Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewóztwa Podlaskiego na lata 2003 – 2006

Tabela Nr 1. Karta miejskiego składowiska odpadów w Augustowie
Lp.
1.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Nazwa i adres składowiska odpadów

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

Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem
odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów

1.15.
1.16.

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

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

Informacje o składowisku odpadów

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

1.17.

Zakres danych

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

Miejskie Składowisko odpadów Stałych w Augustowie
ul. Wojska Polskiego
Augustów
Augustowski
Podlaskie
Nie posiada
Nie posiada
IN
Przedsiębiorstwo Transportowe „Necko” sp. z o.o. w
Augustowie ul. Komunalna 3 kapitał mieszany – 134
udział gminy Augustów
790192625
846-10-03-006

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

Przedsiębiorstwo Transportowe „Necko” sp. z o.o. w
Augustowie ul. Komunalna 3 kapitał mieszany – 134
udział gminy Augustów
790192625
846-10-03-006

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

Przedsiębiorstwo Transportowe „Necko” sp. z o.o. w
Augustowie ul. Komunalna 3 kapitał mieszany – 134
udział gminy Augustów
790192625
846-10-03-006

[tak/nie]

Tak

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

Brak
Brak
Brak
Nie

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

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

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Augustowie
23.01.1969 r. PWA-440/4/69
Brak danych

Decyzje administracyjne
Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego
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terenu (jeśli dotyczy)

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

2.3.

Pozwolenie na budowę

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie

2.5.

Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji

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

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

2.6.
2.7.

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2
ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na podstawie art.
33 ust.2 pkt. 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1została
wykonana?

2.11.
2.12.

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33
ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33
ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 została wykonana?

2.16.
2.17.
2.18.

Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?

2.19.

Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została wykonana?

2.20.

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

2.21.

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

2.22.

Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów

2.23.

Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego

Urząd Powiatowy w Augustowie
20.09.1974 r. GKP-601/34/74
Brak danych
Starosta Augustowski 08.02.2002r. OS-I-7644/7/02
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
18.07.2005 r. ŚR.I.6614/1/05/ART.
Nie wydano
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy
Nie wydano
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Starosta Augustowski 03.01.2003r. OS-I-7644/1/03

2

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewóztwa Podlaskiego na lata 2003 – 2006

2.24.

Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska była czasowa?

JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres

31.12.2006 r.

2.25.

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

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

Burmistrz Miasta Augustowa 27.05.1997r. PiGK7015.III/21/97
Zgodnie z obowiązującymi przepisami – brak
zezwolenia, dnia 30.01.2007r. znak: L.dz.18/2007
Przedsiębiorstwo Transportowe „Necko” sp. z o.o. w
Augustowie, ul. Komunalna 3 wystapiło z wnioskiem
do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Białymstoku

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

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

Nie wydano

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

Nie dotyczy

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie
wstrzymania działalności?

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

Nie wydano

[tak/nie]

Tak

JeŜeli tak, to podać rok

2006

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
4.

Bazy danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w
wojewódzkim planie gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono
termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o
gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej
Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu
Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez
Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez
Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez
Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006 r.?
Wymagania techniczne

3

4.1.

Pojemność całkowita

m

4.2.

Pojemność zapełniona

m3

4.3.

Pojemność pozostała do zapełnienia

m3

4.4.
4.5.

Powierzchnia w granicach korony
Uszczelnienie

m3
Brak [tak/nie]

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego

62 507 (ilość powyŜsza została ustalona na pow.
Składowiska 2,9 ha i przy układaniu odpadów na
wysokości 2,5 m podczas posiedzenia przy ustalaniu
danych wyjściowych do projektowania składowiska w
dniu 17.12.1968r.)
952 730 (powierzchnia składowiska odpadów w
eksploatacji 3,4 ha, wysokość zgromadzonych
odpadów ok. 20 m)
Brak (składowisko odpadów jest nadal eksploatowane
mimo braku powierzchni, odpady gromadzone są w
granicach korony)
Brak danych
-
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Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik
filtracji)

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów

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

4.14.

Waga

[tak/nie]

4.15.

Urządzenia do mycia
i dezynfekcji

[tak/nie]

4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.6.

4.7.

4.18.

DrenaŜ odcieków

Gromadzenie odcieków

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej

[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do
monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego

PSK= 4 – 10 m/dobę
POLK 2,3 m/dobę
PAK 37,9/dobę
brak
brak
brak
brak
brak
brak
Tak- instalacja w trakcie zakładania
Tak
500
Tak
Tak
tak
Brak na składowisku (zawarta umowa na waŜenie
odpadów z firmą „MURBET” w Augustowie znajdująca
się w pobliŜu składowiska
Brodzik na terenie składowiska do dezynfekcji kół
samochodowych wyjeŜdŜająch
Tak
Piasek
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Wykonuje się codziennie – wielkość odpadu – średnia
w mm/m2
Wykonuje się 1 raz na kwartał – miejsce poboru – 2
cieki rzeki śarnówki
Nie wykonuje się – brak rowu opaskowego
Wykonuje się 1 raz na kwartał z 2 piezometrów przy
składowisku i studni
W chwili obecnej nie odzyskuje się (instalacja w
trakcie zakładania)
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Osiadanie powierzchni składowiska

Wykonuje sie 1 raz w roku. W dniu 28.11.2006r.
załoŜono 2 punkty kontrolne
Wykonuje się 1 raz w roku. Ostatnie badanie
wykonano w dniu 29.09.2006r. Wyniki przedstawiają
się następująco :

Struktura i skład odpadów

Frakcje o wielkości
cząsteczek (10mm)

1,3

26%

Papier i tektura

0,15

3

Tworzywa sztuczne

1,3

26

Materiały tekstylne

0,35

7

szkło

0,4

8

Metale
SpoŜywcze ochodzenia
zwierzęcego

0,6

12

0,02

0,5

0,09

1,8

Organiczne pozostałe

5.
5.1.

5.2.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Mineralne

0,72

14,3

Razem:

5 kg

100%

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

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

0
Całkowity koszt – 2 280 000 zł finansowany z
Funduszu Spójności

Odpady
Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady
komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie
odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na
składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku
odpadów (jeśli dotyczy)

6.6.

Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?

6.7.
6.8.

Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na składowisku

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

nie

20 03 01
[tak/nie]
Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne
rodzaje odpadów
JeŜeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na
podstawie jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy
prawnej, organu wydającego, daty decyzji, znaku decyzji
[Mg]
[Mg]

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego

Tak
Nie dotyczy
Nie dotyczy
5 311,7
Nie dotyczy
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6.9.
6.10.
6.11.

6.12.
6.13.

6.14.

6.15.
6.16.

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

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

5 393,8

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

5 653,8
20 01 01 – 12,8 Mg
20 01 02 - 5,0 Mg
20 01 39 – 2,46 Mg Odpady uzyskane z selektywnej
zbiórki i przekazywane do Zakładu Recyklingu w
Dolistowie Starym

[Mg]

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

5 950,5
20 01 01 – 23,09 Mg
20 01 02 – 8,51 Mg
20 01 39 – 15,13 Mg Odpady uzyskane są w trakcie
selektywnej zbiórki i przekazywane do Zakładu
Recyklingu w Dolistowie Starym

6.17.

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

[Mg]

6.18.

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

[Mg] (kod odpadów)

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego

Nie dotyczy
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Tabela Nr 2. Składowisko odpadów komunalnych w Lipsku
L.p.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

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

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów

1.15

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.16
1.17.

Czy kierownik składowiska odpadów posiada wymagane
kwalifikacje?

1.18.
1.19.
1.20

Liczba kwater
Liczba kwater eksploatowanych
Liczba kwater zamkniętych

1.21.

Czy składowisko jest w trakcie budowy?

1.22.

Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?

1.23.

Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?

1.24.

Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po zakończeniu
rekultywacji?

1.25

Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu monitoringu?

2.

Decyzje administracyjne

Zakres danych

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

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

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

Informacje o składowisku odpadów
Miejsko-gminne wysypisko śmieci -kol. Lipsk
LIPSK
AUGUSTÓW
PODLASKIE
IN
Urząd Miejski
16-315 Lipsk
ul. śłobikowskiego 4/2
Jednostka samorządowa
000534061
846-10-22-475
Urząd Miejski
16-315 Lipsk
ul. śłobikowskiego 4/2
Jednostka samorządowa
000534061
846-10-22-475
Zakład Gospodarki
Komunalnej
16-315 Lipsk
ul. Stolarska 3
Jednostka samorządowa
790172999
846-10-08-222

(tak/nie)

tak

Szt.
Szt.
Szt.
(tak/nie)

8
8

(tak/nie)
(tak/nie)
(tak/nie)
(tak/nie)

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego
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2.1.

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

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

2.2

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
(jeśli dotyczy)

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

2.3.

Pozwolenie na budowę

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

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie (jeśli dotyczy)

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

2.5.

Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie
art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2

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

2.6.

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

2.7.

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

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2
ustawy wprowadzającej (jeśli dotyczy)

2.11.
2.12.

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

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów

2.16.

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

2.17.

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

2.18.

Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?

2.19.

Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została wykonana?

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
(tak/nie)
Jeśli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane.
Jeśli tak, to na podstawie jakiej decyzji – podać:
Podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji, wyznaczony rok dostosowania.
(tak/nie)
Jeśli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane.
Podać datę dostosowania
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
tak/nie)
Jeśli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane.
Jeśli tak, to na podstawie jakiej decyzji – podać:
Podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji, wyznaczony rok dostosowania.
(tak/nie)
Jeśli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane.
Podać rok
Podać:
Organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia.
(tak/nie)
Jeśli nie, to wyjaśnić, dlaczego.
Jeśli tak, to na podstawie jakiej decyzji – podać:
Podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji, wyznaczony rok zamknięcia.
(tak/nie)

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego
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Jeśli nie, to wyjaśnić, dlaczego.
Podać:
Organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać:
Organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać datę zamknięcia

2.20.

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

2.21.

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

2.22.

Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów

2.23.

Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska

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

2.24.

Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska była czasowa?

JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres

tak-31.12.2011r

Podać:
Organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
Termin obowiązywania

Starosta Augustowski
17.07.2006r
OS.7644/30/06
30.12.2011r

-

OS-I-7644/3/03
03.01.2003r
Starosta Augustowski

2.25.

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

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

Podać:
Organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
Termin obowiązywania

-

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia
zintegrowanego?

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku.

-

Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie
wstrzymania działalności

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji:
Podstawę prawną,
Organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
Termin wstrzymania działalności

-

(tak/nie)

Tak

JeŜeli tak, to podać rok.

Tak

(tak/nie)

Tak

(tak/nie)

Tak

(tak/nie)

-

(tak/nie)

tak

(tak/nie)

tak

(tak/nie)

tak

m3

Brak danych

2.28.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.
4.
4.1.

Bazy danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w
wojewódzkim planie gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono
termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o
gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej
Inspekcji Ochrony Środowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu
statystycznego?
Czy składowisko odpadów zostało ujęte w wykazie
przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska 2004 r.?
Czy składowisko odpadów zostało ujęte w wykazie
przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska 2005 r.?
Czy składowisko odpadów zostało ujęte w wykazie
przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska 2006 r.?
Wymagania techniczne
Pojemność całkowita

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego
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4.2.
4.3.
4.4.

Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do zapełnienia
Powierzchnia w granicach korony

m3
m3
m2
Brak (tak/nie)

Uszczelnienie

Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik
filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

4.5.

DrenaŜ odcieków
4.6.

4.7.

Gromadzenie odcieków

Postępowanie z odciekami
4.8.

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia i dezynfekcji

4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej

1,02 ha
tak
Glina plastyczna – 0,5 m
-

Brak (tak/nie)

nie

Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)

-

Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w
kierunku kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów

-

Brak (tak/nie)

nie

W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

-

Odprowadzenie do kanalizacji miejskiej
(tak/nie)
Wywóz do oczyszczalni miejskiej
(tak/nie)
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)

-

Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)

-

Brak (tak/nie)
Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak (tak/nie)
Szerokość pasa (m)
(tak/nie)
(tak/nie)
(tak/nie)
(tak/nie)
(tak/nie)

nie
tak
Enklawa leśna
tak
tak
tak
nie
nie

(tak/nie)

4.17.

Brak danych

Materiał
(jeśli odpady, podać kod)
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego
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5.
5.1
5.2.
6.
6.1
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Dofinansowanie
Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych
środków finansowych (poza środkami własnymi
zarządzającego)?
Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych środków
finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)?
Odpady
Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady
komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie
odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na
składowisku odpadów3
Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Gospodarki?4
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku
odpadów (jeśli dotyczy)

6.6.

Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?

6.7.

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

6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.14.
6.15.
6.16.
6.17.
6.18.

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

tak
tak

(tak/nie)

tak

(tak/nie)

tak

(tak/nie)

tak

(tak/nie)

nie
Kod z grupy 17:,19:,20:

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

tak
277,20
-

(Mg)
(kod odpadów)
(Mg)

268,70

(Mg)

-

-

(Mg)
(kod odpadów)
(Mg)

277,62

(Mg)

-

-

(Mg)
(kod odpadów)
(Mg)

444,90

(Mg)

-

(Mg)
(kod odpadów)

-

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego
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Tabela Nr 3. Składowisko odpadów komunalnych w Kroszówce
Lp.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres składowiska odpadów

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

Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów

1.15.
1.16.

1.25.

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

2.

Decyzje administracyjne

1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.

2.1.
2.2.

Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
(jeśli dotyczy)

2.3.

Pozwolenie na budowę

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie

Zakres danych

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

Informacje o składowisku odpadów

Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych
Kroszówka
Bargłów Kościelny
Augustowski
Podlaskie
IN
Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym
ul. Augustowska 47
000534049
846-10-52-016

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

Gmina Bargłów Kościelny
000534049
846-10-52-016

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

Zakład Gospodarki Komunalnej w Bargłowie
Kościelnym ul. Augustowska 17
790199774
846-10-52-022

[tak/nie]

Tak

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

1
1
0
Nie

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Urząd Wojewódzki w Suwałkach 05.07.1995r.
GRŚ.VII/7623/35/95

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym 09.05.1997

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

Urząd Rejonowy w Augustowie 03.06.1997r. OA-II7551/B/9/97
Urząd Rejonowy w Augustowie 30.03.1998r. OA-II-

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego
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2.5.

Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie
art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt. 1
ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

2.18.

Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?

2.19.

Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została wykonana?

2.20.

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

2.21.

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

2.22.

Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów

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

2.23.

Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

2.6.
2.7.

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

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2
ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na podstawie art.
33 ust.2 pkt. 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1została
wykonana?

2.11.
2.12.

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6
ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33
ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 została wykonana?

2.16.
2.17.

2.24.
2.25.
2.26.

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

JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego

7551/B/3/98
Starosta Augustowski 08.02.2002r.
05-I-7644/8/02
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie
Nie dotyczy

Nie dotyczy
2012r.
Starosta Augustowski
03.01.2003r. OŚ-I-7644/2/03
30.12.2011r.
Nie dotyczy
Nie dotyczy
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termin obowiązywania
Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia
zintegrowanego?

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

Nie dotyczy

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie
wstrzymania działalności?

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

Nie

3.

Bazy danych i wykazy
[tak/nie]

Tak

JeŜeli tak, to podać rok

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej podczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]

19 400
8 672
10 728
4 600
Tak
-

2.27.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w
wojewódzkim planie gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono
termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o
gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej
Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu
Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez Urząd
Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez Urząd
Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez Urząd
Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006 r.?

4.

Wymagania techniczne

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

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

4.5.

Uszczelnienie

4.6.

DrenaŜ odcieków

4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego

HDPE-2
Tak
PCV ∅ 50, ∅ 100
1% wzdłuŜ kolektora 3% w kierunku kolektorów
Nie dotyczy
Tak
10
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
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4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji

4.15.
4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej

5.

Dofinansowanie

5.1.

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

5.2.

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

6.

Odpady

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady
komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie
odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na
składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku
odpadów (jeśli dotyczy)

6.6.

Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?

6.7.

Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli dotyczy)

Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

Tak
Nie
Nie
Tak
3
Tak
Tak
Tak
Nie

[tak/nie]

Tak

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

Tak
Ziemia, piasek
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie – składowane w miejsce składowania
tak

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

0

0

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

Nie

Z grupy 17 : 002,0101,0102,0504,
180805,
Z grupy 20 : 2001,0203,0101,0102,0111,0139,0140,0399
[tak/nie]

Tak

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

Z grupy : 20, -0102,0139,0140 przekazywane innym
jednostkom z przeznaczeniem do recyklingu

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego

Nie dotyczy
350,8
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6.8.

6.9.
6.10.
6.11.

6.12.
6.13.
6.14.

6.15.
6.16.
6.17.

6.18.

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

[Mg]

11,8

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

510,9

[Mg]

1,4

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

487,2

[Mg]

18

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

596,9

[Mg]

18,3

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego
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Tabela Nr 4. Gminne składowisko odpadów w Choroszczy
Lp.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres składowiska odpadów

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

Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów

1.15.
1.16.

1.25.

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

2.

Decyzje administracyjne

1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.

2.1.
2.2.

Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
(jeśli dotyczy)

2.3.

Pozwolenie na budowę

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie

Zakres danych

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

Informacje o składowisku odpadów

Gminne Składowisko Odpadów w Choroszczy składowisko zamknięte od 31.12.2004r.
Chroszcz
Białostocki
Podlaskie
IN
Urząd Gminy Choroszcz

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

Urząd Gminy Choroszcz

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

Urząd Gminy Choroszcz

[tak/nie]

-

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

0
0
1
Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

-

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

-

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

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego
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2.5.
2.6.

Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie
art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt. 1
ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)

2.7.

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

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2
ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na podstawie art.
33 ust.2 pkt. 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1została
wykonana?

2.11.
2.12.

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6
ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33
ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 została wykonana?

2.16.
2.17.
2.18.

Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?

2.19.

Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została wykonana?

2.20.

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

2.21.

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

2.22.
2.23.
2.24.
2.25.

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

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać datę dostosowania
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać rok
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać datę zamknięcia
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania
JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku
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Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie
Nie dotyczy

Nie dotyczy
2004
-
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zintegrowanego?
2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie
wstrzymania działalności?

3.

Bazy danych i wykazy

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w
wojewódzkim planie gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono
termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o
gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej
Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu
Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez Urząd
Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez Urząd
Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez Urząd
Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006 r.?

4.

Wymagania techniczne

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

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

4.5.

Uszczelnienie

4.6.

DrenaŜ odcieków

4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego

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

-

[tak/nie]

Tak

JeŜeli tak, to podać rok

Tak - 2004

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

-

[tak/nie]

-

[tak/nie]

-

[tak/nie]

-

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

-

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego
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4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji

4.15.
4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej

5.

Dofinansowanie

5.1.

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

5.2.

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

6.

Odpady

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady
komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie
odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na
składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku
odpadów (jeśli dotyczy)

6.6.

Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?

6.7.

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

6.8.

Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

--

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

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

-

0

0

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

Nie

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

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego
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6.9.
6.10.
6.11.

6.12.
6.13.

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

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

-

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

-

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego
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Tabela Nr 5. Składowisko odpadów komunalnych w Uhowie
Lp.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

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

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów

1.15.
1.16.

1.25.

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

2.

Decyzje administracyjne

1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.

2.1.
2.2.

2.3.

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

Zakres danych

Informacje o składowisku odpadów

Składowisko odpadów komunalnych w Uhowie
Łapy
Białostocki
Podlaskie
000 523 330
(N/O/IN; OUO)1)
Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

IN
Jednostka samorządu terytorialnego
000 523 330
542 000 40 71

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

Skarb Państwa kwatera eksploatowana 100% Gmina
Łapy kwatera zamknięta 100%
000 523 330
542 000 40 71

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

Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej sp. z o.o. w Łapach ul. Mostowa 9
542 020 06 07

[tak/nie]

Tak

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

2
1
1
Nie

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Nie dotyczy

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

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego

Burmistrz Miasta i Gminy Łapy BA 7335-2/2/98 z dnia
14 kwietnia 1998
Starostwo Powiatowe w Białymstoku AR.
7351-6/1/99p z dnia 1999.03.01 Starostwo powiatowe
w Białymstoku AR.
7351-6-10/2005p z dnia 2005.05.10
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2.4.

2.5.
2.6.

Pozwolenie na uŜytkowanie

Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie
art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt. 1
ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)

2.7.

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

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2
ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na podstawie art.
33 ust.2 pkt. 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1została
wykonana?

2.11.
2.12.

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6
ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33
ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 została wykonana?

2.16.
2.17.
2.18.

Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?

2.19.

Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została wykonana?

2.20.

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

2.21.

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

2.22.
2.23.

Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów
Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w
Białymstoku PNB. 7353-ZP/6/22/04 z dnia 2004.08.05
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w
Białymstoku PNB.
7353-ZP/6/53/05 z dnia 2005.10.20
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w
Białymstoku PNB. 7353-ZP/6/39/06 z dnia 2006.12.14

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

-

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

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego
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Starostwo Powiatowe w Białymstoku RL.V.
76444/3/2003 z dnia 02 grudnia 2003r.
-

Starostwo Powiatowe w Białymstoku RŚ. V.
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76443/3/2004 z dnia 4 listopada 2004r.
2.24.
2.25.

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

JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

-

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia
zintegrowanego?

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

Tak w kwietniu 2007 r.

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie
wstrzymania działalności?

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

Nie

3.

Bazy danych i wykazy
[tak/nie]

Tak

JeŜeli tak, to podać rok

Tak w 2003 roku

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

tak

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)

40 000
20 000
20 000
1.01 komora eksploatowana
Tak
-

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w
wojewódzkim planie gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono
termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o
gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej
Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu
Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez Urząd
Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez Urząd
Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez Urząd
Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006 r.?

4.

Wymagania techniczne

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

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

4.5.

Uszczelnienie

Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
4.6.

DrenaŜ odcieków

Brak [tak/nie]
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego

-

Geomembrana 0,2 mm warstwa filtracyjna 45 cm
geowłóknina filtracyjna warstwa ochronna piasek 10
cm
Tak
Warstwa filtracyjna 45 cm
DrenaŜ ∅ 32
0,1%
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4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji

4.15.
4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej

5.

Dofinansowanie

5.1.

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

5.2.

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

6.

Odpady

6.1.
6.2.
6.3.

Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady
komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie
odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na

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

tak
19 i 36
Nie
Tak
Zawracane do nawadniania odpadów
Tak
Studnie do odgazowywania
Nie, (zieleń ochronną stanowi otaczający składowisko
las)

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

tak
tak
tak
tak

[tak/nie]

tak

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

Tak
Odpady miału węglowego i piasek 16 07 99
Badania wody w piezometrach
-

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

0

0

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego
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6.4.
6.5.

składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku
odpadów (jeśli dotyczy)

6.6.

Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?

6.7.

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

6.8.

6.9.
6.10.
6.11.

6.12.
6.13.

6.15.
6.16.
6.18.

Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu
składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu
składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)

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

3708

[Mg]

13,3

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

3032

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

40 000 kod 16 07 99

[Mg]

4334

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

4151

[Mg] (kod odpadów)

-

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego
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Tabela Nr 6. Składowisko odpadów poprodukcyjnych w SuraŜu
Lp.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

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

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów

1.15.
1.16.

1.25.

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

2.

Decyzje administracyjne

1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.

2.1.
2.2.
2.3.

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

Zakres danych

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

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

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

Informacje o składowisku odpadów

Składowisko odpadów poprodukcyjnych
SuraŜ
Białostocki
Podlaskie
O/IN
Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego
w Łapach S.A.
ul. ppłk. Nilskiego Łapińskiego 29
18-100 Łapy
050302386
542-020-08-72
Zygmunt Kinderman - przed. prywatny
zam. 18-105 SuraŜ, ul. Kościelna 8
Bogdan Jabłoński - przed. prywatny
zam. 18-100 Łapy, ul. Pankiewicza 2
Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego
w Łapach S.A. - przed. prywatny
ul. ppłk. Nilskiego Łapińskiego 29
18-100 Łapy
050302386
542-020-08-72

[tak/nie]

Tak

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

1
1
Nie

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Wojewoda Białostocki z dn. 21 maja 1988r. nr
UAN.NU. 4/12/84/87

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

-

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

Urząd Wojewódzki w Białymstoku z dn. 30.08.1989r.

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego

27

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewóztwa Podlaskiego na lata 2003 – 2006

2.4.
2.5.

Pozwolenie na uŜytkowanie
Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie
art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt. 1
ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)

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

2.18.

Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?

2.19.

Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została wykonana?

2.20.

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

2.21.

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

2.22.

Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów

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

2.23.

Data zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

2.6.
2.7.

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

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2
ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na podstawie art.
33 ust.2 pkt. 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1została
wykonana?

2.11.
2.12.

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6
ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33
ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 została wykonana?

2.16.
2.17.

2.24.
2.25.

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

UAN-NU 4/12/84/87
Starostwo Powiatowe w Białymstoku z dn.
11.01.2002r. nr RL.7634/6/2002
-

-

-

-

-

Starostwo Powiatowe w Białymstoku z dn.
07.01.2003r. RL.V.76443/6/2002/2003

JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres

-

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

-

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego
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2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

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

-

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia
zintegrowanego?

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

-

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie
wstrzymania działalności?

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

-

3.

Bazy danych i wykazy
[tak/nie]

Tak

JeŜeli tak, to podać rok

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

-

[tak/nie]

-

[tak/nie]

-

[tak/nie]

-

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej podczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)

38754
31013
7751
16675
Tak

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w
wojewódzkim planie gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono
termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o
gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej
Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu
Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez Urząd
Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez Urząd
Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez Urząd
Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006 r.?

4.

Wymagania techniczne

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

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

4.5.

Uszczelnienie

4.6.

DrenaŜ odcieków

4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego

Kompozyt krzemianowo-wapniowy
wsp. 1,24 x 10-8 m/sek
Nie
Tak
Rozdeszczenie na składowisku
-
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4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia i dezynfekcji

4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej

5.

Dofinansowanie

5.1.

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

5.2.

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

6.

Odpady

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady
komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie
odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na
składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku
odpadów (jeśli dotyczy)

6.6.

Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?

6.7.

Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli dotyczy)

Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni składowiska
Struktura i skład odpadów

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

Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
-

-

-

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

-

19 12 01, 12 01 21, 17 02 02, 15 02 03, 17 01 01, 08 01 12, 12
01 13, 07 01 80.
[tak/nie]
Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje
odpadów
JeŜeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie
jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu
wydającego, daty decyzji, znaku decyzji
[Mg]
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6.8.

6.9.
6.10.
6.11.

6.12.
6.13.
6.14.

6.15.
6.16.
6.17.

6.18.

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

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

591

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

1272,5

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)
[Mg]

732,3

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-
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Tabela Nr 7. Składowisko Odpadów Komunalnych - kol. Tykocin
Lp.
1.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

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

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów

1.15.
1.16.

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

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

Informacje o składowisku odpadów

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.17.

Zakres danych

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

Składowisko Odpadów Komunalnych – kol. Tykocin
Tykocin
białostocki
podlaskie
050010175
966-05-93-910
IN
Gmina Tykocin

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

Gmina Tykocin

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

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Tykocinie
16-080 Tykocin, ul. Browarna 2
(100% kapitał jednostki samorządu terytorialnego)

[tak/nie]

tak

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

2
1
0
nie

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

nie

[tak/nie]

nie

[tak/nie]

nie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

-

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

-

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

Postanowienie Urzędu Wojewódzkiego
Nr OŚ.V.8626/7/88 z dnia 29.02.1988 r.

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

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego

32

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewóztwa Podlaskiego na lata 2003 – 2006

2.4.
2.5.
2.6.

Pozwolenie na uŜytkowanie
Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie
art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt. 1
ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)

2.7.

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

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.
2.11.

2.13.

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2
ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na podstawie art.
33 ust.2 pkt. 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1została
wykonana?
Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.
2.16.

2.18.

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6
ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33
ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 została wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?

2.19.

Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została wykonana?

2.20.

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

2.21.

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

2.22.
2.23.

Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów
Data zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska

2.24.

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

2.12.

2.17.

2.25.

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

Starostwo Powiatowe w Białymstoku
RL.V.7634/4/2002 z dnia 11.01.2002 r.
-

-

-

-

-

-

-

-

JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres

Starostwo Powiatowe w Białymstoku
07.IX.2006 r.
RŚ.II.76443/2/06 r.
do 31.XII.2009 r.

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

Starostwo Powiatowe w Białymstoku
03.XI.2006 r.
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2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

2.27.

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

2.28.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

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

RŚ.II.76441-38/06
-

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

nie

[tak/nie]

tak

JeŜeli tak, to podać rok

2009

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

tak

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik filtracji)

37200
16740
20460
brak danych
nie
naturalna bariera w postaci glin zwałowych z
zawartością domieszek piaszczysto – Ŝwirowych na
głębokości 5m – 15m ppt
nie

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

4.6.

DrenaŜ odcieków

4.7.

Gromadzenie odcieków

Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]

nie
nie
nie
nie
nie

tak
nie

W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
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4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

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

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

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej

5.

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

5.2.

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

6.1.
6.2.
6.3.

[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać kod)

Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni składowiska
Struktura i skład odpadów

nie
nie
nie
tak
150
tak
tak
tak
tak
tak
tak
19 08 05
19 08 02
19 08 01
20 02
tak
tak
tak
tak
nie
tak
nie

Dofinansowanie

5.1.

6.

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

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

0

0

Odpady
Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady
komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie
odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na
składowisku odpadów3)

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

nie

19 08 05

19 08 02

19 08 01
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20 01
6.4.

Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Gospodarki4)

6.5.

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

6.6.

Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?

6.7.

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

6.8.
6.9.

6.10.
6.11.

6.12.

6.13.
6.14.

6.15.

6.16.
6.17.

6.18.

20 02

20 03

20 03 01 15 01

[tak/nie]

tak

Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje
odpadów

15 01 02
15 01 04
15 01 07

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

558,39

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]
[Mg]

626,14
-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]
[Mg]

618,78
-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]
[Mg]

651,91

[Mg] (kod odpadów)
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Tabela Nr 8. Składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Studzianki
Lp.
1.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

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

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem
odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów

1.15.
1.16.

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

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

Informacje o składowisku odpadów

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.17.

Zakres danych

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

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

Studzianki ul. Spółdzielcza 11
Wasilków
Białostocki
Podlaskie
200009064
66-177-99-24
IN
Związek Gmin „Czyste Środowisko” Wasilków,
Supraśl, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo DuŜe
(udział jednostek samorządu terytorialnego 100%)
052117204
966-16-13-046
Urząd Miejski w Wasilkowie ul. Białostocka 7
000530726
542-00-05-550

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

Przedsiębiorstwo Komunalne Gospodarki Odpadami
„Czyste Środowisko” Sp. z o.o.
200009064
966-177-99-24

[tak/nie]

Tak Wyd. Wojewoda Podlaski Nr 056

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

2
1
1
Nie

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

nie

Decyzje administracyjne

2.1.

Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

2.2.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu (jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

2.3.

Pozwolenie na budowę

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

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego

Burmistrz Miasta Wasilków
ZPN. 7334-228/2/99
Z dn. 24.12.1999 r.
Starostwo Powiatowe w Białymstoku
AR. 735-13-1/2001p z dn. 28.02.2001 r.
Starostwo Powiatowe w Białymstoku
AR. 7535-13-17/2002 z dn. 24.03.2003 r.
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2.4.
2.5.

Pozwolenie na uŜytkowanie
Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt. 1
ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na podstawie art.
33 ust.2 pkt.1 ustawy wprowadzającej 2 - 1została
wykonana?

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

2.18.

Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?

2.19.

Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została wykonana?

2.20.

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

2.21.

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

2.22.

Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów

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

2.23.

Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

2.6.
2.7.

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2
ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na podstawie art.
33 ust.2 pkt. 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1została
wykonana?

2.11.
2.12.

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33
ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33
ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 została wykonana?

2.16.
2.17.

2.24.
2.25.

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

-

-

-

-

-

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
ŚR. Io.Ep.66222/1/06 z dn. 08.02.2006 r.

JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres

-

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

-

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego
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2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

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

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla
składowiska w Studziankach został złoŜony dn.
06.02.2007 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w
Białymstoku
Pozwolenie uzyskane 2007r. (6 sierpnia)

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie
wstrzymania działalności?

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

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

4.6.

Bazy danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w
wojewódzkim planie gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono
termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o
gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej
Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu
Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez
Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez
Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez
Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006 r.?

[tak/nie]

Tak

JeŜeli tak, to podać rok

Tak 2020r.

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

tak

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)

420 000
190 000
230 000

Wymagania techniczne
Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do zapełnienia
Powierzchnia w granicach korony

Uszczelnienie

DrenaŜ odcieków

Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego
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Geomembrana PEHD gr. 1,5 mm
Tak
Obsypka Ŝwirowa o frakcji 8-16 mm
Studzienki drenaŜowe – 3 sztuki
Rurociąg szczelny – 8 m
Rurociąg drenaŜowy 200-50 m
Rurociąg drenaŜowy 150-248 m
Spadki podłuŜne rurociągów podłuŜnych kształtują się
1-10 %
-
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4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji

4.15.
4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej

5.
5.1.

5.2.
6.
6.1.
6.2.
6.3.

Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej podczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni składowiska
Struktura i skład odpadów

Tak
11,9 m3
Nie
Tak
Nadmiar odcieku wykorzystywany jest do podnoszenia
wilgotności odpadów w formowanej hałdzie

Nie
Docelowo 3 studzienki do odgazowywania

Tak
3m
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Grunt, ŜuŜel, drobny gruz budowlany
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

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

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

0

Szacunkowy koszt rekultywacji 2064,9 tys. zł

Odpady
Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady
komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie
odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na
składowisku odpadów3)

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

nie

201103, 20107, 20304, 20305, 20381,0203,82,020704,
30101,030307,030308,0100101,0100102,100103,0150101,0150102,0150105, 170101, 170102, 170180, 170181, 170504,

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego
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170506, 170904, 190801, 190802, 190805, 190901, 190902, 190903,191209, 191302, 200101, 200102, 200111, 200239,
200140, 200201, 200202, 200301, 200307, 200302, 200303, 200306,, 2003991
6.4.
6.5.

Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku
odpadów (jeśli dotyczy)

6.6.

Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?

6.7.

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

6.8.

6.9.
6.10.
6.11.

6.12.
6.13.
6.14.

6.15.

6.16.

[tak/nie]

tak

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

Za II półrocze 2003 wyniosło 6 952,44

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

11 262,65

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]
[Mg]

10 054,00
-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

10 449,02

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego

-

41

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewóztwa Podlaskiego na lata 2003 – 2006

Tabela Nr 9. Składowisko odpadów komunalnych koło Zabłudowa
L.p.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

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

1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

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

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

Zakres danych

Informacja o składowisku odpadów

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

Zabłudów
białostocki
podlaskie
IN
Gmina Zabłudów
Urząd Miejski w Zabłudowie
16-060 Zabłudów ul. Rynek 8
000531022
542-020-78-74
Gmina Zabłudów
Urząd Miejski w Zabłudowie
16-060 Zabłudów ul. Rynek 8
000531022
542-020-78-74
P.U.H. MPO Spółka z o.o.
ul. 27 Lipca 62
15-950 Białystok

[tak / nie]

tak

szt.
szt.
szt.
[tak / nie]
[tak / nie]

2
2
-nie
tak

[tak / nie]
[tak / nie]

nie
nie

[tak / nie]

nie

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

-

Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji. Wskazać
jeśli decyzja został uchylona
Podać organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji.

Urząd Wojewódzki w Białymstoku 08.05.1987,UANNU.60/2/87
Urząd Wojewódzki w Białymstoku
16.12.1996,Oś.V.7633/128/96

(N / O / IN; OUO)5
Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego).

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego).
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2.5.
2.6.
2.7.

Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej6
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2
pkt 1 ustawy wprowadzającej (jeśli dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust. 2 pkt. 1 ustawy
wprowadzającej została wykonana?
Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.8.
Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?
2.9.
2.10.
2.11.

2.12.

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

2.13.
Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.

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

2.18.
2.19.

2.20.

2.21.
2.22.
2.23.

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

Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów
Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji

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

Starostwo Powiatowe w Białymstoku
01.02.2002,RL.V.7634/13/2002
Starostwo Powiatowe w Białymstoku
22.09.2004,RL.V.76449/1/2004,
do 31.12.2005
tak, ale z opóźnieniem

tak, na podst. 155 k.p.a., Starostwo Powiatowe w Białymstoku,
20.12.2004 r., RŚ. V. 76449/1/2004, wykonanie brodzika do
30.04.2005 r.
tak
2006
-

-

-

-

-

-

Starostwo Powiatowe w Białymstoku ,16.01.2003,

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego

43

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewóztwa Podlaskiego na lata 2003 – 2006

2.24.
2.25.
2.26.
2.27.
2.28.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

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

4.5.

4.6.

DrenaŜ odcieków

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji.
Jeśli tak, to wskazać na jaki okres.
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji;
termin obowiązywania.
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji;
termin obowiązywania.
JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku.

RLV.76443/7/2002/2003
-Starostwo Powiatowe w Białymstoku, 28.12.2006 r.,
RŚ.II.76441-65/06, waŜna do dnia 28.12.2016 r.
---

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji – podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania, znak decyzji oraz termin wstrzymania
działalności.

Starostwo Powiatowe w Białymstoku, 02.10.2006 r.,
RŚ.II.76441-39/06 straciła waŜność w momencie uzyskania
decyzji wymienionej w pkt. 2.25.

[tak / nie]

tak

JeŜeli tak, to podać rok.

2026

[tak / nie]

tak

[tak / nie]

tak

[tak/nie]

tak

[tak / nie]

tak

[tak / nie]

tak

[tak / nie]

tak

m3
m3
m3
m2
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik
filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość,
współczynnik filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak / nie]
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w
kierunku kolektorów, %)

12500
7500
5000
4700
jest
-

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego
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4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.

Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego
Pas zieleni
Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia i dezynfekcji
Wykonywanie warstw przekrywających odpady
Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.17

4.18.

5.
5.1.

5.2.
6.
6.1.
6.2.
6.3.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

Dofinansowanie
Czy dostosowanie składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza środkami
własnymi zarządzającego)?
Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych
środków finansowych (poza środkami własnymi
zarządzającego)?
Odpady
Czy na składowisku odpadów są deponowane
odpady komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane
wyłącznie odpady wydobywcze określone w
dyrektywie 2006/21/WE?.
Kody odpadów, które są dopuszczone do
składowania na składowisku odpadów7

Zewnętrzny system rowów
Brak [tak / nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
Odprowadzenie do kanalizacji miejskiej [tak / nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak / nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak / nie]
[tak / nie]
[tak / nie]
[tak / nie]
[tak / nie]
[tak / nie]
Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni składowiska
Struktura i skład odpadów

jest
6
nie
tak
-

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

2000000 zł - koszt całkowity
2000000 zł - koszt całkowity

brak
jest
12
tak
tak
tak
nie
nie
tak
piasek, gruz
tak
tak
tak
tak
tak
200000 zł - środki własne
200000 zł - środki własne

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

[tak / nie]
[tak / nie]

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego
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6.4.
6.5.

Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki?8
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)
Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?

6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.14.
6.15.
6.16.
6.17.
6.18.

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

[tak / nie]

-

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

-

-

[Mg]

-

[Mg]
[Mg]

973,0
-

[Mg]

-

[Mg]
[Mg]

1035,73
-

[Mg]

-

[Mg]
[Mg]

bd
-

[Mg]

-
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Tabela Nr 10. Składowisko odpadów stałych w Leńcach
Lp.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Zakres danych

Informacje o składowisku odpadów

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres składowiska

Gminne Składowisko Odpadów Stałych w Leńcach, 16-002 Dobrzyniewo
Kościelne
WYEKSPLOATOWANE

1.2.

Gmina

Dobrzyniewo DuŜe

1.3.

Powiat

białostocki

1.4.

Województwo

podlaskie

1.5.

REGON (jeśli posiada)

-

1.6.

NIP (jeśli posiada)

-

1.7.

Typ składowiska

składowisko odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne IN

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

Urząd Gminy Dobrzyniewo DuŜe
Dobrzyniewo DuŜe, ul. Białostocka 25
16-002 Dobrzyniewo Kościelne

1.9.

REGON (jeśli posiada)

000536806

1.10.

NIP (jeśli posiada)

966-05-16-743

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
składowiskiem odpadów

Urząd Gminy Dobrzyniewo DuŜe
Dobrzyniewo DuŜe, ul. Białostocka 25
16-002 Dobrzyniewo Kościelne

1.12.

REGON (jeśli posiada)

000536806

1.13.

NIP (jeśli posiada)

966-05-16-743

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

Urząd Gminy Dobrzyniewo DuŜe
Dobrzyniewo DuŜe, ul. Białostocka 25
16-002 Dobrzyniewo Kościelne

1.15.

REGON (jeśli posiada)

000536806

1.16.

NIP (jeśli posiada)

966-05-16-743

1.17.

Czy kierownik składowiska posiada wymagane
kwalifikacje

Nie dotyczy

1.18.

Liczba kwater

1

1.19.

Liczba kwater eksploatowanych

1

1.20.

Liczba kwater zamkniętych

1

1.21.

Czy składowisko jest w trakcie budowy?

Nie dotyczy

1.22.

Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?

Nie dotyczy

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego
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1.23.
1.24.
1.25.

Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po
zakończeniu rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu
monitoringu?

Tak
Nie
Nie

2.

Decyzja administracyjna

2.1.

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

2.2.

Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)

Naczelnik Gminy w Dobrzyniewie Kościelnym z dnia 24.08.1988 r.
Nr
UAN-8330-6/88
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Uchwała Gminnej Rady Narodowej
Nr XXXI-86/83 z dnia 11.11.1983 r.

2.3.

Pozwolenie na budowę

Brak

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie (jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podst. art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej
Decyzja o dostosowaniu na podst. art. 33 ust. 2
pkt 1 ustawy wprowadzającej (jeśli dotyczy)
Czy przepisów w-c decyzji o dostosowaniu na
podst. art. . 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wpr. została
wykonana?

Starostwo Powiatowe w Białymstoku
Nr RL.V.76449/18/2002 z dnia 23.10.2002 r.

2.5.
2.6.
2.7.

Brak
Nie dotyczy

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

Nie dotyczy

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

Nie dotyczy

2.10.
2.11.
2.12.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podst. art. 33 ust. 2
pkt 2 ustawy wprowadzającej (jeśli dotyczy)
Czy przepisów w-c decyzji o dostosowaniu na
podst. art. . 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wpr. została
wykonana?

1990 r.
Brak
Nie dotyczy

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

Nie dotyczy

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

Nie dotyczy

2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.
2.20.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podst. art.
33 ust. 6 ustawy wprowadzającej (jeśli dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podst.
art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej została
wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu składowiska została
przedłuŜona?
Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu
składowiska została wykonana?
Zgoda na zamknięcie wydzielonej części
składowiska na podstawie art. 54 ustawy o

1990 r.
Starostwo Powiatu w Białymstoku
Nr RŚ.V.76444/1/2005 z dnia 31.12.2005 r.
Tak
Tak
Tak
Nie dotyczy
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odpadach
2.21.
2.22.
2.23.
2.24.
2.25.
2.26.
2.27.
2.28.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

Zgoda na zamknięcie składowiska na podstawie
art. 54 ustawy o odpadach
Rok faktycznego zamknięcia składowiska
odpadów
Decyzja zatwierdzające instrukcję eksploatacji
składowiska
Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska była czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
(jeśli dotyczy)
Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)
Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?
Czy dla składowiska była wydawana decyzja w
sprawie wstrzymania działalności?

Starostwo Powiatu w Białymstoku
Nr RL.V.76449/18/2002/2003/2005 z dnia 31.12.2005 r.
2006
Starostwo Powiatu w Białymstoku
Nr RL.V.76443/8/2002/2003 z dnia 10.01.2003 r.
do 31.12.2004 r.
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
nie

Bazy danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w wykazie
zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki
odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o
gospodarce odpadami?
Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiej
Inspekcji Ochrony Środowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w wykazie
przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska w 2004 r.
Czy składowisko zostało ujęte w wykazie
przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska w 2005 r.
Czy składowisko zostało ujęte w wykazie
przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska w 2006 r.

Tak
Tak 2009
Tak
-

-

-

4.

Wymagania techniczne

4.1.

Pojemność całkowita

15000 m3

4.2.

Pojemność zapełniona

15000 m3

4.3.

Pojemność pozostała do zapełnienia

-
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4.4.

Powierzchnia w granicach korony

13700 m2

4.5.

Uszczelnienie

Nie

4.6.

DrenaŜ odcieków

Nie

4.7.

Gromadzenie odcieków

Nie

4.8.

Postępowanie z odciekami

Nie dotyczy

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu
składowiskowego

Nie

4.10.

Pas zieleni

Nie

4.11.

Ogrodzenie

Tak

4.12.

Rejestracja wjazdów

Nie

4.13.

Ewidencja odpadów

Nie

4.14.

Waga

Nie

4.15.

Urządzenia do mycia i dezynfekcji

Nie

4.16.

Wykonanie warstw przykrywających odpady

Tak

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

Nie

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

Tak

5.

Dofinansowanie

5.1.

