Karta składowiska odpadów stan na dzień 31 grudnia 2005r. 1)
L.p.

Elementy charakterystyki

Jednostka lub komentarz

1

Ogólne informacje o obiekcie

1A.

Nazwa i adres składowiska odpadów

1B.

Gmina

1C.

Powiat

1D.

Województwo

1E.

REGON

1F.

NIP

1G.

Typ składowiska

[N/O/IN; OUO]2)

1H.

Nazwa i adres właścicela składowiska
odpadów

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

1I.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
składowiskiem odpadów

j.w.

1J.

Nazwa i adres zarządzającego
składowiskiem odpadów

j.w.

1K.

Czy kierownik składowiska odpadów
posiada wymagane kwalifikacje?

[tak/nie]

1L.

Liczba kwater

1M.

Liczba kwater eksploatowanych

1N.

Liczba kwater zamkniętych

1O.

Czy składowisko jest w trakcie budowy?

[tak/nie]

1P.

Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji
(przed zamknięciem)?

[tak/nie]

1R.

Czy składowisko jest w trakcie
rekultywacji?

[tak/nie]

1S.

Czy składowisko jest w trakcie monitoringu,
po zakończeniu rekultywacji?

[tak/nie]

1T.

Czy składowisko jest w okresie po
zakończeniu monitoringu?

[tak/nie]

2

Decyzje

2A.

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji.

2B.

Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospdoarowania terenu (jeśli dotyczy)

Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji.

2C.

Pozwolenie na budowę

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

2D.

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli dotyczy)

Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji.

2E.

Decyzja o wykonaniu przeglądu
ekologicznego na podstawie art. 33 ust. 1
ustawy wprowadzającej 3)

Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji.

Składowisko

2F.

Decyzja o dostosowaniu na podstawie art.
33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej 3)
(jeśli dotyczy)

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

2G.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłużona?

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

2H.

Rok faktycznego dostosowania
składowiska odpadów

2I.

Decyzja o dostosowaniu na podstawie art.
33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej 3)
(jeśli dotyczy)

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

2J.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuzona?

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

2K.

Rok faktycznego dostosowania
składowiska odpadów

2L.

Decyzja o zamknięciu składowiska na
podstawie art. 33 ust. 6 ustawy
wprowadzającej 3) (jeśli dotyczy)

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

2M.

Czy decyzja o zamknięciu została
przedłużona?

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

Zgoda na zamknięcie wydzielonej części
2N składowiska na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach

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

2O.

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

2P.

Rok faktycznego zamknięcia składowiska
odpadów

2R.

Decyzja zatwierdzająca instrukcję
eksploatacji składowiska

Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji.

2S.

Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję
ekslpoatacji składowiska była czasowa?

Jeżeli tak, to wskazać na jaki okres

2T.

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

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

2U.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

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

2W.

Czy składowisko jest przewidziane do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

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

2Z.
3.
3A.

3B.

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

Czy dla składowiska była wydana decyzja Jeżeli tak, to podać dane nt. decyzji-podstawę prawną, organ
w sprawie wstrzymania działalności?
wydający, datę wydania, znak decyzji oraz termin wstrzymania.
Bazy danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w wykazie
zamieszczonym w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki
odpadami określono termin zakmnięcia
składowiska?

[tak/nie]

Jeżeli tak, to podać rok.

3C.

Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej
bazie o gospodarce odpadami?

[tak/nie]

3D.

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

[tak/nie]

3E.

Czy składowisko jest ujęte w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?

[tak/nie]

3F.

Czy składowisko zostało ujęte w wykazie
przekazanym przez Urząd Wojewódzki do
Ministra Środowiska w 2004r.?

[tak/nie]

3G.

Czy składowisko zostało ujęte w wykazie
przekazanym przez Urząd Wojewódzki do
Ministra Środowiska w 2005r.?

[tak/nie]

3H.

