest trudno  przygotowania
dokumentacji aplikacyjnej umo liwiaj cej ubieganie si  o dofinansowania tego zadania z Funduszu
Spójno ci. Najtrudniejszym etapem w przygotowaniu tej dokumentacji jest sporz dzenie Studium
Wykonalno ci, w którym nale y przekona  Komisj  Europejsk  o celowo ci i efektywno ci
ekonomicznej, ekologicznej i spo ecznej zadania.
Temu zadaniu nie podo a w okre lonym czasie firma, która przygotowywa a dla ZG te dokumenty.
Obecnie ZG korzysta z programu Pomocy Technicznej, w ramach którego jest przygotowywany
kolejny wniosek o dofinansowanie naszego zadania z Funduszu Spójno ci. W ramach tej pomocy ZG
otrzyma 75% dofinansowania na opracowanie kompletnego wniosku i wszystkich niezb dnych
za czników. Konsorcjum, które przygotowuje te dokumenty we wst pnych harmonogramach
przewiduje rozruch ZZO Marszów na 2010 rok. Dat  t  mo na przyj  za moment, od którego ca y
system gospodarki odpadami w ZG zacznie dzia .
Nale y równie  zauwa  starania poszczególnych Gmin w zakresie wprowadzania na w asnym terenie
selektywnej zbiórki niektórych rodzajów odpadów, co w du ym stopniu u atwi w perspektywie wdro enie
kompleksowego systemu.
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Cele PGO dla ZG tj. :
1) skierowanie w roku 2011 na sk adowiska nie wi cej ni  47% ca kowitej ilo ci odpadów

komunalnych biodegradowalnych (w stosunku do roku 1995),
2) osi gni cie w roku 2011 zak adanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych frakcji

odpadów:
- opakowania z papieru i tektury: 48% recyklingu,
- opakowania ze szk a: 45% recyklingu,
- opakowania z tworzyw sztucznych: 25% recyklingu,
- opakowania metalowe: 40% recyklingu,
- opakowania wielomateria owe: 25% recyklingu,
- odpady wielkogabarytowe: 70% zebranych selektywnie,
- odpady budowlane: 60% zebranych selektywnie,
- odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych): 80% zebranych selektywnie.

 nadal osi galne pod warunkiem uruchomienia ZZO Marszów do ko ca 2010 roku, co zgodnie z
posiadan  wiedz  jest realnym terminem zako czenia procesu inwestycyjnego i uruchomienia ZZO w
Marszowie.
Na obecnym etapie nale y opracowa  nowy system wska ników, które pozwol  na realny monitoring
stopnia wdro enia PGO. Cele mówi ce o procentowym osi gni ciu limitów w 2011 r. powinny pozosta
celami strategicznymi. PGO nale y uzupe ni  o cele przej ciowe mówi ce np. o ilo ciach zebranych
selektywnie odpadów w latach przysz ych itd. Wszelkie zmiany nale y w jak najwi kszym stopniu
skonsultowa  z przedstawicielami Gmin Cz onkowskich ZG. W ten sposób zmiany te b  spe nia
oczekiwania poszczególnych Gmin, zarówno w zakresie celów jak i monitoringu PGO.

5. Wykorzystane materia y

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr
113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz.
1208 i Nr 191, poz. 1956, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 90, poz. 758, Nr 130, poz. 1087, Nr 175,
poz. 1458 i 1462 i Nr 180, poz. 1495 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 360)

2) Ustawa z dnia 13 wrze nia 1996 r. o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach (Dz.U. z 1996 r. Nr
132, poz. 622, z 1997 r. Nr 60, poz. 369, Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 22, poz. 272, z 2001 r. Nr
100, poz. 1085, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr
96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 729, Nr 175, poz. 1458, Nr 180, poz.
1495 i Nr 236, poz. 2008)

3) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony rodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 143, poz. 1196, z
2003 r. Nr 7, poz. 78 i Nr 190, poz. 1865, z 2004 r. Nr 49, poz. 464, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 oraz
z 2006 r. Nr 50, poz. 360)

4) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 175, poz. 1458 oraz z 2006 r. Nr 63, poz. 441)

5) Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporz dzania planów
gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 333)

6) Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 27 wrze nia 2001 r.w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.
Nr 112, poz. 1206)

7) Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji oraz
wzorów formularzy s cych do sporz dzania i przekazywania zbiorczych zestawie  danych
(Dz.U. Nr 152, poz. 1737)

8) Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i zakresu
dost pu do wojewódzkiej bazy danych dotycz cej wytwarzania i gospodarowania odpadami (Dz.U.
Nr 152, poz. 1738)
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9) Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pa dziernika 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów,
które mog  by  sk adowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595)

10) Uchwa a Nr 219 Rady Ministrów z dnia 29 pa dziernika 2002 r. w sprawie krajowego planu
gospodarki odpadami (M.P. 2003, Nr 11, poz. 159)

11) Karty sk adowisk odpadów z terenu ZG - stan na dzie  31 grudnia 2006 r., Ministerstwo
rodowiska, maj 2006 r.