5.2.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

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

Nie

Tak

Odpady
Czy na składowisku są deponowane odpady
komunalne?
Czy na składowisku są deponowane są
deponowane wyłącznie odpady wydobywcze
określone w dyrektywie 2006/21/WE
Kody odpadów, które są dopuszczone do
składowania na składowisku odpadów
Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki?
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
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6.6.

Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?

Tak

6.7.

Masa odpadów składowana w 2003 r.

544,5 Mg

6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.14.
6.15.
6.16.
6.17.
6.18.

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

Nie dotyczy
Nie dotyczy
497,8 Mg
Nie dotyczy
Nie dotyczy
661,4 Mg
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
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Tabela Nr 11. Składowisko odpadów w Gródku
L.p.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

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

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

1.15.
1.16.

2.

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

2.1.

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.24.

2.2.
2.3.

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

Zakres danych

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

Informacje o składowisku odpadów
Gminne składowisko Odpadów
Gródek
białostocki
Podlaskie
000539489
542–10–02-996
IN
Urząd Gminy w Gródku
Ul. A. G. Chodkiewiczów 2
16 – 040 Gródek
000539489
542-10-02-996

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

Urząd Gminy w Gródku
Ul. A. G. Chodkiewiczów 2
16 – 040 Gródek
000539489
542–10–02-996

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

Komunalny Zakład BudŜetowy
Ul. Fabryczna 12/1
16 – 040 Gródek
050378350
542-10-30-403

[tak/nie]

Tak

szt.
szt.
szt.
[tak/nie]

7
5
0
Nie

% [tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

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

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie (jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji

2.5.

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

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji

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

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

2.6.
2.7.

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.
2.11.
2.12.

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

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.
2.16.

2.17.

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

2.18.

Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?

2.19.

Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?

2.20

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

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

29.04.1986 r.
UAN – UU.24/1/86
Starostwo Powiatowe w Białymstoku,
30.11.2005
RŚ.II.76441/55/05
Starostwo Powiatowe w Białymstoku,
13. 12. 2005
RŚ.II.76443/4/2002/2005
-

-

-

-

-

Podać rok.

-

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

-

[tak/nie]
JeŜeli nie to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego.

-

JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji – podać:
podstawę prawną, organ wydający, datę wydania
decyzji, wyznaczony rok zamknięcia.
[tak/nie]
JeŜeli nie to wyjaśnić, dlaczego.
Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania
przyjmowania odpadów.
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2.21.

2.22.
2.23.
2.24.

Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach
Rok faktycznego zamknięcia składowiska
odpadów
Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
eksploatacji składowiska
Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję
eksploatacji składowiska była czasowa?

2.25.

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

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w
sprawie wstrzymania działalności?

3.

4.

Bazy danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w wykazie
zamieszczonym w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie
o gospodarce odpadami?
Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiej
Inspekcji Ochrony Środowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego
Czy składowisko jest ujęte w wykazie
przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko jest ujęte w wykazie
przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko jest ujęte w wykazie
przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska w 2006 r.?
Wymagania techniczne

4.1.

Pojemność całkowita

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

4.2.
4.3.

Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do zapełnienia

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

-

Podać datę zamknięcia.

-

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

Starostwo Powiatowe w Białymstoku
RŚ.II.76443/4/2002/2005

Jeśli tak, to wskazać na jaki okres.

3 lata

Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania
przyjmowania odpadów.
Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania.
Jeśli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia
wniosku.
JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji:
podstawę prawną, organ wydający, datę wydania
decyzji, znak decyzji, termin wstrzymania decyzji.
[tak/nie]

Jeśli tak,

-

Tak
tak

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

m

-

Tak

[tak/nie]

m

-

Tak

[tak/nie]

m

Starostwo Powiatowe w Białymstoku
RŚ.II.76441/55/2005 do 31.12.2009
30.12.2005

Tak

3

39 370,5

3

29 074,0

3

10 296,5
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4.4.

Powierzchnia w granicach korony

Uszczelnienie
4.5.

DrenaŜ odcieków
4.6.

4.7.

Gromadzenie odcieków

Postępowanie z odciekami
4.8.

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu
składowiskowego

4.10.

Pas zielenie

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia i dezynfekcji

4.16.

Wykonanie warstw przekrywających odpady

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej
4.17.
4.18.

Monitoring w fazie poeksploatacyjnej

2

m
Bark [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość,
współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość,
współczynnik filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Bark [tak/nie]
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik
filtracji)
Kolektory (materiał średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i
w kierunku kolektorów, %)

Gliny pylaste i pyły z wkładami gliny około
5m
tak
-

Zewnętrzny system rowów

tak

Bark [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach
Odprowadzenie do oczyszczalni miejskiej
[tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej
[tak/nie]

nie
4,2 m3

Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)

-

Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej
oczyszczalni (odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonania elementów słuŜących do
monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny

nie
nie

nienie
tak
nie
nie
nie
5m
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
piasek
nie

Wody powierzchniowe

nie

Wody odciekowe

tak
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Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni składowiska
Struktura i skład odpadów
5.
5.1.

5.2.
6.
6.1.
6.2.

6.3.

Dofinansowanie
Czy dostosowanie składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)
Czy rekultywacja składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?
Odpady
Czy na składowisku odpadów są deponowane
odpady komunalne
Czy na składowisku odpadów są deponowane
wyłącznie odpady wydobywcze określone w
dyrektywie

6.5.
6.6.

Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady

6.7.
6.8.

6.9.
6.10.
6.11.

6.12.
6.13.
6.14.
6.15.

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

-

0

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie
Decyzja RŚ.II.76441/55/2005 r. Starostwo Powiatowe w Białymstoku
15 – 569 Białystok
Ul. Borsucza 2

Kody odpadów które są dopuszczone do
składowania na składowisku odpadów
Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki?
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotycz)

6.4.

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

nie
nie
tak
nie

[tak/nie]

Tak

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

Metale
Tektura i papier
-

[Mg]

11 112 m3

[Mg]

14,6 Mg – metale
7,54 Mg – papier i tektura

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

2 675,0

[Mg]

13,7 Mg – metale
4,9 Mg – papier i tektura

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

2598,2

[Mg]

11,4 – metale
3,0 – papier i tektura

[Mg] (kod odpadów)

-
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6.16.
6.17.

6.18.

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

[Mg]

2 710,4

[Mg]
6,0 - metale
[Mg] (kod odpadów)
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Tabela Nr 12. Składowisko odpadów - Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach
Lp.

Elementy charakterystyki składowania odpadów

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres składowiska odpadów

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

Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9. REGON (jeśli posiada)
1.10. NIP (jeśli posiada)

1.11. Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów

1.12. REGON (jeśli posiada)
1.13. NIP (jeśli posiada)

1.14. Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów

1.15. REGON (jeśli posiada)
1.16. NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik składowiska odpadów posiada wymagane
1.17.
kwalifikacje?
1.18. Liczba kwater
1.19. Liczba kwater eksploatowanych
1.20. Liczba kwater zamkniętych
1.21. Czy składowisko jest w trakcie budowy?
Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
1.22.
zamknięciem)?
1.23. Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po
1.24.
zakończeniu rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu
1.25.
monitoringu?
2.
Decyzje administracyjne
2.1. Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)
2.2
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu

Zakres danych

Informacje o składowaniu odpadów

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
16-061 Hryniewicze
Juchnowiec Kościelny
Białostocki
Podlaskie
050001472
542-020-03-81
(N/O/IN; OUO)
IN
PUHP „LECH” Sp. z o.o.
Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Ul. Kombatantów 4
Skarb Państwa, Przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany 15-110 Białystok
(podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego)
Jednostka samorządu terytorialnego
100% udziału jednostek samorządu terytorialnego
050001472
542-020-03-81
PUHP „LECH” Sp. z o.o.
Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Ul. Kombatantów 4
Skarb Państwa, Przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany 15-110 Białystok
(podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego)
Jednostka samorządu terytorialnego
100% udziału jednostek samorządu terytorialnego
050001472
542-020-03-81
PUHP „LECH” Sp. z o.o.
Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Ul. Kombatantów 4
Skarb Państwa, Przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany 15-110 Białystok
(podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego)
Jednostka samorządu terytorialnego
100% udziału jednostek samorządu terytorialnego
050001472
542-020-03-81
(tak/nie)

Tak

szt.
szt.
szt.
(tak/nie)

3
3
Nie

%(tak/nie)

Tak

(tak/nie)

Nie

(tak/nie)

Nie

(tak/nie)

Nie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny,
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terenu (jeśli dotyczy)

2.3.

Pozwolenie na budowę

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie (jeśli dotyczy)

2.5.

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

2.6.
2.7.

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

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10. Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2
2.11.
ustawy wprowadzającej (jeśli dotyczy)
Czy przepisów wć. Decyzji o dostosowaniu na podstawie
2.12. art.33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej została
wykonana?
2.13. Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.14. Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?
2.15. Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33
2.16.
ust.6 ustawy wprowadzającej (jeśli dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art.
2.17.
33 ust. 6 ustawy wprowadzającej została wykonana?
2.18. Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona

2.19.

Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?

2.20.

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

30.08.2001.
B.II.7331-56/01
Starostwo Powiatowe w Białymstoku,
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
16.10.2001.
decyzji; wskazać, jeśli decyzja została uchylona
AR7353-5-26-2003
Starostwo powiatowe w Białymstoku,
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji 16.10.2001.
AR7353-5-26-2003
Starostwo Powiatowe w Białymstoku,
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji 16.10.2001
AR7353-5-26-2003
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
Nie dotyczy
decyzji, wyznaczony rok dostosowania.
(tak/nie)
JeŜeli nie to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak to na podstawie jakiej decyzji –
podać:
podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji,
wyznaczony rok dostosowania.
(tak/nie)
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać datę dostosowania
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
Nie dotyczy
decyzji, wyznaczony rok dostosowania
(tak/nie)
JeŜeli nie to wyjaśnić które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane.
JeŜeli tak to na podstawie jakiej decyzji –
Podać:
Podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji,
wyznaczony rok dostosowania.
(tak/nie)
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać rok.
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
Nie dotyczy
decyzji, wyznaczony rok dostosowania.
(tak/nie)
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienie i dlaczego.
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji –
Podać:
Podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia.
(tak/nie)
jeŜeli nie, to wyjaśnić, dlaczego.
Podać:
Organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania
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przyjmowania odpadów
Podać:
Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na podstawie Organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
2.21.
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania
art.
przyjmowania odpadów
2.22. Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów
Podać datę zamknięcia
Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
2.23.
składowiska
2.24.

2.25.

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

2.26. Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

2.27.
2.28.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

-

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku,
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji 04.11.2003.
ŚR.Io.6621/18/03
Jeśli tak, to wskazać na jaki okres.
Podać:
Organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania
przyjmowania odpadów
Podać:
Organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania.
Jeśli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku.

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji:
Podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji, termin wstrzymania decyzji.
Bazy danych i wykazy Lp. p. 3.1 –3.8 wypełnia Urząd Marszałkowski
Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym
(tak/nie)
wojewódzkim planie gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
Jeśli tak,
określono termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o
(tak/nie)
gospodarce odpadami?
Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiej
(tak/nie)
Inspekcji Ochrony Środowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego
(tak/nie)
Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko jest ujęte w wykazie przekazywanym
(tak/nie)
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w
2004r.?
Czy składowisko jest ujęte w wykazie przekazywanym
przez 3 Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w (tak/nie)
2005r.?
Czy składowisko jest ujęte w wykazie przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w
(tak/nie)
2006r.?
Wymagania techniczne
Pojemność całkowita
m3
Pojemność zapełniona
m3
Pojemność pozostała do zapełnienia
m3
Powierzchnia w granicach korony
m2
Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie
wstrzymania działalności?

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego

Nie

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku,
21.09.2005. ŚR.Io.EP.66220/4/05

-

13 listopad 2006r.
Nie

-

-

-

I i II nieustalona, II 240 000
240 000
Ok. 6 000
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4.5.

Uszczelnienie

Brak (tak/nie)
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik
filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość,
współczynnik filtracji)
Izolacja systematyczna (materiał, grubość)

4.6.

DrenaŜ odcieków

4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzenia gazu składowiskowego

4.10. Pas zielenie
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia i dezynfekcji

4.16. Wykonanie warstw przekrywających odpady

4.17. Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej
4.18

Monitoring w fazie poeksploatacyjnej

Brak (tak/nie)
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w
kierunku kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak (tak/nie)
W specjalnych zbiornikach
Odprowadzanie do oczyszczalni miejskiej
(tak/nie)
Wywóz do oczyszczalni miejskiej
(tak/nie)
Wykorzystanie do celów technologicznych
,(jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej
oczyszczalni (odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak (tak/nie)
Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak (tak/nie)
Szerokość pasa (m)
(tak/nie)
(tak/nie)
(tak/nie)
(tak/nie)
(tak/nie)
(tak/nie)
Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonania elementów słuŜących do monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni składowiska

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego

NIE
Naturalna warstwa osłonowa-filtracyjna z piasku gr. 40 cm, k>20m/d
Sztuczna warstwa izolacyjna w postaci folii
PEHD gr. 2 mm
NIE
Rury PEHD Ø 0200/176 w filtrze
1,0 – 1,04 %
Tak
Nie
8 000

Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
10 01 01, 10 09 03, 10 09 08, 17 01 01,
17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 05 04,
17 05 06, 19 08 02, 19 12 09, 20 02 02,
20 03 03
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
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Struktura i skład odpadów
5.
5.1.

5.2.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

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

6.5.

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

6.6.

Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady

6.7.

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

6.8.
6.9.

6.10. Masa odpadów składowana w 2004r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na składowisku
6.11. odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2004r.
(jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu
6.12.
składowiska odpadów w 2004r. (jeśli dotyczy)
6.13. Masa odpadów składowana w 2005r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na składowisku
6.14. odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2005r.
(jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu
6.15.
składowiska odpadów w 2005r. (jeśli dotyczy)
6.16. Masa odpadów składowana w 2006r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na składowisku
6.17. odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2006r.
(jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu
6.18.
składowiska odpadów w 2006r. (jeśli dotyczy)

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

Tak

-

-

(tak/nie)

Tak

(tak/nie)

Nie
Zgodnie z załącznikiem do Instrukcji Eksploatacji

(tak/nie)

Tak

Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne
rodzaje odpadów

15 01 01 do 07, 20 03 01 sortowanie i odzysk surowców wtórnych
02 02 02, 02 03 82, 03 01 05, 20 02 01
kompostowanie
20 03 07 demontaŜ i odzysk surowców wtórnych

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

63 842,38
43 078,43

[Mg] (kod odpadów)

64 672,62

[Mg]

48 126,54

[Mg]
[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

61 373,29

[Mg]

50 332,75

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

69 737,80

[Mg]

46 508,49

[Mg] (kod odpadów)

-
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Tabela Nr 13. Składowisko odpadów w Pieńkach
Lp.

Elementy charakterystyki składowania odpadów

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

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

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

Zakres danych

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

1.9. REGON (jeśli posiada)
1.10. NIP (jeśli posiada)
Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
1.11.
odpadów

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

1.15. REGON (jeśli posiada)
1.16. NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik składowiska odpadów posiada
1.17.
wymagane kwalifikacje?
1.18. Liczba kwater
1.19. Liczba kwater eksploatowanych
1.20. Liczba kwater zamkniętych
1.21. Czy składowisko jest w trakcie budowy?
Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
1.22.
zamknięciem)?
1.23. Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po
1.24.
zakończeniu rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu
1.25.
monitoringu?
2.
Decyzje administracyjne
2.1.

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

2.2

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu
terenu (jeśli dotyczy)

2.3.

Pozwolenie na budowę

Składowisko odpadów w Pieńkach
Michałowo
Białostocki
Podlaskie
IN
Składowisko zamknięte
-

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

1.12. REGON (jeśli posiada)
1.13. NIP (jeśli posiada)
1.14.

Informacje o składowaniu odpadów

-

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

-

(tak/nie)

-

szt.
szt.
szt.
(tak/nie)

-

%(tak/nie)

-

(tak/nie)

-

(tak/nie)

-

(tak/nie)

-

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji; wskazać, jeśli decyzja została uchylona
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2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

2.8.

2.9.
2.10.
2.11.
2.12.

2.13.

2.14.
2.15.
2.16.
2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.
2.22.

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji
Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej
decyzji
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
2 ustawy wprowadzającej (jeśli dotyczy)
decyzji, wyznaczony rok dostosowania.
Czy przepisów wć. Decyzji o dostosowaniu na
(tak/nie)
podstawie art.33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej
JeŜeli nie to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego
została wykonana?
nie zostały wykonane
JeŜeli tak to na podstawie jakiej decyzji –
podać:
Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?
podstawę prawną, organ wydający, datę wydania
decyzji, wyznaczony rok dostosowania.
(tak/nie)
Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego
nie zostały wykonane
Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów
Podać datę dostosowania
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
2 ustawy wprowadzającej (jeśli dotyczy)
decyzji, wyznaczony rok dostosowania
Czy przepisów wć. Decyzji o dostosowaniu na
(tak/nie)
podstawie art.33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej
JeŜeli nie to wyjaśnić które postanowienia i dlaczego nie
została wykonana?
zostały wykonane.
JeŜeli tak to na podstawie jakiej decyzji –
Podać:
Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?
Podstawę prawną, organ wydający, datę wydania
decyzji, wyznaczony rok dostosowania.
(tak/nie)
Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego
nie zostały wykonane
Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów
Podać rok.
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
ust.6 ustawy wprowadzającej (jeśli dotyczy)
decyzji, wyznaczony rok dostosowania.
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie
(tak/nie)
art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej została
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienie i dlaczego.
wykonana?
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji –
Podać:
Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona
Podstawę prawną, organ wydający, datę wydania
decyzji, wyznaczony rok zamknięcia.
Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
(tak/nie)
wykonana?
jeŜeli nie, to wyjaśnić, dlaczego.
Podać:
Organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska
na podstawie art. 54 ustawy o odpadach.
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania
przyjmowania odpadów
Podać:
Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na
Organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
podstawie art.
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania
przyjmowania odpadów
Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów
Podać datę zamknięcia
Pozwolenie na uŜytkowanie (jeśli dotyczy)
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Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska
Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
2.24.
składowiska była czasowa?
2.23.

2.25.

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

2.26. Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)
2.27.
2.28.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

4.6.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji

-

Jeśli tak, to wskazać na jaki okres.

-

Podać:
Organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania
przyjmowania odpadów
Podać:
Organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania.

-

-

Jeśli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku. -

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji:
Podstawę prawną, organ wydający, datę wydania
decyzji, znak decyzji, termin wstrzymania decyzji.
Bazy danych i wykazy Lp. p. 3.1 –3.8 wypełnia Urząd Marszałkowski
Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym
(tak/nie)
wojewódzkim planie gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
Jeśli tak,
określono termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o
(tak/nie)
gospodarce odpadami?
Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiej
(tak/nie)
Inspekcji Ochrony Środowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego
(tak/nie)
Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko jest ujęte w wykazie przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska
(tak/nie)
w 2004r.?
Czy składowisko jest ujęte w wykazie przekazywanym
przez 3 Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska (tak/nie)
w 2005r.?
Czy składowisko jest ujęte w wykazie przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska
(tak/nie)
w 2006r.?
Wymagania techniczne
Pojemność całkowita
m3
Pojemność zapełniona
m3
Pojemność pozostała do zapełnienia
m3
Powierzchnia w granicach korony
m2
Brak (tak/nie)
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość,
współczynnik filtracji)
Uszczelnienie
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość,
współczynnik filtracji)
Izolacja systematyczna (materiał, grubość)
DrenaŜ odcieków
Brak (tak/nie)
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Kolektory (materiał, średnica)
Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie
wstrzymania działalności?
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4.7.

4.8.

4.9.

Gromadzenie odcieków

Postępowanie z odciekami

Instalacja do odprowadzenia gazu składowiskowego

4.10. Pas zielenie
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia i dezynfekcji

4.16. Wykonanie warstw przekrywających odpady

4.17. Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18

5.
5.1.

5.2.
6.
6.1.

Monitoring w fazie poeksploatacyjnej

Dofinansowanie
Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych
środków finansowych (poza środkami własnymi
zarządzającego)
Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych
środków finansowych (poza środkami własnymi
zarządzającego)
Odpady
Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady
komunalne

Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w
kierunku kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak (tak/nie)
W specjalnych zbiornikach
Odprowadzanie do oczyszczalni miejskiej
(tak/nie)
Wywóz do oczyszczalni miejskiej
(tak/nie)
Wykorzystanie do celów technologicznych
,(jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej
oczyszczalni (odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak (tak/nie)
Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak (tak/nie)
Szerokość pasa (m)
(tak/nie)
(tak/nie)
(tak/nie)
(tak/nie)
(tak/nie)
(tak/nie)
Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonania elementów słuŜących do
monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni składowiska
Struktura i skład odpadów
JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i
środki własne zarządzającego.
Jeśli nie wstawić „0”
JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i
środki własne zarządzającego.
Jeśli nie wstawić „0”
(tak/nie)

-

-

-

-
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6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Czy na składowisku odpadów są deponowane
wyłącznie odpady wydobywcze określone w dyrektywie
Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania
na składowisku odpadów
Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki?
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)

6.6.

Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady

6.7.

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

6.8.

6.9.

6.10. Masa odpadów składowana w 2004r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na składowisku
6.11. odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2004r.
(jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
6.12. zamknięciu składowiska odpadów w 2004r. (jeśli
dotyczy)
6.13. Masa odpadów składowana w 2005r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na składowisku
6.14. odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2005r.
(jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
6.15. zamknięciu składowiska odpadów w 2005r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
6.18. zamknięciu składowiska odpadów w 2006r. (jeśli
dotyczy)

(tak/nie)

-

(tak/nie)

-

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

-

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

-

[Mg]
[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

-

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg] (kod odpadów)

-

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego

67

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewóztwa Podlaskiego na lata 2003 – 2006

Tabela Nr 14. Gminne składowisko we wsi Odnoga
Lp.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

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

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów

1.15.
1.16.

1.25.

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

2.

Decyzje administracyjne

1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.

2.1.
2.2.

Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
(jeśli dotyczy)

Zakres danych

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

Informacje o składowisku odpadów

Gminne wysypisko w Odnodze
Michałowo
Białystok
Podlaskie
IN
Gmina Michałowo
000544869
542-10-08-585

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

Gmina Michałowo

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

000544869
542-10-08-585
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
16-050 Michałowo
Ul. Białostocka 70
050325743
542-10-12-670

[tak/nie]

Tak

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

3
2
Nie

[tak/nie]

W trakcie eksploatacji

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Nie dotyczy

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Nie dotyczy
Starostwo Powiatowe w Białymstoku
RLV.76449/11/20/03, 22.01.2003
Urząd Rejonowy Białystok
NB 7356-8/6/97, 10.10.1997

2.3.

Pozwolenie na budowę

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

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
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2.5.

Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie
art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt. 1
ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

2.18.

Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?

2.19.

Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została wykonana?

2.20.

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

2.21.

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

2.22.

Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów

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

2.23.

Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

2.6.
2.7.

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

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2
ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na podstawie art.
33 ust.2 pkt. 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1została
wykonana?

2.11.
2.12.

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6
ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33
ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 została wykonana?

2.16.
2.17.

2.24.
2.25.
2.26.

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

JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego

Starostwo Powiatowe w Białymstoku
RL.V.7634/7/2002
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie dotyczy
Nie dotyczy
RL.V. 76449/11/20/04 22.01.2003
Starostwo Powiatowe w Białymstoku
nie
Nie dotyczy
Nie dotyczy
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2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia
zintegrowanego?

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

Nie dotyczy

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie
wstrzymania działalności?

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

Nie dotyczy

3.

Bazy danych i wykazy
[tak/nie]

Tak

JeŜeli tak, to podać rok

-

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

-

[tak/nie]

-

[tak/nie]

-

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

48520
1440
34120
1,6
tak
Grunt fitacyjno-ochronny 0,5 m

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w
wojewódzkim planie gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono
termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o
gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej
Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu
Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez Urząd
Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez Urząd
Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez Urząd
Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006 r.?

4.

Wymagania techniczne

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

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

4.5.

Uszczelnienie

4.6.

DrenaŜ odcieków

4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego

Folia PEHD 2,0 mm
Tak
PEHD 200/176
Tak
216 m3
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
-
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4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji

4.15.
4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej

5.

Dofinansowanie

5.1.

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

5.2.

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

6.

Odpady

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady
komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie
odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na
składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku
odpadów (jeśli dotyczy)

6.6.

Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?

6.7.

Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli dotyczy)

Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

Tak
10
Tak
Tak
Tak
Tak

[tak/nie]

Tak

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

Tak
Piasek
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
-

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

1 000 000

0

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

-

200301, 200203
[tak/nie]
Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje
odpadów
JeŜeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie
jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu
wydającego, daty decyzji, znaku decyzji
[Mg]

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego
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6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.14.
6.15.
6.16.
6.17.

6.18.

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

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

-

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

-

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

-

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-
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Tabela Nr 15. Składowisko odpadów paleniskowych w Sowlanach
Lp.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

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

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
składowiskiem odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.
2.2.

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

Zakres danych

Informacje o składowisku odpadów

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

Składowisko odpadów paleniskowych w Sowlanach
Supraśl
Białostocki
Podlaskie
050255422
542-020-19-66
O/IN
Elektrociepłownia Białystok S.A. ul. Generała Władysława Andersa 3
15-124 Białystok
050255422
542-020-19-66

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

UŜytkownik wieczysty Elektrociepłownia Białystok S.A.
Generała Władysława Andersa 3
15-124 Białystok
050255422
542-020-19-66

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

Elektrociepłownia Białystok S.A. ul. Generała Władysława Andersa 3
15-124 Białystok
050255422
542-020-19-66

[tak/nie]

Tak

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

1
1

[tak/nie]

Tak

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

Decyzje administracyjne
Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)

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

Wojewoda Białostocki z dnia 18.12.1986 r. UAN-NU.8334/68/81/86
-
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2.3.

Pozwolenie na budowę

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

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji

2.5.
2.6.

2.7.

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

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.
2.11.

2.12.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt. 2 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.
2.16.

2.17.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na
podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2
- 1 została wykonana?

2.18.

Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?

2.19.

Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?

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

Urząd Wojewódzki w Białymstoku z dnia 19.01.1989r. UAN-NU 68/81/86
Urząd Wojewódzki w Białymstoku z dnia 30.12.1996r. – decyzja ustalająca warunki
zapewniające ochronę środowiska przed odpadami podlegającymi składowaniu na
składowisku w Sowlanach
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku z dnia 29.11.2001 r.
ROŚ.IIIo.6617/12/01
-

-

-

-

Podać datę dostosowania

-

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

-

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

-

-

-

Podać rok

-

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

-

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego

-

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

-

-
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2.20.

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

2.21.

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

2.22.

Rok faktycznego zamknięcia składowiska
odpadów

Podać datę zamknięcia

2.23.

Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji

2.24.

Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję
eksploatacji składowiska była czasowa?

JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres

2.25.

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

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

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w
sprawie wstrzymania działalności?

3.

Bazy danych i wykazy

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

Czy składowisko jest ujęte w wykazie
zamieszczonym w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie
o gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2006 r.?

4.

Wymagania techniczne

4.1.
4.2.

Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona

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

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji, termin obowiązywania
JeŜeli tak, to podać termin (planowany)
złoŜenia wniosku
JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji, termin wstrzymania działalności

-

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku 03.01.2003 r. ŚR.Io.6621/15/02;
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku 7.11.2003r. ŚR.Io.6621/15/02/03;
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku 04.07.2007r. ŚR.I.BK.6623/3/07;
Decyzja z dnia 03.01.2003r. ŚR.Io.6621/15/02 – TAK ( do 30.06.2004r.)
Decyzja z dnia 7.11.2003 r. ŚR.Io6621/15/02/03 – NIE
Decyzja z dnia 04.07.2007 r. ŚR.I.BK.6623/3/07 - NIE
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku 23.11.2006r. ŚR.I.KA.6614/10/05/06;
Termin waŜności pozwolenia ustalono na dzień 22.11.2016 roku.
Tak, wniosek złoŜono 16.12.2005r.
Nie

[tak/nie]

Tak

JeŜeli tak, to podać rok

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

-

[tak/nie]

-

m3
m3

4,35 mln
1,23 mln
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4.3.
4.4.

Pojemność pozostała do zapełnienia
Powierzchnia w granicach korony

4.5.

Uszczelnienie

4.6.

4.7.

4.8.

DrenaŜ odcieków

Gromadzenie odcieków

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu
składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji

4.15.
4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

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

3,12 mln
Nie ma
Współczynnik wodoprzepuszczalności – 10-5 m/s
Nie ma
Nie ma
Nie ma
Nie ma
Nie ma
Jest
20
Tak
Nie – rejestracja na terenie zakładu Elektrociepłowni Białystok S.A.
Tak
Nie – waga na terenie zakładu Elektrociepłowni Białystok S.A.

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do
monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy

Tak
Nie
Nie
Tak
Nie
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Osiadanie powierzchni składowiska
Struktura i skład odpadów
5.
5.1.

5.2.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.
6.10.

6.11.

6.12.
6.13.

Tak
Tak

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

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

0

0

Odpady
Czy na składowisku odpadów są deponowane
odpady komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane
wyłącznie odpady wydobywcze określone w
dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do
składowania na składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki4)

[tak/nie]

nie

[tak/nie]

-

100101, 100102, 100125
[tak/nie]

tak

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

Podać, w jakim celu są wykorzystywane
poszczególne rodzaje odpadów

100101, 100102,
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku 12.09.2006r. ŚR.Io.KJW.66200/11/06;
waŜna do 31.12.2007r. Odpady wykorzystywane są w produkcji materiałów
budowlanych

Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?

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

-

[Mg]

20 226

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

4 540

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

0

Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
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6.14.

6.15.
6.16.

6.17.

6.18.

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

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

0

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

564
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Tabela Nr 16. Składowisko odpadów stałych na terenie wsi Augustów
Lp.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres składowiska odpadów

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

Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
składowiskiem odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.

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

2.

Decyzje administracyjne

2.1.

Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu

2.2.

Decyzja o zakończeniu uŜytkowania składowiska

2.3.

Pozwolenie na budowę

Zakres danych

Informacje o składowisku odpadów

Składowisko odpadów stałych zlokalizowane na
gruntach wsi Augustowo
Bielsk Podlaski
bielski
podlaskie
(N/O/IN; OUO)1)
Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

IN
Urząd Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100
Bielsk Podlaski
000523270
543-00-04-664

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

Gmina Wiejska Bielsk Podlaski ul. Mickiewicza 46, 17100 Bielsk Podlaski
000531281
543-10-00-680

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

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul.
Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski
000151696
543-020-04-31

[tak/nie]

-

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

1
1
Nie

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Wójt Gminy Bielsk Podlaski, decyzja nr 23/00 dnia
11.05.2000. znak : RGP.8330-19/98/99/00

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zakończenia uŜytkowania
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji;
wskazać jeśli decyzja została uchylona
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2.4.

2.5.
2.6.
2.7.

Pozwolenie na uŜytkowanie

Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)
Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt.1 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.
2.11.

2.12.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt. 2 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.
2.16.

2.17.

2.18.
2.19.
2.20.
2.21.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na
podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2
- 1 została wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?
Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?
Zgoda na zamknięcie wydzielonej części
składowiska na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach
Zgoda na zamkniecie składowiska odpadów na

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Podlaskie Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
w Białymstoku, decyzja z dnia 04.01.2006. znak :
WI.7220-24/05;
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bielsku
Podlaskim, decyzja z dnia 05.01.2006r. Znak
INB.7353-211/05

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

-

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

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku decyzja z
dnia 16.11.2005r. znak : ŚR.Io.JK.66141/4/05

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

-

-

-

Podać datę dostosowania

31.01.2006 r.

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

-

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

-

-

-

Podać rok

-

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

-

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego

-

JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
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podstawie art. 54 ustawy o odpadach
2.22.
2.23.
2.24.
2.25.

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

wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać datę zamknięcia

-

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

-

JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres

-

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

Podlaski Urząd Wojewódzki w Bialymstoku
Decyzja z dnia 29.12.2005r.,
Znak : ŚR.IRM.66141/4/05
Termin obowiązywania do 31.12.2015r.

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

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

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

-

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w
sprawie wstrzymania działalności?

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

-

3.

Bazy danych i wykazy
[tak/nie]

-

JeŜeli tak, to podać rok

-

[tak/nie]

-

[tak/nie]

-

[tak/nie]

-

[tak/nie]

-

[tak/nie]

-

[tak/nie]

-

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik filtracji)

106 400
24 263

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

Czy składowisko jest ujęte w wykazie
zamieszczonym w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie
o gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2006 r.?

4.

Wymagania techniczne

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do zapełnienia
Powierzchnia w granicach korony
Uszczelnienie
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Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)
4.6.

DrenaŜ odcieków

4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu
składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji

4.15.
4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

5.

Dofinansowanie

5.1.

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

Iły – warstwa o miąŜszości 60 cm i współczynniku
filtracji K=1x10-9 m/s
1. geowłóknina – 100 gr/m2
2. geomembrana – 2 mm
3. bentomata – 5 mm
Nie
DrenaŜ nasypowy o frakcji 16-32 mm i miąŜszości 60
cm
Rurociąg perforowany PEHD D=250 mm, D=315 mm
Nachylenie 3% w kierunku kolektorów i 1% wzdłuŜ
kolektorów
Występuje
Nie
Pojemność eksploatacyjna 540 m3
Nie
Tak
-

Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej podczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

Nie
10
Tak
Tak
Tak
Tak

[tak/nie]

Tak

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

Tak
pospółka

JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”
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5.2.

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

6.

Odpady

6.1.
6.2.

6.3.

6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

6.8.

6.9.
6.10.

6.11.

6.12.
6.13.

6.14.

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

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

Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)
Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?
Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)

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

-

[tak/nie]

-

[tak/nie]

-

Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa Ŝywności
o kodzie 02;
Grupa 0301;
Odpady z podgrupy : 1501
150101 150102 150106 15007 160305 160306 160380 160380
Grupa 17
190801 190802 200101
200102 200108 200111 200139 200140 200201 200203 200301 200303 200307
[tak/nie]
Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje
odpadów
JeŜeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie
jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu
wydającego, daty decyzji, znaku decyzji

-

[Mg]

-

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

-

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

-

[Mg]

-
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6.15.
6.16.

6.17.

6.18.

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

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

-

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-
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Tabela Nr 17. Składowisko odpadów w Brańsku
Lp.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

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

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów

1.15.
1.16.

1.25.

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

2.

Decyzje administracyjne

1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.

2.1.
2.2.

Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
(jeśli dotyczy)

2.3.

Pozwolenie na budowę

2.4.
2.5.

Pozwolenie na uŜytkowanie
Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie

Zakres danych

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

Informacje o składowisku odpadów

Miejskie Składowisko Odpadów Brańsk
Brańsk
Bielsk Podlaski
Podlaskie
IN
Urząd Miasta Brańsk
050509822
543-00-09-733

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

Urząd Miasta Brańsk
050509822
543-00-09-733

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

Urząd Miasta Brańsk
050509822
543-00-09-733

[tak/nie]

Tak

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

6
6
nie

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

nie

[tak/nie]

nie

[tak/nie]

nie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

-

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

-

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

UAN.8333-10/88 07.09.1988 r. Naczelnik UMiG.
Brańsk
PiS-0131-60/N 06.12.1988 Woj.Inst.Sanit
GKM 7060-3/04 20.02.2004 Burmistrz Miasta
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2.6.

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

2.7.

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

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2
ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na podstawie art.
33 ust.2 pkt. 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1została
wykonana?

2.11.
2.12.

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6
ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33
ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 została wykonana?

2.16.
2.17.
2.18.

Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?

2.19.

Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została wykonana?

2.20.

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

2.21.

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

2.22.
2.23.
2.24.
2.25.

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

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia
zintegrowanego?

AŚ.7630-5/02 02.04.2002 Starosta Bielski
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać datę dostosowania
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać rok
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać datę zamknięcia
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

-

-

-

-

-

AŚ. 7643-2/03 05.08.2003r. Starosta Bielski

JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres

Nie

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

AŚ. 7635-34/05 07.02.2006 Starosta
Bielski31.01.2016r.

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku
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2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie
wstrzymania działalności?

3.

Bazy danych i wykazy

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w
wojewódzkim planie gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono
termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o
gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej
Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu
Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez Urząd
Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez Urząd
Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez Urząd
Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006 r.?

4.

Wymagania techniczne

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

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

4.5.

Uszczelnienie

4.6.

DrenaŜ odcieków

4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego

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

Nie

[tak/nie]

Tak

JeŜeli tak, to podać rok

2042

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

-

[tak/nie]

-

[tak/nie]

-

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

85 000
20 000
65 000
25 000
-
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4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji

4.15.
4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej

5.

Dofinansowanie

5.1.

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

5.2.

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

6.

Odpady

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady
komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie
odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na
składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku
odpadów (jeśli dotyczy)

6.6.

Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?

6.7.

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

6.8.
6.9.

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

Tak
Las
Tak
Tak
Tak
Nie

[tak/nie]

Tak

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

Tak
--

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

Piezometry – 3 sztuki
-

200 000

-

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

nie

[tak/nie]

tak

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

327,0

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy
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6.10.
6.11.

6.12.
6.13.
6.14.
6.15.
6.16.
6.17.
6.18.

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

[Mg]

377,5

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

415,1

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

527,6

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy
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Tabela Nr 18. Składowisko odpadów w Domanowie
Lp.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

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

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów

1.15.
1.16.

1.25.

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

2.

Decyzje administracyjne

1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.

2.1.
2.2.

Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
(jeśli dotyczy)

2.3.

Pozwolenie na budowę

2.4.
2.5.

Pozwolenie na uŜytkowanie
Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie

Zakres danych

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

Informacje o składowisku odpadów

Domanowo
Brańsk
Bielsk Podlaski
Podlaskie
IN
Gmina Brańsk
Ul. Rynek 8 17-120 Brańsk
050659013
543-20-69-840

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

Gmina Brańsk
Ul. Rynek 8 17-120 Brańsk
050659013
543-20-69-840

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

Gmina Brańsk
Ul. Rynek 8 17-120 Brańsk
050659013
543-20-69-840

[tak/nie]

Nie

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

1
1
0
Nie

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

-

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

-

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji;
wskazać jeśli decyzja została uchylona
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
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2.6.

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

2.7.

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

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2
ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na podstawie art.
33 ust.2 pkt. 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1została
wykonana?

2.11.
2.12.

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6
ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33
ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 została wykonana?

2.16.
2.17.
2.18.

Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?

2.19.

Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została wykonana?

2.20.

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

2.21.

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

2.22.
2.23.
2.24.
2.25.

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

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia
zintegrowanego?

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać datę dostosowania
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać rok
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać datę zamknięcia
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania
JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku
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2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie
wstrzymania działalności?

3.

Bazy danych i wykazy

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w
wojewódzkim planie gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono
termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o
gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej
Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu
Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez Urząd
Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez Urząd
Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez Urząd
Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006 r.?

4.

Wymagania techniczne

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

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

4.5.

Uszczelnienie

4.6.

DrenaŜ odcieków

4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego

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

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

-

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

[tak/nie]

-

[tak/nie]

-

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

b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
tak
-
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4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji

4.15.
4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej

5.

Dofinansowanie

5.1.

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

5.2.

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

6.

Odpady

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady
komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie
odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na
składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku
odpadów (jeśli dotyczy)

6.6.

Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?

6.7.

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

6.8.
6.9.

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

Tak
Nie
Nie
Nie

[tak/nie]

Nie

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

Nie
Nie
-

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

-

-

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

nie

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

b.d.
b.d.

[Mg]

b.d.

[Mg] (kod odpadów)

b.d.
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6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.14.
6.15.
6.16.
6.17.
6.18.

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

[Mg]

b.d.

[Mg]

b.d.

[Mg] (kod odpadów)

b.d.

[Mg]

b.d.

[Mg]

b.d.

[Mg] (kod odpadów)

b.d.

[Mg]

b.d.

[Mg]

b.d.

[Mg] (kod odpadów)

b.d.

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego

94

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewóztwa Podlaskiego na lata 2003 – 2006

Tabela Nr 19. Gminne wysypisko odpadów stałych w Boćkach
Lp.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

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

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów

1.15.
1.16.

1.25.

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

2.

Decyzje administracyjne

1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.

2.1.
2.2.

Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
(jeśli dotyczy)

2.3.

Pozwolenie na budowę

2.4.
2.5.

Pozwolenie na uŜytkowanie
Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie

Zakres danych

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

Informacje o składowisku odpadów

Gminne Wysypisko Odpadów Stałych w Boćkach
Boćki
Bielski
Podlaskie
050659220
5432067060
IN
JST
050659220
5432067060

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

Gmina Boćki
050659220
5432067060

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

Gmina Boćki
050659220
5432067060

[tak/nie]

Tak

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

4
1
1
Nie

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Urząd Gminy w Bockach Rok Wydania decyzji 1986

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Nie dotyczy

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

Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Decyzja OŚ.U.8626/59/87 z dnia 1987.12.31
-
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art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt. 1
ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)

2.18.

Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?

2.19.

Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została wykonana?

2.20.

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

2.21.

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

2.22.

Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów

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

2.23.

Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

2.6.
2.7.

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

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2
ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na podstawie art.
33 ust.2 pkt. 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1została
wykonana?

2.11.
2.12.

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6
ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33
ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 została wykonana?

2.16.
2.17.

2.24.
2.25.

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

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia

JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania
JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku
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zintegrowanego?
2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie
wstrzymania działalności?

3.

Bazy danych i wykazy

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w
wojewódzkim planie gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono
termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o
gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej
Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu
Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez Urząd
Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez Urząd
Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez Urząd
Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006 r.?

4.

Wymagania techniczne

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

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

4.5.

Uszczelnienie

4.6.

DrenaŜ odcieków

4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego

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

-

[tak/nie]

Tak

JeŜeli tak, to podać rok

2009

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

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

45000
11250
33750
7875
Tak
Warstwa gliny
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4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji

4.15.
4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej

5.

Dofinansowanie

5.1.

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

5.2.

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

6.

Odpady

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady
komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie
odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na
składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku
odpadów (jeśli dotyczy)

6.6.

Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?

6.7.

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

6.8.

Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

Tak
5m
Tak
Nie
Tak
Nie

[tak/nie]

Nie

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

Tak
Grunt roślinny
--

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

500 000

100 000

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

Nie

200801
[tak/nie]
Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje
odpadów
JeŜeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie
jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu
wydającego, daty decyzji, znaku decyzji
[Mg]
[Mg]
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6.9.
6.10.
6.11.

6.12.
6.13.
6.14.

6.15.
6.16.
6.17.

6.18.

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

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

120

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

120

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

120

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-
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Tabela Nr 20. Składowisko odpadów komunalnych w Spiczkach
Lp.
1.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

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

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem
odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów

1.15.
1.16.

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

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

Informacje o składowisku odpadów

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.17.

Zakres danych

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

Składowisko odpadów komunalnych w Spiczkach
Orla
Bielski
Podlaskie
000542221
5430010110
IN
Urząd Gminy Orla, ul. Mickiewicza 5, 17- 106 Orla
-

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

Urząd Gminy Orla, ul. Mickiewicza 5, 17- 106 Orla
-

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

Urząd Gminy Orla, ul. Mickiewicza 5, 17- 106 Orla
-

[tak/nie]

-

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

-

[tak/nie]

-

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

-

[tak/nie]

-

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

-

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

-

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

-

Decyzje administracyjne
Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
(jeśli dotyczy)

2.3.

Pozwolenie na budowę

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie
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2.5.
2.6.
2.7.

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

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.
2.11.

2.13.

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2
ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na podstawie art.
33 ust.2 pkt. 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1została
wykonana?
Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.
2.16.

2.18.

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust.
6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33
ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 została wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?

2.19.

Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została wykonana?

2.20.

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

2.21.

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

2.22.
2.23.
2.24.

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

2.12.

2.17.

2.25.
2.26.

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały
wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały
wykonane
Podać datę dostosowania
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały
wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały
wykonane
Podać rok
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać datę zamknięcia
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania
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Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim, 30. 12.
2005 r., AŚ. 7643 – 1/05, Zamkniecie do dn.
31.12.2005 r., Z dniem 1.01.2006 r. zakaz
przyjmowania odpadów.
2005 r.
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2.27.
2.28.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
4.

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

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

-

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

-

Bazy danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w
wojewódzkim planie gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono
termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o
gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej
Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu
Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez
Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez
Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez
Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006 r.?

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

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

[tak/nie]

-

m3
m3
m3
m²
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej podczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery

8400
-

Wymagania techniczne

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

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

4.6.

DrenaŜ odcieków

4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego
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4.10.

Pas zieleni

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

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

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej

5.
5.1.

5.2.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

tak
-

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

ziemia, piasek
-

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

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

-

-

OdpadyCzy na składowisku odpadów są deponowane odpady
komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie
odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na
składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku
odpadów (jeśli dotyczy)

6.6.

Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?

6.7.

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

6.8.

Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

[tak/nie]

-

[tak/nie]

-

[tak/nie]

-

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

126,83 Mg
-
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6.9.
6.10.
6.11.