Czy składowisko zostało ujęte w wykazie
przekazanym przez Urząd Wojewódzki do
Ministra Środowiska w 2006r.?

[tak/nie]

4.

Wymagania techniczne

4A.

Pojemność całkowita

m3

4B.

Pojemność zapełniona

m3

4C.

Pojemność pozostała do zapełnienia

m3

4D.

Powierzchnia w granicach korony

m2

Brak [tak/nie]

Naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik
filtracji)
4E.

Uszczelnienie
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość,
współczynnik filtracji)

Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Brak [tak/nie]

Warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

4F.

Drenaż odcieków

Kolektory (materiał, średnica)

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

Zewnętrzny system rowów

Brak [tak/nie]
4G.

Gromadzenie odcieków
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Odprowadzenie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]

Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
4H.

Postępowanie z odciekami
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)

Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)

Brak [tak/nie]

Z emisją do atmosfery
4I.

Instalacja do odprowadzania gazu
składowiskowego
Spalanie w pochodni

Odzysk energii

Brak [tak/nie]
4J.

Pas zieleni
Szerokość pasa

4K.

Ogrodzenie

[tak/nie]

4L.

Rejestracja wjazdów

[tak/nie]

4M.

Ewidencje odpadów

[tak/nie]

4N.

Waga

[tak/nie]

4O.

Urządzenia do mycia i dezynfekcji

[tak/nie]

4P.

Wykonywanie warstw przykrywających
odpady

[tak/nie]

materiał (jeśli odpady, podać kod)

Dane meteorologiczne

Kontrola wykonywania elementów służących do monitoringu
4R.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej
Wody powierzchniowe

Wody podziemne

Opad atmosferyczny

Wody powierzchniowe

Wody odciekowe

4S.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

Wody podziemne

Gaz składowiskowy

Osiadanie powierzchni składowiska

Struktura i skład odpadów
5.

Ocena składowiska odpadów

5A.

Do jakiej klasy zakwalifikowano obiekt na
podstawie kryteriów formalnych 4) ?

6.

Klasa 5)

Dofinansowanie

6A.

Czy dostosowanie składowiska wymaga
Jeżeli tak, to proszę wskazać szacowaną całkowitą kwotę i
dodatkowych środków finansowych (poza
środki własne zarządzającego. Jeśli nie, to proszę wstawić "0"
środkami własnymi zarządzającego)?

6B.

Czy rekultywacja składowiska wymaga
Jeżeli tak, to proszę wskazać szacowaną całkowitą kwotę i
dodatkowych środków finansowych (poza
środki własne zarządzającego. Jeśli nie, to proszę wstawić "0"
środkami własnymi zarządzającego)?

7.

Odpady

7A.

Czy na składowisku odpadów są
deponowane odpady komunalne?

[tak/nie]

7B.

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

[tak/nie]

7C.

Kody odpadów, które są dopuszczone do
składowania na składowisku odpadów 6)

7D.

Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki7) ?

7E.

7F.

Kody odpadów dopuszczonych do odzysku Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje
na składowisku odpadów (jeśli dotyczy)
odpadów
Czy do rekultywacji wykorzystywane są
odpady?

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

7G.

7H.

7I.

7J.

Masa odpadów składowana w 2002r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie
eksploatacji składowiska w 2002r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji
po zamknięciu składowiska w 2002r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2003r. (jeśli
dotyczy)

Masa odpadów poddana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie
7K.
eksploatacji składowiska w 2003r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji
7L. po zamknięciu składowiska w 2003r. (jeśli
dotyczy)
7M.

Masa odpadów składowana w 2004r. (jeśli
dotyczy)

Masa odpadów poddana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie
eksploatacji składowiska w 2004r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji
7O. po zamknięciu składowiska w 2004r. (jeśli
dotyczy)
7N.

7P.

Masa odpadów składowana w 2005r. (jeśli
dotyczy)

Masa odpadów poddana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie
eksploatacji składowiska w 2005r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji
7S. po zamknięciu składowiska w 2005r. (jeśli
dotyczy)

7R.