6.12.
6.13.
6.14.

6.15.
6.16.
6.17.

6.18.

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

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]
[Mg]

155,69 Mg
-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]
[Mg]

126,08 Mg
-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]
[Mg]

408,6 Mg
-

[Mg] (kod odpadów)

-
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Tabela Nr 21. Składowisko odpadów w Rudce
Lp.

Elementy charakterystyki składowiska
odpadów

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

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

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska
odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
składowiskiem odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.
2.2.

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

Zakres danych

Informacje o składowisku odpadów

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

Składowisko odpadów – Rudka
Rudka
Bielski
Podlaskie
IN
Gmina Rudka ul. Brańska 13 17-123 Rudka
506 589 60
543 207 49 01

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

Gmina Rudka ul. Brańska 13 17-123 Rudka
506 589 60
543 207 49 01

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

Gmina Rudka ul. Brańska 13 17-123 Rudka
506 589 60
543 207 49 01

[tak/nie]

Nie

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

Decyzje administracyjne
Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
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zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)
2.3.

Pozwolenie na budowę

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie

2.5.

2.6.

2.7.

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

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.
2.11.

2.12.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33
ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt. 2 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.
2.16.

2.17.

2.18.
2.19.
2.20.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na
podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej
2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na
podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej
2 - 1 została wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu została
przedłuŜona?
Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?
Zgoda na zamknięcie wydzielonej części
składowiska na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach

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

Nie dotyczy
Nie dotyczy

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji

Starosta Bielski A.Ś. 7630-6102 02.04.2002 r.

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Podać datę dostosowania

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Podać rok

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego

Nie dotyczy

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

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

106

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewóztwa Podlaskiego na lata 2003 – 2006

2.21.
2.22.
2.23.
2.24.
2.25.

Zgoda na zamkniecie składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach
Rok faktycznego zamknięcia składowiska
odpadów
Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska
Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję
eksploatacji składowiska była czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów (jeśli dotyczy)

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

Nie dotyczy

Podać datę zamknięcia

Nie dotyczy

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji

Nie dotyczy

JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

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

Nie dotyczy

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

Nie

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w
sprawie wstrzymania działalności?

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

Nie

3.

Bazy danych i wykazy
[tak/nie]

Tak

JeŜeli tak, to podać rok

2006

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

tak

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik
filtracji)

b.L.
90%
10%
4000
Brak

3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

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

Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość,
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4.6.

DrenaŜ odcieków

4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu
składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji

4.15.
4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

5.

Dofinansowanie

5.1.

5.2.

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

współczynnik filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w
kierunku kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej
podczyszczalni (odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

Tak
Brak
Nie
Nie
Nie
Nie

[tak/nie]

Nie

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

Nie
nie
-

JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i
środki własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”
JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i
środki własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”
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6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

6.8.

6.9.
6.10.

6.11.

6.12.
6.13.
6.14.

6.15.
6.16.
6.17.

6.18.

Odpady
Czy na składowisku odpadów są deponowane
odpady komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane
wyłącznie odpady wydobywcze określone w
dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do
składowania na składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)
Czy do rekultywacji wykorzystywane są
odpady?
Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2006 r. (jeśli
dotyczy)

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

Nie

200 301 odpady komunalne szmieszane
[tak/nie]

Nie

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

Nie dotyczy
Nie dotyczy

[Mg]

18,20

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

18,25

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

18,30

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

10,35

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy
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Tabela nr 22. Składowisko odpadów stałych we wsi Szpaki
Lp.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

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

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
składowiskiem odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

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

Zakres danych

Informacje o składowisku odpadów

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

Składowisko odpadów stałych szpaki
Wyszki
bielski
Podlaskie
IN
Jednostka samorządu terytorialnego
050659674
5432067143

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

Jednostka samorządu terystorialnego
j.w.
j.w.

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

Przedsiębiorstwo usługowo handlowe MPO Spółka z
o.o. 15-950 Białystok ul. 27 lipca 62
P-0500 258 92- 949 05
542-020-10-38

[tak/nie]

Tak

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

Obiekt bez kwater
Całość
Nie

[tak/nie]

Rok zamknięcia do 31.12.2009

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

nie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Naczelnik Gminy Wyszki 18.05.1987 UAN 8330-4/87

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Nie dotyczy

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

Urząd Woj. w Białymstoku W.P. Prz. U.A. i N. B
07.01.1988 UAN-NU. 59/2/87

Decyzje administracyjne
Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)
Pozwolenie na budowę
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2.4.
2.5.
2.6.

2.7.

Pozwolenie na uŜytkowanie
Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt. 1 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt.1 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.
2.11.

2.12.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt. 2 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.
2.16.

2.17.

2.18.
2.19.
2.20.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na
podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2
- 1 została wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?
Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?
Zgoda na zamknięcie wydzielonej części
składowiska na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach

2.21.

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

2.22.

Rok faktycznego zamknięcia składowiska
odpadów

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

Nie dotyczy
Starosta bielski 02.04.2002 zmiana 22.04.2002
AŚ.7630-7/02
Nie dotyczy

-

-

-

Podać datę dostosowania

-

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

-

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

-

-

-

Podać rok

-

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

-

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego

-

JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać datę zamknięcia
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2.23.
2.24.
2.25.

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

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Starostwo Powiatowe w Bielski Podlaskim 28.07.2003.
AS. 7643-1/03

JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres

Termin obowiązywania do 31.12.2009

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

Wyd. dla MPO B-stok

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

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

-

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

-

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w
sprawie wstrzymania działalności?

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

Nie

3.

Bazy danych i wykazy
[tak/nie]

Tak

JeŜeli tak, to podać rok

31.12.2009

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

-

[tak/nie]

-

[tak/nie]

-

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)

19249,2
8000
11249
0,49
Nie
Warstwa gliny 0,5 m

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

Czy składowisko jest ujęte w wykazie
zamieszczonym w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie
o gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2006 r.?

4.

Wymagania techniczne

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

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

4.5.

Uszczelnienie

4.6.

DrenaŜ odcieków
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4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu
składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji

4.15.
4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

5.

Dofinansowanie

5.1.

5.2.
6.
6.1.
6.2.

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

Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej podczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

Brak
UŜytki rolne i las
1 km
Tak
Tak
Tak
Nie

[tak/nie]

Nie

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

tak
tak
-

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

-

Brak

100 tys. zł
20 tys. zł

Odpady
Czy na składowisku odpadów są deponowane
odpady komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

nie
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6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

6.8.

6.9.
6.10.

6.11.

6.12.
6.13.

6.14.

6.15.
6.16.

6.17.

6.18.

wyłącznie odpady wydobywcze określone w
dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do
składowania na składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)
Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?
Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy)

200301
[tak/nie]

Tak

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

Nie dotycz
Nie dotyczy

[Mg]

115

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

175

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

257

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

283

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy
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Tabela Nr 23. Składowisko odpadów komunalnych we wsi Koszarówka
Lp.

Elementy charakterystyki składowiska
odpadów

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres składowiska odpadów

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

Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska
odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
składowiskiem odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego
składowiskiem odpadów

1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.

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

2.

Decyzje administracyjne

2.1.

Decyzja lokalizacyjna

Zakres danych

Informacje o składowisku odpadów

Komunalne składowisko odpadów we wsi Koszarówka

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

Grajewo
Grajewo
Podlaskie
IN
Miasto Grajewo
19-200 Grajewo
Ul. StraŜacka 6A
000523301
719-000-43-05

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

Miasto Grajewo 19-200 Grajewo ul. StraŜacka 6A
000523301
719-000-43-05

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

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 19-203 Grajewo, ul Targowa 19
(100% udziału Miasta)
450093823
719-10-00-462

[tak/nie]

Tak

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

3
3
2
Nie

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
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2.2.

(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)

2.3.

Pozwolenie na budowę

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie

2.5.

2.6.

2.7.

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

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została
wykonana?

2.10.
2.11.

2.12.

Rok faktycznego dostosowania
składowiska odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art.
33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej 2 1 (jeśli dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu
na podstawie art. 33 ust.2 pkt. 2 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została
wykonana?

2.15.
2.16.

2.17.

2.18.
2.19.
2.20.

Rok faktycznego dostosowania
składowiska odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na
podstawie art. 33 ust. 6 ustawy
wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na
podstawie art. 33 ust. 6 ustawy
wprowadzającej 2 - 1 została wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu została
przedłuŜona?
Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu
została wykonana?
Zgoda na zamknięcie wydzielonej części

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

Decyzja Wójta Gminy Grajewo z dnia 19.06.2001 r. znak : R-RG.7331-12/01
Decyzja Starosty Grajewskiego Nr 3-39/2002 z dnia 14.10.2002r.
Nie dotyczy

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji

Decyzja Starosty Grajewskiego z dnia 04.02.2002r. znak :WROŚ.7648I-1/2002

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Podać datę dostosowania

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Podać rok

Nie dotyczy

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

Decyzja Starosty Grajewskiego z dnia 23.12.2003r. znak : WR.7648.I-5/03 –
nakazująca zamknięcie składowiska odpadów, eksploatowanego w ramach I-ego
etapu eksploatacyjnego, w terminie do 30.04.2007r.

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego

Nie

JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać:
podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
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2.21.
2.22.
2.23.
2.24.
2.25.

składowiska na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach
Zgoda na zamkniecie składowiska
odpadów na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach
Rok faktycznego zamknięcia składowiska
odpadów
Decyzja zatwierdzająca instrukcję
eksploatacji składowiska
Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję
eksploatacji składowiska była czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów (jeśli dotyczy)

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

Nie dotyczy

Podać datę zamknięcia

Planowana na 2009r.

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji

Decyzja Starosty Grajewskiego z dnia 10.01.2003r. znak: WROŚ.7648.I11/02/03

JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres

Na czas nie określony

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

Decyzja starosty Grajewskiego z dnia 02.01.2003 r. znak: WROŚ.7648.141/02/03 zezwalająca Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Grajewie na
prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

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

Nie dotyczy

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

-

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja
w sprawie wstrzymania działalności?

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

Nie

3.

Bazy danych i wykazy
[tak/nie]

Tak

JeŜeli tak, to podać rok

2006 r.

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

m3
m3
m3

304 500
290 800
13 700

3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

Czy składowisko jest ujęte w wykazie
zamieszczonym w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki
odpadami określono termin zamknięcia
składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej
bazie o gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w
bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w
przekazywanym przez Urząd Wojewódzki
do Ministerstwa Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w
przekazywanym przez Urząd Wojewódzki
do Ministerstwa Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w
przekazywanym przez Urząd Wojewódzki
do Ministerstwa Środowiska w 2006 r.?

4.

Wymagania techniczne

4.1.
4.2.
4.3.

Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do zapełnienia
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4.4.

Powierzchnia w granicach korony

4.5.

Uszczelnienie

4.6.

DrenaŜ odcieków

4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu
składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

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

4.15.
4.16.

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

5.

Dofinansowanie

5.1.

Czy dostosowanie składowiska wymaga

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

23 800
Tak
Słabo przepuszczalna glina piaszczysta o miąŜszości około 0,6 m
Brak
Brak
Brak
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Brak
Nie dotyczy
Nie
Nie
Nie dotyczy
Nie
Brak
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Tak
10,0
tak
tak
tak
Tak

[tak/nie]

Nie

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

Tak
Piasek, pospółka
Tak

JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i

Całkowity koszt budowy składowiska – 13 128,425 zł
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Nie
Tak
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Nie
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
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5.2.
6.
6.1.

6.2.

6.3.
6.4.
6.5.

6.6.
6.7.

6.8.

6.9.
6.10.

6.11.

6.12.
6.13.

6.14.

6.15.

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

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

Środki własne – 1 886,928 zł
Całkowity koszt 1 750 000
Środki własne 251 500 zł

Odpady
Czy na składowisku odpadów są
deponowane odpady komunalne?
Czy na składowisku odpadów są
deponowane wyłącznie odpady
wydobywcze określone w dyrektywie
2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do
składowania na składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do
odzysku na składowisku odpadów (jeśli
dotyczy)
Czy do rekultywacji wykorzystywane są
odpady?
Masa odpadów składowana w 2003 r.
(jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie
eksploatacji składowiska w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji
po zamknięciu składowiska w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2004 r.
(jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie
eksploatacji składowiska w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji
po zamknięciu składowiska w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2005 r.
(jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie
eksploatacji składowiska w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji
po zamknięciu składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

tak

170101, 170201, 170202, 170203, 170380, 170904, 190801, 190802, 190805, 200301, 200302, 200303, 200306, 200307, 200399
[tak/nie]

Tak

Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne
rodzaje odpadów

Nie dotyczy

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

Nie

[Mg]

5 129

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

4 626

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

4 720

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy
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6.16.

6.17.

6.18.

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

[Mg]

5 483

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy
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Tabela Nr 24. Składowisko odpadów komunalnych w Radziłowie
Lp.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

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

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem
odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.
2.2.

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

Zakres danych

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

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

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

Informacje o składowisku odpadów

Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Radziłowie
Radziłów
Grajewski
Podlaskie
IN
Jednostka Samorządu Terytorialnego
Urząd Gminy Radziłów
Ul. Plac 500-lecia 14
19-213 Radziłów
000542244
719-11-92-740
Jednostka Samorządu Terytorialnego
Urząd Gminy Radziłów
Ul. Plac 500-lecia 14
19-213 Radziłów
000542244
719-11-92-740
Jednostka Samorządu Terytorialnego
Urząd Gminy Radziłów
Ul. Plac 500-lecia 14
19-213 Radziłów
000542244
719-11-92-740

[tak/nie]

Tak

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

2
2
0
Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

Decyzje administracyjne
Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu (jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji
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2.3.

Pozwolenie na budowę

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie

2.5.
2.6.
2.7.

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

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt
2 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt. 2 ustawy wprowadzającej 2
- 1została wykonana?
Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art.
33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 została
wykonana?

2.11.
2.12.
2.15.
2.16.
2.17.

2.18.

Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?

2.19.

Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?

2.20.

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

2.21.

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

2.22.
2.23.
2.24.
2.25.

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

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji; wskazać jeśli decyzja została
uchylona
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i
dlaczego nie zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji podać: podstawę prawną, organ wydający, datę
wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok
dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i
dlaczego nie zostały wykonane
Podać datę dostosowania
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i
dlaczego nie zostały wykonane
Podać rok
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia

Nie dotyczy

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego

Nie dotyczy

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

Kierownik Urzędu Rejonowego w Grajewie
Dnia 08.02.1995r. Nr UAN.7351/U/4/95
Nie dotyczy
Starosta Grajewski dnia 04.02.2002 r. Nr WROŚ.7648/I-4/02
Starostwo Powiatowe w Grajewie dnia 23.12.2003r. WP.7648.I-6/03 Rok
dostosowania 31.12.2005
Nie. Z powodu braku środków finansowych nie zamontowano wagi
samochodowej, nie urządzono pasów zieleni ochronnej, nie wykonano
reperów, zasieków na surowce wtórne.

Nie dotyczy
2006
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Starostwo Powiatowe w Grajewie dnia 15.01.2003 r. WROŚ. 7648.I-1/03

JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres

Nie

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

Nie dotyczy
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2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie
wstrzymania działalności?

3.

Bazy danych i wykazy

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym
w wojewódzkim planie gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o
gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego
Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez
Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004
r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez
Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005
r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez
Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006
r.?

4.

Wymagania techniczne

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

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

4.5.

Uszczelnienie

4.6.

DrenaŜ odcieków

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji, termin obowiązywania
JeŜeli tak, to podać termin (planowany)
złoŜenia wniosku
JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji, termin wstrzymania działalności

Gromadzenie odcieków

Nie
Nie

[tak/nie]

Tak

JeŜeli tak, to podać rok

2016

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość,
współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj,
miąŜszość, współczynnik filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik
filtracji)
Kolektory (materiał, średnica)

17 955
14 045,43
3 909,57
11 000
Nie

Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ
kolektorów i w kierunku kolektorów, %)
4.7.

Nie dotyczy

Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego

Brak
Geomembrana PEHD
brak
Nie
Rurociągi drenarskie z PCV układane na 10 cm podsypce piaskowej i
obsypane zasypka ze Ŝwiru
---Spadek podłuŜny – 7%
Spadek poprzeczny – 5%
Nachylenie skarp – 1:1,5 %
Brak
Nie
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4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów

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

4.14.

Waga

[tak/nie]

4.15.

Urządzenia do mycia
i dezynfekcji

[tak/nie]

Brodzik dezynfekcyjny wypełniony mlekiem wapiennym

4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

Tak
świr
Nie był prowadzony

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

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

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

5.

Dofinansowanie

5.1.

5.2.
6.
6.1.
6.2.

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

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

Dwa zbiorniki na odcieki 2 x 9,42 m3
Nie
Tak
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Podpisano porozumienie na korzystanie z wagi samochodowej na bazie
Gminnej Spółdzielni ‘SCh” w Radziłowie

Brak elementów słuŜących do monitoringu
Zbadano kierunek i średnią prędkość spływu
Zbadano kierunek i średnią prędkość spływu
Nie
Nie
Nie
Tak, w IV kwartale 2006 roku
Nie
Nie
Nie

0

0

Odpady
Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady
komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie
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wyłącznie odpady wydobywcze określone w dyrektywie
2006/21/WE?
6.3.
6.4.
6.5.

Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania
na składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)

6.6.

Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?

6.7.

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

6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.14.

6.15.
6.16.
6.17.

6.18.

200301 – odpady komunalne
190805 – osady ściekowe
190801 - skratki
[tak/nie]

Tak

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

Nie dotyczy

Nie
187,5

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

177,4

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

366,9

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

545,63

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy
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Tabela Nr 25. Składowisko odpadów we wsi Wojdy
Lp.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

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

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
składowiskiem odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.
2.2.

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

Zakres danych

Informacje o składowisku odpadów

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

Wojdy k/Rajgrodu
Rajgród
Grajewo
Podlaskie
0001235627
719-000-29-44
IN
Urząd Miejski w Rajgrodzie
000528824
7190003843

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

Gmina Rajgród
-

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

ZGKiM w Rajgrodzie
0001235627
719-000-29-44

[tak/nie]

Tak

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

1
1
Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

Decyzje administracyjne
Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji
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2.3.

Pozwolenie na budowę

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie

2.5.
2.6.

2.7.

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

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.
2.11.

2.12.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt. 2 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.
2.16.

2.17.

2.18.
2.19.
2.20.
2.21.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na
podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2
- 1 została wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?
Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?
Zgoda na zamknięcie wydzielonej części
składowiska na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach
Zgoda na zamkniecie składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji; wskazać jeśli decyzja została uchylona
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji, wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego
nie zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać:
podstawę prawną, organ wydający, datę wydania
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego
nie zostały wykonane

Starosta Grajewski U/6- 9/99 07.10.1999r
Starosta Grajewski WAB-7353-6-1/2000 09.05.2000r.
Starosta Grajewski WROŚ.7648.I-3/2002 09.02.2002
-

-

-

-

Podać datę dostosowania

-

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

-

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

-

-

-

Podać rok

-

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

-

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego

-

JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać:
podstawę prawną, organ wydający, datę wydania
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji, wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania
przyjmowania odpadów
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji, wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania
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przyjmowania odpadów
2.22.
2.23.
2.24.
2.25.

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

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w
sprawie wstrzymania działalności?

3.

Bazy danych i wykazy

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

Czy składowisko jest ujęte w wykazie
zamieszczonym w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie
o gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2006 r.?

4.

Wymagania techniczne

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

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

Podać datę zamknięcia

-

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji

-

JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres

-

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

-

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji, termin obowiązywania
JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia
wniosku
JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną,
organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin wstrzymania działalności

-

[tak/nie]

Tak

JeŜeli tak, to podać rok

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

-

[tak/nie]

-

[tak/nie]

-

[tak/nie]

-

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]

80500
20200
60300
0,80 ha
TAK

Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość,
współczynnik filtracji)

-
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Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość,
współczynnik filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]

Geomembrana HDPE gr. 2 mm
Tak

Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)
4.6.

DrenaŜ odcieków

4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu
składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji

4.15.
4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

5.
5.1.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

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

Kolektory (materiał, średnica)

Ceramiczne fi 100 mm sp. 1-3%

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

Nie
Tak
Naturalny(las)
Tak
Tak
Tak
Nie

[tak/nie]

Nie

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

Tak
piasek
-

JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i
środki własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”
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5.2.

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

6.

Odpady

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

6.6.

6.7.
6.8.
6.9.
6.10.

6.11.

6.12.
6.13.
6.14.
6.15.
6.16.
6.17.
6.18.

Czy na składowisku odpadów są deponowane
odpady komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane
wyłącznie odpady wydobywcze określone w
dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do
składowania na składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)
Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?
Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy)

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

-

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie

200301,200303,200306,200307,190801,200399,100101,200399,190805,
[tak/nie]

Tak

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

-

-

[Mg]

592

[Mg]

5,4

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

568

[Mg]

11,1

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

751

[Mg]

14,2

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

770,2

[Mg]

35,20

[Mg] (kod odpadów)

-
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Tabela Nr 26. Składowisko odpadów w Szczuczynie
Lp.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

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

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
składowiskiem odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.
2.2.

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

Zakres danych

Informacje o składowisku odpadów

Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych
Szczuczyn
Grajewski
Podlaskie
(N/O/IN; OUO)1)
Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany
(podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego)

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

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

IN
Urząd Miejski w Szczuczynie
Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn
Jednostka Samorządu Terytorialnego
000530063
719-10-09-960
Urząd Miejski w Szczuczynie
Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn
Jednostka Samorządu Terytorialnego
000530063
719-10-09-960
WielobranŜowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul.
Sienkiewicza 1
19-230 Szczuczyn
450010553
719-00-00-566

[tak/nie]

Tak

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

1
1
0
Nie

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Nie dotyczy

Decyzje administracyjne
Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)

2.3.

Pozwolenie na budowę

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

BGK 7325-17/97 z dn. 28.10.1997r. Burmistrz Miasta Szczuczyn

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

UAN 7351-11-19/98 z 19.03.1998
Urząd Rejonowy w Grajewie
Starosta Grajewski WAB. 7353-5-2/2000
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28.08.2000
2.5.
2.6.

2.7.

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

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.
2.11.

2.12.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt. 2 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.
2.16.

2.17.

2.18.
2.19.
2.20.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na
podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2
- 1 została wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?
Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?
Zgoda na zamknięcie wydzielonej części
składowiska na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach

2.21.

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

2.22.

Rok faktycznego zamknięcia składowiska
odpadów

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Starosta Grajewski WROŚ.7648.I-2/02 04.02.2002

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

WR 7648I-7/03 z 23.12.2003
Starostwo Powiatowe w Grajewie

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

Nie

Nie

Tak

Podać datę dostosowania

2005

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

-

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

-

-

-

Podać rok

-

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

-

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego

-

JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji, wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania
przyjmowania odpadów
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania
przyjmowania odpadów
Podać datę zamknięcia
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2.23.
2.24.
2.25.

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

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

24.01.2003 WROŚ 7648I-2/03 Starostwo Powiatowe

JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres

Nie

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

Nie dotyczy

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

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

Nie dotyczy

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

Nie dotyczy

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w
sprawie wstrzymania działalności?

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

Nie dotyczy

3.

Bazy danych i wykazy

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

Czy składowisko jest ujęte w wykazie
zamieszczonym w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie
o gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2006 r.?

4.

Wymagania techniczne

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

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

4.5.

Uszczelnienie

4.6.

DrenaŜ odcieków

Tak
[tak/nie]
JeŜeli tak, to podać rok

Tak
Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]
[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Brak danych

[tak/nie]

Brak danych

[tak/nie]

Brak danych

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik
filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość,
współczynnik filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]

50 000
tak
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Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)

4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu
składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia i dezynfekcji

4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

5.

Dofinansowanie

5.1.

5.2.

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

6.

Odpady

6.1.

Czy na składowisku odpadów są deponowane
odpady komunalne?

Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w
kierunku kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej
podczyszczalni (odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni składowiska
Struktura i skład odpadów

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

[tak/nie]

Rury dziurkowane PCV „WAVIN” warstwa filtr. 40 cm o granulacji od
∅16 do ∅8
Brak
Tak
15
Nie
Tak
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Tak
3
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Warstwa czarnoziemu
Brak
Tak
Tak
Tak
Brak
Tak (repery – 3 sztuki)
Komunalne

-

-

tak
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6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

6.8.

6.9.
6.10.

6.11.

6.12.
6.13.

6.14.

6.15.
6.16.

6.17.

6.18.

Czy na składowisku odpadów są deponowane
wyłącznie odpady wydobywcze określone w
dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do
składowania na składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)
Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?
Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)

[tak/nie]

nie

200301, 200302, 200303, 200306, 200307, 190801, 190802, 190805
[tak/nie]

Tsk

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

Recykling
150102, 150107

[Mg]

865,6

[Mg]

13,2

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

849,4

[Mg]

13,8

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

753,12

[Mg]

31,48

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

657,57

[Mg]

34,93

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy
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Tabela Nr 27. Składowisko odpadów w Wąsoszu
Lp.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

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

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem
odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów

1.15.
1.16.

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

1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.
2.2.

Zakres danych

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

Informacje o składowisku odpadów

Gminne składowisko odpadów
Wąsosz
Grajewski
Podlaskie
450669772
719-10-10-644
IN
j.w.
j.w.
j.w.

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

j.w.
j.w.
j.w.

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

j.w.
j.w.
j.w.

[tak/nie]

Tak

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

2
1
0
Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Nie dotyczy

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Nie dotyczy

Decyzje administracyjne
Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu (jeśli dotyczy)

2.3.

Pozwolenie na budowę

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie

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

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego

Urząd Wojewódzki w ŁomŜy
Urząd Wojewódzki w ŁomŜy
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2.5.
2.6.
2.7.

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

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt
2 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na podstawie
art. 33 ust.2 pkt. 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1została
wykonana?

2.11.
2.12.

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33
ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 została
wykonana?

2.16.
2.17.

Starostwo Powiatowe Grajewo
WR.7648-I-4/03
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony Starostwo Powiatowe Grajewo
rok dostosowania
WR.7648-I-4/03
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały
Nie
wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę prawną,
Nie
organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok
dostosowania
[tak/nie]
Tak
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały
wykonane
Podać datę dostosowania
2006
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony
rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały
wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę prawną,
organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok
dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały
wykonane
Podać rok
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony
rok zamknięcia
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego

2.22.

Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?
Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska
na podstawie art. 54 ustawy o odpadach
Zgoda na zamkniecie składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach
Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów

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

2.23.

Data zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

2.18.
2.19.
2.20.
2.21.

2.24.
2.25.

Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?

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

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania

JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin
obowiązywania
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin
obowiązywania
JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego

-

Starostwo Powiatowe Grajewo
WR.7648-I-4/03
Nie
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
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2.28.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

pozwolenia zintegrowanego?
Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie
wstrzymania działalności?

Nie

[tak/nie]

Tak

JeŜeli tak, to podać rok

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

-

[tak/nie]

-

[tak/nie]

-

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

22 800
8 855
13 945

Bazy danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w
wojewódzkim planie gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o
gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego
Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez
Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004
r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez
Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005
r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez
Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006
r.?

4.

Wymagania techniczne

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

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

4.5.

Uszczelnienie

4.6.

DrenaŜ odcieków

4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

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

Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego
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4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji

4.15.
4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

5.

Dofinansowanie

5.1.

5.2.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

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

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

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

3m
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Pospółka
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak (repery 3 szt.)
Komunalne

-

-

Odpady
Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady
komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane
wyłącznie odpady wydobywcze określone w dyrektywie
2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania
na składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)

6.6.

Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?

6.7.
6.8.

Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na składowisku

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie

20 03 01, 23 03 03, 23 03 07, 20 03 99, 17 01 01, 19 08 02, 19 08 05
[tak/nie]

Tak

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

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego
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6.9.
6.10.
6.11.

6.12.
6.13.
6.14.
6.15.
6.16.
6.17.
6.18.

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

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

211

[Mg]

4,2

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

251

[Mg]

3,2

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

280

[Mg]

2,9

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego
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Tabela Nr 28. Składowisko odpadów w Poryjewie
Lp.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres składowiska odpadów

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

Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem
odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

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

Zakres danych

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

Informacje o składowisku odpadów

Składowisko Odpadów Komunalnych dla Miasta
Hajnówka w Poryjewie
Hajnówka
Hajnówka
Białostockie
IN
Gmina miejska Hajnówka
-

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

Gmina miejska Hajnówka
-

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału
jednostek samorządu terytorialnego)
050332909
543-10-02-087

-

[tak/nie]

-

Szt.
Szt
Szt.
[tak/nie]

1
Nie

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

-

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

PUK Sp. z o.o.

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

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

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego

Prezydium Powiatowej w Hajnówce
Wydz. Bud. Urbanizacji i Architektury
Bud. Urbanizacji i Architektury 440/101/67 z
08.12.1967r.
Brak
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2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Pozwolenie na uŜytkowanie
Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2
pkt. 1 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt.1 ustawy wprowadzającej
2 - 1została wykonana?

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.
2.11.
2.12.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2
pkt 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt. 2 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.
2.16.
2.17.

2.18.
2.19.
2.20.
2.21.
2.22.
2.23.
2.24.
2.25.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art.
33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 została
wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?
Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?
Zgoda na zamknięcie wydzielonej części
składowiska na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach
Zgoda na zamkniecie składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach
Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów
Data zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska
Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska była czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie

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

Urząd Wojewódzki 25.01.1986r. OŚ.8626/3/84
Starostwo Powiatowe w Hajnówce 25.02.2002r.,
RŚ.7636/1/2002
-

Nie

Nie
-

-

-

Podać rok

-

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

Nie dotyczy

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego

-

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

-

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

-

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

-

-

JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres

-

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

-
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odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (jeśli
dotyczy)

obowiązywania

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

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

Nie

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

Tak

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie
wstrzymania działalności?

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

Nie

3.

Bazy danych i wykazy
[tak/nie]

Tak

JeŜeli tak, to podać rok

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

-

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Tak
Tak
-

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

Czy składowisko jest ujęte w wykazie
zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki
odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o
gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego
Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2006 r.?

4.

Wymagania techniczne

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

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

4.5.

Uszczelnienie

4.6.

DrenaŜ odcieków

4.7.

Gromadzenie odcieków
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4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji

4.15.
4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

5.

Dofinansowanie

5.1.

5.2.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

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

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

Nie
Tak

[tak/nie]

Tak

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

Tak
-

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

Nie
-

Tak
tak
Tak

O

-

Odpady
Czy na składowisku odpadów są deponowane
odpady komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane
wyłącznie odpady wydobywcze określone w
dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do
składowania na składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki4)

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

-

[tak/nie]

Tak
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6.5.

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

6.6.

Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?

6.7.

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

6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.14.
6.15.
6.16.
6.17.

6.18.

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

-

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

-

[Mg]

-

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

-

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

-

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-
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Tabela Nr 29. Składowisko odpadów w Kleszczelach
Lp.
1.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

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

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem
odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów

1.15.
1.16.

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

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

Informacje o składowisku odpadów

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.17.

Zakres danych

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

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

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

Składowisko odpadów komunalnych w m. Kleszczele
Kleszczele
Hajnowski
Podlaskie
000544881
543-00-08-544
IN
Urząd Miejski w Kleszczelach
Ul. 1 Maja 4
17-250 Kleszczele
Jednostka samorządu terytorialnego
000544881
543-00-08-544
Urząd Miejski w Kleszczelach
Ul. 1 Maja 4
17-250 Kleszczele
Jednostka samorządu terytorialnego
000544881
543-00-08-544
Urząd Miejski w Kleszczelach
Ul. 1 Maja 4
17-250 Kleszczele
Jednostka samorządu terytorialnego
000544881
543-00-08-544

[tak/nie]

Tak

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

Nie wydzielono
Nie wydzielono
Nie wydzielono
Nie

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji Naczelnik
Gminy Kleszczele UAN.8334/6/88 dn. 27.10.1988

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Nie dotyczy

Decyzje administracyjne
Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu (jeśli dotyczy)
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2.3.

Pozwolenie na budowę

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie
Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt. 1
ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na podstawie art.
33 ust.2 pkt.1 ustawy wprowadzającej 2 - 1została
wykonana?

2.5.

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

2.18.

Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?

2.19.

Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została wykonana?

2.20.

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

2.21.

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

2.22.

Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów

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

2.23.

Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

2.6.
2.7.

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2
ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na podstawie art.
33 ust.2 pkt. 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1została
wykonana?

2.11.
2.12.

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33
ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33
ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 została wykonana?

2.16.
2.17.

2.24.
2.25.

Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska była czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie

Urząd Wojewódzki UAN-NU30/1/89 dn. 19.04.1989
Nie dotyczy
Starostwo Powiatowe w Hajnówce dn. 25.02.2002 r.
RŚ.7636/3/2002
Starostwo Powiatowe w Hajnówce dn. 25.02.2002 r.
RŚ.7636/12/2002
Uchylono w/w decyzję wydaną prze starostwo
Powiatowe w Hajnówce dn. 21.10.2002
RŚ.7636/12/2002
Uchylono decyzję o dostosowaniu wydaną przez
Starostwo Powiatowe w Hajnówce dn. 21.10.2002 RŚ.
7636/12/2002
Nie dotyczy
31.12.2009r.
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

31.12.2009 r.
Nie dotyczy
Nie
Nie
Nie
Nie dotyczy

Nie dotyczy
31.12.2009r.
Starostwo Powiatowe w Hajnówce dn. 06.03.2003 r.
RŚ.7636/17/2002

JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres

Nie

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

Nie dotyczy
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odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (jeśli dotyczy)

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

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

Nie

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie
wstrzymania działalności?

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

nie

[tak/nie]

Tak

JeŜeli tak, to podać rok

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik filtracji)

72 000
26 200
45 800
17 910
tak
1.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Nie dotyczy

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

4.6.

DrenaŜ odcieków

4.7.

Gromadzenie odcieków

Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego

warstwa powierzchniowa gleba i piaski
drobno i średnioziarniste (miąŜszość 1,0-1,6
m)
2. warstwa gliny, zwięzłe lub piaszczysto-pylaste
(miąŜszość 0,6-1,4 m)
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
tak
Tak
nie
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4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

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

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

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej

5.
5.1.

5.2.

6.
6.1.
6.2.
6.3.

6.4.

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

Nie
Nie
Nie
nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Tak
3
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie

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

Tak
Grunt mineralny
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Wykonano 3 piezometry
Brak instalacji
Brak danych
Odpady komunalne

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

Dofinansowanie składowiska wymaga dodatkowych
środków finansowych w wysokości około 100 tys. zł

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie

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

Rekultywacja przewidziana jest na rok 2010 Brak
dokumentacji na zamknięcie wysypiska i kosztorysu

Odpady
Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady
komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie
odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na
składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Gospodarki4)

Odpady gospodarczo-bytowe ;, pochodzące z gospodarstw domowych, obiektów infrastruktury społecznej : 200 203, 200
302, 200 303;
Odpady przemysłowe o charakterze odpadów komunalnych
[tak/nie]
Tak

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego
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6.5.
6.6.

6.7.
6.8.

6.9.

6.10.
6.11.

6.12.

6.13.
6.14.

6.15.

6.16.
6.17.

6.18.

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

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

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

Ne dotyczy, brak wagi
Nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]
[Mg]

Nie dotyczy, brak wagi
Nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]
[Mg]

Nie dotyczy, brak wagi
Nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]
[Mg]

Nie dotyczy, brak wagi
Nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego

Nie dotyczy, na składowisku nie jest prowadzony
odzysk
Nie dotyczy, na składowisku nie jest prowadzona
rekultywacja
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Tabela Nr 30. Składowisko odpadów w BiałowieŜy
Lp.
1.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Nazwa i adres składowiska odpadów

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

Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem
odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów

1.15.
1.16.

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

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

Informacje o składowisku odpadów

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

1.17.

Zakres danych

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

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

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

Składowisko Odpadów Komunalnych BiałowieŜa ul.
Browska
BiałowieŜa
Hajnowski
Podlaskie
000531329
543-17-57-466
IN
Urząd Gminy BiałowieŜa
17-230 BiałowieŜa
Ul. Sportowa 1
000531329
543-17-57-466
Urząd Gminy BiałowieŜa
17-230 BiałowieŜa
Ul. Sportowa 1
000531329
543-17-57-466
Urząd Gminy BiałowieŜa
17-230 BiałowieŜa
Ul. Sportowa 1
000531329
543-17-57-466

[tak/nie]

Tak

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

U.W. Białystok OŚ.V.8626/46/87 z dnia 02.11.1987

Decyzje administracyjne

2.1.

Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

2.2.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu (jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

2.3.

Pozwolenie na budowę

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

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego

Lokalizacja składowiska została wprowadzona do
miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego .
Uchwała R.G. BiałowieŜa Nr XVI/90/92 z 02.12.1992 r.
-
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2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie

2.5.

Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)

2.6.
2.7.

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

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2
ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na podstawie
art. 33 ust.2 pkt. 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1została
wykonana?

2.11.
2.12.

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33
ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art.
33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 została
wykonana?

2.16.
2.17.

2.18.

Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?

2.19.

Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?

2.20.

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

2.21.

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

2.22.
2.23.
2.24.

Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów
Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska
Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska była czasowa?

wskazać jeśli decyzja została uchylona
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać datę dostosowania
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać rok
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać datę zamknięcia
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego

Przegląd został wykorzystany przez A. Chony..... –
uprawnienie Centralnego Urzędu Geologicznego w
sierpniu 2002
-

-

-

-

2009
Starostwo Powiatowe w Hajnówce 25.02.2004 RŚ
7636/10/2003/2004
-

-

2009
Starostwo Powiatowe w Hajnówce 14.09.2004 RŚ
7636/3/04
Nie
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2.25.

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

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

-

Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie
wstrzymania działalności?

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

-

[tak/nie]

Tak

2.28.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.
4.

Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w
wojewódzkim planie gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o
gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego
Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez
Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004
r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez
Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005
r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez
Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006
r.?

-

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

2009
Tak
Tak
Tak
Tak

[tak/nie]

[tak/nie]

-

[tak/nie]

-

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

42 000
25 200
16 800
24 600
Nie
PodłoŜe piaskowo – gliniaste

Wymagania techniczne
Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do zapełnienia
Powierzchnia w granicach korony

4.5.

Uszczelnienie

4.7.

-

Bazy danych i wykazy

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

4.6.

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

DrenaŜ odcieków

Gromadzenie odcieków

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego

brak
-brak
-
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4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji

4.15.
4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej

5.
5.1.

5.2.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej podczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni składowiska
Struktura i skład odpadów

brak
Szeroki pas zieleni od strony wschodniej i południowo
wschodniej (las)
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
tak
-

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

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

0

0

Odpady
Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady
komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie
odpady wydobywcze określone w dyrektywie
2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania
na składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

-

200 301
[tak/nie]
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6.5.

Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)

6.6.

Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?

6.7.

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

6.8.

6.9.
6.10.
6.11.

6.12.
6.13.
6.14.

6.15.

6.16.
6.17.

6.18.

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

140

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

128

-

[Mg]

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]
[Mg]

125
-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]
[Mg]

138
-

[Mg] (kod odpadów)

-
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Tabela Nr 31. Składowisko odpadów w Czeremsze
Lp.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

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

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
składowiskiem odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.
2.2.

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

Zakres danych

Informacje o składowisku odpadów

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

Składowisko odpadów w Czeremsze zlok. Na dz. Nr. geodez. 1125
Czeremcha
Hajnowski
Podlaskie
Brak
Brak
IN
Urząd Gminy Czeremcha
Ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha
0005334109
543-10-25-970

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

Gmina Czeremcha
Ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha
050659237
6030000203

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

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czeremsze
u. 1go Maja 87, 17-240 Czeremcha
050668220
543-18-49-151

[tak/nie]

Tak

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

7
2
0
Nie

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

Decyzje administracyjne
Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji
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2.3.

Pozwolenie na budowę

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie

2.5.
2.6.

2.7.

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

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.
2.11.

2.12.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt. 2 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.
2.16.

2.17.

2.18.
2.19.
2.20.
2.21.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na
podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2
- 1 została wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?
Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?
Zgoda na zamknięcie wydzielonej części
składowiska na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach
Zgoda na zamkniecie składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji; wskazać jeśli decyzja została uchylona
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji, wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać:
podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Starostwo Powiatowe w Hajnówce Nr RŚ7636/5/2002 z dnia 25.02.02r.
Starostwo Powiatowe w Hajnówce Nr
RŚ. 7636/1/2003 z dnia 11.03.2003
Nie, poniewaŜ przedłuŜono termin jej realizacji
Tak, Starostwo Powiatowe w Hajnówce RŚ.7636/4/2006 z dnia
17.11.2006 r. do 30.11.2007 r.
Nie, poniewaŜ realizacja do 30.11.2007 r.

Podać datę dostosowania

Składowisko jest planowane do zamknięcia w 2009r.

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

Nie dotyczy. Planowane zamknięcie składowiska w 2009r.

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

Nie dotyczy. Planowane zamknięcie składowiska w 2009r.

Nie dotyczy. Planowane zamknięcie składowiska w 2009r.

Nie dotyczy. Planowane zamknięcie składowiska w 2009r.

Podać rok

Nie dotyczy. Planowane zamknięcie składowiska w 2009r.

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

Nie dotyczy.

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego

Nie dotyczy. Planowane zamknięcie składowiska w 2009r. Nie była
wydana decyzja.

JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać:
podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji, wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania
przyjmowania odpadów
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji, wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania
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przyjmowania odpadów
2.22.
2.23.
2.24.
2.25.

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

Podać datę zamknięcia

Składowisko jest przewidziane do zamknięcia w 2009r.

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji

Starostwo Powiatowe w Hajnówce RŚ. 7636/1/03 z dnia 11.03.2003r.

JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres

Nie

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

Nie dotyczy

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

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

Nie dotyczy

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

Nie dotyczy

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w
sprawie wstrzymania działalności?

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

Nie

3.

Bazy danych i wykazy
[tak/nie]

Tak

JeŜeli tak, to podać rok

Tak, 2009 r.

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik
filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość,
współczynnik filtracji)

25 000
8 500
16 500
8 500
Brak

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

Czy składowisko jest ujęte w wykazie
zamieszczonym w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie
o gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2006 r.?

4.

Wymagania techniczne

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

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

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego
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4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu
składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów

Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w
kierunku kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej
podczyszczalni (odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

4.14.

Waga

[tak/nie]

4.15.

Urządzenia do mycia
i dezynfekcji

[tak/nie]

4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.6.

DrenaŜ odcieków

4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

5.

Dofinansowanie

5.1.

5.2.

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

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

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

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego

Brak
Brak
Brak
Brak
Brak
Brak
Brak
Brak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
4
Tak
Nie
Tak
Nie, zgodnie z zatwierdzoną instrukcją eksploatacji, termin realizacji do
30.11.07r.
Nie, zgodnie z zatwierdzoną instrukcją eksploatacji, termin realizacji do
30.11.07r.
Tak
Grunt mineralny lub o podobnym charakterze np. gruz budowlany
Brak
Brak
Brak
Brak
Brak
Brak
Brak
Za pomocą 3 piezometrów
Brak
Brak
Brak

Tak
Koszt ok. 120 000 zł, w tym środki własne – 50 000 zł
Tak
Koszt szacunkowy ok. 800 000 zł
25% - środki własne
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6.
6.1.
6.2.

6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.14.
6.15.
6.16.
6.17.
6.18.

Odpady
Czy na składowisku odpadów są deponowane
odpady komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane
wyłącznie odpady wydobywcze określone w
dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do
składowania na składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)
Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?
Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy)

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie

Z pod grupy 2002 : 200202, 200203,
Z pod grupy 2003: 20031,20032,20033,20034,200306,200307,200399
Z pod grupy 1701 : 170101,170102,170103,170107,170180,170181
[tak/nie]

Tak

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

Nie dotyczy, odpady są segregowane u źródła
Nie

[Mg]

255,99

[Mg]

Nie dotyczy, odpady są segregowane u źródła

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy, składowisko eksploatowane

[Mg]

253,875

[Mg]

Nie dotyczy odpady są segregowane u źródła

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy, składowisko eksploatowane

[Mg]

222,5

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy, składowisko eksploatowane

[Mg]

241,25

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy, składowisko eksploatowane
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Tabela Nr 32. Składowisko odpadów w Kuzawie
Lp.

Elementy charakterystyki składowiska
odpadów

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

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

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska
odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
składowiskiem odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

1.15.
1.16.

Zakres danych

Informacje o składowisku odpadów

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

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

Kuzawa
Czeremcha
Hajnowski
Podlaskie
Brak
Brak
IN
Urząd Gminy Czeremcha
Ul. Duboisa 14
17-240 Czeremcha
000534109
543-10-25-970
Gmina Czeremcha
050659237
6030000203

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

Od 01.07.07 Urząd Gminy Czeremcha

1.18.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik składowiska odpadów posiada
wymagane kwalifikacje?
Liczba kwater

1.19.

Liczba kwater eksploatowanych

Szt.

1.20.

Liczba kwater zamkniętych

Szt.

1.21.

Czy składowisko jest w trakcie budowy?
Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji
(przed zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po
zakończeniu rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu
monitoringu?

[tak/nie]

1
Składowisko nie jest eksploatowane od 2002r. Odpady zostały
przeniesione na funkcjonujące składowisko w Czeremsze
W bieŜącym roku zostanie opracowana dokumentacja na rekultywację
składowiska
Nie

[tak/nie]

Nie

1.17.

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

000534109
543-10-25-970
[tak/nie]

Tak

Szt.

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Państwowy Terenowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce Nr PIŚ – 0131/IV1/39-L/H/89 z dnia 17.07.1989 r.

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Nie dotyczy

Decyzje administracyjne
Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)
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2.3.

Pozwolenie na budowę

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie
Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego
na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy
wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33
ust. 2 pkt. 1 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt.1 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.
2.11.

2.12.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33
ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt. 2 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.
2.16.

2.17.

2.18.
2.19.
2.20.
2.21.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na
podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej
2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na
podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej
2 - 1 została wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu została
przedłuŜona?
Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?
Zgoda na zamknięcie wydzielonej części
składowiska na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach
Zgoda na zamkniecie składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach

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

Brak - Nie dotyczy
Nie dotyczy

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Starostwo Powiatowe w Hajnówce Nr RŚ7636/5/2002 z dnia 25.02.02

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

Nie

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

Nie

Nie

-

Podać datę dostosowania

Do zamknięcia do 2009 r.

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Podać rok

Składowisko nie eksploatowane od 2002r.

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

Nie dotyczy

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego

Nie dotyczy

JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji, wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania
przyjmowania odpadów
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania
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przyjmowania odpadów
2.22.
2.23.
2.24.
2.25.

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

Podać datę zamknięcia

2009

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Brak

JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres

Nie dotyczy

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

Brak

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

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

Nie dotyczy

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

Nie dotyczy

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w
sprawie wstrzymania działalności?

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

Nie dotyczy

3.

Bazy danych i wykazy
[tak/nie]

Tak

JeŜeli tak, to podać rok

2009

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Składowisko nie eksploatowane od 2002r.

[tak/nie]

Brak danych

[tak/nie]

Brak danych

[tak/nie]

Brak danych.

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik
filtracji)

10 000
Brak

3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

Czy składowisko jest ujęte w wykazie
zamieszczonym w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki
odpadami określono termin zamknięcia
składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej
bazie o gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w
przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w
przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w
przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska w 2006 r.?

4.

Wymagania techniczne

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

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

Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość,
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4.6.

DrenaŜ odcieków

4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu
składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji

4.15.
4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

5.

Dofinansowanie

5.1.

5.2.

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

współczynnik filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w
kierunku kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej
podczyszczalni (odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

Brak
Brak
Brak
Brak
Brak
Brak
Brak

[tak/nie]

Brak

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

Brak
Składowisko nie eksploatowane od 2002r
-

JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”
JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”
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6.
6.1.
6.2.
6.3.
-6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

6.8.

6.9.
6.10.
6.11.

6.12.
6.13.
6.14.

6.15.
6.16.
6.17.

6.18.

Odpady
Czy na składowisku odpadów są deponowane
odpady komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane
wyłącznie odpady wydobywcze określone w
dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do
składowania na składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)
Czy do rekultywacji wykorzystywane są
odpady?
Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)

[tak/nie]

-

[tak/nie]

-

[tak/nie]

-

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

-

[Mg]

-

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

-

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

-

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

-

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-
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Tabela Nr 33. Składowisko odpadów w Opace DuŜej
Lp.

Elementy charakterystyki składowiska
odpadów

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

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

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska
odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
składowiskiem odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

1.15.
1.16.

Zakres danych

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

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

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

1.19.

Liczba kwater eksploatowanych

Szt.

1.20.
1.21.

Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie budowy?
Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji
(przed zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po
zakończeniu rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu
monitoringu?

Szt.
[tak/nie]

1.23.
1.24.
1.25.
2.

Decyzje administracyjne

2.1.

Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)

Urząd Gminy Czeremcha
Ul. Duboisa 14
17-240 Czeremcha

Gmina Czeremcha
050659237
5030000203

1.18.

1.22.

Składowisko odpadów w Opace DuŜej
Czeremcha
Hajnowski
Podlaskie
Brak
Brak
IN

000534109
543-10-25-970

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik składowiska odpadów posiada
wymagane kwalifikacje?
Liczba kwater

1.17.

Informacje o składowisku odpadów

Do dnia 30.06.07 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czeremsze
Od 01.07.07.r. Urząd Gminy Czeremcha
000534109
543-10-25-970

[tak/nie]

Tak

Szt.

1
Składowisko nie jest eksploatowane od 2002r. Odpady zostały przeniesione na
funkcjonujące składowisko w Czeremsze
Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji

Państwowy Terenowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce Nr PIŚ – 4420-2/16//92
Z dnia 10.06.1992
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2.2.

Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)

2.3.

Pozwolenie na budowę

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie

2.5.

2.6.

2.7.

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

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.
2.11.

2.12.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33
ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt. 2 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.
2.16.

2.17.

2.18.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na
podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej
2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na
podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej
2 - 1 została wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu została
przedłuŜona?

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

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji

Starostwo Powiatowe w Hajnówce
Nr RŚ7636/5/2002 r. z dnia 25.02.2002r.

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

Nie

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

Nie

Nie

Nie

Podać datę dostosowania

Składowisko przewidziane do zamknięcia do 2009 r.

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Podać rok

Składowisko nie jest eksploatowane od 2002 r.

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

Nie dotyczy

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy
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2.19.
2.20.

2.21.
2.22.
2.23.
2.24.
2.25.

Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?
Zgoda na zamknięcie wydzielonej części
składowiska na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach
Zgoda na zamkniecie składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach
Rok faktycznego zamknięcia składowiska
odpadów
Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska
Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję
eksploatacji składowiska była czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów (jeśli dotyczy)

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w
sprawie wstrzymania działalności?

3.

Bazy danych i wykazy

3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

Czy składowisko jest ujęte w wykazie
zamieszczonym w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki
odpadami określono termin zamknięcia
składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej
bazie o gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w
przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w
przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w
przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska w 2006 r.?

4.

Wymagania techniczne

4.1.

Pojemność całkowita

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

Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Podać datę zamknięcia

Nie dotyczy

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji

Brak

JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres

Brak

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

Brak, nie dotczy

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji, termin obowiązywania
JeŜeli tak, to podać termin (planowany)
złoŜenia wniosku
JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji, termin wstrzymania działalności

Nie
Nie
Nie

[tak/nie]

Tak

JeŜeli tak, to podać rok

2009

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

Do 2002 było ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego

[tak/nie]

Brak danych

[tak/nie]

Brak danych

[tak/nie]

Brak danych

m3

8 000
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4.2.
4.3.
4.4.

Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do zapełnienia
Powierzchnia w granicach korony

4.5.

Uszczelnienie

4.6.

4.7.

4.8.

DrenaŜ odcieków

Gromadzenie odcieków

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu
składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji

4.15.
4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

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

Brak
Brak
Brak
Brak
Brak
Brak
Brak
-

[tak/nie]

-

[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do
monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne

Brak, nie eksploatowane od 2002 r.
-
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Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni składowiska
Struktura i skład odpadów
5.
5.1.

5.2.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

6.6.

6.7.
6.8.

6.9.
6.10.
6.11.

6.12.
6.13.

6.14.

-

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

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

0

0

Odpady
Czy na składowisku odpadów są deponowane
odpady komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane
wyłącznie odpady wydobywcze określone w
dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do
składowania na składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)
Czy do rekultywacji wykorzystywane są
odpady?
Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)

[tak/nie]

-

[tak/nie]

-

[tak/nie]

-

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

-

-

[Mg]

-

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

-

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

-

[Mg]

-
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6.15.
6.16.
6.17.

6.18.

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

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

-

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-
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Tabela Nr 34. Składowiska odpadów w Wólce Terechowskiej
Lp.
1.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

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

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem
odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

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

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

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

1.19.

Liczba kwater eksploatowanych

Szt.

1.20.
1.21.

Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie budowy?
Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po
zakończeniu rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu
monitoringu?

Szt.
[tak/nie]

1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.

Urząd Gminy Czeremcha
Ul. Duboisa 14
17-240 Czeremcha

Gmina Czeremcha
050659237
6030000203

1.18.

1.22.

Składowisko odpadów w Wólce Terechowskiej
Czeremcha
Hajnowski
Podlaskie
Brak
Brak
IN

000534109
543-10-25-970

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik składowiska odpadów posiada
wymagane kwalifikacje?
Liczba kwater

1.17.

Informacje o składowisku odpadów

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.15.
1.16.

Zakres danych

Od 01.07.07 Urząd Gminy Czeremcha
000534109
543-10-25-970

[tak/nie]

Tak

Szt.

1
Składowisko nie jest eksploatowane od 2002r. Odpady zostały
przeniesione na funkcjonujące składowisko w Czeremsze
Nie
Nie
Nie

[tak/nie]
[tak/nie]

Nie
Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Decyzje administracyjne
Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego
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2.2.

Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)

2.3.

Pozwolenie na budowę

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie

2.5.
2.6.
2.7.

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

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.
2.11.
2.12.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2
pkt 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt. 2 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.
2.16.
2.17.

2.18.
2.19.
2.20.

2.21.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art.
33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 została
wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?
Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?
Zgoda na zamknięcie wydzielonej części
składowiska na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach
Zgoda na zamkniecie składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji; wskazać jeśli decyzja została uchylona
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji, wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i
dlaczego nie zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać:
podstawę prawną, organ wydający, datę wydania
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i
dlaczego nie zostały wykonane

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Starostwo Powiatowe w Hajnówce Nr RŚ7636/5/2002 z dnia 25.02.02
Nie
Nie

Nie

Nie

Podać datę dostosowania

Do zamknięcia

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

Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Podać rok

Do zamknięcia

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

-

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać:
podstawę prawną, organ wydający, datę wydania
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji, wyznaczony rok zamknięcia, datę
zaprzestania przyjmowania odpadów
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji, wyznaczony rok zamknięcia, datę
zaprzestania przyjmowania odpadów
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2.22.
2.23.
2.24.
2.25.

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

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie
wstrzymania działalności?

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.
4.

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

2009

JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres

Nie dotyczy

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

Brak

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji, termin obowiązywania
JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia
wniosku
JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji, termin wstrzymania działalności

Brak

Nie dotyczy
Nie
Nie

Bazy danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w wykazie
zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki
odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o
gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego
Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2006 r.?

[tak/nie]

Tak

JeŜeli tak, to podać rok

2009
Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]
[tak/nie]

Nie eksploatowano od 2002r.

[tak/nie]

Brak danych
Brak danych

[tak/nie]
Brak danych
[tak/nie]

Wymagania techniczne

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

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

4.5.

Uszczelnienie

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość,
współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość,
współczynnik filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
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4.6.

DrenaŜ odcieków

4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia i dezynfekcji

4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

5.
5.1.

5.2.
6.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

Brak [tak/nie]
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik
filtracji)
Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i
w kierunku kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej
podczyszczalni (odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do
monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni składowiska
Struktura i skład odpadów

Brak
Brak
Brak
Brak
Tak
2
Brak
Brak
Brak
Brak
Brak
Nie eksploatowane od 2002r.
-

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

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

0

0

Odpady
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6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Czy na składowisku odpadów są deponowane
odpady komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane
wyłącznie odpady wydobywcze określone w
dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do
składowania na składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)

6.6.

Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?

6.7.

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

6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.14.

6.15.
6.16.
6.17.

6.18.

[tak/nie]

-

[tak/nie]

-

[tak/nie]

-

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

-

-

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

-

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]
[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]
[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-
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Tabela Nr 35. Składowisko odpadów we wsi Stawiszcze
Lp.
1.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Informacje o składowisku odpadów

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres składowiska odpadów

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

Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem
odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

1.15.
1.16.

Zakres danych

Składowisko odpadów w Stawiszcze

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

Czeremcha
Hajnowski
Podlaskie
Brak
Brak
IN
Urząd Gminy Czeremcha
Ul. Duboisa 14
17-240 Czeremcha
000534109
543-10-25-970

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

Gmina Czeremcha
050659237
6030000203

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

Od 01.07.07 Urząd Gminy Czeremcha

[tak/nie]

Tak

1.18.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik składowiska odpadów posiada
wymagane kwalifikacje?
Liczba kwater

Szt.

1.19.

Liczba kwater eksploatowanych

Szt.

1.20.

Liczba kwater zamkniętych

Szt.

1.21.

Czy składowisko jest w trakcie budowy?
Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po
zakończeniu rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu
monitoringu?

[tak/nie]

1
Składowisko nie jest eksploatowane od 2002r. Odpady zostały
przeniesione na funkcjonujące składowisko w Czeremsze
W bieŜącym roku zostanie opracowana dokumentacja na rekultywację
składowiska
Nie
Nie

1.17.

1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.

000534109
543-10-25-970

[tak/nie]
[tak/nie]

Nie
Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Decyzje administracyjne
Decyzja lokalizacyjna

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
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(jeśli dotyczy)

decyzji

2.2.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu (jeśli dotyczy)

2.3.

Pozwolenie na budowę

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji; wskazać jeśli decyzja została uchylona
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji, wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i
dlaczego nie zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać:
podstawę prawną, organ wydający, datę wydania
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i
dlaczego nie zostały wykonane
Podać datę dostosowania
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji, wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i
dlaczego nie zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać:
podstawę prawną, organ wydający, datę wydania
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i
dlaczego nie zostały wykonane
Podać rok
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji, wyznaczony rok zamknięcia

2.5.
2.6.
2.7.

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

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt
2 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt. 2 ustawy wprowadzającej 2
- 1została wykonana?

2.11.
2.12.

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art.
33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 została
wykonana?

2.16.
2.17.

2.18.

Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?

2.19.

Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?

2.20.

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

2.21.

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

2/17//92
Z dnia 10.06.1992

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać:
podstawę prawną, organ wydający, datę wydania
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji, wyznaczony rok zamknięcia, datę
zaprzestania przyjmowania odpadów
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji, wyznaczony rok zamknięcia, datę
zaprzestania przyjmowania odpadów
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Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Starostwo Powiatowe w Hajnówce Nr RŚ7636/5/2002 z dnia 25.02.02
Nie
Nie

Nie

Nie
Składowisko nie jest eksploatowane od 2002 r.
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Składowisko nie jest eksploatowane od 2002 r.
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie dotyczy
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2.22.
2.23.
2.24.
2.25.

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

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie
wstrzymania działalności?

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.
4.

JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji, termin obowiązywania
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji, termin obowiązywania
JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia
wniosku
JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji, termin wstrzymania działalności

2009 r
Składowisko nie jest eksploatowane od 2002 r.
Nie dotyczy
Nie
Nie
Nie

Bazy danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym
w wojewódzkim planie gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o
gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego
Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez
Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004
r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez
Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005
r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez
Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006
r.?

[tak/nie]

Tak

JeŜeli tak, to podać rok

2009

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Składowisko nie jest eksploatowane od 2002 r.

[tak/nie]

Brak danych

[tak/nie]

Brak danych

[tak/nie]

Brak danych

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość,
współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość,
współczynnik filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]

10 000
Brak

Brak

Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik

-

Wymagania techniczne

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

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

4.5.

Uszczelnienie

4.6.

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

DrenaŜ odcieków

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego
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4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia i dezynfekcji

4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

5.
5.1.

5.2.
6.
6.1.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

filtracji)
Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i
w kierunku kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej
podczyszczalni (odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do
monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni składowiska
Struktura i skład odpadów

Brak
Brak
tak
2
Brak
Brak
Brak
Brak
Brak
Składowisko nie jest eksploatowane od 2002 r.
-

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

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

Tak
Tak
Koszt około 120 000
W tym środki własne 50 000

Odpady
Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady
komunalne?

[tak/nie]

-

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego
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6.2.

6.3.
-6.4.
6.5.
6.6.

6.7.
6.8.

6.9.
6.10.
6.11.

6.12.
6.13.
6.14.

6.15.
6.16.
6.17.

6.18.

Czy na składowisku odpadów są deponowane
wyłącznie odpady wydobywcze określone w dyrektywie
2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania
na składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)
Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?

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

[tak/nie]

-

[tak/nie]

-

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

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]
[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]
[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]
[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-
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Tabela Nr 36. Składowisko odpadów we wsi Berezyszcze
Lp.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

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

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem
odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

1.15.
1.16.

Zakres danych

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

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

Informacje o składowisku odpadów

Berezyszcze
Czeremcha
Hajnowski
Podlaskie
Brak
Brak
IN
Urząd Gminy Czeremcha
Ul. Duboisa 14
17-240 Czeremcha
000534109
543-10-25-970
Gmina Czeremcha
050659237
6030000203

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

Od 01.07.07 Urząd Gminy Czeremcha

[tak/nie]

Tak

1.18.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik składowiska odpadów posiada
wymagane kwalifikacje?
Liczba kwater

Szt.

1.19.

Liczba kwater eksploatowanych

Szt.

1.20.

Liczba kwater zamkniętych

Szt.

1.21.

Czy składowisko jest w trakcie budowy?
Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po
zakończeniu rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu
monitoringu?

[tak/nie]

1
Składowisko nie jest eksploatowane od 2002r. Odpady zostały
przeniesione na funkcjonujące składowisko w Czeremsze
W bieŜącym roku zostanie opracowana dokumentacja na
rekultywację składowiska
Nie

[tak/nie]

Nie

1.17.

1.22.
1.23.
1.24.
1.25.

000534109
543-10-25-970

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

2.

Decyzje administracyjne

2.1.

Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

2.2.

Decyzja o warunkach zabudowy i

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego
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zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)
2.3.

Pozwolenie na budowę

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie
Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2
pkt. 1 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt.1 ustawy wprowadzającej
2 - 1została wykonana?

2.5.
2.6.
2.7.

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.
2.11.
2.12.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2
pkt 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt. 2 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.
2.16.
2.17.

2.18.
2.19.
2.20.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art.
33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 została
wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?
Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?
Zgoda na zamknięcie wydzielonej części
składowiska na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach

2.21.

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

2.22.
2.23.

Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów
Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji;
wskazać jeśli decyzja została uchylona
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji, wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać datę dostosowania
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji, wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Starostwo Powiatowe w Hajnówce Nr RŚ7636/5/2002 z dnia
25.02.02
Nie
Nie

Nie

Nie
Do zamknięcia do 2009 r.
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Podać rok

Do zamnięcia

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

Nie dotyczy

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego

Nie dotyczy

JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji, wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania
przyjmowania odpadów
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania
przyjmowania odpadów
Podać datę zamknięcia
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
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2.24.
2.25.

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

JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

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

Nie dotyczy

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

Nie

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie
wstrzymania działalności?

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

Nie

3.

Bazy danych i wykazy
[tak/nie]

Tak

JeŜeli tak, to podać rok

2009

[tak/nie]

Tak

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

Czy składowisko jest ujęte w wykazie
zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki
odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o
gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego
Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2006 r.?

4.

Wymagania techniczne

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

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

4.5.

4.6.

Uszczelnienie

DrenaŜ odcieków

[tak/nie]

Tak
Nie eksploatowane od 2002 r.

[tak/nie]
[tak/nie]

Brak danych

[tak/nie]

Brak danych

[tak/nie]

Brak danych

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik
filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość,
współczynnik filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)

70 00
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4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia i dezynfekcji

4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

5.

Dofinansowanie

5.1.

5.2.
6.
6.1.
6.2.

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

Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w
kierunku kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej
podczyszczalni (odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni składowiska
Struktura i skład odpadów

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

Brak
Brak
Brak
Tak
2
Brak
Brak
Brak
Brak
Brak
Nie eksploatowane od 2002 r.
-

0

0

Odpady
Czy na składowisku odpadów są deponowane
odpady komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane
wyłącznie odpady wydobywcze określone w

[tak/nie]

-

[tak/nie]

-
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6.3.
6.4.
6.5.

dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do
składowania na składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)

6.6.

Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?

6.7.

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

6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.14.
6.15.
6.16.
6.17.
6.18.

[tak/nie]

-

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

-

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

-

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

-

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

-

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-
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Tabela Nr 37. Składowisko odpadów we wsi Olchowa Kładka
L.p.

Elementy charakterystyki
składowiska odpadów

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres składowiska odpadów

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

Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela
składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem
odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego
składowiskiem odpadów

1.15
1.16
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.

REGON (jeśli posiada)

Zakres danych

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

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

Olchowa Kładka – składowisko zamknięte
dz. ozn. nr. geod. 2
Hajnówka
Hajnowski
Podlaske
000 542 250
6030016983
IN – odpady komunalne
Gmina Hajnówka (j.s.t.)
Ul. A. Zina 1
17-200 Hajnówka
000 542 250
6030016983
Skarb Państwa

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Gmina Hajnówka (j.s.t.)
Państwa,
Ul. A. Zina 1
przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
17-200 Hajnówka
udziału jednostek samorządu terytorialnego).
000 542 250

NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik składowiska odpadów posiada wymagane
kwalifikacje?
Liczba kwater

Informacje o składowisku
odpadów

6030016983
[tak/nie]

Nie dotyczy
1

Liczba kwater eksploatowanych

Nie dotyczy

Liczba kwater zamkniętych

1

Czy składowisko jest w trakcie budowy?

[tak/nie]

Nie

Czy składowisko jest w trakcie
eksploatacji (przed zamknięciem)?

[tak/nie]

Nie

Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?

[tak/nie]

Nie

Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po zakończeniu
rekultywacji?

[tak/nie]

Nie

Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu monitoringu?

[tak/nie]

Nie

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

Naczelnik Gminy w Hajnówce
09.02.1989 r.

Decyzje administracyjne
Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)
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Zn.III.UAN.8330/3/89
2.2.

2.3.

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

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie (jeśli dotyczy)

2.5.

Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie
art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)

2.6.

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

2.7.

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

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?
.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?
2.9.
2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów.
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2
ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na podstawie
art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej2) została
wykonana?

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów

2.16.

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

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji.
Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji; wskazać, jeśli decyzja została uchylona.
Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji.
Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji.
Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania.
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i
dlaczego nie zostały wykonane.
JeŜeli tak, to na podstawie
jakiej decyzji - podać:
podstawę prawną, organ wydający,
datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i
dlaczego nie zostały
wykonane.
Podać datę dostosowania
Podać:
organ wydający,
datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania.
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i
dlaczego nie zostały wykonane.
JeŜeli tak, to na podstawie
jakiej decyzji - podać: podstawę prawną,
organ wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji, wyznaczony rok
dostosowania.
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i
dlaczego nie zostały wykonane.

Nie

Nie
Nie
Nie

Nie

Nie

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Podać rok.

Nie dotyczy

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

Starostwo Powiatowe w Hajnówce
25.02.2004 r.
RŚ.7636/6-10/04 2004 r.
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2.17.

2.18.

2.19.

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

Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została wykonana?

2.20.
Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska
na podstawie art. 54 ustawy o odpadach
Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach
2.21.

2.22.

Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów

2.23.

Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska

2.24.

Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska była czasowa?

2.25.

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

2.26.

2.27.

2.28.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

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

Bazy danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w
wojewódzkim planie gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono
termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o
gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej
Inspekcji Ochrony Środowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu
Statystycznego?

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

Nie dotyczy

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

Starostwo Powiatowe w Hajnówce
25.02.2004 r.
RŚ.7636/6-10/2003/04
31.12.2004 r.

Podać datę zamknięcia.
Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji.
JeŜeli tak, to wskazać na
jaki okres.
Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania.

2003

Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji, termin obowiązywania
JeŜeli tak, to podać termin
(planowany) złoŜenia wniosku.
JeŜeli tak, to podać dane nt.
decyzji:
podstawę prawną, organ wydający,
datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin wstrzymania działalności.
[tak/nie]
JeŜeli tak, to podać rok.
[tak/nie]

Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak
Tak
Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak
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3.6.

3.7.

3.8.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.

Czy składowisko zostało ujęte w wykazie
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w wykazie
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w wykazie
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
2006 r.?
Wymagania techniczne

przekazywanym
Środowiska w
przekazywanym
Środowiska w
przekazywanym
Środowiska w

[tak/nie]

[tak/nie]
[tak/nie]

-

m3
m3

1875
1600

Pojemność pozostała do zapełnienia

m3

275

Powierzchnia w granicach
korony

m2

1500

Brak [tak/nie]
Naturalna bariera
geologiczna (miąŜszość,współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Tak

4.5.

DrenaŜ odcieków

4.6.

Gromadzenie odcieków

Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego

Brak danych
Nie
Tak

Kolektory (materiał, średnica)

Nie

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

Brak danych

Zewnętrzny system rowów

Nie

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

Postępowanie z odciekami

Brak danych

Brak [tak/nie]
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik
filtracji)

4.7.

4.9.

-

Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona

Uszczelnienie

4.8.

Tak

Odprowadzenie dokanalizacji miejskiej
[tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów
technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)

Brak danych

Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Brak [tak/nie]

Tak

Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni

Tak
Nie
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Odzysk energii
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.

4.16.

Nie

Szerokość pasa [m]

Brak danych

Ogrodzenie

[tak/nie]

Nie

Rejestracja wjazdów

[tak/nie]

Nie

Ewidencja odpadów

[tak/nie]

Nie

Waga
Urządzenia do mycia i dezynfekcji
Wykonywanie warstw
przekrywających odpady

[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
Materiał
(jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej.
4.17.

4.18.

5.
5.1.
5.2.

6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Nie

Brak [tak/nie]

Pas zieleni

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej

Kontrola wykonywania elementów słuŜących do
monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni
składowiska
Struktura i skład odpadów

Nie
Nie
Tak
Grunt rodzimy
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Brak danych

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

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

Nie dotyczy

105 000 PLN

Odpady
Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady
komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie
odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE?.
Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na
składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem

[tak/nie]
[tak/nie]

Nie
Nie
Nie dotyczy

[tak/nie]
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6.5.

Ministra Gospodarki?4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku
odpadów (jeśli dotyczy)
Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?

6.6.

6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.14.
6.15.

6.17.

6.18.

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

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

Nie dotyczy
Nie
2,0

[Mg]

0

[Mg]
(kod odpadów)

0

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg]
(kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg]
(kod odpadów)
[Mg]

Nie dotyczy
Nie dotyczy

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg]
(kod odpadów)

Nie dotyczy
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Tabela Nr 38. Składowisko odpadów we wsi Orzeszkowo
L.p.
1.

Elementy charakterystyki
składowiska odpadów
Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres składowiska odpadów

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

Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela
składowiska odpadów

1.9.
1.10.
1.11.

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

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego
składowiskiem odpadów

1.15
1.16

1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.

1.22.
1.23.

1.24.
1.25.

Informacje o składowisku
odpadów

Zakres danych

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

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

Orzeszkowo – składowisko zamknięte
dz. ozn. nr. geod.527
Hajnówka
Hajnowski
Podlaske
000 542 250
6030016983
IN – odpady komunalne
Gmina Hajnówka (j.s.t.)
Ul. A. Zina 1
17-200 Hajnówka
000 542 250
6030016983
Gmina Hajnówka (j.s.t.)
Ul. A. Zina 1
17-200 Hajnówka
000 542 250
6030016983

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

Gmina Hajnówka (j.s.t.)
Ul. A. Zina 1
17-200 Hajnówka

REGON (jeśli posiada)

000 542 250

NIP (jeśli posiada)

6030016983

Czy kierownik składowiska
odpadów posiada wymagane
kwalifikacje?
Liczba kwater

[tak/nie]

Nie dotyczy
1

Liczba kwater eksploatowanych

Nie dotyczy

Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie
budowy?
Czy składowisko jest w trakcie
eksploatacji (przed
zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie
rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie
monitoringu po zakończeniu
rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie
po zakończeniu monitoringu?

1
[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

2.
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2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.
2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.
2.15.

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

Pozwolenie na uŜytkowanie (jeśli dotyczy)
Decyzja o wykonaniu przeglądu
ekologicznego na podstawie art.
33 ust. 1 ustawy
wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na podstawie
art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy
wprowadzającej2) (jeśli dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o
dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt 1 ustawy wprowadzającej2) została
wykonana?
Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?
.
Czy przedłuŜona decyzja została
wykonana?

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji.
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji.
Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji; wskazać, jeśli decyzja została uchylona.
Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji.
Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji.
Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania.
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i
dlaczego nie zostały wykonane.
JeŜeli tak, to na podstawie
jakiej decyzji - podać:
podstawę prawną, organ wydający,
datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i
dlaczego nie zostały
wykonane.

Nie
Nie
Nie
Nie

Nie

Nie

Nie

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Rok faktycznego dostosowania
składowiska odpadów.

Podać datę dostosowania

Nie dotyczy

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

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

Nie dotyczy

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

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

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?
Czy przedłuŜona decyzja została
wykonana?
Rok faktycznego dostosowania
składowiska odpadów

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

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy
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2.16.

2.17.

2.18.

2.19.
2.20.

2.21.

2.22.
2.23.
2.24.

2.25.

2.26.

Decyzja o zamknięciu składowiska na
podstawie art. 33 ust. 6 ustawy
wprowadzającej2) (jeśli dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska
na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy
wprowadzającej2) została wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu
została przedłuŜona?

Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu
została wykonana?
Zgoda na zamknięcie wydzielonej części
składowiska na podstawie art. 54 ustawy
o odpadach
Zgoda na zamknięcie
składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o
odpadach
Rok faktycznego zamknięcia
składowiska odpadów
Decyzja zatwierdzająca
instrukcję eksploatacji składowiska
Czy decyzja zatwierdzająca
instrukcję eksploatacji składowiska była
czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów (jeśli dotyczy)
Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

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

Starostwo Powiatowe w Hajnówce
25.02.2004 r.
RŚ.7636/6-3/04
Tak

Nie

Tak

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

Starostwo Powiatowe w Hajnówce
25.02.2004 r.
RŚ.7636/6-3/2003/04
31.12.2004 r.

Podać datę zamknięcia.

2003

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

Nie dotyczy

JeŜeli tak, to wskazać na
jaki okres.

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

Nie

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

Nie

2.27.

Czy składowisko jest
przewidziane do uzyskania pozwolenia
zintegrowanego?

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku.

Nie

2.28.

Czy dla składowiska była
wydana decyzja w sprawie
wstrzymania działalności?

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

Nie

3.
3.1.

3.2.
3.3.

Bazy danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w wykazie
[tak/nie]
zamieszczonym w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki
odpadami określono termin zamknięcia
JeŜeli tak, to podać rok.
składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej [tak/nie]
bazie o gospodarce odpadami?
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3.4.
3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

4.
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.

Czy składowisko odpadów jest ujęte w
bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Środowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte
w wykazie przekazywanym przez Urząd
Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska
w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte
w wykazie przekazywanym przez Urząd
Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska
w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte
w wykazie przekazywanym przez Urząd
Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska
w 2006 r.?
Wymagania techniczne

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak
Wymagania techniczne

Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona

m3
m3

2500
2400

Pojemność pozostała do zapełnienia

m3

100

Powierzchnia w granicach korony
Uszczelnienie

4.5.

DrenaŜ odcieków
4.6.

Gromadzenie odcieków

2

m
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera
geologiczna (miąŜszość,współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)

Brak danych

Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Nie

Brak [tak/nie]

Tak

Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik
filtracji)

Brak danych

Kolektory (materiał, średnica)

Nie

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

Brak danych

Zewnętrzny system rowów

Nie

Brak [tak/nie]

2000
Tak

Brak danych

Tak

4.7.
W specjalnych zbiornikach
(pojemność, m3)
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4.8.

4.9.

Postępowanie z odciekami

Instalacja do odprowadzania
gazu składowiskowego

Odprowadzenie dokanalizacji miejskiej
[tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów
technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub
podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik
ścieków oczyszczonych)

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.

4.16.

Nie
Tak
Tak
Nie
Nie

Brak [tak/nie]

Tak

Szerokość pasa [m]

Nie dotyczy

Ogrodzenie

[tak/nie]

Nie

Rejestracja wjazdów

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

Pas zieleni

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

4.17.

5.1.

Nie

Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Tak

Materiał
(jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej.

4.18.

Nie

Brak [tak/nie]

Odzysk energii
4.10.

Nie

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

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

Kontrola wykonywania elementów słuŜących do
monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni
składowiska
Struktura i skład odpadów
JeŜeli tak, to wskazać
szacowaną całkowitą kwotę i środki własne
zarządzającego. Jeśli nie, wstawić .0..
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5.2.

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

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

140 000 PLN
Odpady

6.
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.
6.14.

Czy na składowisku odpadów
są deponowane odpady komunalne?
Czy na składowisku odpadów
są deponowane wyłącznie
odpady wydobywcze określone
w dyrektywie 2006/21/WE?.
Kody odpadów, które są
dopuszczone do składowania na
składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane
zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Gospodarki?4)
Kody odpadów dopuszczonych
do odzysku na składowisku
odpadów (jeśli dotyczy)
Czy do rekultywacji
wykorzystywane są odpady?

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

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

Nie dotyczy

[tak/nie]

Nie dotyczy

Podać, w jakim celu są
wykorzystywane poszczególne rodzaje odpadów.

Nie dotyczy

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

Nie

[Mg]

3,0

[Mg]

0

[Mg]
(kod odpadów)

0

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg]
(kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg]

Nie dotyczy

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego

198

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewóztwa Podlaskiego na lata 2003 – 2006

6.15.

6.17.

6.18.

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

[Mg]
(kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg]
(kod odpadów)

Nie dotyczy
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Tabela Nr 39. Składowisko odpadów w Zubaczach
Lp.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

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

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów

1.15.
1.16.

[tak/nie]

Tak

1.18.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik składowiska odpadów posiada wymagane
kwalifikacje?
Liczba kwater

Szt.

1.19.

Liczba kwater eksploatowanych

Szt.

1.20.

Liczba kwater zamkniętych

Szt.

1.21.

[tak/nie]
[tak/nie]

Nie

1.25.

Czy składowisko jest w trakcie budowy?
Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po zakończeniu
rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu monitoringu?

1
Składowisko nie jest eksploatowane od 2002r. Odpady
zostały przeniesione na funkcjonujące składowisko w
Czeremsze
W bieŜącym roku zostanie opracowana dokumentacja
na rekultywację składowiska
Nie

2.

Decyzje administracyjne

2.1.
2.2.

1.17.

1.22.
1.23.
1.24.

Zakres danych

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

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

Informacje o składowisku odpadów

Składowisko odpadów w Zubaczach
Czeremcha
Hajnowski
Podlaskie
Brak
Brak
IN
Urząd Gminy Czeremcha
Ul. Duboisa 14
17-240 Czeremcha
000534109
543-10-25-970
Gmina Czeremcha
050659237
6030000203

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

Od 01.07.07 Urząd Gminy Czeremcha
000534109
543-10-25-970

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Państwowy Terenowy Inspektor Sanitarny w
Hajnówce Nr PIŚ – 0131/IV-1/53-L/H/88 z dnia
02.08.1988r.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
(jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Nie dotyczy
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2.3.

Pozwolenie na budowę

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie
Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie
art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt. 1
ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)

2.5.
2.6.
2.7.

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

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2
ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na podstawie art.
33 ust.2 pkt. 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1została
wykonana?

2.11.
2.12.

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6
ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33
ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 została wykonana?

2.16.
2.17.
2.18.

Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?

2.19.

Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została wykonana?

2.20.

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

2.21.

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

2.22.
2.23.
2.24.
2.25.

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

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji;
wskazać jeśli decyzja została uchylona
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać datę dostosowania
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać rok
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać datę zamknięcia
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Starostwo Powiatowe w Hajnówce Nr RŚ7636/5/2002
z dnia 25.02.02
Nie
Nie

Nie

-

-

-

Brak

JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy
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2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

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

Nie dotyczy

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia
zintegrowanego?

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

Nie dotyczy

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie
wstrzymania działalności?

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

Nie dotyczy

3.

Bazy danych i wykazy
[tak/nie]

Tak

JeŜeli tak, to podać rok

2009

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Składowisko nie jest eksploatowane od 2002 r.

[tak/nie]

Brak danych

[tak/nie]

Brak danych

[tak/nie]

Brak danych

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej podczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)

10 000
Brak
-

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w
wojewódzkim planie gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono
termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o
gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej
Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu
Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez Urząd
Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez Urząd
Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez Urząd
Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006 r.?

4.

Wymagania techniczne

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

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

4.5.

Uszczelnienie

4.6.

DrenaŜ odcieków

4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami
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4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji

4.15.
4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej

5.

Dofinansowanie

5.1.

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

5.2.

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

6.

Odpady

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady
komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie
odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na
składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku
odpadów (jeśli dotyczy)

6.6.

Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?

6.7.

Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli dotyczy)

Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

Brak
Brak
Brak
Brak
Brak
Brak
Brak

[tak/nie]

Brak

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

Nie jest eksploatowane od 2002 r.
-

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

Tak
Około 120 000
Środki własne 50 000

[tak/nie]

-

[tak/nie]

-

[tak/nie]

-

Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje
odpadów
JeŜeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie
jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu
wydającego, daty decyzji, znaku decyzji
[Mg]
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6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.14.
6.15.
6.16.
6.17.

6.18.

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

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

-

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

-

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

-

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-
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Tabela Nr 40. Składowisko odpadów w Bobrówce
Lp.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

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

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem
odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

1.15.
1.16.

Zakres danych

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

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

Informacje o składowisku odpadów

Składowisko odpadów w Bobrówce
Czeremcha
Hajnowski
Podlaskie
Brak
Brak
IN
Urząd Gminy Czeremcha
Ul. Duboisa 14
17-240 Czeremcha
000534109
543-10-25-970
Gmina Czeremcha
050659237
6030000203

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

Od 01.07.07 Urząd Gminy Czeremcha

[tak/nie]

Tak

1.18.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik składowiska odpadów posiada
wymagane kwalifikacje?
Liczba kwater

Szt.

1.19.

Liczba kwater eksploatowanych

Szt.

1.20.

Liczba kwater zamkniętych

Szt.

1.21.

Czy składowisko jest w trakcie budowy?
Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po
zakończeniu rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu
monitoringu?

[tak/nie]

1
Składowisko nie jest eksploatowane od 2002r. Odpady zostały
przeniesione na funkcjonujące składowisko w Czeremsze
W bieŜącym roku zostanie opracowana dokumentacja na
rekultywację składowiska
Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

1.17.

1.22.
1.23.
1.24.
1.25.

000534109
543-10-25-970

2.

Decyzje administracyjne

2.1.

Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Państwowy Terenowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce Nr PIŚ –
4420-2/14/92
Z dnia 10.06.1992

2.2.

Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Nie dotyczy
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2.3.

Pozwolenie na budowę

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie
Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2
pkt. 1 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt.1 ustawy wprowadzającej
2 - 1została wykonana?

2.5.
2.6.
2.7.

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.
2.11.
2.12.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2
pkt 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt. 2 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.
2.16.
2.17.

2.18.
2.19.
2.20.

2.21.
2.22.
2.23.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art.
33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 została
wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?
Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?
Zgoda na zamknięcie wydzielonej części
składowiska na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach
Zgoda na zamkniecie składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach
Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów
Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji;
wskazać jeśli decyzja została uchylona
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji, wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać datę dostosowania
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji, wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Starostwo Powiatowe w Hajnówce Nr RŚ7636/5/2002 z dnia
25.02.02
Nie
Nie

Nie

Nie
2009 r.
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Podać rok

Składowisko nie jest eksploatowane od 2002 r.

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

Nie dotyczy

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego

Nie dotyczy

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

2009 r.

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Nie dotyczy
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2.24.
2.25.

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

JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres

Nie

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

Nie

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

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

Nie

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

Nie

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie
wstrzymania działalności?

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

Nie

3.

Bazy danych i wykazy
[tak/nie]

Tak

JeŜeli tak, to podać rok

2009

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Od 2002r. nie jest eksploatowane

[tak/nie]

Brak danych

[tak/nie]

Brak danych

[tak/nie]

Brak danych

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

Czy składowisko jest ujęte w wykazie
zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki
odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o
gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego
Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2006 r.?

4.

Wymagania techniczne

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

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

4.5.

Uszczelnienie

4.6.

DrenaŜ odcieków

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik
filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość,
współczynnik filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Kolektory (materiał, średnica)
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4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji

4.15.
4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

5.

Dofinansowanie

5.1.

5.2.
6.
6.1.
6.2.

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

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

Brak

Brak

Tak
2
Brak
Brak
Brak
Brak

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

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

Nie jest eksploatowane od 2002 r.

Tak
Ok. koszt 120 000 zł
W tym środki własne 50 000

Odpady
Czy na składowisku odpadów są deponowane
odpady komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane
wyłącznie odpady wydobywcze określone w

[tak/nie]
[tak/nie]
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6.3.
6.4.
6.5.

dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do
składowania na składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)

6.6.

Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?

6.7.

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

6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.14.
6.15.
6.16.
6.17.
6.18.

[tak/nie]
Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne
rodzaje odpadów
JeŜeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na
podstawie jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej,
organu wydającego, daty decyzji, znaku decyzji
[Mg]
[Mg]
[Mg] (kod odpadów)
[Mg]
[Mg]
[Mg] (kod odpadów)
[Mg]
[Mg]
[Mg] (kod odpadów)
[Mg]
[Mg]
[Mg] (kod odpadów)
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Tabela Nr 41.Składowisko odpadów w miejscowości CzyŜe
Lp.

Elementy charakterystyki składowiska
odpadów

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

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

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska
odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
składowiskiem odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

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

Zakres danych

Informacje o składowisku odpadów

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

Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych
CzyŜe
Hajnowski
Podlaskie
000536858
543-10-23-592
IN
Gmina CzyŜe
000536858
543-10-23-592

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

Gmina CzyŜe
000536858
543-10-23-592

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

Urząd Gminy CzyŜe
17-207 CzyŜe 98

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

000536858
543-10-23-592
Kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami nr
096 z dn. 26.09.2006 roku
1
1
0
Nie

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie dotyczy

[tak/nie]

Nie dotyczy

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Nie dotyczy

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Nie dotyczy

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

Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Planowania
Przestrzennego UAN-NU.17/3/84/88 z dnia

Decyzje administracyjne
Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)
Pozwolenie na budowę
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2.4.
2.5.

2.6.

2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.

2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.

2.17.
2.18.
2.19.
2.20.
2.21.
2.22.
2.23.
2.24.

Pozwolenie na uŜytkowanie
Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego
na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy
wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33
ust. 2 pkt. 1 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt.1 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?
Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?
Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?
Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33
ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt. 2 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?
Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?
Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?
Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na
podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej
2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na
podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej
2 - 1 została wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu została
przedłuŜona?
Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?
Zgoda na zamknięcie wydzielonej części
składowiska na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach
Zgoda na zamkniecie składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach
Rok faktycznego zamknięcia składowiska
odpadów
Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska
Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję
eksploatacji składowiska była czasowa?

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

14.09.1988
Nie dotyczy

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Decyzja Starostwa Powiatowego w Hajnówce z dnia
25.02.2002 roku nr RŚ 7636/6/2002

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

Decyzja Starostwa Powiatowego w Hajnowskiego z
dnia 25.02.2004 roku RŚ 7636/7/2003/04

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy
Nie dotyczy

Podać datę dostosowania

31.12.2005

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy
Nie dotyczy

Podać rok

Nie dotyczy

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

Decyzja Starostwa Powiatowego w Hajnówce z dnia
25.02.2004 RŚ7636/7/2003/04

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy
Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

Podać datę zamknięcia

31.12.2009

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Decyzja Starostwa Powiatowego w Hajnówce RŚ
7636/2/2003 z dnia 25.03.2003 roku

JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres

Nie dotyczy
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2.25.

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

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

Nie dotyczy

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

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

Nie dotyczy

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

[tak/nie]

Tak

JeŜeli tak, to podać rok

2009

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w kierunku kolektorów,
%)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]

7 400
2 440
4 990
1 859
Tak

2.27.
2.28.
3.
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

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

4.

Wymagania techniczne

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

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

4.5.

Uszczelnienie

4.6.

DrenaŜ odcieków

4.7.

Gromadzenie odcieków
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4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu
składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji

4.15.
4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

5.

Dofinansowanie

5.1.

5.2.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

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

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

Tak
50
Tak
Nie
Nie
Nie

[tak/nie]

Nie

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

Tak
Piasek
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

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

Nie dotyczy

Nie

Tak

Odpady
Czy na składowisku odpadów są deponowane
odpady komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane
wyłącznie odpady wydobywcze określone w
dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do
składowania na składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

Nie

200202, 200301, 200303
[tak/nie]

Tak
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6.5.
6.6.
6.7.

6.8.

6.9.
6.10.
6.11.

6.12.
6.13.
6.14.

6.15.
6.16.
6.17.

6.18.

rozporządzeniem Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)
Czy do rekultywacji wykorzystywane są
odpady?
Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2006 r. (jeśli
dotyczy)

Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje odpadów

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

[Mg]

17,5

[Mg]

0,00

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

20,00

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

25,00

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

34,00

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy
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Tabela 42. Składowisko odpadów w Dubiczach Cerkiewnych
LP.