[Mg]

[Mg]

[Mg] (kody odpadów)

[Mg]

[Mg]

[Mg] (kody odpadów)

[Mg]

[Mg]

[Mg] (kody odpadów)

[Mg]

[Mg]

[Mg] (kody odpadów)

uwaga: zarządzający składowiskiem nie wypełnia pól zanaczonych kolorem szarym
Objaśnienia:
1) Kartę wypełnić również dla obiektów unieszkodliwiania odpadów objetych dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/21/WE z dnia 15 marca 2006r. w sprawie
gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego oraz zmieniającą dyrektywę 2004/35/WE (Dz.Urz. WE L 102 z 11.04.2006, str. 15).
W rubrykach, które nie dotyczą obiektu - wpisać "nie dotyczy".
2) N-składowisko odpadów niebezpiecznych, O-składowisko odpadów obojętnych, IN-składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.
Jeśli na składowisku są składowane wyłącznie odpady wydobywcze (zdefiniowane w dyrektywie 2006/21/WE) dodatkowo dopisać określenie UOU-obiekt unieszkodliwiania odpadów.
3) Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. O wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085, z późn. zm.)
4) Minimalne kryteria formalne uznania obiektu za składowisko odpadów:
Dla składowisk odpadów, które zostały oddane do eksploatacji przed dniem 1 października 2001r.:
a) co najmniej jeden z nastepujących zestawów decyzji:
- decyzja lokalizacyjna i pozwolenie na budowę,
- pozwolenie na użytkowanie,
- decyzja o dostosowaniu lub zamknięciu na podstawie art. 33 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085, z późn. zm.) wydana do dnia 31 grudnia 2003r.
oraz
b) decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska.
Dla składowisk odpadów, które zostały oddane do eksploatacji od dnia 1 pażdziernika 2001r. - wszystkie wymagania wynikające z przepisów prawnych (przegląd w załączeniu).
5) Klasy składowiska:
Klasa A - składowisko odpadów spełniające minimalne wymagania formalne (wskazane powyżej); prowadzona jest eksploatacja (deponowanie odpadów);
Klasa B - zamknięte składowisko odpadów spełniające minimalne wymagania formalne (wskazane powyżej); prowadzona jest rekultywacja,
Klasa C - zamknięte zrekultywowane składowisko odpadów spełniające minimalne wymagania formalne (wskazane powyżej); prowadzony jest monitoring poeksploatacyjny,
Klasa D - zamknięte zrekultywowane składowisko odpadów spełniające minimalne wymagania formalne (wskazane powyżej); po zakończeniu monitoringu poeksploatacyjnego,
Klasa E - obiekt niespełniający minimalnych wymagań formalnych, w trakcie eksploatacji (deponowania odpadów),
Klasa F - obiekt niespełniający minimalnych wymagań formalnych, w trakcie rekultywacji,
Klasa G - obiekt niespełniający minimalnych wymagań formalnych, zrekultywowany,
Klasa H - obiekt unieszkodliwiania odpadów wg definicji zawartej w dyrektywie 2006/21/WE, eksploatowane (deponowanie odpadów),
Klasa I - obiekt unieszkodliwiania odpadów wg definicji zawartej w dyrektywie 2001/21/WE, w trakcie rekultywacji,
Klasa J - obiekt unieszkodliwiania odpadów wg definicji zawartej w dyrektywie 2006/21/WE, prowadzony jest monitoring poeksploatacyjny,
Klasa K - obiekt unieszkodliwiania odpadów wg definicji zawartej w dyrektywie 2006/21/WE, po zakończeniu monitoringu poeksploatacyjnego.
Klasyfikacji dokonuje Urząd Marszałkowski w porozumieniu z Urzędem Wojewódzkim, Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska i Wojewódzkim Urzędem Statystycznym.
6) wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206).
7) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz.U. Nr 191, poz. 1595).