Elementy charakterystyki składowiska

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1

Nazwa i adres składowiska

Gminne składowisko odpadów stałych w miejscowości
Dubicze Cerkiewne

1.2

Gmina

Dubicze Cerkiewne

1.3

Powiat

hajnowski

1.4
1.5
1.6
1.7

Województwo
Regon
NIP
Typ składowiska

podlaskie

1.8

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9

REGON

1.10

NIP

1.11

Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów

1.12

REGON

1.13

NIP

Zakres danych

Informacje o składowisku odpadów

IN
Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
17- 204 Dubicze Cerkiewne
ul. Główna 65
000539555
543-17-51-771
jednostka samorządu terytorialnego

Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
17- 204 Dubicze Cerkiewne
ul. Główna 65
jw
jw
Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
17- 204 Dubicze Cerkiewne
ul. Główna 65
jw
jw
nie
1

1.14

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów

jednostka samorządu terytorialnego

1.15
1.16
1.17

REGON
NIP
Czy kierownik składowiska posiada wymagane kwalifikacje

tak / nie

1.18

Liczba kwater

sztuki

1.19

Liczba kwater eksploatowanych

sztuki

1

1.20

Liczba kwater zamkniętych

sztuki

0

1.21

Czy składowisko jest w trakcie budowy

tak / nie

nie

1.22

Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji

1.23

Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji

tak/ nie

nie

1.24

Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po zakończeniu
rekultywacji

tak/ nie

nie

1.25

Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu monitoringu

tak/nie

tak/ nie
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2.
2.1

DECYZJE ADMINISTRACYJNE
Decyzja lokalizacyjna

Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku UANNU 21/2/86 z dnia 03.12.1986r.
Lokalizacja ujęta w miejscowym planie ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy z 1984r.

2.2

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

2.3

Pozwolenie na budowę

jw

2.4

Pozwolenie na uŜytkowanie

nie dotyczy

2.5

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

wydane przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce RŚ.
7636/14/2002 z dnia 26.09.2002r.

Decyzja o dostosowaniu na podstawie ustawy wprowadzającej

nie

2.6

2.8

Czy przepisów w decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33
ust.2 pkt.1 ustawy wprowadzającej została wykonana
Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona

2.9

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana

nie dotyczy

2.10

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów

nie dotyczy

2.7

2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20

2.21
2.22
2.23
2.24
2.25

nie dotyczy
nie dotyczy

Decyzja o dostosowaniu na podstawie art.33 ust. 2 pkt.2
ustawy wprowadzającej
Czy przepisów w decyzji o dostosowaniu na podstawie art.33
ust.2 pkt 2 ustawy wprowadzającej została wykonana
Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona
Czy przedłuŜona decyzja została wykonana
Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art.33 ust.6
ustawy wprowadzającej
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33
ust. 6 ustawy wprowadzającej została wykonana
Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona
Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została wykonana
Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska na
podstawie art.54 ustawy o odpadach
Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na podstawie art.
54 ustawy o odpadach

nie
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie

tak
Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów

Decyzja Starostwa Powiatowego Hajnówce z dnia
25.02.2004 roku znak RŚ 7636/9/2003/04
2009
Decyzja Starostwa Powiatowego w Hajnówce z dn.
22.08.2004 r. znak RŚ 7636/4/ 2003

Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska
Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska była czasowa
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku
lub unieszkodliwiania odpadów

nie
nie dotyczy
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2.26
2.27
2.28

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

3.7

3.8

Pozwolenie zintegrowane
Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia
zintegrowanego
Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie
wstrzymania działalności
BAZY DANYCH I WYKAZY
Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w
wojewódzkim planie gospodarki odpadami
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono
termin zamknięcia składowiska
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o
gospodarce odpadami
Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiej Inspekcji
Ochrony Środowiska
Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu
Statystycznego

nie dotyczy
nie
nie

tak/ nie
tak
tak/ nie
tak/ nie
tak/ nie

Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazanym przez
Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w roku 2004

4.10

Pas zieleni

tak
nie
tak

tak
tak/nie

Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazanym przez
Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w roku 2006
WYMAGANIA TECHNICZNE
Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do zapełnienia
Powierzchnia w granicach korony
Uszczelnienie
DrenaŜ odcieków
Gromadzenie odcieków
Postępowanie z odciekami
Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego

tak

tak/ nie

Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazanym przez
Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w roku 2005

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

tak
zakończenie eksploatacji składowiska rok 2009

tak
tak/nie
m3
m3
m3
m2
Brak ( tak/nie)
Brak ( tak/ nie)
Brak ( tak/ nie)
Brak ( tak/ nie)
Brak( tak/nie)
Szerokość pasa (m)

2300
700
1600
2635
tak
tak
tak
okresowo wypompowywana
nie
tak
z 3 stron otoczenie lasu
tak

4.11

Ogrodzenie

tak/ nie

4.12

Rejestracja wjazdów

tak/nie

nie

4.13

Ewidencja odpadów

tak/nie

tak (szacunkowa)
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4.14

Waga

tak/ nie

nie

4.15

Urządzenia do mycia i dezynfekcji

tak/nie

nie

4.16

Wykonywanie warstw przykrywających odpady

tak/nie
materiał

4.17

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne

tak
ziemia
brak
brak
brak
brak
tak

Gaz składowiskowy

brak

Monitoring w fazie eksploatacji lub poeksploatacyjnej
4.18

Osiadanie powierzchni składowiska

brak

Struktura i skład odpadów

brak

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

150.000 zł
środki własne – 15.000 zł

5.2

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

100.000 zł
środki własne – 10.000 zł

6.1

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

5.1

6.2

6.3

6.4

Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Gospodarki
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku
odpadów

6.6

Czy do rekultywacji wykorzystane są odpady

6.7

Masa odpadów składowana w roku 2003

6.9
6.10
6.11
6.12

tak

tak/nie

nie
200301 200303 020103 020110 020299 020399
150101 150102 150106 150107
200101 200102 200108 200110 200111 200139
200140 200201

Kody odpadów , które są dopuszczone do składowania na
składowisku odpadów

6.5

6.8

tak/ nie

tak/nie

020110 150101 150102 150106 150107 200101
200102 200110 200111 200139 200140
nie dotyczy
Mg

Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów
w trakcie eksploatacji składowiska w 2003 roku
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu
składowiska w 2003 roku
Masa odpadów składowana na składowisku w roku 2004
Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów
w trakcie eksploatacji składowiska w roku 2004
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu
składowiska w roku 2004

tak

48
0
nie dotyczy

Mg

32

Mg

0

Mg

nie dotyczy
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6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18

Masa odpadów składowana w roku 2005
Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów
w trakcie eksploatacji składowiska w roku 2005
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu
składowiska w roku 2005
Masa odpadów składowana w roku 2006
Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów
w trakcie eksploatacji składowiska w roku 2006
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu
składowiska w roku 2006

Mg

33

Mg

0

Mg

nie dotyczy

Mg

28

Mg

0

Mg

nie dotyczy
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Tabela Nr 43. Składowisko odpadów we wsi Rzepiska
L.p.
1.

Elementy charakterystyki
składowiska odpadów
Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres składowiska odpadów

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

Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela
składowiska odpadów

1.9.
1.10.
1.11.

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

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego
składowiskiem odpadów

1.15
1.16

1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.

1.22.
1.23.

1.24.
1.25.

Informacje o składowisku
odpadów

Zakres danych

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

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

Rzepiska – składowisko zamknięte
dz. ozn. nr. geod. 90/3
Hajnówka
Hajnowski
Podlaske
000 542 250
6030016983
IN – odpady komunalne
Gmina Hajnówka (j.s.t.)
Ul. A. Zina 1
17-200 Hajnówka
000 542 250
6030016983
Gmina Hajnówka (j.s.t.)
Ul. A. Zina 1
17-200 Hajnówka
000 542 250
6030016983

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

Gmina Hajnówka (j.s.t.)
Ul. A. Zina 1
17-200 Hajnówka

REGON (jeśli posiada)

000 542 250

NIP (jeśli posiada)

6030016983

Czy kierownik składowiska
odpadów posiada wymagane
kwalifikacje?
Liczba kwater

[tak/nie]

Nie dotyczy
1

Liczba kwater eksploatowanych

Nie dotyczy

Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie
budowy?
Czy składowisko jest w trakcie
eksploatacji (przed
zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie
rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie
monitoringu po zakończeniu
rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie
po zakończeniu monitoringu?

1
[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

2.
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2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.
2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.
2.15.

Decyzja lokalizacyjna (jeśli
dotyczy)
Decyzja o warunkach
zabudowy i zagospodarowania
terenu (jeśli dotyczy)
Pozwolenie na budowę
Pozwolenie na uŜytkowanie
(jeśli dotyczy)
Decyzja o wykonaniu przeglądu
ekologicznego na podstawie art.
33 ust. 1 ustawy
wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1
ustawy wprowadzającej2)
(jeśli dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o
dostosowaniu na podstawie art.
33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej2)
została wykonana?
Czy decyzja o dostosowaniu
została przedłuŜona?
.
Czy przedłuŜona decyzja
została wykonana?

Rok faktycznego dostosowania
składowiska odpadów.
Decyzja o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy
wprowadzającej2) (jeśli dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o
dostosowaniu na podstawie art.
33 ust. 2 pkt 2 ustawy
wprowadzającej2) została wykonana?

Czy decyzja o dostosowaniu
została przedłuŜona?
Czy przedłuŜona decyzja
została wykonana?
Rok faktycznego dostosowania
składowiska odpadów

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

Nie

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

Nie

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

Nie
Nie

Nie

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

Nie

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

Nie

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

Podać datę dostosowania

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy
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2.16.

2.17.

2.18.

2.19.
2.20.

2.21.

2.22.
2.23.
2.24.

2.25.

2.26.

2.27.

2.28.

Decyzja o zamknięciu
składowiska na podstawie art.
33 ust. 6 ustawy
wprowadzającej2) (jeśli
dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu
składowiska na podstawie art. 33 ust. 6
ustawy wprowadzającej2) została
wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu
została przedłuŜona?
Czy przedłuŜona decyzja o
zamknięciu została wykonana?
Zgoda na zamknięcie
wydzielonej części składowiska
na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach
Zgoda na zamknięcie
składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o
odpadach

Rok faktycznego zamknięcia
składowiska odpadów
Decyzja zatwierdzająca
instrukcję eksploatacji składowiska
Czy decyzja zatwierdzająca
instrukcję eksploatacji składowiska była
czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie odzysku
lub unieszkodliwiania odpadów
(jeśli dotyczy)
Pozwolenie zintegrowane (jeśli
dotyczy)
Czy składowisko jest
przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?
Czy dla składowiska była
wydana decyzja w sprawie
wstrzymania działalności?

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

Starostwo Powiatowe w Hajnówce
25.02.2004 r.
RŚ.7636/6-9/2003/04
2004 r.

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego

Tak

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

Nie

Tak

Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania
przyjmowania odpadów.

Nie dotyczy

Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji, wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów

Starostwo Powiatowe w Hajnówce
25.02.2004 r.
RŚ.7636/6-9/2003/04
31.12.2004 r.

Podać datę zamknięcia.

2003

Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji.

Nie dotyczy

JeŜeli tak, to wskazać na
jaki okres.

Nie dotyczy

Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania.
Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji, termin obowiązywania
JeŜeli tak, to podać termin
(planowany) złoŜenia wniosku.
JeŜeli tak, to podać dane nt.
decyzji:
podstawę prawną, organ wydający,
datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin wstrzymania działalności.

Nie

Nie

Nie

Nie

3.
3.1.

Czy składowisko jest ujęte w
wykazie zamieszczonym w

[tak/nie]

Tak
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami określono
termin zamknięcia
składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w
wojewódzkiej bazie o
gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest
ujęte w bazie Wojewódzkiej
Inspekcji Ochrony Środowiska?
Czy składowisko jest ujęte w
bazie Wojewódzkiego Urzędu
Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte
w wykazie przekazywanym przez Urząd
Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska
w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte
w wykazie przekazywanym przez Urząd
Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska
w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte
w wykazie przekazywanym przez Urząd
Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska
w 2006 r.?

Tak
JeŜeli tak, to podać rok.
Tak

[tak/nie]

Tak
[tak/nie]
Tak
[tak/nie]

[tak/nie]

[tak/nie]

[tak/nie]

4.
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.

Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona

m3
m3

1250
1090

Pojemność pozostała do
zapełnienia

m3

160

Powierzchnia w granicach
korony

m2

1000

Brak [tak/nie]
Naturalna bariera
geologiczna (miąŜszość,współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)

Tak
Brak danych

Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Nie

Brak [tak/nie]

Tak

Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik
filtracji)

Brak danych

Kolektory (materiał, średnica)

Nie

Uszczelnienie
4.5.

4.6.

DrenaŜ odcieków
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Gromadzenie odcieków

Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ
kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

Brak danych

Zewnętrzny system rowów

Nie

Brak [tak/nie]

Tak

4.7.
W specjalnych zbiornikach
(pojemność, m3)

4.8.

4.9.

Postępowanie z odciekami

Instalacja do odprowadzania
gazu składowiskowego

Odprowadzenie dokanalizacji miejskiej
[tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów
technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub
podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik
ścieków oczyszczonych)

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.

4.16.

Nie
Nie
Nie
Tak

Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni

Tak
Nie
Nie

Brak [tak/nie]

Tak

Szerokość pasa [m]

Brak danych

Ogrodzenie

[tak/nie]

Nie

Rejestracja wjazdów

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

Pas zieleni

Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia i
dezynfekcji
Wykonywanie warstw
przekrywających odpady

Monitoring w fazie
przedeksploatacyjnej.
4.17.

4.18.

Nie

Brak [tak/nie]

Odzysk energii
4.10.

Nie

Monitoring w fazie
eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Tak

Materiał
(jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do
monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
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Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni
składowiska
Struktura i skład odpadów

Nie
Nie
Nie
Brak danych

5.

5.1.

5.2.

Czy dostosowanie składowiska
wymaga dodatkowych środków
finansowych (poza środkami
własnymi zarządzającego)?
Czy rekultywacja składowiska
wymaga dodatkowych środków
finansowych (poza środkami
własnymi zarządzającego)?

JeŜeli tak, to wskazać
szacowaną całkowitą kwotę i środki własne
zarządzającego. Jeśli nie, wstawić .0..
JeŜeli tak, to wskazać
szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie,
wstawić .0..

Nie dotyczy

70 000 PLN

6.
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.8.

6.9.

6.10.

Czy na składowisku odpadów
są deponowane odpady komunalne?
Czy na składowisku odpadów
są deponowane wyłącznie
odpady wydobywcze określone
w dyrektywie 2006/21/WE?.
Kody odpadów, które są
dopuszczone do składowania na
składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane
zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Gospodarki?4)
Kody odpadów dopuszczonych
do odzysku na składowisku
odpadów (jeśli dotyczy)
Czy do rekultywacji
wykorzystywane są odpady?

Masa odpadów składowana w
2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów stosowana do
rekultywacji po zamknięciu
składowiska w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów składowana w
2004 r. (jeśli dotyczy)

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

Nie dotyczy

[tak/nie]

Nie dotyczy

Podać, w jakim celu są
wykorzystywane poszczególne rodzaje odpadów.

Nie dotyczy

JeŜeli tak, to podać jakie
rodzaje odpadów (kody) i na podstawie jakiej decyzji,
ze wskazaniem podstawy prawnej, organu wydającego, daty decyzji,
znaku decyzji.

Nie

[Mg]

1,0

[Mg]

0

[Mg]
(kod odpadów)

0

[Mg]

Nie dotyczy
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6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.17.

6.18.

Masa odpadów poddana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie
eksploatacji składowiska w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów stosowana do
rekultywacji po zamknięciu
składowiska w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów składowana w
2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów stosowana do
rekultywacji po zamknięciu
składowiska w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów składowana w
2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2006 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów stosowana do
rekultywacji po zamknięciu
składowiska w 2006 r. (jeśli
dotyczy)

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg]
(kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg]
(kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg]
(kod odpadów)

Nie dotyczy
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Tabela Nr 44. Składowisko odpadów w TrywieŜy
L.p.
1.

Elementy charakterystyki
składowiska odpadów
Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres składowiska odpadów

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela
składowiska odpadów

1.9.
1.10.
1.11.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Nazwa i adres właściciela
gruntu pod składowiskiem
odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego
składowiskiem odpadów

1.15
1.16

1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.

1.22.
1.23.

1.24.
1.25.

Informacje o składowisku
odpadów

Zakres danych

(N/O/IN; OUO)1)
Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału
jednostek samorządu terytorialnego)

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa,
przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego).

TrywieŜa – składowisko zamknięte
dz. ozn. nr. geod. 106/1
Hajnówka
Hajnowski
Podlaske
000 542 250
6030016983
IN – odpady komunalne
Gmina Hajnówka (j.s.t.)
Ul. A. Zina 1
17-200 Hajnówka
000 542 250
6030016983
Gmina Hajnówka (j.s.t.)
Ul. A. Zina 1
17-200 Hajnówka
000 542 250
6030016983

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa,
przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego).

Gmina Hajnówka (j.s.t.)
Ul. A. Zina 1
17-200 Hajnówka

REGON (jeśli posiada)

000 542 250

NIP (jeśli posiada)

6030016983

Czy kierownik składowiska
odpadów posiada wymagane
kwalifikacje?
Liczba kwater

[tak/nie]

Nie dotyczy
1

Liczba kwater eksploatowanych

Nie dotyczy

Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie
budowy?
Czy składowisko jest w trakcie
eksploatacji (przed
zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie
rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie
monitoringu po zakończeniu
rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie
po zakończeniu monitoringu?

1
[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

2.
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2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.
2.10.

2.11.

2.12.

Decyzja lokalizacyjna (jeśli
dotyczy)
Decyzja o warunkach
zabudowy i zagospodarowania
terenu (jeśli dotyczy)
Pozwolenie na budowę
Pozwolenie na uŜytkowanie
(jeśli dotyczy)
Decyzja o wykonaniu przeglądu
ekologicznego na podstawie art.
33 ust. 1 ustawy
wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1
ustawy wprowadzającej2)
(jeśli dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o
dostosowaniu na podstawie art.
33 ust. 2 pkt 1 ustawy
wprowadzającej2) została
wykonana?
Czy decyzja o dostosowaniu
została przedłuŜona?
.
Czy przedłuŜona decyzja
została wykonana?

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji.

Państwowy Terenowy Inspektorat Sanitarny
4.07.1990 r.
PIS-0131/IV-1/L/13/H/90

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji.

Nie

Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji; wskazać, jeśli decyzja została uchylona.
Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji.
Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji.

Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania.
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i
dlaczego nie zostały wykonane.
JeŜeli tak, to na podstawie
jakiej decyzji - podać:
podstawę prawną, organ wydający,
datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i
dlaczego nie zostały
wykonane.

Nie
Nie

Nie

Nie

Nie

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Rok faktycznego dostosowania
składowiska odpadów.

Podać datę dostosowania

Nie dotyczy

Decyzja o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy
wprowadzającej2) (jeśli dotyczy)

Podać:
organ wydający,
datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania.

Nie dotyczy

Czy przepisów wć decyzji o
dostosowaniu na podstawie art.
33 ust. 2 pkt 2 ustawy
wprowadzającej2) została wykonana?

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i
dlaczego nie zostały wykonane.

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu
została przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja
została wykonana?

JeŜeli tak, to na podstawie
jakiej decyzji - podać: podstawę prawną,
organ wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji, wyznaczony rok
dostosowania.
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

228

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewóztwa Podlaskiego na lata 2003 – 2006

dlaczego nie zostały wykonane.
2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.
2.20.

2.21.

2.22.
2.23.
2.24.

2.25.

2.26.

2.27.
2.28.

Rok faktycznego dostosowania
składowiska odpadów
Decyzja o zamknięciu
składowiska na podstawie art.
33 ust. 6 ustawy
wprowadzającej2) (jeśli
dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu
składowiska na podstawie art.
33 ust. 6 ustawy
wprowadzającej2) została
wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu
została przedłuŜona?

Czy przedłuŜona decyzja o
zamknięciu została wykonana?
Zgoda na zamknięcie
wydzielonej części składowiska
na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach
Zgoda na zamknięcie
składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o
odpadach

Rok faktycznego zamknięcia
składowiska odpadów
Decyzja zatwierdzająca
instrukcję eksploatacji składowiska
Czy decyzja zatwierdzająca
instrukcję eksploatacji składowiska była
czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie odzysku
lub unieszkodliwiania odpadów
(jeśli dotyczy)
Pozwolenie zintegrowane (jeśli
dotyczy)
Czy składowisko jest
przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?
Czy dla składowiska była
wydana decyzja w sprawie

Podać rok.

Nie dotyczy

Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia.

Starostwo Powiatowe w Hajnówce
25.02.2004 r.
RŚ.7636/6-7/2003/04
2004 r.

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić
dlaczego

Tak

JeŜeli tak, to na podstawie
jakiej decyzji . podać:
podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji, wyznaczony rok zamknięcia.
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego.

Nie

Tak

Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania
przyjmowania odpadów.

Nie dotyczy

Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji, wyznaczony rok
zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania odpadów

Starostwo Powiatowe w Hajnówce
25.02.2004 r.
RŚ.7636/6-7/2003/04
31.12.2004 r.

Podać datę zamknięcia.

2003

Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji.

Nie dotyczy

JeŜeli tak, to wskazać na
jaki okres.

Nie dotyczy

Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania.
Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji, termin obowiązywania
JeŜeli tak, to podać termin
(planowany) złoŜenia wniosku.
JeŜeli tak, to podać dane nt.
decyzji:
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wstrzymania działalności?

podstawę prawną, organ wydający,
datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin wstrzymania działalności.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Czy składowisko jest ujęte w
wykazie zamieszczonym w
wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami określono
termin zamknięcia
składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w
wojewódzkiej bazie o
gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest
ujęte w bazie Wojewódzkiej
Inspekcji Ochrony Środowiska?
Czy składowisko jest ujęte w
bazie Wojewódzkiego Urzędu
Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte
w wykazie przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska w
2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte
w wykazie przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska w
2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte
w wykazie przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska w
2006 r.?

Tak
[tak/nie]

Tak
JeŜeli tak, to podać rok.
Tak

[tak/nie]

Tak
[tak/nie]
Tak
[tak/nie]

[tak/nie]

[tak/nie]

[tak/nie]

4.
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.
4.5.

Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona

m3
m3

875
700

Pojemność pozostała do zapełnienia

m3

175

Powierzchnia w granicach
korony
Uszczelnienie

m2

700

Brak [tak/nie]
Naturalna bariera
geologiczna (miąŜszość,współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)

Tak
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DrenaŜ odcieków

4.6.

Gromadzenie odcieków

Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Nie

Brak [tak/nie]

Tak

Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik
filtracji)

Brak danych

Kolektory (materiał, średnica)

Nie

Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ
kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

Brak danych

Zewnętrzny system rowów

Nie

Brak [tak/nie]

Tak

4.7.
W specjalnych zbiornikach
(pojemność, m3)

4.8.

4.9.

Postępowanie z odciekami

Instalacja do odprowadzania
gazu składowiskowego

Odprowadzenie dokanalizacji miejskiej
[tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów
technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub
podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik
ścieków oczyszczonych)

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.

4.16.

Nie
Nie
Nie
Nie

Brak [tak/nie]

Tak

Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni

Tak
Nie

Odzysk energii
4.10.

Nie

Nie

Brak [tak/nie]

Tak

Szerokość pasa [m]

Brak danych

Ogrodzenie

[tak/nie]

Nie

Rejestracja wjazdów

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

Pas zieleni

Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia i
dezynfekcji
Wykonywanie warstw
przekrywających odpady

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Tak

Materiał
(jeśli odpady, podać kod)
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Monitoring w fazie
przedeksploatacyjnej.
4.17.

4.18.

Monitoring w fazie
eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

Dane meteorologiczne

Nie

Kontrola wykonywania elementów słuŜących do
monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni
składowiska
Struktura i skład odpadów

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Brak danych

5.

5.1.

5.2.

Czy dostosowanie składowiska
JeŜeli tak, to wskazać
wymaga dodatkowych środków inansowych
szacowaną całkowitą kwotę i środki własne
(poza środkami własnymi
zarządzającego. Jeśli nie, wstawić .0..
zarządzającego)?
JeŜeli tak, to wskazać
Czy rekultywacja składowiska wymaga
szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie,
dodatkowych środków finansowych (poza
wstawić .0..
środkami własnymi zarządzającego)?

Nie dotyczy

49 000 PLN

6.
6.1.

6.2.

6.3.
6.4.
6.5.

6.6.

6.8.
6.9.

Czy na składowisku odpadów
są deponowane odpady komunalne?
Czy na składowisku odpadów
są deponowane wyłącznie odpady
wydobywcze określone w dyrektywie
2006/21/WE?.
Kody odpadów, które są dopuszczone do
składowania na składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki?4)
Kody odpadów dopuszczonych do
odzysku na składowisku odpadów (jeśli
dotyczy)
Czy do rekultywacji
wykorzystywane są odpady?
Masa odpadów składowana w
2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie
eksploatacji składowiska w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów stosowana do

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

Nie dotyczy
[tak/nie]

Nie dotyczy

Podać, w jakim celu są
wykorzystywane poszczególne rodzaje odpadów.

Nie dotyczy

JeŜeli tak, to podać jakie
rodzaje odpadów (kody) i na podstawie jakiej decyzji,
ze wskazaniem podstawy prawnej, organu wydającego, daty decyzji,
znaku decyzji.

Nie

[Mg]

1,0

[Mg]

0

[Mg]

0
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6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.17.

6.18.

rekultywacji po zamknięciu składowiska w
2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w
2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie
eksploatacji składowiska w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów stosowana do
rekultywacji po zamknięciu
składowiska w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów składowana w
2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie
eksploatacji składowiska w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów stosowana do
rekultywacji po zamknięciu składowiska w
2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w
2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2006 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów stosowana do
rekultywacji po zamknięciu
składowiska w 2006 r. (jeśli
dotyczy)

(kod odpadów)
[Mg]

Nie dotyczy

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg]
(kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg]
(kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg]
(kod odpadów)

Nie dotyczy
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Tabela Nr 45. Składowisko odpadów w Nowoberezowie
L.p.
1.

Elementy charakterystyki
składowiska odpadów
Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres składowiska odpadów

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela
składowiska odpadów

1.9.
1.10.
1.11.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Nazwa i adres właściciela
gruntu pod składowiskiem
odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego
składowiskiem odpadów

1.15
1.16

1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.

1.22.
1.23.

1.24.
1.25.

Informacje o składowisku
odpadów

Zakres danych

(N/O/IN; OUO)1)
Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału
jednostek samorządu terytorialnego)

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa,
przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego).

Nowoberezowo – składowisko zamknięte
dz. ozn. nr. geod. 246
Hajnówka
Hajnowski
Podlaske
000 542 250
6030016983
IN – odpady komunalne
Gmina Hajnówka (j.s.t.)
Ul. A. Zina 1
17-200 Hajnówka
000 542 250
6030016983
Gmina Hajnówka (j.s.t.)
Ul. A. Zina 1
17-200 Hajnówka
000 542 250
6030016983

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa,
przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego).

Gmina Hajnówka (j.s.t.)
Ul. A. Zina 1
17-200 Hajnówka

REGON (jeśli posiada)

000 542 250

NIP (jeśli posiada)

6030016983

Czy kierownik składowiska
odpadów posiada wymagane
kwalifikacje?
Liczba kwater

[tak/nie]

Nie dotyczy
1

Liczba kwater eksploatowanych

Nie dotyczy

Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie
budowy?
Czy składowisko jest w trakcie
eksploatacji (przed
zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie
rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie
monitoringu po zakończeniu
rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie
po zakończeniu monitoringu?

1
[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

2.
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2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.
2.10.

2.11.

2.12.

Decyzja lokalizacyjna (jeśli
dotyczy)
Decyzja o warunkach
zabudowy i zagospodarowania
terenu (jeśli dotyczy)
Pozwolenie na budowę
Pozwolenie na uŜytkowanie
(jeśli dotyczy)
Decyzja o wykonaniu przeglądu
ekologicznego na podstawie art.
33 ust. 1 ustawy
wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1
ustawy wprowadzającej2)
(jeśli dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o
dostosowaniu na podstawie art.
33 ust. 2 pkt 1 ustawy
wprowadzającej2) została
wykonana?
Czy decyzja o dostosowaniu
została przedłuŜona?
.
Czy przedłuŜona decyzja
została wykonana?

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji.

Państwowy Terenowy Inspektorat Sanitarny
4.07.1990 r.
PIS-0131/IV-1/L/12/H/90

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji.

Nie

Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji; wskazać, jeśli decyzja została uchylona.
Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji.
Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji.

Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania.
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i
dlaczego nie zostały wykonane.
JeŜeli tak, to na podstawie
jakiej decyzji - podać:
podstawę prawną, organ wydający,
datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i
dlaczego nie zostały
wykonane.

Nie
Nie

Nie

Nie

Nie

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Rok faktycznego dostosowania
składowiska odpadów.

Podać datę dostosowania

Nie dotyczy

Decyzja o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy
wprowadzającej2) (jeśli dotyczy)

Podać:
organ wydający,
datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania.

Nie dotyczy

Czy przepisów wć decyzji o
dostosowaniu na podstawie art.
33 ust. 2 pkt 2 ustawy
wprowadzającej2) została wykonana?

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i
dlaczego nie zostały wykonane.

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu
została przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja
została wykonana?

JeŜeli tak, to na podstawie
jakiej decyzji - podać: podstawę prawną,
organ wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji, wyznaczony rok
dostosowania.
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

235

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewóztwa Podlaskiego na lata 2003 – 2006

dlaczego nie zostały wykonane.
2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.
2.20.

2.21.

2.22.
2.23.
2.24.

2.25.

2.26.

2.27.
2.28.

Rok faktycznego dostosowania
składowiska odpadów
Decyzja o zamknięciu
składowiska na podstawie art.
33 ust. 6 ustawy
wprowadzającej2) (jeśli
dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu
składowiska na podstawie art.
33 ust. 6 ustawy
wprowadzającej2) została
wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu
została przedłuŜona?

Czy przedłuŜona decyzja o
zamknięciu została wykonana?
Zgoda na zamknięcie
wydzielonej części składowiska
na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach
Zgoda na zamknięcie
składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o
odpadach

Rok faktycznego zamknięcia
składowiska odpadów
Decyzja zatwierdzająca
instrukcję eksploatacji składowiska
Czy decyzja zatwierdzająca
instrukcję eksploatacji składowiska była
czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie odzysku
lub unieszkodliwiania odpadów
(jeśli dotyczy)
Pozwolenie zintegrowane (jeśli
dotyczy)
Czy składowisko jest
przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?
Czy dla składowiska była
wydana decyzja w sprawie

Podać rok.

Nie dotyczy

Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia.

Starostwo Powiatowe w Hajnówce
25.02.2004 r.
RŚ.7636/6-6/04
2004 r.

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić
dlaczego

Tak

JeŜeli tak, to na podstawie
jakiej decyzji . podać:
podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji, wyznaczony rok zamknięcia.
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego.

Nie

Tak

Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania
przyjmowania odpadów.

Nie dotyczy

Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji, wyznaczony rok
zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania odpadów

Starostwo Powiatowe w Hajnówce
25.02.2004 r.
RŚ.7636/6-6/2003/04
31.12.2004 r.

Podać datę zamknięcia.

2003

Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji.

Nie dotyczy

JeŜeli tak, to wskazać na
jaki okres.

Nie dotyczy

Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania.
Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji, termin obowiązywania
JeŜeli tak, to podać termin
(planowany) złoŜenia wniosku.
JeŜeli tak, to podać dane nt.
decyzji:
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wstrzymania działalności?

podstawę prawną, organ wydający,
datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin wstrzymania działalności.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Czy składowisko jest ujęte w
wykazie zamieszczonym w
wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami określono
termin zamknięcia
składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w
wojewódzkiej bazie o
gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest
ujęte w bazie Wojewódzkiej
Inspekcji Ochrony Środowiska?
Czy składowisko jest ujęte w
bazie Wojewódzkiego Urzędu
Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte
w wykazie przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska w
2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte
w wykazie przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska w
2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte
w wykazie przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska w
2006 r.?

[tak/nie]

JeŜeli tak, to podać rok.

[tak/nie]

[tak/nie]

[tak/nie]

[tak/nie]

[tak/nie]

[tak/nie]

4.
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.
4.5.

Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona

m3
m3

1875
1820

Pojemność pozostała do
zapełnienia

m3

55

Powierzchnia w granicach
korony
Uszczelnienie

m2

1500

Brak [tak/nie]
Naturalna bariera
geologiczna (miąŜszość,współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)

Tak
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DrenaŜ odcieków

4.6.

Gromadzenie odcieków

Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Nie

Brak [tak/nie]

Tak

Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik
filtracji)

Brak danych

Kolektory (materiał, średnica)

Nie

Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ
kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

Brak danych

Zewnętrzny system rowów

Nie

Brak [tak/nie]

Tak

4.7.
W specjalnych zbiornikach
(pojemność, m3)

4.8.

4.9.

Postępowanie z odciekami

Instalacja do odprowadzania
gazu składowiskowego

Odprowadzenie dokanalizacji miejskiej
[tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów
technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub
podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik
ścieków oczyszczonych)

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.

4.16.

Nie
Nie
Nie
Nie

Brak [tak/nie]

Tak

Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni

Tak
Nie

Odzysk energii
4.10.

Nie

Nie

Brak [tak/nie]

Nie

Szerokość pasa [m]

Brak danych

Ogrodzenie

[tak/nie]

Nie

Rejestracja wjazdów

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

Pas zieleni

Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia i
dezynfekcji
Wykonywanie warstw
przekrywających odpady

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Tak

Materiał
(jeśli odpady, podać kod)
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Monitoring w fazie
przedeksploatacyjnej.
4.17.

4.18.

Monitoring w fazie
eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

Dane meteorologiczne

Nie

Kontrola wykonywania elementów słuŜących do
monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni
składowiska
Struktura i skład odpadów

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Brak danych

5.

5.1.

5.2.

Czy dostosowanie składowiska
wymaga dodatkowych środków
finansowych (poza środkami
własnymi zarządzającego)?
Czy rekultywacja składowiska
wymaga dodatkowych środków
finansowych (poza środkami
własnymi zarządzającego)?

JeŜeli tak, to wskazać
szacowaną całkowitą kwotę i środki własne
zarządzającego. Jeśli nie, wstawić .0..
JeŜeli tak, to wskazać
szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie,
wstawić .0..

Nie dotyczy

105 000 PLN

6.
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.8.

Czy na składowisku odpadów
są deponowane odpady komunalne?
Czy na składowisku odpadów
są deponowane wyłącznie
odpady wydobywcze określone
w dyrektywie 2006/21/WE?.
Kody odpadów, które są
dopuszczone do składowania na
składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane
zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Gospodarki?4)
Kody odpadów dopuszczonych
do odzysku na składowisku
odpadów (jeśli dotyczy)
Czy do rekultywacji
wykorzystywane są odpady?

Masa odpadów składowana w
2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
odzyskowi na składowisku

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

Nie dotyczy

[tak/nie]

Nie dotyczy

Podać, w jakim celu są
wykorzystywane poszczególne rodzaje odpadów.

Nie dotyczy

JeŜeli tak, to podać jakie
rodzaje odpadów (kody) i na podstawie jakiej decyzji,
ze wskazaniem podstawy prawnej, organu wydającego, daty decyzji,
znaku decyzji.

Nie

[Mg]

3,0

[Mg]

0
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6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.17.

6.18.

odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów stosowana do
rekultywacji po zamknięciu
składowiska w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów składowana w
2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie
eksploatacji składowiska w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów stosowana do
rekultywacji po zamknięciu
składowiska w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów składowana w
2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów stosowana do
rekultywacji po zamknięciu
składowiska w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów składowana w
2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2006 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów stosowana do
rekultywacji po zamknięciu
składowiska w 2006 r. (jeśli
dotyczy)

[Mg]
(kod odpadów)

0

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg]
(kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg]
(kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg]
(kod odpadów)

Nie dotyczy
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Tabela Nr 46. Składowisko odpadów w Starym Berezowie
L.p.
1.

Elementy charakterystyki
składowiska odpadów
Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres składowiska odpadów

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela
składowiska odpadów

1.9.
1.10.
1.11.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Nazwa i adres właściciela
gruntu pod składowiskiem
odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego
składowiskiem odpadów

1.15
1.16

1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.

1.22.
1.23.

1.24.
1.25.

Informacje o składowisku
odpadów

Zakres danych

(N/O/IN; OUO)1)
Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału
jednostek samorządu terytorialnego)

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa,
przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego).

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa,
przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego).

Stare Berezowo
dz. ozn. nr. geod.289
Hajnówka
Hajnowski
Podlaske
000 542 250
6030016983
IN – odpady komunalne
Gmina Hajnówka (j.s.t.)
Ul. A. Zina 1
17-200 Hajnówka
000 542 250
6030016983
Skarb Państwa

Gmina Hajnówka (j.s.t.)
Ul. A. Zina 1
17-200 Hajnówka

REGON (jeśli posiada)

000 542 250

NIP (jeśli posiada)

6030016983

Czy kierownik składowiska
odpadów posiada wymagane
kwalifikacje?
Liczba kwater

[tak/nie]

Tak
1

Liczba kwater eksploatowanych

1

Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie
budowy?
Czy składowisko jest w trakcie
eksploatacji (przed
zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie
rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie
monitoringu po zakończeniu
rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie
po zakończeniu monitoringu?

0
[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

2.
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2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.
2.10.

2.11.

2.12.

Decyzja lokalizacyjna (jeśli
dotyczy)
Decyzja o warunkach
zabudowy i zagospodarowania
terenu (jeśli dotyczy)
Pozwolenie na budowę
Pozwolenie na uŜytkowanie
(jeśli dotyczy)
Decyzja o wykonaniu przeglądu
ekologicznego na podstawie art.
33 ust. 1 ustawy
wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1
ustawy wprowadzającej2)
(jeśli dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o
dostosowaniu na podstawie art.
33 ust. 2 pkt 1 ustawy
wprowadzającej2) została
wykonana?
Czy decyzja o dostosowaniu
została przedłuŜona?
.
Czy przedłuŜona decyzja
została wykonana?

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji.

Naczelnik Gminy w Hajnówce
22.05.1989 r.
Zn. III.UAN 8330/8/89

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji.

Nie

Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji; wskazać, jeśli decyzja została uchylona.
Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji.
Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji.

Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania.
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i
dlaczego nie zostały wykonane.
JeŜeli tak, to na podstawie
jakiej decyzji - podać:
podstawę prawną, organ wydający,
datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i
dlaczego nie zostały
wykonane.

Nie
Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Rok faktycznego dostosowania
składowiska odpadów.

Podać datę dostosowania

Nie dotyczy

Decyzja o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy
wprowadzającej2) (jeśli dotyczy)

Podać:
organ wydający,
datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania.

Nie

Czy przepisów wć decyzji o
dostosowaniu na podstawie art.
33 ust. 2 pkt 2 ustawy
wprowadzającej2) została wykonana?

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i
dlaczego nie zostały wykonane.

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu
została przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja
została wykonana?

JeŜeli tak, to na podstawie
jakiej decyzji - podać: podstawę prawną,
organ wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji, wyznaczony rok
dostosowania.
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i
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dlaczego nie zostały wykonane.
2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.
2.20.

2.21.

2.22.
2.23.

2.24.

2.25.

2.26.

2.27.
2.28.

Rok faktycznego dostosowania
składowiska odpadów
Decyzja o zamknięciu
składowiska na podstawie art.
33 ust. 6 ustawy
wprowadzającej2) (jeśli
dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu
składowiska na podstawie art.
33 ust. 6 ustawy
wprowadzającej2) została
wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu
została przedłuŜona?

Czy przedłuŜona decyzja o
zamknięciu została wykonana?
Zgoda na zamknięcie
wydzielonej części składowiska
na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach
Zgoda na zamknięcie
składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o
odpadach

Rok faktycznego zamknięcia
składowiska odpadów
Decyzja zatwierdzająca
instrukcję eksploatacji składowiska
Czy decyzja zatwierdzająca
instrukcję eksploatacji składowiska była
czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie odzysku
lub unieszkodliwiania odpadów
(jeśli dotyczy)
Pozwolenie zintegrowane (jeśli
dotyczy)
Czy składowisko jest
przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?
Czy dla składowiska była

Podać rok.

Nie dotyczy

Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia.

Starostwo Powiatowe w Hajnówce
25.02.2004 r.
RŚ.7636/6-4/2003/04
2009 r.

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić
dlaczego

Nie dotyczy

JeŜeli tak, to na podstawie
jakiej decyzji . podać:
podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji, wyznaczony rok zamknięcia.
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego.

Nie

Nie dotyczy

Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania
przyjmowania odpadów.

Nie

Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji, wyznaczony rok
zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania odpadów

Starostwo Powiatowe w Hajnówce
25.02.2004 r.
RŚ.7636/6-4/2003/04
31.12.2009

Podać datę zamknięcia.

Nie dotyczy

Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji.

Starostwo Powiatowe w Hajnówce
02.12.2003 r.
RŚ.7636/5-1/2003

JeŜeli tak, to wskazać na
jaki okres.

Nie

Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania.
Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji, termin obowiązywania
JeŜeli tak, to podać termin
(planowany) złoŜenia wniosku.
JeŜeli tak, to podać dane nt.
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wydana decyzja w sprawie
wstrzymania działalności?

decyzji:
podstawę prawną, organ wydający,
datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin wstrzymania działalności.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Czy składowisko jest ujęte w
wykazie zamieszczonym w
wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami określono
termin zamknięcia
składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w
wojewódzkiej bazie o
gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest
ujęte w bazie Wojewódzkiej
Inspekcji Ochrony Środowiska?
Czy składowisko jest ujęte w
bazie Wojewódzkiego Urzędu
Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte
w wykazie przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska w
2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte
w wykazie przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska w
2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte
w wykazie przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska w
2006 r.?

Tak
[tak/nie]

Tak
JeŜeli tak, to podać rok.
Tak

[tak/nie]

Tak
[tak/nie]
Tak
[tak/nie]

[tak/nie]

[tak/nie]

[tak/nie]

4.
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.
4.5.

Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona

m3
m3

11250
7100

Pojemność pozostała do
zapełnienia

m3

4150

Powierzchnia w granicach
korony
Uszczelnienie

m2

9000

Brak [tak/nie]
Naturalna bariera
geologiczna (miąŜszość,współczynnik filtracji)

Tak
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4.6.

Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)

Brak danych

Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Nie

Brak [tak/nie]

Tak

Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik
filtracji)

Brak danych

Kolektory (materiał, średnica)

Nie

Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ
kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

Nie dotyczy

Zewnętrzny system rowów

Nie

DrenaŜ odcieków

Gromadzenie odcieków

Brak [tak/nie]

Tak

4.7.
W specjalnych zbiornikach
(pojemność, m3)

4.8.

4.9.

Postępowanie z odciekami

Instalacja do odprowadzania
gazu składowiskowego

Odprowadzenie dokanalizacji miejskiej
[tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów
technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub
podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik
ścieków oczyszczonych)

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.

Nie
Nie
Nie
Nie

Brak [tak/nie]

Tak

Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni

Tak
Nie

Odzysk energii
4.10.

Nie dotyczy

Nie

Brak [tak/nie]

Tak

Szerokość pasa [m]

Nie dotyczy

Ogrodzenie

[tak/nie]

Nie

Rejestracja wjazdów

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

Pas zieleni

Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia i
dezynfekcji
Wykonywanie warstw
przekrywających odpady

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Tak
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Monitoring w fazie
przedeksploatacyjnej.
4.17.

4.18.

Monitoring w fazie
eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

Materiał
(jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do
monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni
składowiska
Struktura i skład odpadów

Grunt rodzimy
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
nie
Nie
Nie
Brak danych

5.

5.1.

5.2.

Czy dostosowanie składowiska
wymaga dodatkowych środków
finansowych (poza środkami
własnymi zarządzającego)?
Czy rekultywacja składowiska
wymaga dodatkowych środków
finansowych (poza środkami
własnymi zarządzającego)?

JeŜeli tak, to wskazać
szacowaną całkowitą kwotę i środki własne
zarządzającego. Jeśli nie, wstawić .0..
JeŜeli tak, to wskazać
szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie,
wstawić .0..

100 000 PLN

500 000 PLN

6.
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Czy na składowisku odpadów
są deponowane odpady komunalne?
Czy na składowisku odpadów
są deponowane wyłącznie
odpady wydobywcze określone
w dyrektywie 2006/21/WE?.
Kody odpadów, które są
dopuszczone do składowania na
składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane
zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Gospodarki?4)
Kody odpadów dopuszczonych
do odzysku na składowisku
odpadów (jeśli dotyczy)
Czy do rekultywacji
wykorzystywane są odpady?

Masa odpadów składowana w
2003 r. (jeśli dotyczy)

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie
200202; 200203; 200301; 200302; 200303; 200304; 200306;
200307; 200399; 170101; 170102; 170103; 170107; 170180;
170181; 1501; 16; 1905; 1906; 1908; 1909; 1912

[tak/nie]

Tak

Podać, w jakim celu są
wykorzystywane poszczególne rodzaje odpadów.

Nie dotyczy

JeŜeli tak, to podać jakie
rodzaje odpadów (kody) i na podstawie jakiej decyzji,
ze wskazaniem podstawy prawnej, organu wydającego, daty decyzji,
znaku decyzji.

Nie

[Mg]

8,7
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6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.17.

6.18.

Masa odpadów poddana
odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów stosowana do
rekultywacji po zamknięciu
składowiska w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów składowana w
2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie
eksploatacji składowiska w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów stosowana do
rekultywacji po zamknięciu
składowiska w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów składowana w
2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów stosowana do
rekultywacji po zamknięciu
składowiska w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów składowana w
2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2006 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów stosowana do
rekultywacji po zamknięciu
składowiska w 2006 r. (jeśli
dotyczy)

[Mg]

0

[Mg]
(kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

9,0

[Mg]

0

[Mg]
(kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

9,0

[Mg]

0

[Mg]
(kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

8,7

[Mg]

0

[Mg]
(kod odpadów)

Nie dotyczy
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Tabela Nr 47. Składowisko odpadów w Mochnatem
L.p.
1.

Elementy charakterystyki
składowiska odpadów
Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres składowiska odpadów

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela
składowiska odpadów

1.9.
1.10.
1.11.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Nazwa i adres właściciela
gruntu pod składowiskiem
odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego
składowiskiem odpadów

1.15
1.16

1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.

1.22.
1.23.

1.24.
1.25.

Informacje o składowisku
odpadów

Zakres danych

(N/O/IN; OUO)1)
Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału
jednostek samorządu terytorialnego)

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa,
przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego).

Mochnate – składowisko zamknięte
dz. ozn. nr. geod. 615
Hajnówka
Hajnowski
Podlaske
000 542 250
6030016983
IN – odpady komunalne
Gmina Hajnówka (j.s.t.)
Ul. A. Zina 1
17-200 Hajnówka
000 542 250
6030016983
Gmina Hajnówka (j.s.t.)
Ul. A. Zina 1
17-200 Hajnówka
000 542 250
6030016983

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa,
przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego).

Gmina Hajnówka (j.s.t.)
Ul. A. Zina 1
17-200 Hajnówka

REGON (jeśli posiada)

000 542 250

NIP (jeśli posiada)

6030016983

Czy kierownik składowiska
odpadów posiada wymagane
kwalifikacje?
Liczba kwater

[tak/nie]

Nie dotyczy
1

Liczba kwater eksploatowanych

Nie dotyczy

Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie
budowy?
Czy składowisko jest w trakcie
eksploatacji (przed
zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie
rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie
monitoringu po zakończeniu
rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie
po zakończeniu monitoringu?

1
[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

2.
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2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.
2.10.

2.11.

2.12.

Decyzja lokalizacyjna (jeśli
dotyczy)
Decyzja o warunkach
zabudowy i zagospodarowania
terenu (jeśli dotyczy)
Pozwolenie na budowę
Pozwolenie na uŜytkowanie
(jeśli dotyczy)
Decyzja o wykonaniu przeglądu
ekologicznego na podstawie art.
33 ust. 1 ustawy
wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1
ustawy wprowadzającej2)
(jeśli dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o
dostosowaniu na podstawie art.
33 ust. 2 pkt 1 ustawy
wprowadzającej2) została
wykonana?
Czy decyzja o dostosowaniu
została przedłuŜona?
.
Czy przedłuŜona decyzja
została wykonana?

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji.

Naczelnik Gminy w Hajnówce
Zn.BUD-8330/4/88
30.09.1988 r.

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji.

Nie

Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji; wskazać, jeśli decyzja została uchylona.
Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji.
Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji.

Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania.
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i
dlaczego nie zostały wykonane.
JeŜeli tak, to na podstawie
jakiej decyzji - podać:
podstawę prawną, organ wydający,
datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i
dlaczego nie zostały
wykonane.

Nie
Nie

Nie

Nie

Nie

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Rok faktycznego dostosowania
składowiska odpadów.

Podać datę dostosowania

Nie dotyczy

Decyzja o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy
wprowadzającej2) (jeśli dotyczy)

Podać:
organ wydający,
datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania.

Nie dotyczy

Czy przepisów wć decyzji o
dostosowaniu na podstawie art.
33 ust. 2 pkt 2 ustawy
wprowadzającej2) została wykonana?

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i
dlaczego nie zostały wykonane.

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu
została przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja
została wykonana?

JeŜeli tak, to na podstawie
jakiej decyzji - podać: podstawę prawną,
organ wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji, wyznaczony rok
dostosowania.
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

249

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewóztwa Podlaskiego na lata 2003 – 2006

dlaczego nie zostały wykonane.
2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.
2.20.

2.21.

2.22.
2.23.
2.24.

2.25.

2.26.

2.27.
2.28.

Rok faktycznego dostosowania
składowiska odpadów
Decyzja o zamknięciu
składowiska na podstawie art.
33 ust. 6 ustawy
wprowadzającej2) (jeśli
dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu
składowiska na podstawie art.
33 ust. 6 ustawy
wprowadzającej2) została
wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu
została przedłuŜona?

Czy przedłuŜona decyzja o
zamknięciu została wykonana?
Zgoda na zamknięcie
wydzielonej części składowiska
na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach
Zgoda na zamknięcie
składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o
odpadach

Rok faktycznego zamknięcia
składowiska odpadów
Decyzja zatwierdzająca
instrukcję eksploatacji składowiska
Czy decyzja zatwierdzająca
instrukcję eksploatacji składowiska była
czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie odzysku
lub unieszkodliwiania odpadów
(jeśli dotyczy)
Pozwolenie zintegrowane (jeśli
dotyczy)
Czy składowisko jest
przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?
Czy dla składowiska była
wydana decyzja w sprawie

Podać rok.

Nie dotyczy

Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia.

Starostwo Powiatowe w Hajnówce
25.02.2004 r.
RŚ.7636/6-8/2003/04
2004 r.

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić
dlaczego

Tak

JeŜeli tak, to na podstawie
jakiej decyzji . podać:
podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji, wyznaczony rok zamknięcia.
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego.

Nie

Tak

Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania
przyjmowania odpadów.

Nie dotyczy

Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji, wyznaczony rok
zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania odpadów

Starostwo Powiatowe w Hajnówce
25.02.2004 r.
RŚ.7636/6-8/2003/04
31.12.2004 r.

Podać datę zamknięcia.

2003

Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji.

Nie dotyczy

JeŜeli tak, to wskazać na
jaki okres.

Nie dotyczy

Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania.
Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji, termin obowiązywania
JeŜeli tak, to podać termin
(planowany) złoŜenia wniosku.
JeŜeli tak, to podać dane nt.
decyzji:
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wstrzymania działalności?

podstawę prawną, organ wydający,
datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin wstrzymania działalności.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Czy składowisko jest ujęte w
wykazie zamieszczonym w
wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami określono
termin zamknięcia
składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w
wojewódzkiej bazie o
gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest
ujęte w bazie Wojewódzkiej
Inspekcji Ochrony Środowiska?
Czy składowisko jest ujęte w
bazie Wojewódzkiego Urzędu
Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte
w wykazie przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska w
2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte
w wykazie przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska w
2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte
w wykazie przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska w
2006 r.?

Tak
[tak/nie]

Tak
JeŜeli tak, to podać rok.
Tak

[tak/nie]

Tak
[tak/nie]
Tak
[tak/nie]

[tak/nie]

[tak/nie]

[tak/nie]

4.
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.
4.5.

Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona

m3
m3

1250
1215

Pojemność pozostała do
zapełnienia

m3

35

Powierzchnia w granicach
korony
Uszczelnienie

m2

1000

Brak [tak/nie]
Naturalna bariera
geologiczna (miąŜszość,współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)

Tak
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DrenaŜ odcieków

4.6.

Gromadzenie odcieków

Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Nie

Brak [tak/nie]

Tak

Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik
filtracji)

Brak danych

Kolektory (materiał, średnica)

Nie

Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ
kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

Brak danych

Zewnętrzny system rowów

Nie

Brak [tak/nie]

Tak

4.7.
W specjalnych zbiornikach
(pojemność, m3)

4.8.

4.9.

Postępowanie z odciekami

Instalacja do odprowadzania
gazu składowiskowego

Odprowadzenie dokanalizacji miejskiej
[tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów
technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub
podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik
ścieków oczyszczonych)

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.

4.16.

Nie
Nie
Nie
Nie

Brak [tak/nie]

Tak

Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni

Tak
Nie

Odzysk energii
4.10.

Nie

Nie

Brak [tak/nie]

Tak

Szerokość pasa [m]

Brak danych

Ogrodzenie

[tak/nie]

Nie

Rejestracja wjazdów

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

Pas zieleni

Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia i
dezynfekcji
Wykonywanie warstw
przekrywających odpady

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Tak

Materiał
(jeśli odpady, podać kod)
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Monitoring w fazie
przedeksploatacyjnej.
4.17.

4.18.

Monitoring w fazie
eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

Dane meteorologiczne

Nie

Kontrola wykonywania elementów słuŜących do
monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni
składowiska
Struktura i skład odpadów

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Brak danych

5.

5.1.

5.2.

Czy dostosowanie składowiska
wymaga dodatkowych środków
finansowych (poza środkami
własnymi zarządzającego)?
Czy rekultywacja składowiska
wymaga dodatkowych środków
finansowych (poza środkami
własnymi zarządzającego)?

JeŜeli tak, to wskazać
szacowaną całkowitą kwotę i środki własne
zarządzającego. Jeśli nie, wstawić .0..
JeŜeli tak, to wskazać
szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie,
wstawić .0..

Nie dotyczy

70 000 PLN

6.
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.8.

Czy na składowisku odpadów
są deponowane odpady komunalne?
Czy na składowisku odpadów
są deponowane wyłącznie
odpady wydobywcze określone
w dyrektywie 2006/21/WE?.
Kody odpadów, które są
dopuszczone do składowania na
składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane
zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Gospodarki?4)
Kody odpadów dopuszczonych
do odzysku na składowisku
odpadów (jeśli dotyczy)
Czy do rekultywacji
wykorzystywane są odpady?

Masa odpadów składowana w
2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
odzyskowi na składowisku

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

Nie dotyczy

[tak/nie]

Nie dotyczy

Podać, w jakim celu są
wykorzystywane poszczególne rodzaje odpadów.

Nie dotyczy

JeŜeli tak, to podać jakie
rodzaje odpadów (kody) i na podstawie jakiej decyzji,
ze wskazaniem podstawy prawnej, organu wydającego, daty decyzji,
znaku decyzji.

Nie

[Mg]

2,0

[Mg]

0
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6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.17.

6.18.

odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów stosowana do
rekultywacji po zamknięciu
składowiska w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów składowana w
2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie
eksploatacji składowiska w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów stosowana do
rekultywacji po zamknięciu
składowiska w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów składowana w
2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów stosowana do
rekultywacji po zamknięciu
składowiska w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów składowana w
2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2006 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów stosowana do
rekultywacji po zamknięciu
składowiska w 2006 r. (jeśli
dotyczy)

[Mg]
(kod odpadów)

0

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg]
(kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg]
(kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg]
(kod odpadów)

Nie dotyczy
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Tabela Nr 48. Gminne składowisko odpadów stałych w Dubiczach Osocznych
L.p.
1.
1.1.

Elementy charakterystyki
składowiska odpadów
Ogólne informacje o obiekcie
Nazwa i adres składowiska odpadów

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska
Nazwa i adres właściciela
składowiska odpadów

1.9.
1.10.
1.11.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Nazwa i adres właściciela
gruntu pod składowiskiem
odpadów

1.12.
1.13.
1.14.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Nazwa i adres zarządzającego
składowiskiem odpadów

1.15
1.16

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.17.

Czy kierownik składowiska
odpadów posiada wymagane
kwalifikacje?
Liczba kwater
Liczba kwater eksploatowanych

1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.

1.23.
1.24.

1.25.
2.

Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie
budowy?
Czy składowisko jest w trakcie
eksploatacji (przed
zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie
rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie
monitoringu po zakończeniu
rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie
po zakończeniu monitoringu?
-

Zakres danych

Informacje o składowisku
odpadów
Gminne składowisko odpadów stałych w Dubiczach
Osocznych
Dubicze Cerkiewne
Hajnowski
Podlaske

(N/O/IN; OUO)1)
Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału
jednostek samorządu terytorialnego)

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa,
przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego).

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa,
przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego).

IN

-

-

[tak/nie]

-

-

[tak/nie]

-

[tak/nie]

-

[tak/nie]

-

[tak/nie]

-

[tak/nie]

-
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2.1.

Decyzja lokalizacyjna (jeśli
dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji.

-

2.2.

Decyzja o warunkach
zabudowy i zagospodarowania
terenu (jeśli dotyczy)
Pozwolenie na budowę

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji.

-

Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji; wskazać, jeśli decyzja została uchylona.
Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji.
Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji.

-

2.3.

2.4.
2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Pozwolenie na uŜytkowanie
(jeśli dotyczy)
Decyzja o wykonaniu przeglądu
ekologicznego na podstawie art.
33 ust. 1 ustawy
wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1
ustawy wprowadzającej2)
(jeśli dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o
dostosowaniu na podstawie art.
33 ust. 2 pkt 1 ustawy
wprowadzającej2) została
wykonana?
Czy decyzja o dostosowaniu
została przedłuŜona?
.

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja
została wykonana?

2.10.

Rok faktycznego dostosowania
składowiska odpadów.
Decyzja o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy
wprowadzającej2) (jeśli dotyczy)

2.11.

2.12.

Czy przepisów wć decyzji o
dostosowaniu na podstawie art.
33 ust. 2 pkt 2 ustawy
wprowadzającej2) została wykonana?

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu
została przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja
została wykonana?

-

Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania.

-

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i
dlaczego nie zostały wykonane.

-

JeŜeli tak, to na podstawie
jakiej decyzji - podać:
podstawę prawną, organ wydający,
datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i
dlaczego nie zostały
wykonane.
Podać datę dostosowania

-

Podać:
organ wydający,
datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania.
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i
dlaczego nie zostały wykonane.

JeŜeli tak, to na podstawie
jakiej decyzji - podać: podstawę prawną,
organ wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji, wyznaczony rok
dostosowania.
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i
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2.15.

Rok faktycznego dostosowania
składowiska odpadów

2.16.

Decyzja o zamknięciu
składowiska na podstawie art.
33 ust. 6 ustawy
wprowadzającej2) (jeśli
dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu
składowiska na podstawie art.
33 ust. 6 ustawy
wprowadzającej2) została
wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu
została przedłuŜona?

2.17.

2.18.

2.19.

Czy przedłuŜona decyzja o
zamknięciu została wykonana?

2.20.

Zgoda na zamknięcie
wydzielonej części składowiska
na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach
Zgoda na zamknięcie
składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o
odpadach
Rok faktycznego zamknięcia
składowiska odpadów
Decyzja zatwierdzająca
instrukcję eksploatacji składowiska
Czy decyzja zatwierdzająca
instrukcję eksploatacji składowiska była
czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie odzysku
lub unieszkodliwiania odpadów
(jeśli dotyczy)
Pozwolenie zintegrowane (jeśli
dotyczy)

2.21.

2.22.
2.23.
2.24.

2.25.

2.26.

2.27.

2.28.

Czy składowisko jest
przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?
Czy dla składowiska była
wydana decyzja w sprawie
wstrzymania działalności?

dlaczego nie zostały wykonane.
Podać rok.

-

Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia.

-

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić
dlaczego

-

JeŜeli tak, to na podstawie
jakiej decyzji . podać:
podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji, wyznaczony rok zamknięcia.
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego.

-

Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania
przyjmowania odpadów.
Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji, wyznaczony rok
zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania odpadów
Podać datę zamknięcia.

-

-

-

-

Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji.
JeŜeli tak, to wskazać na
jaki okres.

Nie dotyczy

Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania.

-

Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji, termin obowiązywania
JeŜeli tak, to podać termin
(planowany) złoŜenia wniosku.

-

JeŜeli tak, to podać dane nt.
decyzji:
podstawę prawną, organ wydający,
datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin wstrzymania działalności.

-
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3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Czy składowisko jest ujęte w
wykazie zamieszczonym w
wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami określono
termin zamknięcia
składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w
wojewódzkiej bazie o
gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest
ujęte w bazie Wojewódzkiej
Inspekcji Ochrony Środowiska?
Czy składowisko jest ujęte w
bazie Wojewódzkiego Urzędu
Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte
w wykazie przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska w
2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte
w wykazie przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska w
2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte
w wykazie przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska w
2006 r.?

[tak/nie]

-

JeŜeli tak, to podać rok.

-

[tak/nie]

-

[tak/nie]

-

[tak/nie]

-

[tak/nie]

--

[tak/nie]

-

[tak/nie]

-

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

4.6.

Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do
zapełnienia
Powierzchnia w granicach
korony
Uszczelnienie

DrenaŜ odcieków

m3
m3
m3
m2

1250
1215
35
1000

Brak [tak/nie]

Tak

Naturalna bariera
geologiczna (miąŜszość,współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Brak danych

Brak [tak/nie]
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik
filtracji)
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Kolektory (materiał, średnica)

Nie

Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ
kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

Brak danych

Zewnętrzny system rowów

Nie

4.7.

Gromadzenie odcieków

Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach
(pojemność, m3)

Tak
Nie

4.8.

Postępowanie z odciekami

Odprowadzenie dokanalizacji miejskiej
[tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów
technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub
podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik
ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]

Nie

4.9.

4.10.

Instalacja do odprowadzania
gazu składowiskowego

Pas zieleni

Nie
Nie
Nie

Tak

Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni

Tak
Nie

Odzysk energii

Nie

Brak [tak/nie]

Tak

Szerokość pasa [m]

Brak danych

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.

Urządzenia do mycia i
dezynfekcji
Wykonywanie warstw
przekrywających odpady

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Tak

Materiał
(jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne

Grunt rodzimy

Kontrola wykonywania elementów słuŜących do
monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne

Nie

4.16.

4.17.

4.18.

Monitoring w fazie
przedeksploatacyjnej.

Monitoring w fazie
eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej
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Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni
składowiska
Struktura i skład odpadów

Nie
Nie

JeŜeli tak, to wskazać
szacowaną całkowitą kwotę i środki własne
zarządzającego. Jeśli nie, wstawić .0..

0

JeŜeli tak, to wskazać
szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie,
wstawić .0..

70 000 PLN

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

Brak danych

5.
5.1.

5.2.

Czy dostosowanie składowiska
wymaga dodatkowych środków
finansowych (poza środkami
własnymi zarządzającego)?
Czy rekultywacja składowiska
wymaga dodatkowych środków
finansowych (poza środkami
własnymi zarządzającego)?

6.
6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.8.

6.9.

6.10.
6.11.

Czy na składowisku odpadów
są deponowane odpady komunalne?
Czy na składowisku odpadów
są deponowane wyłącznie
odpady wydobywcze określone
w dyrektywie 2006/21/WE?.
Kody odpadów, które są
dopuszczone do składowania na
składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane
zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Gospodarki?4)
Kody odpadów dopuszczonych
do odzysku na składowisku
odpadów (jeśli dotyczy)
Czy do rekultywacji
wykorzystywane są odpady?

Masa odpadów składowana w
2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów stosowana do
rekultywacji po zamknięciu
składowiska w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów składowana w
2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie

Nie dotyczy

[tak/nie]

Nie dotyczy

Podać, w jakim celu są
wykorzystywane poszczególne rodzaje odpadów.

Nie dotyczy

JeŜeli tak, to podać jakie
rodzaje odpadów (kody) i na podstawie jakiej decyzji,
ze wskazaniem podstawy prawnej, organu wydającego, daty decyzji,
znaku decyzji.
[Mg]

Nie

2,0

[Mg]

0

[Mg]
(kod odpadów)

0

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg]

Nie dotyczy
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6.12.

6.13.
6.14.

6.15.

6.17.

6.18.

eksploatacji składowiska w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów stosowana do
rekultywacji po zamknięciu
składowiska w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów składowana w
2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów stosowana do
rekultywacji po zamknięciu
składowiska w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów składowana w
2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2006 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów stosowana do
rekultywacji po zamknięciu
składowiska w 2006 r. (jeśli
dotyczy)

[Mg]
(kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg]
(kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg]
(kod odpadów)

Nie dotyczy
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Tabela Nr 49. Składowisko odpadów w Dubinach
L.p.
1.

Elementy charakterystyki
składowiska odpadów
Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres składowiska odpadów

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela
składowiska odpadów

1.9.
1.10.
1.11.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Nazwa i adres właściciela
gruntu pod składowiskiem
odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego
składowiskiem odpadów

1.15
1.16

1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.

1.22.
1.23.

1.24.
1.25.

Informacje o składowisku
odpadów

Zakres danych

(N/O/IN; OUO)1)
Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału
jednostek samorządu terytorialnego)

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa,
przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego).

Dubiny – składowisko zamknięte
dz. ozn. nr. geod. 339; 340
Hajnówka
Hajnowski
Podlaske
000 542 250
6030016983
IN – odpady komunalne
Gmina Hajnówka (j.s.t.)
Ul. A. Zina 1
17-200 Hajnówka
000 542 250
6030016983
Gmina Hajnówka (j.s.t.)
Ul. A. Zina 1
17-200 Hajnówka
000 542 250
6030016983

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa,
przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego).

Gmina Hajnówka (j.s.t.)
Ul. A. Zina 1
17-200 Hajnówka

REGON (jeśli posiada)

000 542 250

NIP (jeśli posiada)

6030016983

Czy kierownik składowiska
odpadów posiada wymagane
kwalifikacje?
Liczba kwater

[tak/nie]

Nie dotyczy
1

Liczba kwater eksploatowanych

Nie dotyczy

Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie
budowy?
Czy składowisko jest w trakcie
eksploatacji (przed
zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie
rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie
monitoringu po zakończeniu
rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie
po zakończeniu monitoringu?

1
[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

2.
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2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.
2.10.

2.11.

2.12.

Decyzja lokalizacyjna (jeśli
dotyczy)
Decyzja o warunkach
zabudowy i zagospodarowania
terenu (jeśli dotyczy)
Pozwolenie na budowę
Pozwolenie na uŜytkowanie
(jeśli dotyczy)
Decyzja o wykonaniu przeglądu
ekologicznego na podstawie art.
33 ust. 1 ustawy
wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1
ustawy wprowadzającej2)
(jeśli dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o
dostosowaniu na podstawie art.
33 ust. 2 pkt 1 ustawy
wprowadzającej2) została
wykonana?
Czy decyzja o dostosowaniu
została przedłuŜona?
.
Czy przedłuŜona decyzja
została wykonana?

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji.

Naczelnik Gminy w Hajnówce
Zn.BUD-8330/6/88
15.11.1988 r.

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji.

Nie

Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji; wskazać, jeśli decyzja została uchylona.
Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji.
Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji.

Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania.
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i
dlaczego nie zostały wykonane.
JeŜeli tak, to na podstawie
jakiej decyzji - podać:
podstawę prawną, organ wydający,
datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i
dlaczego nie zostały
wykonane.

Nie
Nie

Nie

Nie

Nie

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Rok faktycznego dostosowania
składowiska odpadów.

Podać datę dostosowania

Nie dotyczy

Decyzja o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy
wprowadzającej2) (jeśli dotyczy)

Podać:
organ wydający,
datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania.

Nie dotyczy

Czy przepisów wć decyzji o
dostosowaniu na podstawie art.
33 ust. 2 pkt 2 ustawy
wprowadzającej2) została wykonana?

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i
dlaczego nie zostały wykonane.

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu
została przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja
została wykonana?

JeŜeli tak, to na podstawie
jakiej decyzji - podać: podstawę prawną,
organ wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji, wyznaczony rok
dostosowania.
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i
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dlaczego nie zostały wykonane.
2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.
2.20.

2.21.

2.22.
2.23.
2.24.

2.25.

2.26.

2.27.

2.28.

Rok faktycznego dostosowania
składowiska odpadów
Decyzja o zamknięciu
składowiska na podstawie art.
33 ust. 6 ustawy
wprowadzającej2) (jeśli
dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu
składowiska na podstawie art.
33 ust. 6 ustawy wprowadzającej2)
została wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu
została przedłuŜona?

Czy przedłuŜona decyzja o
zamknięciu została wykonana?
Zgoda na zamknięcie
wydzielonej części składowiska
na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach
Zgoda na zamknięcie
składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o
odpadach

Rok faktycznego zamknięcia
składowiska odpadów
Decyzja zatwierdzająca
instrukcję eksploatacji składowiska
Czy decyzja zatwierdzająca
instrukcję eksploatacji składowiska była
czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie odzysku
lub unieszkodliwiania odpadów
(jeśli dotyczy)
Pozwolenie zintegrowane (jeśli
dotyczy)
Czy składowisko jest
przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?
Czy dla składowiska była
wydana decyzja w sprawie
wstrzymania działalności?

Podać rok.

Nie dotyczy

Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia.

Starostwo Powiatowe w Hajnówce
25.02.2004 r.
RŚ.7636/6-2/2003/04
2004 r.

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić
dlaczego

Tak

JeŜeli tak, to na podstawie
jakiej decyzji . podać:
podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji, wyznaczony rok zamknięcia.
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego.

Nie

Tak

Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania
przyjmowania odpadów.

Nie dotyczy

Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji, wyznaczony rok
zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania odpadów

Starostwo Powiatowe w Hajnówce
25.02.2004 r.
RŚ.7636/6-2/2003/04
31.12.2004 r.

Podać datę zamknięcia.

2003

Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji.

Nie dotyczy

JeŜeli tak, to wskazać na
jaki okres.

Nie dotyczy

Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania.
Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji, termin obowiązywania
JeŜeli tak, to podać termin
(planowany) złoŜenia wniosku.
JeŜeli tak, to podać dane nt.
decyzji:
podstawę prawną, organ wydający,
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datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin wstrzymania działalności.
3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Czy składowisko jest ujęte w
wykazie zamieszczonym w
wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami określono
termin zamknięcia
składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w
wojewódzkiej bazie o
gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest
ujęte w bazie Wojewódzkiej
Inspekcji Ochrony Środowiska?
Czy składowisko jest ujęte w
bazie Wojewódzkiego Urzędu
Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte
w wykazie przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska w
2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte
w wykazie przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska w
2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte
w wykazie przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska w
2006 r.?

Tak
[tak/nie]

Tak
JeŜeli tak, to podać rok.
Tak

[tak/nie]

Tak
[tak/nie]
Tak
[tak/nie]

[tak/nie]

[tak/nie]

[tak/nie]

4.
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.
4.5.

Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona

m3
m3

3750
3715

Pojemność pozostała do
zapełnienia

m3

35

Powierzchnia w granicach
korony
Uszczelnienie

m2

3000

Brak [tak/nie]
Naturalna bariera
geologiczna (miąŜszość,współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)

Tak
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DrenaŜ odcieków

4.6.

Gromadzenie odcieków

Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Nie

Brak [tak/nie]

Tak

Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik
filtracji)

Brak danych

Kolektory (materiał, średnica)

Nie

Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ
kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

Brak danych

Zewnętrzny system rowów

Nie

Brak [tak/nie]

Tak

4.7.
W specjalnych zbiornikach
(pojemność, m3)

4.8.

4.9.

Postępowanie z odciekami

Instalacja do odprowadzania
gazu składowiskowego

Odprowadzenie dokanalizacji miejskiej
[tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów
technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub
podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik
ścieków oczyszczonych)

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.

4.16.

Nie
Nie
Nie
Nie

Brak [tak/nie]

Tak

Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni

Tak
Nie

Odzysk energii
4.10.

Nie

Nie

Brak [tak/nie]

Tak

Szerokość pasa [m]

Brak danych

Ogrodzenie

[tak/nie]

Nie

Rejestracja wjazdów

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

Pas zieleni

Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia i
dezynfekcji
Wykonywanie warstw
przekrywających odpady

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Tak

Materiał
(jeśli odpady, podać kod)
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Monitoring w fazie
przedeksploatacyjnej.
4.17.

4.18.

Monitoring w fazie
eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

Dane meteorologiczne

Nie

Kontrola wykonywania elementów słuŜących do
monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni
składowiska
Struktura i skład odpadów

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Brak danych

5.

5.1.

5.2.

Czy dostosowanie składowiska
wymaga dodatkowych środków
finansowych (poza środkami
własnymi zarządzającego)?
Czy rekultywacja składowiska
wymaga dodatkowych środków
finansowych (poza środkami
własnymi zarządzającego)?

JeŜeli tak, to wskazać
szacowaną całkowitą kwotę i środki własne
zarządzającego. Jeśli nie, wstawić .0..
JeŜeli tak, to wskazać
szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie,
wstawić .0..

Nie dotyczy

20 000 PLN

6.
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.8.

Czy na składowisku odpadów
są deponowane odpady komunalne?
Czy na składowisku odpadów
są deponowane wyłącznie odpady
wydobywcze określone w dyrektywie
2006/21/WE?.
Kody odpadów, które są
dopuszczone do składowania na
składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane
zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Gospodarki?4)
Kody odpadów dopuszczonych
do odzysku na składowisku
odpadów (jeśli dotyczy)
Czy do rekultywacji
wykorzystywane są odpady?
Masa odpadów składowana w
2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie
eksploatacji składowiska w 2003 r. (jeśli

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

Nie dotyczy

[tak/nie]

Nie dotyczy

Podać, w jakim celu są
wykorzystywane poszczególne rodzaje odpadów.

Nie dotyczy

JeŜeli tak, to podać jakie
rodzaje odpadów (kody) i na podstawie jakiej decyzji,
ze wskazaniem podstawy prawnej, organu wydającego, daty decyzji,
znaku decyzji.

Nie

[Mg]

5,0

[Mg]

0
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6.9.
6.10.

6.11.

6.12.
6.13.
6.14.

6.15.

6.17.

dotyczy)
Masa odpadów stosowana do
rekultywacji po zamknięciu składowiska w
2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w
2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie
eksploatacji składowiska w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów stosowana do
rekultywacji po zamknięciu składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w
2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie
eksploatacji składowiska w 2005 r
Masa odpadów stosowana do
rekultywacji po zamknięciu
składowiska w 2005 r
Masa odpadów składowana w
2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie
eksploatacji składowiska w 2006 r. (jeśli
dotyczy)

[Mg]
(kod odpadów)

0

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg]
(kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg]
(kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg]

Nie dotyczy
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Tabela Nr 50. Składowisko odpadów w Nowosadach
L.p.
1.

Elementy charakterystyki
składowiska odpadów
Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres składowiska odpadów

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela
składowiska odpadów

1.9.
1.10.
1.11.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Nazwa i adres właściciela
gruntu pod składowiskiem
odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego
składowiskiem odpadów

1.15
1.16

1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.

1.22.
1.23.

1.24.
1.25.

Informacje o składowisku
odpadów

Zakres danych

(N/O/IN; OUO)1)
Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału
jednostek samorządu terytorialnego)

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa,
przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego).

Nowosady
dz. ozn. nr. geod.246
Hajnówka
Hajnowski
Podlaske
000 542 250
6030016983
IN – odpady komunalne
Gmina Hajnówka (j.s.t.)
Ul. A. Zina 1
17-200 Hajnówka

Skarb Państwa

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa,
przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego).

Gmina Hajnówka (j.s.t.)
Ul. A. Zina 1
17-200 Hajnówka

[tak/nie]

Tak

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik składowiska
odpadów posiada wymagane
kwalifikacje?
Liczba kwater

1

Liczba kwater eksploatowanych

1

Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie
budowy?
Czy składowisko jest w trakcie
eksploatacji (przed
zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie
rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie
monitoringu po zakończeniu
rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie
po zakończeniu monitoringu?

0
[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

2.
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2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.
2.10.

2.11.

2.12.

Decyzja lokalizacyjna (jeśli
dotyczy)
Decyzja o warunkach
zabudowy i zagospodarowania
terenu (jeśli dotyczy)
Pozwolenie na budowę
Pozwolenie na uŜytkowanie
(jeśli dotyczy)
Decyzja o wykonaniu przeglądu
ekologicznego na podstawie art.
33 ust. 1 ustawy
wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1
ustawy wprowadzającej2)
(jeśli dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o
dostosowaniu na podstawie art.
33 ust. 2 pkt 1 ustawy
wprowadzającej2) została
wykonana?
Czy decyzja o dostosowaniu
została przedłuŜona?
.
Czy przedłuŜona decyzja
została wykonana?

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji.

Naczelnik Gminy w Hajnówce
12.12.1988 r.
Zn. BUD-8330/7/88

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji.

Nie

Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji; wskazać, jeśli decyzja została uchylona.
Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji.
Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji.

Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania.
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i
dlaczego nie zostały wykonane.
JeŜeli tak, to na podstawie
jakiej decyzji - podać:
podstawę prawną, organ wydający,
datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i
dlaczego nie zostały
wykonane.

Nie
Nie

Nie

Nie

Nie

nie

Nie

Rok faktycznego dostosowania
składowiska odpadów.

Podać datę dostosowania

Nie dotyczy

Decyzja o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy
wprowadzającej2) (jeśli dotyczy)

Podać:
organ wydający,
datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania.

Nie

Czy przepisów wć decyzji o
dostosowaniu na podstawie art.
33 ust. 2 pkt 2 ustawy
wprowadzającej2) została wykonana?

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i
dlaczego nie zostały wykonane.

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu
została przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja
została wykonana?

JeŜeli tak, to na podstawie
jakiej decyzji - podać: podstawę prawną,
organ wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji, wyznaczony rok
dostosowania.
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i
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dlaczego nie zostały wykonane.
2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.
2.20.

2.21.

2.22.
2.23.

2.24.

2.25.

2.26.

2.27.
2.28.

Rok faktycznego dostosowania
składowiska odpadów
Decyzja o zamknięciu
składowiska na podstawie art.
33 ust. 6 ustawy
wprowadzającej2) (jeśli
dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu
składowiska na podstawie art.
33 ust. 6 ustawy
wprowadzającej2) została
wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu
została przedłuŜona?

Czy przedłuŜona decyzja o
zamknięciu została wykonana?
Zgoda na zamknięcie
wydzielonej części składowiska
na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach
Zgoda na zamknięcie
składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o
odpadach

Rok faktycznego zamknięcia
składowiska odpadów
Decyzja zatwierdzająca
instrukcję eksploatacji składowiska
Czy decyzja zatwierdzająca
instrukcję eksploatacji składowiska była
czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie odzysku
lub unieszkodliwiania odpadów
(jeśli dotyczy)
Pozwolenie zintegrowane (jeśli
dotyczy)
Czy składowisko jest
przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?
Czy dla składowiska była

Podać rok.

Nie dotyczy

Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia.

Starostwo Powiatowe w Hajnówce
25.02.2004 r.
RŚ.7636/6-1/2003/04
2009 r.

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić
dlaczego
JeŜeli tak, to na podstawie
jakiej decyzji . podać:
podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji, wyznaczony rok zamknięcia.
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego.

Nie

Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania
przyjmowania odpadów.

Nie

Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji, wyznaczony rok
zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania odpadów

Starostwo Powiatowe w Hajnówce
25.02.2004 r.
RŚ.7636/6-1/2003/04
31.12.2009 r.

Podać datę zamknięcia.

Nie dotyczy

Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji.

Starostwo Powiatowe w Hajnówce
02.12.2003 r.
RŚ.7636/5-2/2003

JeŜeli tak, to wskazać na
jaki okres.

Nie

Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania.
Podać:
organ wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji, termin obowiązywania
JeŜeli tak, to podać termin
(planowany) złoŜenia wniosku.
JeŜeli tak, to podać dane nt.
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wydana decyzja w sprawie
wstrzymania działalności?

decyzji:
podstawę prawną, organ wydający,
datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin wstrzymania działalności.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Czy składowisko jest ujęte w
wykazie zamieszczonym w
wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami określono
termin zamknięcia
składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w
wojewódzkiej bazie o
gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest
ujęte w bazie Wojewódzkiej
Inspekcji Ochrony Środowiska?
Czy składowisko jest ujęte w
bazie Wojewódzkiego Urzędu
Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte
w wykazie przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska w
2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte
w wykazie przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska w
2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte
w wykazie przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska w
2006 r.?

[tak/nie]

Tak

JeŜeli tak, to podać rok.

[tak/nie]

Tak

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

[tak/nie]

[tak/nie]

4.
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.
4.5.

Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona

m3
m3

2875
201

Pojemność pozostała do
zapełnienia

m3

2674

Powierzchnia w granicach
korony
Uszczelnienie

m2

2300

Brak [tak/nie]
Naturalna bariera
geologiczna (miąŜszość,współczynnik filtracji)

Tak
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DrenaŜ odcieków

4.6.

Gromadzenie odcieków

Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)

Brak danych

Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Nie

Brak [tak/nie]

Tak

Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik
filtracji)

Brak danych

Kolektory (materiał, średnica)

Nie

Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ
kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

Brak danych

Zewnętrzny system rowów

Nie

Brak [tak/nie]

Tak

4.7.
W specjalnych zbiornikach
(pojemność, m3)

4.8.

4.9.

Postępowanie z odciekami

Instalacja do odprowadzania
gazu składowiskowego

Odprowadzenie dokanalizacji miejskiej
[tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów
technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub
podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik
ścieków oczyszczonych)

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.

Nie
Nie
Nie
Nie

Brak [tak/nie]

Tak

Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni

Tak
Nie

Odzysk energii
4.10.

Nie dotyczy

Nie

Brak [tak/nie]

Tak

Szerokość pasa [m]

Nie dotyczy

Ogrodzenie

[tak/nie]

Nie

Rejestracja wjazdów

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

Pas zieleni

Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia i
dezynfekcji
Wykonywanie warstw
przekrywających odpady

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Tak
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Monitoring w fazie
przedeksploatacyjnej.
4.17.

4.18.

Monitoring w fazie
eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

Materiał
(jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do
monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni
składowiska
Struktura i skład odpadów

Grunt rodzimy
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Brak danych

5.

5.1.

5.2.

Czy dostosowanie składowiska
wymaga dodatkowych środków
finansowych (poza środkami własnymi
zarządzającego)?
Czy rekultywacja składowiska
wymaga dodatkowych środków
finansowych (poza środkami własnymi
zarządzającego)?

JeŜeli tak, to wskazać
szacowaną całkowitą kwotę i środki własne
zarządzającego. Jeśli nie, wstawić .0..
JeŜeli tak, to wskazać
szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie,
wstawić .0..

100 000 PLN

161 000 PLN

6.
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Czy na składowisku odpadów
są deponowane odpady komunalne?
Czy na składowisku odpadów
są deponowane wyłącznie
odpady wydobywcze określone
w dyrektywie 2006/21/WE?.
Kody odpadów, które są
dopuszczone do składowania na
składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane
zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Gospodarki?4)
Kody odpadów dopuszczonych
do odzysku na składowisku odpadów
(jeśli dotyczy)

6.6.

Czy do rekultywacji
wykorzystywane są odpady?

6.8.

Masa odpadów składowana w
2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana odzyskowi na

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie
200202; 200203; 200301; 200302; 200303; 200304; 200306;
200307; 200399; 170101; 170102; 170103; 170107; 170180;
170181; 1501; 16; 1905; 1906; 1908; 1909; 1912

[tak/nie]

Tak

Podać, w jakim celu są
wykorzystywane poszczególne rodzaje odpadów.

Nie dotyczy

JeŜeli tak, to podać jakie
rodzaje odpadów (kody) i na podstawie jakiej decyzji,
ze wskazaniem podstawy prawnej, organu wydającego, daty decyzji,
znaku decyzji.

Nie

[Mg]

8,5

[Mg]

0
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6.9.
6.10.
6.11.

6.12.
6.13.
6.14.

6.15.

6.17.

6.18.

składowisku odpadów w trakcie
eksploatacji składowiska w 2003 r
Masa odpadów stosowana do
[Mg]
rekultywacji po zamknięciu składowiska w
(kod odpadów)
2003 r.
Masa odpadów składowana w
[Mg]
2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana odzyskowi na
[Mg]
składowisku odpadów w trakcie
eksploatacji składowiska w 2004 r
Masa odpadów stosowana do
[Mg]
rekultywacji po zamknięciu składowiska w (kod odpadów)
2004 r.
Masa odpadów składowana w
[Mg]
2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie
[Mg]
eksploatacji składowiska w 2005 r.
Masa odpadów stosowana do
[Mg]
rekultywacji po zamknięciu składowiska w
(kod odpadów)
2005 r
Masa odpadów poddana odzyskowi na
[Mg]
składowisku odpadów w trakcie
eksploatacji składowiska w 2006 r.
Masa odpadów stosowana do
[Mg]
rekultywacji po zamknięciu
(kod odpadów)
składowiska w 2006 r. (jeśli
dotyczy)

Nie dotyczy
9,0
0

Nie dotyczy
9,0
0

Nie dotyczy

0

Nie dotyczy
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Tabela Nr 51. Składowisko Odpadów w Narwi
Lp.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Nazwa i adres składowiska odpadów
Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem
odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.
2.2.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik składowiska odpadów posiada
wymagane kwalifikacje?
Liczba kwater
Liczba kwater eksploatowanych
Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie budowy?
Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po
zakończeniu rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu
monitoringu?

Zakres danych

(N/O/IN; OUO)1)
Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa,
przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek
samorządu terytorialnego)

Informacje o składowisku odpadów

17-210 Narew przy drodze Bielska Podlaskiego
Narew
Hajnowski
Podlaskie
050659556
603-00-12-962
IN
Gmina Narew
0506659556
603-00-12-962

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa,
przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek
samorządu terytorialnego)

Gmina Narew
050659556
603-00-12-962

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa,
przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek
samorządu terytorialnego)

Urząd Gminy w Narwi
000546928
543-10-02-242

[tak/nie]

Nie

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

1
1
Nie

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

-

Decyzje administracyjne
Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)

2.3.

Pozwolenie na budowę

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji; wskazać jeśli
decyzja została uchylona
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego
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2.5.
2.6.
2.7.

Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2
pkt. 1 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt.1 ustawy wprowadzającej
2 - 1została wykonana?

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.
2.11.
2.12.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2
pkt 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt. 2 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.
2.16.
2.17.

2.18.
2.19.
2.20.
2.21.
2.22.
2.23.
2.24.
2.25.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art.
33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 została
wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?
Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?
Zgoda na zamknięcie wydzielonej części
składowiska na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach
Zgoda na zamkniecie składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach
Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów
Data zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska
Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska była czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (jeśli

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony
rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały
wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok
dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały
wykonane
Podać datę dostosowania
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony
rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały
wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok
dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały
wykonane

Nie

-

Nie
Nie

-

Nie

Podać rok

-

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony
rok zamknięcia

-

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego

Nie

JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok
zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony
rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania odpadów
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony
rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania odpadów
Podać datę zamknięcia
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Nie
Starostwo Powiatowe w Hajnówce RŚ.7636/3/2003r z
dnia 13.06.2003r.

JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres

Nie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin
obowiązywania

Starostwo Powiatowe w Hajnówce RŚ.7635/31/2006 z
dnia 9.11.2006r.
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dotyczy)
2.26.
2.27.
2.28.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)
Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?
Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie
wstrzymania działalności?

-

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

Nie

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ wydający,
datę wydania decyzji, znak decyzji, termin wstrzymania działalności

Nie

[tak/nie]

Tak

JeŜeli tak, to podać rok

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

-

Bazy danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w wykazie
zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki
odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o
gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego
Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2006 r.?

4.

Wymagania techniczne

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do zapełnienia
Powierzchnia w granicach korony

4.5.

Uszczelnienie

4.6.

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin
obowiązywania

DrenaŜ odcieków

4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

[tak/nie]

[tak/nie]

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
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7671
28261
5627,7
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Brak danych
Nie
100
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Tak
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4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji

4.15.
4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

5.

Dofinansowanie

5.1.

5.2.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Czy dostosowanie składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza środkami
własnymi zarządzającego)?
Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych
środków finansowych (poza środkami własnymi
zarządzającego)?

Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej podczyszczalni (odbiornik
ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

Tak
Nie
3
Tak
Tak
Tak
Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni składowiska
Struktura i skład odpadów

Tak
Gleba
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie

JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne
zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”
JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne
zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”

-

100 tys własne – 10 tys .

„O”

Odpady
Czy na składowisku odpadów są deponowane
odpady komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane
wyłącznie odpady wydobywcze określone w
dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do
składowania na składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Tak

Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje odpadów

-
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6.6.

Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?

6.7.

Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)

6.8.

6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.14.
6.15.
6.16.
6.17.

6.18.

JeŜeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie jakiej
decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu wydającego, daty
decyzji, znaku decyzji
[Mg]

Nie
269

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

691

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

588

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

703

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-
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Tabela nr 52. Składowisko odpadów w Olchówce
Lp.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Nazwa i adres składowiska odpadów
Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
składowiskiem odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.
2.2.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik składowiska odpadów posiada
wymagane kwalifikacje?
Liczba kwater
Liczba kwater eksploatowanych
Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie budowy?
Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po
zakończeniu rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu
monitoringu?

Zakres danych

Informacje o składowisku odpadów

Składowisko odpadów w Olchówce
Narewka
Hajnowski
Podlaskie
(N/O/IN; OUO)1)
Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa,
przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek
samorządu terytorialnego)

IN
Gmina Narewka

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa,
przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek
samorządu terytorialnego)

Gmina Narewka

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa,
przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek
samorządu terytorialnego)

Urząd Gminy w Narewka

[tak/nie]
Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

Decyzje administracyjne
Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)

2.3.

Pozwolenie na budowę

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji; wskazać jeśli
decyzja została uchylona
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
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2.5.
2.6.

2.7.

Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt. 1 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt.1 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.
2.11.

2.12.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt. 2 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.
2.16.

2.17.
2.18.
2.19.
2.20.
2.21.
2.22.
2.23.
2.24.
2.25.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na
podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2
- 1 została wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?
Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?
Zgoda na zamknięcie wydzielonej części
składowiska na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach
Zgoda na zamkniecie składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach
Rok faktycznego zamknięcia składowiska
odpadów
Data zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska
Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję
eksploatacji składowiska była czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie działalności w

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

-

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok
dostosowania

-

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok
dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane
Podać datę dostosowania
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok
dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok
dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane

-

Podać rok
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok
zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok
zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania odpadów
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok
zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania odpadów

-

Podać datę zamknięcia

-

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin
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zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
(jeśli dotyczy)
2.26.
2.27.
2.28.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)
Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?
Czy dla składowiska była wydana decyzja w
sprawie wstrzymania działalności?

obowiązywania
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin
obowiązywania

-

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku
JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ wydający,
datę wydania decyzji, znak decyzji, termin wstrzymania działalności

Bazy danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w wykazie
zamieszczonym w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie
o gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2006 r.?

4.

Wymagania techniczne

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do zapełnienia
Powierzchnia w granicach korony

4.5.

Uszczelnienie

4.6.

DrenaŜ odcieków

4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

Tak
[tak/nie]
JeŜeli tak, to podać rok

Tak
Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]
[tak/nie]

[tak/nie]

[tak/nie]

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w kierunku kolektorów,
%)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
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4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu
składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji

4.15.
4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

5.

Dofinansowanie

5.1.

5.2.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Czy dostosowanie składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?
Czy rekultywacja składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?

Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej podczyszczalni (odbiornik
ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni składowiska
Struktura i skład odpadów

-

JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne
zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”
JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne
zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”

Odpady
Czy na składowisku odpadów są deponowane
odpady komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane
wyłącznie odpady wydobywcze określone w
dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do
składowania na składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na

[tak/nie]
[tak/nie]

[tak/nie]
Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje odpadów
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składowisku odpadów (jeśli dotyczy)
6.6.
6.7.

6.8.

6.9.
6.10.

6.11.

6.12.
6.13.
6.14.
6.15.
6.16.
6.17.
6.18.

Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?
Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy)

JeŜeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie jakiej
decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu wydającego, daty
decyzji, znaku decyzji
[Mg]

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)
[Mg]

[Mg]

[Mg] (kod odpadów)
[Mg]
[Mg]
[Mg] (kod odpadów)
[Mg]
[Mg]
[Mg] (kod odpadów)
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Tabela Nr 53. Składowisko odpadów komunalnych w Kolnie
Lp.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Nazwa i adres składowiska odpadów
Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem
odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik składowiska odpadów posiada
wymagane kwalifikacje?
Liczba kwater
Liczba kwater eksploatowanych
Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie budowy?
Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po
zakończeniu rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu
monitoringu?

Zakres danych

Informacje o składowisku odpadów

Składowisko odpadów komunalnych w Kolnie
Miasto Kolno
Kolneński
Podlaskie
(N/O/IN; OUO)1)
Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

IN
Miasto Kolno
18-550 Kolno
Ul. Wojska Polskiego 20

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Miasto Kolno
18-550 Kolno
Ul. Wojska Polskiego 20

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Kolnie
Ul. Kolejowa 4
Zakład budŜetowy
450181987
721-12-28-904

[tak/nie]

tak

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

1
1
nie

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

Decyzje administracyjne
Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu (jeśli dotyczy)
Pozwolenie na budowę

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji; wskazać
jeśli decyzja została uchylona
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2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Pozwolenie na uŜytkowanie
Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2
pkt. 1 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt.1 ustawy wprowadzającej 2
- 1została wykonana?

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt
2 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt. 2 ustawy wprowadzającej 2
- 1została wykonana?

2.11.
2.12.

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art.
33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 została
wykonana?

2.16.
2.17.

2.18.

Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?

2.19.

Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?

2.20.

Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska
na podstawie art. 54 ustawy o odpadach

2.21.

Zgoda na zamkniecie składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach

2.22.
2.23.
2.24.

Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów
Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska
Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska była czasowa?

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały
wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę prawną,
organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok
dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały
wykonane
Podać datę dostosowania
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały
wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę prawną,
organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok
dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały
wykonane
Podać rok
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę prawną,
organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok
zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać datę zamknięcia
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Starostwo Powiatowe w Kolnie 17.08.2001 r.
RB.7351-140/98/01
Starostwo Powiatowe w Kolnie 04.02.2002r. RB.764413/2002
Starostwo Powiatowe w Kolnie 30.12.2003r. RB.
7644-13/02/03 data dostosowania 31.12.2005r.
Nie, zainstalowano jeden piezometr, o pozostałe
warunki dostosowania wystąpiono z wnioskiem o
przedłuŜeniem terminów wykonania
Art. 163 KPA w związku z art.33 ust. 2, pkt. 2 i art. 33
ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, Starostwo
Powiatowe w Kolnie RB. 7644-13/02/03/05 z
30.12.2005 r.
Nie dotyczy

Nie dotyczy
-

-

Starostwo Powiatowe w kolnie 31.03.2003r. RB.II
7644-I/2003

JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres
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Starosta Kolneński 21.12.2006r.
RB. 7644-40/06
20.12.2016r.

2.25.

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin
obowiązywania

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin
obowiązywania

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

Nie

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie
wstrzymania działalności?

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin wstrzymania
działalności

Nie

3.

Bazy danych i wykazy

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym
w wojewódzkim planie gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o
gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego
Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez
Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004
r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez
Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005
r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez
Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006
r.?

4.

Wymagania techniczne

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do zapełnienia
Powierzchnia w granicach korony

4.5.

Uszczelnienie

4.6.

4.7.

DrenaŜ odcieków

Gromadzenie odcieków

[tak/nie]
JeŜeli tak, to podać rok
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

[tak/nie]

[tak/nie]

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
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4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji

4.15.
4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

5.

Dofinansowanie

5.1.

5.2.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych
środków finansowych (poza środkami własnymi
zarządzającego)?
Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych
środków finansowych (poza środkami własnymi
zarządzającego)?

W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej podczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

Nie
Tak
15-20
Tak
Tak
Tak
Nie

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni składowiska
Struktura i skład odpadów

Tak
Piasek, ziemia
Tak
Nie
Nie występują
Tak
Tak
Nie występują
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie

JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne
zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”
JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne
zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”

Tak
Nie
Nie
Nie

Tak

Odpady
Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady
komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane
wyłącznie odpady wydobywcze określone w dyrektywie
2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania
na składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z

[tak/nie]

tak

[tak/nie]
Dane przekazano 20.07.2007
[tak/nie]
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6.5.

rozporządzeniem Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)

6.6.

Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?

6.7.

Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)

6.8.

6.9.
6.10.
6.11.

6.12.
6.13.
6.14.

6.15.
6.16.
6.17.

6.18.

Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje
odpadów
JeŜeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie
jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu
wydającego, daty decyzji, znaku decyzji
[Mg]

1783,0

[Mg]

[Mg] (kod odpadów)
[Mg]

2 058,8

[Mg]

[Mg] (kod odpadów)
[Mg]

2 021,9

[Mg]

[Mg] (kod odpadów)
[Mg]

2 143,3

[Mg]

[Mg] (kod odpadów)
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Tabela Nr 54. Składowisko odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne w Stawiskach
Lp.
1.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Nazwa i adres składowiska odpadów

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem
odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów

1.15.
1.16.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik składowiska odpadów posiada wymagane
kwalifikacje?
Liczba kwater
Liczba kwater eksploatowanych
Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie budowy?
Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po
zakończeniu rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu
monitoringu?

1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Informacje o składowisku odpadów

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

1.17.

Zakres danych

(N/O/IN; OUO)1)
Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Składowisko Odpadów inne niŜ niebezpieczne i
obojętne
Stawiski
Kolno
Podlaskie
000528830
721-10-03-298
IN
Jednostka Samorządu Terytorialnego
000528830
721-10-03-298

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Stawiskach
Ul. Palona 21 – zakład budŜetowy
001111753
721-00-03-250

[tak/nie]

Tak

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

1
1
0
nie

[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

nie
nie
nie

Decyzje administracyjne
Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
(jeśli dotyczy)
Pozwolenie na budowę

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Rada Miasta Stawiski Uchwała Nr 144/XXXV/94 r. z
dnia 26.04.1994 r.

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

-

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji;
wskazać jeśli decyzja została uchylona

-
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2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Pozwolenie na uŜytkowanie
Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt. 1
ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na podstawie art.
33 ust.2 pkt.1 ustawy wprowadzającej 2 - 1została
wykonana?

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2
ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na podstawie art.
33 ust.2 pkt. 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1została
wykonana?

2.11.
2.12.

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust.
6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33
ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 została wykonana?

2.16.
2.17.
2.18.

Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?

2.19.

Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została wykonana?

2.20.

Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach

2.21.

Zgoda na zamkniecie składowiska odpadów na podstawie
art. 54 ustawy o odpadach

2.22.
2.23.
2.24.
2.25.
2.26.

Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów
Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska
Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska była czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (jeśli dotyczy)
Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały
wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały
wykonane
Podać datę dostosowania
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały
wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały
wykonane
Podać rok
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać datę zamknięcia
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Starosta Kolneński
2002.02.04 RB.7644-8/2002
Nie dotyczy
-

-

Nie
Nie

Nie

Nie dotyczy
Starosta Kolneński RB. 7644/1/02/03 31.12.2006r.
zakończenie eksploatacji 31.12.2009r.
2009
Starosta Kolneński 2003.08.11 RB. II 7644-2/2003

JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres

Nie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

Starosta Kolneński 25.05.2007r. Nr RB.7644-33/07
termin obowiązujący do 30.05.2009r.
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2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia
zintegrowanego?

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

-

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie
wstrzymania działalności?

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin wstrzymania
działalności

-

[tak/nie]

Tak

JeŜeli tak, to podać rok

2009

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

Tak

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
4.

Bazy danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w
wojewódzkim planie gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono
termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o
gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej
Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu
Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez
Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez
Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez
Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006 r.?

[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

Wymagania techniczne

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do zapełnienia
Powierzchnia w granicach korony
Uszczelnienie

4.6.

DrenaŜ odcieków

4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej podczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
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4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji
Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej

5.
5.1.

5.2.

6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

6.7.
6.8.

Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

Teren leśny wokół składowiska
tak
tak
tak
Nie
Nie

[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni składowiska
Struktura i skład odpadów

Tak
Tak
-

JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne
zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”
JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne
zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”

0

Tak
248 080, 18 zł
10% środki własne

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

Nie

Dofinansowanie
Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych
środków finansowych (poza środkami własnymi
zarządzającego)?
Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych
środków finansowych (poza środkami własnymi
zarządzającego)?
Odpady
Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady
komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie
odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na
składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku
odpadów (jeśli dotyczy)
Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?

Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska

200202, 200302, 200307, 170103, 170181, 200203, 200303, 200309, 170107, 200301, 200306, 170102, 170180
[tak/nie]

tak

Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje
odpadów
JeŜeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie
jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu
wydającego, daty decyzji, znaku decyzji
[Mg]
[Mg]

Nie dotyczy
0
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6.9.

6.10.
6.11.

6.12.

6.13.
6.14.

6.15.

6.16.
6.17.

6.18.

w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu
składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu
składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu
składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu
składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)

[Mg] (kod odpadów)

0

[Mg]
[Mg]

304,65
0

[Mg] (kod odpadów)

0

[Mg]
[Mg]

715,7
0

[Mg] (kod odpadów)

0

[Mg]
[Mg]

773,10
0

[Mg] (kod odpadów)

0
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Tabela Nr 55. Składowisko odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne w Golankach
Lp.
1.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Nazwa i adres składowiska odpadów

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem
odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów

1.15.
1.16.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik składowiska odpadów posiada wymagane
kwalifikacje?
Liczba kwater
Liczba kwater eksploatowanych
Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie budowy?
Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po zakończeniu
rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu
monitoringu?

1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Informacje o składowisku odpadów

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

1.17.

Zakres danych

Składowisko odpadów innych niŜ niebezpieczne i
obojętne w Golankach
Grabowo
Kolno
Podlaskie
(N/O/IN; OUO)1)
Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Jednostka Samorządu Terytorialnego
Urząd Gminy Grabowo

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

[tak/nie]
Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

Decyzje administracyjne
Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu (jeśli dotyczy)
Pozwolenie na budowę

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji;
wskazać jeśli decyzja została uchylona
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2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Pozwolenie na uŜytkowanie
Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt. 1
ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na podstawie art.
33 ust.2 pkt.1 ustawy wprowadzającej 2 - 1została
wykonana?

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2
ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na podstawie art.
33 ust.2 pkt. 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1została
wykonana?

2.11.
2.12.

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33
ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33
ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 została wykonana?

2.16.
2.17.
2.18.

Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?

2.19.

Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została wykonana?

2.20.

Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach

2.21.

Zgoda na zamkniecie składowiska odpadów na podstawie
art. 54 ustawy o odpadach

2.22.
2.23.
2.24.
2.25.
2.26.

Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów
Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska
Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska była czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (jeśli dotyczy)
Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać datę dostosowania
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać rok
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać datę zamknięcia
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

-

Nie

-

JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania
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2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

-

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie
wstrzymania działalności?

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin
wstrzymania działalności

-

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
4.

Bazy danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w
wojewódzkim planie gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono
termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o
gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej
Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu
Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez
Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez
Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez
Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006 r.?

[tak/nie]
JeŜeli tak, to podać rok
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

[tak/nie]
[tak/nie]

Wymagania techniczne

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do zapełnienia
Powierzchnia w granicach korony
Uszczelnienie

4.6.

DrenaŜ odcieków

4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej podczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
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4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji
Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

5.
5.1.

5.2.

6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

6.7.
6.8.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej

Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni składowiska
Struktura i skład odpadów

-

Dofinansowanie
Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych
środków finansowych (poza środkami własnymi
zarządzającego)?
Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych
środków finansowych (poza środkami własnymi
zarządzającego)?

JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”
JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”

Odpady
Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady
komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie
odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na
składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku
odpadów (jeśli dotyczy)
Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?

Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska

[tak/nie]
[tak/nie]

[tak/nie]
Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje
odpadów
JeŜeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie
jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu
wydającego, daty decyzji, znaku decyzji
[Mg]
[Mg]
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6.9.

6.10.
6.11.

6.12.

6.13.

w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu
składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu
składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli dotyczy)

[Mg] (kod odpadów)

[Mg]
[Mg]

[Mg] (kod odpadów)

[Mg]

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego

300

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewóztwa Podlaskiego na lata 2003 – 2006

Tabela Nr 56. Składowisko odpadów w Turośli
Lp.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

1.

Zakres danych
Ogólne informacje o obiekcie

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Nazwa i adres składowiska odpadów
Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów

1.15.
1.16.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik składowiska odpadów posiada wymagane
kwalifikacje?
Liczba kwater
Liczba kwater eksploatowanych
Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie budowy?
Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po zakończeniu
rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu monitoringu?

1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.
2.2.

Informacje o składowisku odpadów
w trakcie rekultywacji
Turośl
Turośl
Kolno
podlaskie

(N/O/IN; OUO)1)
Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Urząd Gminy Turośl

Urząd Gminy Turośl

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

[tak/nie]

Nie

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

Bez kwater
---Bez kwater
Nie

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie [trwają przygotowania]

[tak/nie]

Nie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Bez decyzji

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Bez decyzji

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji;
wskazać jeśli decyzja została uchylona
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Bez pozwolenia na budowę

Decyzje administracyjne
Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
(jeśli dotyczy)

2.3.

Pozwolenie na budowę

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie
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2.5.
2.6.

Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie
art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt. 1
ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)

2.7.

Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na podstawie art.
33 ust.2 pkt.1 ustawy wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2
ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na podstawie art.
33 ust.2 pkt. 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1została
wykonana?

2.11.
2.12.

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6
ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33
ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 została wykonana?

2.16.
2.17.
2.18.

Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?

2.19.

Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została wykonana?

2.20.

Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach

2.21.

Zgoda na zamkniecie składowiska odpadów na podstawie art.
54 ustawy o odpadach

2.22.
2.23.
2.24.
2.25.

Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów
Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska
Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska była czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku
lub unieszkodliwiania odpadów (jeśli dotyczy)

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać datę dostosowania
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać rok
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać datę zamknięcia
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania
JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku
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zintegrowanego?
2.28.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
4.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie
wstrzymania działalności?

Tak

[tak/nie]

Tak

JeŜeli tak, to podać rok

Tak

[tak/nie]

----

[tak/nie]

----

[tak/nie]

----

[tak/nie]

----

[tak/nie]

-----

[tak/nie]

----

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej podczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni

5500
Około 4000
1,500
------Wał piasku

Bazy danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w
wojewódzkim planie gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono
termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o
gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej
Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu
Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez Urząd
Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez Urząd
Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez Urząd
Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006 r.?
Wymagania techniczne

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do zapełnienia
Powierzchnia w granicach korony

4.5.

Uszczelnienie

4.6.

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin
wstrzymania działalności

DrenaŜ odcieków

4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego
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4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji

4.15.
4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej

5.

Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych
środków finansowych (poza środkami własnymi
zarządzającego)?

5.2.

Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych środków
finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)?

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni składowiska
Struktura i skład odpadów

Piasek
------Przygotowania do monitoringu
----------------------------

JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”
JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”

0

150 000 zł

Odpady
Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady
komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie
odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na
składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku
odpadów (jeśli dotyczy)

6.6.

Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?

6.7.

Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)

6.8.

---Tak
Wokół las
Nie
Nie
Nie
Nie

Dofinansowanie

5.1.

6.

Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

Nie

Komunalne odpady niesegregowane, pochodzenia rolniczego
[tak/nie]
Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje
odpadów
JeŜeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie
jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu
wydającego, daty decyzji, znaku decyzji
[Mg]
[Mg]

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego
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6.9.
6.10.
6.11.

6.12.
6.13.
6.14.

6.15.
6.16.
6.17.

6.18.

Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu
składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu
składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu
składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu
składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)

[Mg] (kod odpadów)

Około 100 ton

[Mg]

Około 100 ton

[Mg]

----

[Mg] (kod odpadów)

Około 5500 m3

[Mg]

Około 100 ton

[Mg]

-----

[Mg] (kod odpadów)

-----

[Mg]

Odpady zabierane przez MPK Ostrołęka

[Mg]

-----

[Mg] (kod odpadów)

-----
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Tabela Nr 57. Składowisko odpadów we wsi Mściwuje
Lp.
1.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Nazwa i adres składowiska odpadów
Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów

1.15.
1.16.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik składowiska odpadów posiada wymagane
kwalifikacje?
Liczba kwater
Liczba kwater eksploatowanych
Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie budowy?
Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po zakończeniu
rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu monitoringu?

1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.
2.2.

Informacje o składowisku odpadów

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.17.

Zakres danych

(N/O/IN; OUO)1)
Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Mściwuje
Mały Płock
Kolneński
Podlaskie
IN
JST = Gmina Mały Płock
000542267

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

JST = Gmina Mały Płock
000542267

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Zakład Gospodarki Komunalnej w Małym Płocku
Ul. Ogrodowa 1

[tak/nie]

Tak

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

1
1
0
Nie

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie
Nie

[tak/nie]
[tak/nie]

Nie

Decyzje administracyjne
Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
(jeśli dotyczy)

2.3.

Pozwolenie na budowę

2.4.
2.5.

Pozwolenie na uŜytkowanie
Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji;
wskazać jeśli decyzja została uchylona
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
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art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)
2.6.

Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt. 1
ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)

2.7.

Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na podstawie art.
33 ust.2 pkt.1 ustawy wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2
ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na podstawie art.
33 ust.2 pkt. 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1została
wykonana?

2002.02.04
RB 7644-8/2002

2.18.

Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?

2.19.

Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została wykonana?

2.20.

Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach

2.21.

Zgoda na zamkniecie składowiska odpadów na podstawie art.
54 ustawy o odpadach

2.22.

Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać datę dostosowania
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać rok
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać datę zamknięcia

2.23.

Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

2.11.
2.12.

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6
ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33
ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 została wykonana?

2.16.
2.17.

2.24.
2.25.
2.26.

Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska była czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku
lub unieszkodliwiania odpadów (jeśli dotyczy)
Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

Nie
Nie

Nie

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie dotyczy

2009
Starosta Kolneński
2003.08.11
RB.II.7644-5/2003

JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres

Nie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,

Nie dotyczy
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termin obowiązywania
2.27.
2.28.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
4.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia
zintegrowanego?

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

Nie

Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie
wstrzymania działalności?

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin
wstrzymania działalności

Nie

[tak/nie]

Tak

JeŜeli tak, to podać rok

2009r.

Bazy danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w
wojewódzkim planie gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono
termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o
gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej
Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu
Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez Urząd
Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez Urząd
Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez Urząd
Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006 r.?

[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

Tak
Tak
Tak

[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

Wymagania techniczne

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do zapełnienia
Powierzchnia w granicach korony
Uszczelnienie

4.6.

DrenaŜ odcieków

4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej podczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
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4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji
Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej

5.
5.1.

5.2.

6.
6.1.

Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych
środków finansowych (poza środkami własnymi
zarządzającego)?
Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych środków
finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)?

6.7.
6.8.

Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na składowisku

6.4.
6.5.

Tak

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”
JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”

0

Tak
112 000 zł
Środki własne 10%

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

nie

Odpady

6.6.

6.3.

[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni składowiska
Struktura i skład odpadów

Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie

Dofinansowanie

Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady
komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie
odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na
składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku
odpadów (jeśli dotyczy)
Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?

6.2.

Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

200202, 200203, 200301, 200302, 200303, 200304, 200306, 200307, 200399
[tak/nie]

tak

Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje
odpadów
JeŜeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie
jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu
wydającego, daty decyzji, znaku decyzji
[Mg]
[Mg]

Nie dotyczy
0
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6.9.

6.10.
6.11.

6.12.

6.13.
6.14.

6.15.

6.16.
6.17.

6.18.

odpadów w trakcie eksploatacji składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu
składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu
składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu
składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu
składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)

[Mg] (kod odpadów)

0

[Mg]
[Mg]

98
0

[Mg] (kod odpadów)

0

[Mg]
[Mg]

55
0

[Mg] (kod odpadów)

0

[Mg]
[Mg]

35,4
0

[Mg] (kod odpadów)

0
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Tabela 58. Składowisko odpadów komunalnych we wsi Górskie
L.p.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Zakres danych

Informacje o składowisku odpadów

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres składowiska odpadów

1..2.

Gmina

-

Składowisko miejsko-gminne odpadów komunalnych w
m. Górskie
Kolno

1..3.

Powiat

-

kolneński

1.4.

Województwo

-

podlaskie

1..5.

REGON (jeśli posiada)

-

1..6.

NIP (jeśli posiada)

-

1.7.

Typ składowiska

(N/O/IN; OUO)1)

IN

1..8.

Nazwa i adres

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego).

Gmina Kolno, Miasto Kolno
Ul. Wojska Polskiego 20

1..9.

REGON (jeśli posiada)

-

1.10.

NIP (jeśli posiada)

-

1.11.

Nazwa i adres
odpadów

1.12.

REGON (jeśli posiada)

-

-

1.13.

NIP (jeśli posiada)

-

-

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego).

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul.
Kolejowa 4 Kolno

1.15

REGON (jeśli posiada)

-

45 01 81 987

1.16

NIP (jeśli posiada)

-

721-12-28-904

1.17.

Czy kierownik składowiska odpadów posiada wymagane
kwalifikacje?

[tak/nie]

Tak

1.18.

Liczba kwater

szt.

1

1.19.

Liczba kwater eksploatowanych

szt.

-

1.14.

właściciela składowiska odpadów

właściciela gruntu

pod

składowiskiem

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego).
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1.20.

Liczba kwater zamkniętych

szt.

-

1.21.

Czy składowisko jest w trakcie budowy?

[tak/nie]

Nie

1.22.

Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji
zamknięciem)?

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

1.23.

(przed

Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?

1.24.

Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po
rekultywacji?

1.25.

Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu monitoringu?

2.

Decyzje administracyjne

2.1.
2.2.

zakończeniu

Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja
o warunkach zabudowy

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji.

-

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji.

-

2.3.

Pozwolenie na budowę

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji;
wskazać,
jeśli decyzja została uchylona.

2.4.

Pozwolenie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji.

2.5.

Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie art.
33 ust. 1 ustawy wprowadzającej 2-)

2.6.

Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1
ustawy wprowadzającej 2-1 (jeśli dotyczy)

2.7.

Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33
ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej2-1 została wykonana?

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja
została wykonana?

Podać: organ wydający,
datę wydania decyzji,
znak decyzji.
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania.
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia
i dlaczego nie zostały wykonane.
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania.
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia

2.10.

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów

Podać datę dostosowania.

2.11.

Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy
wprowadzającej2-1 (jeśli dotyczy)

2.12.

Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33
ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej2-1 została wykonana?

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.14.
2.15.

na

uŜytkowanie (jeśli dotyczy)

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?
Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane.
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać:
podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji, wyznaczony rok dostosowania.
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane.
Podać rok.
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2.16.

Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzające j2-1
(jeśli dotyczy)

2.17.

Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6
ustawy wprowadzającej 2-1 została wykonana?

2.18.

Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?

2.19.

Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została wykonana?

Podać: organ wydający,
datę wydania decyzji,
znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia.
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego.
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać:
podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia.
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego.

-

-

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia,
datę zaprzestania przyjmowania odpadów.
Podać: organ wydający,
Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na podstawie art. 54
datę wydania decyzji, znak decyzji,
ustawy
wyznaczony rok zamknięcia,
o odpadach
datę zaprzestania przyjmowania odpadów.

Starostwo Powiatowe
26.09.2003r
RB. 7644-16/2003
31.12.2009r

2.22.

Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów

Podać datę zamknięcia.

-

2.23.

Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji.

-

2.24.

Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska
była czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów (jeśli dotyczy)

JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres.
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin
obowiązywania.

-

2.26.

Pozwolenie Zintegrowane
(jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin
obowiązywania.

-

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia
zintegrowanego?

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku.

2.20.

2.21.

2.25.

Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska na
podstawie
art. 54 ustawy o odpadach

Starostwo Powiatowe
12.09.2003
RB. 7644-12-3/02/03

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin
wstrzymania działalności.

-

-

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie
wstrzymania działalności?

3.

Bazy danych i wykazy

3.1.

Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w
wojewódzkim planie gospodarki odpadami?

3.2.

Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono
termin zamknięcia składowiska?
JeŜeli tak, to podać rok.

-

3.3.

Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o
gospodarce odpadami?

[tak/nie]

-

3.4.

Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej
Inspekcji Ochrony Środowiska?

[tak/nie]

-

-

[tak/nie]
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3.5.
3.6.

3.7.

Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu
Statystycznego?
[tak/nie]
Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki
[tak/nie]
do Ministerstwa Środowiska
Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska
2005 r.?

-

-

[tak/nie]

-

3.8.
4.

Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska 2006 [tak/nie]
Wymagania techniczne

4.1.

Pojemność całkowita

m3

-

4.2.

Pojemność zapełniona

m3

-

4.3.

Pojemność pozostała do zapełnienia

m3

Ok 8000

4.4.

Powierzchnia
w granicach korony

m2

15 865

Brak [tak/nie]
4.5.

Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik
filtracji)
Uszczelnienie

Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]

DrenaŜ odcieków

Kolektory (materiał, średnica)

Zewnętrzny system rowów
Gromadzenie odcieków

Postępowanie z odciekami

-

-

Brak [tak/nie]

nie
3

4.8.

-

-

Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w
kierunku kolektorów, %)

4.7.

-

Nie

Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)
4.6.

Grunty piaszczyste: piasek drobnoziarnisty, gliny
piaszczyste
i piaski gliniaste

W specjalnych zbiornikach (pojemność, m )

-

Odprowadzenie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]

Nie

Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]

Nie
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4.9.

4.10.

Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego

Pas zieleni

Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)

Nie

Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni ,odbiornik
ścieków oczyszczonych

Nie

Brak [tak/nie]

Brak

Z emisją do atmosfery

-

Spalanie w pochodni

-

Odzysk energii

-

Brak [tak/nie]

Naturalny masyw leśny

Szerokość pasa [m]

-

4.11.

Ogrodzenie

[tak/nie]

Nie

4.12.

Rejestracja wjazdów

[tak/nie]

Nie dotyczy

4.13.

Ewidencja odpadów

[tak/nie]

Nie dotyczy

4.14.

Waga

[tak/nie]

Nie

4.15.

Urządzenia

[tak/nie]

Nie

4.16.

Wykonywanie

[tak/nie]

Nie dotyczy

Materiał (jeśli odpady, podać kod)

-

Dane meteorologiczne

-

Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu

-

Wody powierzchniowe

-

Wody podziemne

-

Opad atmosferyczny

Tak

Wody powierzchniowe

Nie występują

Wody odciekowe

Nie

Wody podziemne

Nie występują

Gaz składowiskowy

Nie
Nie

4.17.

4.18.

Monitoring

do

mycia

i dezynfekcji

warstw przekrywających odpady

w

Monitoring
w
poeksploatacyjnej

fazie przedeksploatacyjnej

fazie eksploatacyjnej

lub

Osiadanie powierzchni składowiska
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Struktura i skład odpadów

Nie dotyczy

5.

Dofinansowanie

5.1.

Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych środków
finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)?

5.2.

Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych środków
finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)?

6.

Odpady

6.1.

Czy na składowisku odpadów są deponowane
komunalne?

6.2.

Czy na składowisku odpadów są deponowane
wyłącznie
[tak/nie]
odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE?.

-

Kody odpadów, które
na składowisku odpadów3)

-

-

[tak/nie]

-

6.3.
6.4.

6.5.

6.6.
6.7.
6.8.

-

JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę
i środki własne zarządzającego.Jeśli nie, wstawić „0".

odpady
-

są dopuszczone do składowania

Czy odpady są składowane zgodnie
rozporządzeniem Ministra Gospodarki?4)

z

Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku
Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje
odpadów (jeśli dotyczy)
odpadów.
JeŜeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie
jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu
Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?
wydającego, daty decyzji, znaku decyzji.
Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w
trakcie eksploatacji składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy)
[Mg]

6.9.

Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu
składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy)

[Mg] (kod odpadów)

6.10.

Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

6.11.

Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w
[Mg]
trakcie eksploatacji składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy)

6.12.
6.13.

6.14.

Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu
składowiska w 2004 r.
(jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana
w 2005 r. (jeśli dotyczy)

950 000 zł

[Mg] (kod odpadów)
[Mg]

Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w
[Mg]
trakcie eksploatacji składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy)
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6.15.

Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu
składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy)

6.16.

Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli dotyczy)

6.17.

Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2006 r. (jeśli
dotyczy)

6.18.

Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu
składowiska w 2006 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

-

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-
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Tabela Nr 59. Składowisko odpadów we wsi Korytki Borowe
Lp.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Nazwa i adres składowiska odpadów
Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów

1.15.
1.16.

1.25.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik składowiska odpadów posiada wymagane
kwalifikacje?
Liczba kwater
Liczba kwater eksploatowanych
Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie budowy?
Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po zakończeniu
rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu monitoringu?

2.

Decyzje administracyjne

1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.

2.1.
2.2.

Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
(jeśli dotyczy)

2.3.

Pozwolenie na budowę

2.4.
2.5.

Pozwolenie na uŜytkowanie
Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie

Zakres danych

(N/O/IN; OUO)1)
Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Informacje o składowisku odpadów

Korytki Borowe
Jedwabne
ŁomŜa
Podlaskie
IN
Gmina Jedwabne
Ul. świrki i Wigury 3
18-420 JEDWABNE
000527374
718-127-94-22
-

Komunalny Zakład BudŜetowy
Ul. Mickiewicza 4
18-420 JEDWABNE
001236377
718-000-23-51

[tak/nie]

tak

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

1
1
-

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

nie

[tak/nie]

nie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

GPT.7334-3/92 1992-05-15 Wójt Gminy Piątnica

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

-

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji;
wskazać jeśli decyzja została uchylona
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

VAN-7357-P-9/14/92 31.07.1992 Urząd Rejonowy w
ŁomŜy
nie
Starostwo Powiatowe w łomŜy
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art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt. 1
ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)

2.18.

Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?

2.19.

Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została wykonana?

2.20.

Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach

2.21.

Zgoda na zamkniecie składowiska odpadów na podstawie art.
54 ustawy o odpadach

2.22.

Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać datę dostosowania
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać rok
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać datę zamknięcia

2.23.

Data zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

2.24.

Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska była czasowa?

JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres

2.25.

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku
lub unieszkodliwiania odpadów (jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,

2.6.
2.7.

Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na podstawie art.
33 ust.2 pkt.1 ustawy wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2
ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na podstawie art.
33 ust.2 pkt. 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1została
wykonana?

2.11.
2.12.

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6
ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33
ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 została wykonana?

2.16.
2.17.

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego
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termin obowiązywania
Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia
zintegrowanego?

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

-

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie
wstrzymania działalności?

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin
wstrzymania działalności

-

3.

Bazy danych i wykazy
[tak/nie]

Tak

JeŜeli tak, to podać rok

-

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

-

[tak/nie]

-

[tak/nie]

-

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej podczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]

118200
34378
83822
1,1 ha (komora)
tak
-

2.27.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w
wojewódzkim planie gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono
termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o
gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej
Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu
Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez Urząd
Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez Urząd
Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez Urząd
Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006 r.?

4.

Wymagania techniczne

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do zapełnienia
Powierzchnia w granicach korony

4.5.

Uszczelnienie

4.6.

DrenaŜ odcieków

4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego
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tak
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4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji

4.15.
4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej

5.

Dofinansowanie

5.1.

Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych
środków finansowych (poza środkami własnymi
zarządzającego)?

5.2.

Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych środków
finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)?

6.

Odpady

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady
komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie
odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na
składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku
odpadów (jeśli dotyczy)

6.6.

Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?

6.7.

Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli dotyczy)

Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

nie
las
Tak
Tak
Taknie
nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni składowiska
Struktura i skład odpadów

Tak
Piezometry
-

JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”
JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”

Tak

-

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

nie

20 03 01, 20 03 07, 20 03 03, 20 02 01, 20 03 02, 20 03 99, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 11, 20 01 39, 20 01 40, 19 08 01,
19 08 02, 16 01 19, 19 08 05
[tak/nie]
Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje
odpadów
JeŜeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie
jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu
wydającego, daty decyzji, znaku decyzji
[Mg]

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego
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19 08 01 – 0,26 Mg
19 08 02 – 0,58 Mg
6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.
6.13.
6.14.

6.15.
6.16.
6.17.

6.18.

Masa odpadów poddawana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu
składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu
składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu
składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu
składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

0,9

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

20 03 01 – 362 Mg
19 08 01 – 0,27 Mg
19 08 02 – 1,07 Mg
19 08 05 – 3,05 Mg

[Mg]

7,49

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

20 03 01 – 334 Mg 19 08 01 – 0,40Mg
19 08 02 – 1,75 Mg 19 08 05 – 3,70 Mg

[Mg]

3,94

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

20 03 01 – 288 Mg 19 08 01 – 0,6 Mg
19 08 02 – 2,0 Mg 19 08 05 – 3,8 Mg

[Mg]

50,88

[Mg] (kod odpadów)

-
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Tabela Nr 60. Składowisko odpadów w Nowogrodzie
Lp.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres składowiska odpadów

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów

1.15.
1.16.

1.25.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik składowiska odpadów posiada wymagane
kwalifikacje?
Liczba kwater
Liczba kwater eksploatowanych
Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie budowy?
Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po zakończeniu
rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu monitoringu?

2.

Decyzje administracyjne

1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.

2.1.
2.2.

Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
(jeśli dotyczy)

Zakres danych

Informacje o składowisku odpadów

(N/O/IN; OUO)1)

Gminne składowisko odpadów innych niŜ
niebezpieczne i obojętne
Nowogród
ŁomŜa
Podlaskie
------IN/O

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Urząd Miejski w Nowogrodzie
Ul. ŁomŜyńska 41
18-414 Nowogród

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

000530086
718-14-33-716
Urząd Miejski w Nowogrodzie
Ul. ŁomŜyńska 41
18-414 Nowogród
000530086
718-14-33-716
Komunalny Zakład BudŜetowy 18-414 Nowogród
Ul. ŁomŜyńska 41
JST
000951971
718-005-24-26

[tak/nie]

Tak

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

Dzienne działki robocze
Nie

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

-

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

-
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2.3.

Pozwolenie na budowę

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie
Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie
art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt. 1
ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)

2.5.

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji;
wskazać jeśli decyzja została uchylona
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

2.18.

Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?

2.19.

Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została wykonana?

2.20.

Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach

2.21.

Zgoda na zamkniecie składowiska odpadów na podstawie art.
54 ustawy o odpadach

2.22.

Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać datę dostosowania
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać rok
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać datę zamknięcia

2.23.

Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

2.6.
2.7.

Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na podstawie art.
33 ust.2 pkt.1 ustawy wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2
ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na podstawie art.
33 ust.2 pkt. 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1została
wykonana?

2.11.
2.12.

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6
ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33
ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 została wykonana?

2.16.
2.17.

2.24.
2.25.

Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska była czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku

UAN-838-1106-3/77/84 z dnia 31.10.1984
ROŚB 7624/37/03 Starostwo Powiatowe w ŁomŜy
18.12.2003 r.
ROŚB 7624/37/03 Starostwo Powiatowe w ŁomŜy
18.12.2003 r.
tak
Art. 155 Kpa Starostwo Pow. 22.06.2007 ROŚB
7623/37/03 z dn. 12.2007
tak
2007
-

-

Starostwo Powiatowe ŁomŜa 8.12.2003r. ROŚB
7623/37/03
Nie
Nie upłynął termin decyzji
Nie
-

31.12.2009r.
Starostwo Powiatowe 10.01.03r. ROŚB 7623/1/03
10.01.2003r.

JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres

Nie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,

-
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lub unieszkodliwiania odpadów (jeśli dotyczy)

termin obowiązywania
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia
zintegrowanego?

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

Nie

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie
wstrzymania działalności?

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin
wstrzymania działalności

Nie

3.

Bazy danych i wykazy

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w
wojewódzkim planie gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono
termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o
gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej
Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu
Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez Urząd
Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez Urząd
Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez Urząd
Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006 r.?

4.

Wymagania techniczne

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do zapełnienia
Powierzchnia w granicach korony

4.5.

Uszczelnienie

4.6.

DrenaŜ odcieków

4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

Nie

[tak/nie]
JeŜeli tak, to podać rok
[tak/nie]
[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej podczyszczalni
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4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji

4.15.
4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej

5.

Dofinansowanie

5.1.

Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych
środków finansowych (poza środkami własnymi
zarządzającego)?

5.2.

Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych środków
finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)?

6.

Odpady

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady
komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie
odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na
składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku
odpadów (jeśli dotyczy)
Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?

(odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

Tak
-----------Nie
2m-4m
Tak
Tak
Tak
Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni składowiska
Struktura i skład odpadów

nie
Tak
Tak

JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”
JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”

1 mln , 30 % własnych

[tak/nie]

nie

[tak/nie]

Nie

200301, 200307, 200303, 200201, 200302, 200399, 160119, 190801, 190802, 190805, 200101, 200102, 200114, 200139,
200140
[tak/nie]
Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje
odpadów
JeŜeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie
jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu
wydającego, daty decyzji, znaku decyzji
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6.7.
6.8.

6.9.
6.10.
6.11.

6.12.
6.13.
6.14.

6.15.
6.16.
6.17.

6.18.

Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu
składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu
składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu
składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu
składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

187,68

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

210,9

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

168,74

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

181

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-
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Tabela Nr 61.Składowisko odpadów w Ratowie Piotrowie
Lp.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres składowiska odpadów

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem
odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik składowiska odpadów posiada
wymagane kwalifikacje?
Liczba kwater
Liczba kwater eksploatowanych
Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie budowy?
Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po
zakończeniu rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu
monitoringu?

Zakres danych

Informacje o składowisku odpadów

Ratowo Piotrowo Międzygminne składowisko
odpadów komunalnych
Śniadowo- ŁomŜa
ŁomŜa
Podlaskie
(N/O/IN; OUO)1)
Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału
jednostek samorządu terytorialnego)

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału
jednostek samorządu terytorialnego)

IN
JST 100%

JST 100%

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału
jednostek samorządu terytorialnego)

Jednostka powołana przez samorząd terytorialny
Wodociągi miejskiej Sp. z o.o. w ŁomŜy 18-402 ŁomŜa
ul. Poznańska 141 B
R – 450656410
718-16-69-985

[tak/nie]

Tak

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

2
1
Nie

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

-

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

-

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji; wskazać
jeśli decyzja została uchylona

AB.7351/W/132/00 2000.04.11 Starostwo Powiatowe
w ŁomŜy

Decyzje administracyjne
Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu (jeśli dotyczy)
Pozwolenie na budowę
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2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Pozwolenie na uŜytkowanie
Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2
pkt. 1 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt.1 ustawy wprowadzającej 2
- 1została wykonana?

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt
2 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt. 2 ustawy wprowadzającej 2
- 1została wykonana?

2.11.
2.12.

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art.
33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 została
wykonana?

2.16.
2.17.

2.18.
2.19.
2.20.
2.21.
2.22.
2.23.
2.24.
2.25.
2.26.

Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?
Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?
Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska
na podstawie art. 54 ustawy o odpadach
Zgoda na zamkniecie składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach
Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów
Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska
Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska była czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (jeśli dotyczy)
Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

ROŚB.7351/15-2/3/01/03 Starostwo Powiatowe w
ŁomŜy 2003.06.11

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

-

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały
wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę prawną,
organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok
dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały
wykonane
Podać datę dostosowania
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały
wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę prawną,
organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok
dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały
wykonane
Podać rok
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia

-

-

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę prawną,
organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok
zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania odpadów
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania odpadów
Podać datę zamknięcia
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Starostwo Powiatowe ROŚB.7623/56/02 2002 .02.07

JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin
obowiązywania
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin
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obowiązywania
Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

-

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie
wstrzymania działalności?

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin wstrzymania
działalności

-

3.

Bazy danych i wykazy
[tak/nie]

Tak

JeŜeli tak, to podać rok

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

2.27.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym
w wojewódzkim planie gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o
gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego
Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez
Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004
r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez
Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005
r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez
Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006
r.?

4.

Wymagania techniczne

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do zapełnienia
Powierzchnia w granicach korony

4.5.

Uszczelnienie

4.6.

DrenaŜ odcieków

4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

[tak/nie]

[tak/nie]

[tak/nie]

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego

28020,6 m3
5905,7 Mg
5039 Mg

10944 Mg

tak

Folia HDPE 2 mm
Tak
40 cm
Tworzywo sztuczne ∅ 10
∅ 16 [cm]
1%
Nie
Tak
18 m3
Nie
Tak
-
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4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji

4.15.
4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

5.

Dofinansowanie

5.1.

5.2.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych
środków finansowych (poza środkami własnymi
zarządzającego)?
Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych
środków finansowych (poza środkami własnymi
zarządzającego)?

Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej podczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

Około 20 m od składowiska – las
Tak
Tak
Tak
Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni składowiska
Struktura i skład odpadów

Tak
Tak

JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne
zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”
JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne
zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”

Nie
-

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

300 tys zł

Odpady
Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady
komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane
wyłącznie odpady wydobywcze określone w dyrektywie
2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania
na składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)
Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]
200301, 200102, 200307, 200111, 190801, 200201, 200399, 190805, 200101, 200302
[tak/nie]

Tak

Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje
odpadów
JeŜeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie jakiej

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego

-
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6.7.
6.8.

6.9.
6.10.
6.11.

6.12.
6.13.
6.14.

6.15.
6.16.
6.17.

6.18.

Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)

decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu wydającego, daty
decyzji, znaku decyzji
[Mg]

1280

[Mg]

[Mg] (kod odpadów)
[Mg]

1513

[Mg]

[Mg] (kod odpadów)
[Mg]

1660

[Mg]

[Mg] (kod odpadów)
[Mg]

1450,35

[Mg]

[Mg] (kod odpadów)

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego
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Tabela Nr 62. Składowisko odpadów komunalnych w Piątnicy
Lp.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres składowiska odpadów

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem
odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik składowiska odpadów posiada
wymagane kwalifikacje?
Liczba kwater
Liczba kwater eksploatowanych
Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie budowy?
Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po
zakończeniu rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu
monitoringu?

Zakres danych

(N/O/IN; OUO)1)
Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału
jednostek samorządu terytorialnego)

Informacje o składowisku odpadów

Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych w
Piątnica Włościańska
(przy drodze nr 668 Forty)
Piątnica
ŁomŜa
podlaskie
000542296
718-16-71-232
IN
100% Gmina Piątnica
000542296
718-16-71-232

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału
jednostek samorządu terytorialnego)

100% Gmina Piątnica

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału
jednostek samorządu terytorialnego)

000542296
718-16-71-232
Wodociągi Wiejskie Sp. z o. o.
ul. Poznańska 141
18-400 ŁomŜa
450656410
718-16-69-985

[tak/nie]

tak/ nr kwalifikacji 0006

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

3
2
0
nie

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

nie

[tak/nie]

nie

[tak/nie]

nie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

nie dotyczy

Decyzje administracyjne
Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu (jeśli dotyczy)
Pozwolenie na budowę

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji; wskazać

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego

Decyzja znak GPT. 7333-88/96 z dnia 02.12.1996 r.
wydana przez Wójta Gminy Piątnica
Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w ŁomŜy
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jeśli decyzja została uchylona
2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

2.5.

Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

2.6.

Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2
pkt. 1 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania

2.7.

Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt.1 ustawy wprowadzającej 2
- 1została wykonana?

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt
2 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt. 2 ustawy wprowadzającej 2
- 1została wykonana?

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały
wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę prawną,
organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok
dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały
wykonane
Podać datę dostosowania
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały
wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę prawną,
organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok
dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały
wykonane
Podać rok

2.16.

Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art.
33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia

2.17.

Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 została
wykonana?

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego

2.18.

Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?

2.11.
2.12.

2.19.
2.20.
2.21.
2.22.
2.23.
2.24.

Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?
Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska
na podstawie art. 54 ustawy o odpadach
Zgoda na zamkniecie składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach
Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów
Data zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska
Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska była czasowa?

JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę prawną,
organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok
zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania odpadów
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania odpadów
Podać datę zamknięcia
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego

znak UAN.7351/7/3/97 z dnia 03.07.1997r.
Decyzja Starostwa Powiatowego w ŁomŜy znak
ROŚB. 7623/28/06 z dnia 30.06. 2006r.
Decyzja Starostwa Powiatowego w ŁomŜy znak
ROŚB-7632-6/02 z dnia 25.01.2002r.
Decyzja Starostwa Powiatowego w ŁomŜy znak
ROŚB-7623/36/06 z dnia 8.12.2003r.;
dostosować do 2005 r.
Tak

-

nie
2005 r.
nie dotyczy
nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy
nie dotyczy
Decyzja Starostwa Powiatowego w ŁomŜy znak
ROŚB. 7623/36/03 z dnia 18.12.2003r.
2007 r.
nie dotyczy

nie
nie dotyczy
nie dotyczy
Decyzja Starostwa Powiatowego w ŁomŜy znak
ROŚB. 7623/36/03/07 z dnia 22.06.2007 r.
31.12.2009
Decyzja Starostwa Powiatowego w ŁomŜy znak ROŚB
7623/4/03 z dnia 28.01.2003 r.
nie
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2.25.

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (jeśli dotyczy)

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

nie

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie
wstrzymania działalności?

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin wstrzymania
działalności

nie

3.

Bazy danych i wykazy
[tak/nie]

tak

JeŜeli tak, to podać rok

zakończenie eksploatacji składowiska w 2009 r.

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

tak

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)

19 000
9 690
9 310
5 000
tak
glina, mułki-25 m grubości
nie
nie
nie
10-15 m grubości-ze Ŝwiru
Rurki drenarskie ceramiczne-średnica 100 mm ciąg
podłuŜny i poprzeczny

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym
w wojewódzkim planie gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o
gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego
Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez
Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004
r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez
Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005
r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez
Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006
r.?

4.

Wymagania techniczne

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do zapełnienia
Powierzchnia w granicach korony

4.5.

Uszczelnienie

4.6.

DrenaŜ odcieków

4.7.

Gromadzenie odcieków

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin
obowiązywania
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin
obowiązywania

Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego

w trakcie uzyskania
nie dotyczy

5,8% i 3%
nie
nie
6,5 m3
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4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji

4.15.
4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

5.

Dofinansowanie

5.1.

5.2.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych
środków finansowych (poza środkami własnymi
zarządzającego)?
Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych
środków finansowych (poza środkami własnymi
zarządzającego)?

Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej podczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

tak
nie
50
tak
tak
tak
nie

[tak/nie]

tak (brodzik)

[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni składowiska
Struktura i skład odpadów

tak
piasek
nie
nie
nie
tak
nie
nie
tak
tak
nie
nie
nie

JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne
zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”
JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne
zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”

nie
tak
nie
nie

0

0

Odpady
Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady
komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane
wyłącznie odpady wydobywcze określone w dyrektywie
2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania
na składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki4)

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

nie

20 03 01, 20 03 07, 20 03 03, 20 02 01, 20 03 02, 20 03 99, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 11,
20 01 39, 20 02 02, 16 01 19, 19 08 01, 19 08 02, 19 08 05
[tak/nie]

tak
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6.5.

Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)

6.6.

Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?

6.7.

Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)

6.8.

6.9.
6.10.
6.11.

6.12.
6.13.
6.14.

6.15.
6.16.
6.17.

6.18.

Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje
odpadów
JeŜeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie jakiej
decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu wydającego, daty
decyzji, znaku decyzji
[Mg]

nie dotyczy
nie dotyczy
205,00

[Mg]

nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

nie dotyczy

[Mg]

210,00

[Mg]

nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

nie dotyczy

[Mg]

2688,72

[Mg]

nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

nie dotyczy

[Mg]

3090,70

[Mg]

nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

nie dotyczy
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Tabela Nr 63.

Składowisko odpadów w Czartorii

Lp.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres składowiska odpadów

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem
odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów

1.15.
1.16.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik składowiska odpadów posiada wymagane
kwalifikacje?
Liczba kwater
Liczba kwater eksploatowanych
Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie budowy?
Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po zakończeniu
rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu
monitoringu?

1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Zakres danych

Informacje o składowisku odpadów

Składowisko odpadów komunalnych dla m. ŁomŜa i
gm. Miastkowo
Miastkowo
ŁomŜa
Podlaskie
(N/O/IN; OUO)1)
Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

IN
Urząd Miasta ŁomŜa
000525139
718-1011-808

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Gmina Miastkowo ul. ŁomŜyńska 32 18-413
Miastkowo
000536887
718-16-70-965

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

MPGKIM ZB w ŁomŜy ul. Poznańska 141, ŁomŜa
P-450011423
718-005-19-64

[tak/nie]

Tak

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

10
2
8
Nie

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

Decyzje administracyjne
Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu (jeśli dotyczy)
Pozwolenie na budowę

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji;
wskazać jeśli decyzja została uchylona
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2.4.
2.5.

Pozwolenie na uŜytkowanie
Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt. 1
ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na podstawie art.
33 ust.2 pkt.1 ustawy wprowadzającej 2 - 1została
wykonana?

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

2.18.

Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?

2.19.

Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została wykonana?

2.20.

Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach

2.21.

Zgoda na zamkniecie składowiska odpadów na podstawie
art. 54 ustawy o odpadach

2.22.

Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać datę dostosowania
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać rok
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać datę zamknięcia

2.23.

Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

2.6.
2.7.

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2
ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na podstawie art.
33 ust.2 pkt. 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1została
wykonana?

2.11.
2.12.

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33
ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33
ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 została wykonana?

2.16.
2.17.

2.24.
2.25.

Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska była czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (jeśli dotyczy)

UAN. 7353/4/34/98/01, 07.12.2001, Starosta Powiatu
ŁomŜyńskiego
Przegląd ekologiczny ROŚB. 7023/11/02, 25.01.2002,
Starosta Powiatu ŁomŜyńskiego

ŚR. IO. 66222/1/05, 17.02.2005r. Podlaski Urząd
Wojewódzki w Białymstoku – Wojewoda Podlaski

JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania
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2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

Tak. 19.01.2007 złoŜono wiosek o uzyskanie
pozwolenia zintegrowanego

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie
wstrzymania działalności?

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin
wstrzymania działalności

Nie

3.

Bazy danych i wykazy
[tak/nie]

Tak

JeŜeli tak, to podać rok

2012

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

tak

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]

537 500
460 000
77 500
111 600
Nie. Tak w kwaterach VIII, IX i X
Geomembrana bez warstwy uszczelniającej

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w
wojewódzkim planie gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono
termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o
gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej
Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu
Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez
Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez
Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez
Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006 r.?

4.

Wymagania techniczne

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do zapełnienia
Powierzchnia w granicach korony

4.5.

Uszczelnienie

4.6.

DrenaŜ odcieków

4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

3

W specjalnych zbiornikach (pojemność, m )
Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej podczyszczalni

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego

Geomembrana typu PEHD grubość 0,2
Folia 2 mm
tak

Nie
Zbieranie w studniach odcieków, rozdeszczowywanie
na niecce składowiska. 60 m3 pojemność
Nie
Nie
Rozdeszczowywanie na niecce składowiska
Nie
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4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji

4.15.
4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej

5.

Dofinansowanie

5.1.

5.2.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych
środków finansowych (poza środkami własnymi
zarządzającego)?
Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych
środków finansowych (poza środkami własnymi
zarządzającego)?

(odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
4m
Tak
Tak
Tak
Tak

[tak/nie]

Tak – brodzik dezynfekcyjny

[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni składowiska
Struktura i skład odpadów

Tak
Piasek

JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”
JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”

Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

0

4 000 000

Odpady
Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady
komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie
odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na
składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku
odpadów (jeśli dotyczy)
Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie

16 02 16, 17 03 80, 17 06 01, 19 08 01, 19 08 02, 20 03 01
[tak/nie]

tak

Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje
odpadów
JeŜeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie
jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu
wydającego, daty decyzji, znaku decyzji
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6.7.
6.8.

6.9.
6.10.
6.11.

6.12.
6.13.
6.14.

6.15.
6.16.
6.17.

6.18.

Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu
składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu
składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu
składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu
składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

17 606,58

[Mg]

[Mg] (kod odpadów)
[Mg]

17 201,31

[Mg]

[Mg] (kod odpadów)
[Mg]

16 970,11

[Mg]

[Mg] (kod odpadów)
[Mg]

17 446,81

[Mg]

[Mg] (kod odpadów)
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Tabela Nr 64.

Karta składowiska odpadów w Wiźnie

Lp.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Nazwa i adres składowiska odpadów
Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem
odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów

1.15.
1.16.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik składowiska odpadów posiada wymagane
kwalifikacje?
Liczba kwater
Liczba kwater eksploatowanych
Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie budowy?
Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po zakończeniu
rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu
monitoringu?

1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.
2.2.

Zakres danych

(N/O/IN; OUO)1)
Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Informacje o składowisku odpadów

Składowisko Odpadów innych niŜ niebezpieczne
Wizna
ŁomŜa
Podlaskie
IN
Urząd Gminy Wizna
Ul. Plac Kpt. Raginisa 35
18-430 Wizna
000550605
Urząd Gminy Wizna
Ul. Plac Kpt. Raginisa 35
18-430 Wizna
000550605
71814-29-301
Urząd Gminy Wizna
Ul. Plac Kpt. Raginisa 35
18-430 Wizna
000550605
71814-29-05

[tak/nie]

Nie

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

1
1
0
Nie

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Nie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Nie

Decyzje administracyjne
Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu (jeśli dotyczy)

2.3.

Pozwolenie na budowę

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji;
wskazać jeśli decyzja została uchylona
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
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2.5.

Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt. 1
ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na podstawie art.
33 ust.2 pkt.1 ustawy wprowadzającej 2 - 1została
wykonana?

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Tak – decyzja Starosty ŁomŜyńskiego
Wysypisko Przewidziane do zamknięcia do
31.12.2009r.

2.18.

Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?

2.19.

Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została wykonana?

2.20.

Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach

2.21.

Zgoda na zamkniecie składowiska odpadów na podstawie
art. 54 ustawy o odpadach

2.22.

Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać datę dostosowania
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać rok
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać datę zamknięcia

2.23.

Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

2.6.
2.7.

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2
ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na podstawie art.
33 ust.2 pkt. 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1została
wykonana?

2.11.
2.12.

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33
ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33
ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 została wykonana?

2.16.
2.17.

2.24.
2.25.
2.26.

Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska była czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (jeśli dotyczy)
Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania
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-

-

Tak Starostwo Powiatowe w ŁomŜy ROŚB.7623/33/03
z dnia 18.12.2003
Tak
Nie
Nie dotyczy
Nie

Nie
ROŚB. 7623-1/03 z 29.02.03r. Starostwo Powiatowe
w ŁomŜy
Nie
Nie
Nie dotyczy
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2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

Nie

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie
wstrzymania działalności?

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin
wstrzymania działalności

Nie

3.

Bazy danych i wykazy
[tak/nie]

Tak

JeŜeli tak, to podać rok

Tak 2004

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej podczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery

1,12
0,70
0,42
Brak danych
Tak
Gliny

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w
wojewódzkim planie gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono
termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o
gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej
Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu
Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez
Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez
Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez
Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006 r.?

4.

Wymagania techniczne

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do zapełnienia
Powierzchnia w granicach korony

4.5.

Uszczelnienie

4.6.

DrenaŜ odcieków

4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego
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4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji

4.15.
4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej

5.

Dofinansowanie

5.1.

5.2.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych
środków finansowych (poza środkami własnymi
zarządzającego)?
Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych
środków finansowych (poza środkami własnymi
zarządzającego)?

Nie
Tak
Nie
Nie
Nie

[tak/nie]

Mycie – Nie, brodzik - dezynfekcja

[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni składowiska
Struktura i skład odpadów

Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie

JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”
JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”

Nie jest przewidziane dostosowanie wysypiska.
Przewiduje się zamknięcie składowiska i jego
rekultywację w 2010 roku
Tak. W tej chwili nie oszacowano kosztów rekultywacji
składowiska. Dokumentacja w opracowaniu .
Szacowany koszt ok. 80 000 zł

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

Nie

Odpady
Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady
komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie
odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na
składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku
odpadów (jeśli dotyczy)

6.6.

Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?

6.7.

Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska

6.8.

Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

200301,200307,200303,200201,200302,200399,160119,
190801,190802,200101,200102,200111,200139,200140
[tak/nie]

Tak

Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje
odpadów
JeŜeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie
jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu
wydającego, daty decyzji, znaku decyzji
[Mg]

-

[Mg]

-
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6.9.
6.10.
6.11.

6.12.
6.13.
6.14.

6.15.
6.16.
6.17.

6.18.

w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu
składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu
składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu
składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu
składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

40,8

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

51,5

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

50

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

.
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Tabela Nr 65. Składowisko odpadów w Piankach
L.p.
1.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Zakres danych

Informacje o składowisku odpadów

Ogólne informacje o obiekcie
Gminne Składowisko

1.1.

Nazwa i adres składowiska odpadów

1.2.

Gmina

Zbójna

1.3.

Powiat

ŁomŜyński

1.4.

Województwo

Podlaskie

1.5.

REGON (jeśli posiada)

1.6.

NIP (jeśli posiada)

1.7.

Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

Odpadów w Piankach

(N/O/IN; OUO)1)
Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego).

IN
Urząd Gminy w Zbójnej
18-416 Zbójna
ul. ŁomŜyńska 64

1.9.

REGON (jeśli posiada)

R-000548525

1.10.

NIP (jeśli posiada)

721-11-43-154

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem
odpadów

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego).

Urząd Gminy w Zbójnej
18-416 Zbójna
ul.ŁomŜyńska 64

1.12.

REGON (jeśli posiada)

1.13.

NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i
odpadów

1.15

REGON (jeśli posiada)

1.16

NIP (jeśli posiada)

1.17.

Czy kierownik składowiska
wymagane kwalifikacje?

1.18.

Liczba kwater

szt.

2

1.19.

Liczba kwater eksploatowanych

szt.

1

1.20.

Liczba kwater zamkniętych

szt.

0

1.21.

Czy składowisko jest w trakcie budowy?

[tak/nie]

nie

adres

zarządzającego

składowiskiem

odpadów

posiada

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego).

[tak/nie]
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L.p.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Zakres danych

1.22.

Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?

[tak/nie]

1.23.

Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?

[tak/nie]

1.24.

Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po
zakończeniu rekultywacji?

[tak/nie]

1.25.

Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu
monitoringu?

[tak/nie]

2.

Informacje o składowisku odpadów
tak
nie
nie
nie

Decyzje administracyjne

2.1.

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

2.2.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu (jeśli dotyczy)

2.3.

Pozwolenie na budowę

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji,

Nie dotyczy

znak decyzji.
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji.
Podać: organ wydający,
datę wydania decyzji, znak decyzji;

Nie dotyczy
UAN.7351-P-6-97 04.11.1997
Urząd Rejonowy w ŁomŜy

wskazać, jeśli decyzja została uchylona.
2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie (jeśli dotyczy)

2.5.

Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)

2.6.

Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2
pkt 1 ustawy wprowadzającej2)
(jeśli dotyczy)

2.7.

Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy
wprowadzającej2) została wykonana?

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji.
Podać: organ wydający,
datę wydania decyzji, znak decyzji.
Podać:

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

StarostwoPowiatowe

w ŁomŜy

ROŚB 7623/7/02 25.01.2002
Starostwo Powiatowe
w ŁomŜy
Nie dotyczy

organ wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania.
[tak/nie]

Nie dotyczy

JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały
wykonane.
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać:

2.8.

AB.7353-1/6/99 25.06.1999

Nie dotyczy

podstawę prawną, organ wydający,
datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania.
[tak/nie]

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów

Nie dotyczy

JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały
wykonane.
Podać datę dostosowania.
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Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Zakres danych

2.11.

Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2
pkt 2 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy)

organ wydający, datę wydania decyzji,

Podać:

Informacje o składowisku odpadów
Nie dotyczy

znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania.
[tak/nie]

2.12.

Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy
wprowadzającej2) została wykonana?

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów

Podać rok.

2.16.

Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art.
33 ust. 6 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy)

organ wydający, datę wydania decyzji,

Nie dotyczy

JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały
wykonane.
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać:

Nie dotyczy

podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji,wyznaczony rok dostosowania.
[tak/nie]

Nie dotyczy

JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały
wykonane.

Podać:

Nie dotyczy
Nie dotyczy7

znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia.
2.17.

Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej2) została
wykonana?

[tak/nie]

JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji – podać:
2.18.

Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?

Nie dotyczy

JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego.
Nie dotyczy

podstawę prawną, organ wydający,
datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia.

2.19.

Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego.
Podać:

2.20.

Zgoda na zamknięcie
wydzielonej części
składowiska na podstawie art. 54 ustawy o odpadach

Nie dotyczy

Nie dotyczy

organ wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia,
datę zaprzestania przyjmowania odpadów.
Podać:

2.21.

2.22.

Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach

Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów

Nie dotyczy

organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów.
Podać datę zamknięcia.
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2.23.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów
Decyzja zatwierdzająca
składowiska

instrukcję

eksploatacji

Zakres danych

Informacje o składowisku odpadów

Podać:

ROŚB/7623/81/02 19.12.2002

organ wydający, datę wydania decyzji,

Starostwo Powiatowe W ŁomŜy

znak decyzji.
2.24.

Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska była czasowa?

JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres.

2.25.

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (jeśli
dotyczy)

organ wydający, datę wydania decyzji,

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

organ wydający, datę wydania decyzji,

Podać:

brak

znak decyzji, termin obowiązywania.
Podać:

2.26.

Nie

Nie dotyczy

znak decyzji, termin obowiązywania.
2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku.
JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji:

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie
wstrzymania działalności?

nie
nie

podstawę prawną, organ wydający,
datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin wstrzymania działalności.

3.

Bazy danych i wykazy
tak

3.1.

Czy
składowisko
jest
ujęte
w
wykazie
zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki
odpadami?

[tak/nie]

3.2.

Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska?

JeŜeli tak, to podać rok.

3.3.

Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o
gospodarce odpadami?

[tak/nie]

3.4.

Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska?

[tak/nie]

3.5.

Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego
Urzędu Statystycznego?

[tak/nie]

3.6.

Czy składowisko zostało ujęte w wykazie
przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska w 2004 r.?

[tak/nie]

3.7.

Czy składowisko zostało ujęte w wykazie
przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska w 2005 r.?

[tak/nie]

2024
tak
tak
tak
tak

tak
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Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Zakres danych

3.8.

Czy składowisko zostało ujęte w wykazie
przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska w 2006 r.?

[tak/nie]

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Informacje o składowisku odpadów
tak

Wymagania techniczne
Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do zapełnienia
Powierzchnia w granicach korony

m3

6 7,4 tyś.

m

3

m

3

66,4 tyś.

m

2

4300

Brak [tak/nie]

1,0 tyś.

tak

Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik filtracji)
4.5.

Uszczelnienie

Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)
Izolacja syntetyczna

Geomembrama 2 mm

(materiał, grubość)

4.6.

DrenaŜ odcieków

Brak [tak/nie]

tak

Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)

600

Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)

4.7.

4.8.

Rury drenarskie 0,200 PE
0,7 %

Zewnętrzny system rowów

tak

Brak [tak/nie]

tak

W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

200

Odprowadzenie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]

nie

Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]

nie

Gromadzenie odcieków

Postępowanie z odciekami

Nadmiar rozprowadzany
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
po odpadach
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Zakres danych

Informacje o składowisku odpadów

Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]

brak

Z emisją do atmosfery
4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego
Spalanie w pochodni
Odzysk energii

4.10.

Brak [tak/nie]

tak

Szerokość pasa [m]

5

Pas zieleni

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.

Urządzenia do mycia i dezynfekcji

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

tak

Materiał

piasek

4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

(jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu
4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej
Wody powierzchniowe
Wody podziemne

4.18.

Monitoring
w
poeksploatacyjnej

fazie

eksploatacyjnej

lub

Opad atmosferyczny

tak

Wody powierzchniowe
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Zakres danych

Informacje o składowisku odpadów

Wody odciekowe

tak

Wody podziemne

tak

Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni składowiska

nie

Struktura i skład odpadów
5.

5.1.

5.2.

6.

Dofinansowanie
Czy
dostosowanie
składowiska
wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza środkami
własnymi zarządzającego)?

JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne
zarządzającego.

Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych
środków finansowych (poza środkami własnymi
zarządzającego)?

JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne
zarządzającego.

0

Jeśli nie, wstawić „0”.

Jeśli nie, wstawić „0”.

Odpady

6.1.

Czy na składowisku odpadów są deponowane
odpady komunalne?

[tak/nie]

6.2.

Czy na składowisku odpadów są deponowane
wyłącznie odpady wydobywcze określone w
dyrektywie 2006/21/WE?.

[tak/nie]

6.3.

Kody odpadów, które są dopuszczone
składowania na składowisku odpadów3)

do

6.4.

Czy
odpady
są
składowane
zgodnie
rozporządzeniem Ministra Gospodarki?4)

z

6.5.

Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)

tak

20 03 01

[tak/nie]

tak
15 01 02

Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje
odpadów.

15 01 07
15 01 01

JeŜeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie
jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu wydającego,
daty decyzji, znaku decyzji.

6.6.

Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?

6.7.

Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

6.8.

Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2003
r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

14,5
15,6

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego

354

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewóztwa Podlaskiego na lata 2003 – 2006

L.p.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Zakres danych
po

Informacje o składowisku odpadów

[Mg]

6.9.

Masa odpadów stosowana do rekultywacji
zamknięciu składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy)

6.10.

Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

6.11.

Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2004
r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

6.12.

Masa odpadów stosowana do rekultywacji
zamknięciu składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy)

6.13.

Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

6.14.

Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2005
r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

6.15.

Masa odpadów stosowana do rekultywacji
zamknięciu składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy)

6.16.

Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

6.17.

Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2006
r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

6.18.

Masa odpadów stosowana do rekultywacji
zamknięciu składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy)

(kod odpadów)

po

7,56
10,90

[Mg]
(kod odpadów)

po

128,5
134,4

[Mg]
(kod odpadów)

po

104,9
110,4

[Mg]
(kod odpadów)
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Tabela Nr 66.

Składowisko odpadów we wsi Łazy

Lp.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Nazwa i adres składowiska odpadów
Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów

1.15.
1.16.

1.25.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik składowiska odpadów posiada wymagane
kwalifikacje?
Liczba kwater
Liczba kwater eksploatowanych
Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie budowy?
Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po zakończeniu
rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu monitoringu?

2.

Decyzje administracyjne

1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.

2.1.
2.2.

Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
(jeśli dotyczy)

Zakres danych

(N/O/IN; OUO)1)
Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Informacje o składowisku odpadów

Wieś Łazy
Goniądz
Moniecki
Podlaskie
IN
Gmina Goniądz
Ul. Plac 11 Listopada 38
719-00-03-300

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Gmina Goniądz
Ul. Plac 11 Listopada 38
719-00-03-300

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
Ul. Kościuszki 21
000952189
-

[tak/nie]

Tak

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

1
1
-

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

2.3.

Pozwolenie na budowę

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji;
wskazać jeśli decyzja została uchylona

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego

Urząd Wojewódzki w ŁomŜy OŚ.7635-25/95 z
1995.10.04
Burmistrz Miasta Goniądz
BGK/7331/21/95
Urząd Rejonowy w Grajewie
BGK.7331/21/95 z dnia 06.12.1995r.
Burmistrz Miasta Goniądz
BGK. 7331/21/95 z 27.07.1995 r.
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2.5.

Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie
art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt. 1
ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

2.18.

Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?

2.19.

Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została wykonana?

2.20.

Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach

2.21.

Zgoda na zamkniecie składowiska odpadów na podstawie art.
54 ustawy o odpadach

2.22.

Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać datę dostosowania
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać rok
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać datę zamknięcia

2.23.

Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

2.6.
2.7.

Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na podstawie art.
33 ust.2 pkt.1 ustawy wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2
ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na podstawie art.
33 ust.2 pkt. 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1została
wykonana?

2.11.
2.12.

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6
ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33
ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 została wykonana?

2.16.
2.17.

2.24.
2.25.
2.26.

Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska była czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku
lub unieszkodliwiania odpadów (jeśli dotyczy)
Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego

Biegły Województwa Podlaskiego WZOP Sierbinski
Wacław 06.2002r.
-

-

-

-

-

Starostwo Powiatowe w Mońkach 05.02.2003 r. AU7264-1-3/03
-
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2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia
zintegrowanego?

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

-

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie
wstrzymania działalności?

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin
wstrzymania działalności

-

3.

Bazy danych i wykazy
[tak/nie]

Nie

JeŜeli tak, to podać rok

-

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

tak

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej podczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery

I etap 9 000
7 392
1 606

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w
wojewódzkim planie gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono
termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o
gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej
Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu
Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez Urząd
Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez Urząd
Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym przez Urząd
Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006 r.?

4.

Wymagania techniczne

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do zapełnienia
Powierzchnia w granicach korony

4.5.

Uszczelnienie

4.6.

DrenaŜ odcieków

4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego

Geomembrana PEHD gr. 1,5 mm
DrenaŜ z rur ciśnieniowych PZHD, Dz=160 mm
28
Nie
Tak
Nie
-
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4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji

4.15.
4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej

5.

Dofinansowanie

5.1.

Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych
środków finansowych (poza środkami własnymi
zarządzającego)?

5.2.

Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych środków
finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)?

6.

Odpady

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady
komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie
odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na
składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku
odpadów (jeśli dotyczy)

6.6.

Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?

6.7.

Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska

6.8.

Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

Tak
Nie
Nie
Nie

[tak/nie]

Tak, mata dezynfekcyjna

[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni składowiska
Struktura i skład odpadów

świr
-

JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”
JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”

80 000 zł

-

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]
Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje
odpadów
JeŜeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie
jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu
wydającego, daty decyzji, znaku decyzji
[Mg]
[Mg]

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego

Tak
Nie
192
-
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6.9.
6.10.
6.11.

6.12.
6.13.
6.14.

6.15.
6.16.
6.17.

6.18.

w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu
składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu
składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu
składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu
składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

192

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

192

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

192

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego

360

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewóztwa Podlaskiego na lata 2003 – 2006

Tabela Nr 67. Składowisko odpadów we wsi Świerzbienie
L.p.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Zakres danych

Informacje o składowisku odpadów

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres składowiska odpadów

Składowisko odpadów stałych w miejscowości: Świerzbienie

1.2.

Gmina

Mońki

1.3.

Powiat

moniecki

1.4.

Województwo

Podlaskie

1.5.

REGON (jeśli posiada)

-

1.6.

NIP (jeśli posiada)

-

1.7.

Typ składowiska

IN

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.

REGON (jeśli posiada)

000526191

1.10.

NIP (jeśli posiada)

546-10-00-118

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów

1.12.

REGON (jeśli posiada)

000526191

1.13.

NIP (jeśli posiada)

546-10-00-118

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach

1.15

REGON (jeśli posiada)

-

1.16

NIP (jeśli posiada)

-

1.17.

Czy kierownik składowiska odpadów posiada wymagane
kwalifikacje?

tak

1.18.

Liczba kwater

5

1.19.

Liczba kwater eksploatowanych

5

1.20.

Liczba kwater zamkniętych

1

1.21.

Czy składowisko jest w trakcie budowy?

nie

1.22.

Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?

tak

1.23.

Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?

nie

Gmina Mońki, ul.Słowackiego 5A
19-100 Mońki-jednostka samorządu terytorialnego

j.w.
Gmina Mońki

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego
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1.24.

Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po zakończeniu
rekultywacji?

nie

1.25.

Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu monitoringu?

nie

2.

Decyzje administracyjne

2.1.

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

GI7331-15/94 z dnia 16.12.1994r

2.2.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
(jeśli dotyczy)

----------

2.3.

Pozwolenie na budowę

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie (jeśli dotyczy)

-

2.5.

Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie
art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)

-

2.6.

Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1
ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy)

-

2.7.

Czy przepisów wg decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33
ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej2) została wykonana?

-

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

-

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

-

2.10.

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów

2005

2.11.

Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2
ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy)

OSS.SR.7643-5/05 19.09.2005

2.12.

Czy przepisów wg decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33
ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej2) została wykonana?

-

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

-

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

-

2.15.

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów

2.16.

Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6
ustawy wprowadzającej2)(jeśli dotyczy)

-

2.17.

Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33
ust. 6 ustawy wprowadzającej2) została wykonana?

-

2.18.

Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?

-

2.19.

Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została wykonana?

-

2.20.

Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach

-

NB17351-4/519 - 18.03.1996
Urząd Rejonowy w Mońkach

Starostwo Powiatowe w Mońkach

2005rok

2005

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego
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Starostwo Powiatowe w Mońkach, 28.07.2003r
2.21.

Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na podstawie art.
54 ustawy o odpadach

Nr:AU-7164-R-1/03

30.11.2004r

2002r
2.22.

Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów

-

2.23.

Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska

2.24.

Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska
była czasowa?

2.25.

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku
lub unieszkodliwiania odpadów (jeśli dotyczy)

OSS.SR.7644-37/05 z dnia 27.12.2005

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

nie

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia
zintegrowanego?

nie

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie
wstrzymania działalności?

nie

3.

Bazy danych i wykazy

3.1.

Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w
wojewódzkim planie gospodarki odpadami?

tak

3.2.

Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono
termin zamknięcia składowiska?

-

3.3.

Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o gospodarce
odpadami?

tak

3.4.

Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej
Inspekcji Ochrony Środowiska?

tak

3.5.

Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu
Statystycznego?

tak

3.6.

Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004
r.?

-

3.7.

Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005
r.?

-

3.8.

Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006
r.?

tak

4.
4.1.

Wymaganiacałkowita
techniczne
Pojemność

34 000 ton

AU-7264-i-1/02/03 z dnia 14.03.2006
Starostwo Powiatowe w Mońkach
bezterminowo

Starostwo Powiatowe w Mońkach, 10 lat
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4.2.

Pojemność zapełniona

24 600 ton

4.3.

Pojemność pozostała do zapełnienia

9 400 ton

4.4.

Powierzchnia w granicach korony

9 000 m2
Brak (tak)
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Gliny zwałowe o miąŜszości nieprzekraczającej 6mm

4.5.

Uszczelnienie
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik filtracji)
brak
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość), folia hydroizolacyjna
jest
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Warstwa filtracyjna gr.40 cm i granulacja ziaren od śr:16-32
Kolektory (materiał, średnica)

4.6.

DrenaŜ odcieków

Śr:100-250 PCV
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w kierunku kolektorów, %) 2% 1,4%2,15%
Zewnętrzny system rowów
--------tak

4.7.

Gromadzenie odcieków

W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
36m3
Odprowadzenie do kanalizacji miejskiej
nie
Wywóz do oczyszczalni miejskiej
tak

4.8.

Postępowanie z odciekami

Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
nie
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik ścieków
oczyszczonych)
nie

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego

jest
Z emisją do atmosfery
tak
Spalanie w pochodni
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Odzysk energii
tak
4.10.

Pas zieleni
Szerokość pasa [m]
4,5m

4.11.

Ogrodzenie

tak

4.12.

Rejestracja wjazdów

tak

4.13.

Ewidencja odpadów

tak

4.14.

Waga

tak

4.15.

Urządzenia do mycia i dezynfekcji

nie

4.16.

Wykonywanie warstw przykrywających odpady

tak
Materiałpiasek
Dane meteorologiczne
-------Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu
-------4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej
Wody powierzchniowe
------Wody podziemne
-------Opad atmosferyczny
--------Wody powierzchniowe

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej

nie

Wody odciekowe

tak

Wody podziemne.

tak

Gaz składowiskowy

tak

Osiadanie powierzchni
składowiska
Struktura i skład odpadów
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5.

Dofinansowanie

5.1.

Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych środków
finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)?

tak

5.2.

Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych środków
finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)?

tak

6.

Odpady

6.1.

Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady
komunalne?

tak

6.2.

Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie
odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE?.

nie

6.3.

Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na
składowisku odpadów3)

200301 200302

6.4.

Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Gospodarki?4)

tak

6.5.

Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku
odpadów (jeśli dotyczy)

6.6.

Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?

nie

6.7.

Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli dotyczy)

2481Mg

6.8.

Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów
w trakcie eksploatacji składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy)

6.9.

Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu
składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy)

6.10.

Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli dotyczy)

2483Mg

6.11.

Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów
w trakcie eksploatacji składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy)

--------

6.12.

Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu
składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy)

---------

100 tys.zł

100 tys.zł

200399 2 00205

200203 200303

-

------------------

2609Mg

6.14.

Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów

-

6.15.
6.16.

Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu
składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli dotyczy)

2713Mg
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6.17.

Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów
w trakcie eksploatacji składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy)

-

6.18.

Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu
składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy)

-
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Tabela Nr 68. Składowisko odpadów w Dziękoniach
L.p.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Zakres danych

Informacje o składowisku odpadów

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres składowiska odpadów

Dziękonie ztekultywowane

1.2.

Gmina

Mońki

1.3.

Powiat

moniecki

1.4.

Województwo

podlaskie

1.5.

REGON (jeśli posiada)

-----------

1.6.

NIP (jeśli posiada)

-----------

1.7.

Typ składowiska

(N/O/IN; OUO)1) IN

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.

REGON (jeśli posiada)

000526191

1.10.

NIP (jeśli posiada)

546-10-00-118

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem
odpadów

j.w.

1.12.

REGON (jeśli posiada)

000526191

1.13.

NIP (jeśli posiada)

546-10-00-118

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów

1.15

REGON (jeśli posiada)

000526191

1.16

NIP (jeśli posiada)

546-10-00-118

1.17.

Czy kierownik składowiska odpadów posiada wymagane
kwalifikacje?

[tak/nie]

1.18.

Liczba kwater

1

1.19.

Liczba kwater eksploatowanych

0

1.20.

Liczba kwater zamkniętych

1

1.21.

Czy składowisko jest w trakcie budowy?

nie

1.22.

Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?

nie

1.23.

Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?

nie

Gmina Mońki , ul.Słowackiego 5A
19-100 Mońki-jednostka samorządu terytorialnego

Gmina Mońki

j.w.
Gmina Mońki
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L.p.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

1.24.

Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po zakończeniu
rekultywacji?

tak

1.25.

Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu
monitoringu?

nie

2.

Decyzje administracyjne

2.1.

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

----------

-

2.2.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
(jeśli dotyczy)

----------

-

2.3.

Pozwolenie na budowę

----------

-

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie (jeśli dotyczy)

-----------

-

2.5.

Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)

----------

-

-----------

-

2.6.

Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1
ustawy wprowadzającej2)

Zakres danych

Informacje o składowisku odpadów

(jeśli dotyczy)
2.7.

Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na podstawie art.
33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej2) została wykonana?

----------

-

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

-----------

-

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów

-----------

-

2.11.

Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2
ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy)

----------

-

2.12.

Czy przepisów wg decyzji o dostosowaniu na podstawie art.
33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej2) została wykonana?

----------

-

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

---------

-

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

----------

-

2.15.

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów

---------

-

2.16.

Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust.
6 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy)

-----------

-

2.17.

Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33
ust. 6 ustawy wprowadzającej2) została wykonana?

-----------

-

2.18.

Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?

-----------

-

-----------
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L.p.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Zakres danych

Informacje o składowisku odpadów

2.19.

Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została wykonana?

------------

-

2.20.

Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach

----------

-

2.21.

Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na podstawie
art. 54 ustawy o odpadach

Starostwo Powiatowe w Mońkach, 28.07.2003r
Nr:AU-7164-R-1/03 30.11.2004r
2002r
2.22.

Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów

17.11.2003r

2.23.

Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska

------------

2.24.

Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska była czasowa?

----------

2.25.

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (jeśli dotyczy)

------------

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

------------

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

nie

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie
wstrzymania działalności?

nie

3.

Bazy danych i wykazy

3.1.

Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w
wojewódzkim planie gospodarki odpadami?

tak

3.2.

Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono
termin zamknięcia składowiska?

nie

3.3.

Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o
gospodarce odpadami?

-----------

3.4.

Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej
Inspekcji Ochrony Środowiska?

-----------

3.5.

Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu
Statystycznego?

----------

3.6.

Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w
2004 r.?

----------

3.7.

Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w
2005 r.?

----------
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L.p.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Zakres danych

3.8.

Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w
2006 r.?

4.

Wymagania techniczne

4.1.

Pojemność całkowita

4.2.

Pojemność zapełniona

----------

4.3.

Pojemność pozostała do zapełnienia

----------

4.4.

Powierzchnia w granicach korony

----------

Informacje o składowisku odpadów
tak

Brak danych

Brak (nie)
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik filtracji)
brak
4.5.

Uszczelnienie

Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)
brak
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
brak
brak
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)
brak
Kolektory (materiał, średnica)

4.6.

DrenaŜ odcieków

brak
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
brak
Zewnętrzny system rowów
--------Brak

4.7.

Gromadzenie odcieków

W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
---------

4.8.

Postępowanie z odciekami

Odprowadzenie do kanalizacji miejskiej
nie
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L.p.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Zakres danych

Informacje o składowisku odpadów

Wywóz do oczyszczalni miejskiej
nie
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
nie
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)
nie
Brak (nie)
Z emisją do atmosfery
--------4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego

Spalanie w pochodni
------Odzysk energii
-------Brak [tak/nie]
--------

4.10.

Pas zieleni
Szerokość pasa [m]
-------

4.11.

Ogrodzenie

tak

4.12.

Rejestracja wjazdów

nie

4.13.

Ewidencja odpadów

nie

4.14.

Waga

nie

4.15.

Urządzenia do mycia i dezynfekcji

nie
tak

4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

Materiał
(jeśli odpady, podać kod)
Ŝwir, piasek

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

Dane meteorologiczne
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L.p.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Zakres danych

Informacje o składowisku odpadów

Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
--------Wody powierzchniowe
-------Wody odciekowe
------4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej

Wody podziemne
-------Gaz składowiskowy
------Osiadanie powierzchni składowiska
-------Struktura i skład odpadów
----------

5.

Dofinansowanie

5.1.

Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych
środków finansowych (poza środkami własnymi
zarządzającego)?

5.2.

Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych
środków finansowych (poza środkami własnymi
zarządzającego)?

6.

Odpady

6.1.

Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady
komunalne?

nie

6.2.

Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie
odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE?.

nie

6.3.

Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na
składowisku odpadów3)

Nie, wysypisko zrekultywowano

na składowisku odpadów od 2002r
nie są składowane odpady
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L.p.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Zakres danych

6.4.

Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Gospodarki?4)

6.5.

Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku
odpadów (jeśli dotyczy)

6.6.

Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?

6.7.

Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli dotyczy)

6.8.

Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2003 r. (jeśli
dotyczy)

6.9.

Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu
składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy)

6.10.

Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli dotyczy)

6.11.

Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2004 r. (jeśli
dotyczy)

6.12.

Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu
składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy)

6.13.

Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli dotyczy)

6.14.

Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2005 r. (jeśli
dotyczy)

6.15.

Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu
składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy)

---------

6.16.

Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli dotyczy)

--------

6.17.

Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2006 r. (jeśli
dotyczy)

--------

6.18.

Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu
składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy)

Informacje o składowisku odpadów
j.w.

----------
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Tabela nr 69. Składowisko odpadów w Hornostajach
L.p.
1.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Zakres danych

Informacje o składowisku odpadów

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres składowiska odpadów

Hornostaje

1.2.

Gmina

Mońki

1.3.

Powiat

moniecki

1.4.

Województwo

podlaskie

1.5.

REGON (jeśli posiada)

-----------

1.6.

NIP (jeśli posiada)

-----------

1.7.

Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

- zrekultywowane

(N/O/IN; OUO)1) IN
Gmina Mońki
ul.Słowackiego 5A
19-100 Mońki-jednostka samorządu terytorialnego

1.9.

REGON (jeśli posiada)

1.10.

NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem
odpadów

1.12.

REGON (jeśli posiada)

1.13.

NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i
odpadów

1.15

REGON (jeśli posiada)

1.16

NIP (jeśli posiada)

1.17.

Czy kierownik składowiska
wymagane kwalifikacje?

1.18.

Liczba kwater

1

1.19.

Liczba kwater eksploatowanych

0

1.20.

Liczba kwater zamkniętych

1

1.21.

Czy składowisko jest w trakcie budowy?

nie

1.22.

Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?

nie

1.23.

Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?

nie

adres

000526191
546-10-00-118
j.w.
Gmina Mońki
000526191
546-10-00-118

zarządzającego

składowiskiem

j.w.
Gmina Mońki
000526191
546-10-00-118

odpadów

posiada

[tak/nie]
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Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Zakres danych

1.24.

Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po
zakończeniu rekultywacji?

nie

1.25.

Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu
monitoringu?

nie

2.

Decyzje administracyjne

2.1.

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

2.2.

Decyzja
o
warunkach
zabudowy
zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)

2.3.

Pozwolenie na budowę

----------

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie (jeśli dotyczy)

-----------

2.5.

Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)

----------

2.6.

Informacje o składowisku odpadów

---------i

Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2
pkt 1 ustawy wprowadzającej2)

----------

-----------

(jeśli dotyczy)
2.7.

Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy
wprowadzającej2) została wykonana?

----------

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

-----------

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.

Rok
faktycznego
odpadów

2.11.

Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2
pkt 2 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy)

----------

2.12.

Czy przepisów wg decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy
wprowadzającej2) została wykonana?

----------

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

---------

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

----------

2.15.

Rok
faktycznego
odpadów

---------

2.16.

Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art.
33 ust. 6 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy)

dostosowania

dostosowania

składowiska

składowiska

---------------------

-----------
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Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Zakres danych

2.17.

Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej2) została
wykonana?

-----------

2.18.

Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?

-----------

2.19.

Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?

------------

2.20.

Zgoda na
składowiska
odpadach

2.21.

Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach

zamknięcie
na podstawie

wydzielonej części
art. 54 ustawy o

Informacje o składowisku odpadów

---------Starostwo Powiatowe w Mońkach, 28.07.2003r
Nr:AU-7164-R-2/03
30.12.2004r
2002r

2.22.

Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów

2.23.

Decyzja zatwierdzająca
składowiska

2.24.

Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska była czasowa?

-----------

2.25.

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (jeśli
dotyczy)

------------

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

------------

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

nie

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie
wstrzymania działalności?

nie

3.

instrukcję

eksploatacji

17.11.2003r
------------

Bazy danych i wykazy

3.1.

Czy
składowisko
jest
ujęte
w
wykazie
zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki
odpadami?

tak

3.2.

Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska?

nie

3.3.

Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o
gospodarce odpadami?

-----------

3.4.

Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska?

-----------
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Zakres danych

3.5.

Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego
Urzędu Statystycznego?

-----------

3.6.

Czy składowisko zostało ujęte w wykazie
przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska w 2004 r.?

----------

3.7.

Czy składowisko zostało ujęte w wykazie
przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska w 2005 r.?

----------

3.8.

Czy składowisko zostało ujęte w wykazie
przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska w 2006 r.?

tak

4.

Informacje o składowisku odpadów

Wymagania techniczne

4.1.

Pojemność całkowita

0,0636ha

4.2.

Pojemność zapełniona

-----------

4.3.

Pojemność pozostała do zapełnienia

----------

4.4.

Powierzchnia w granicach korony

---------Brak (nie)
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik
filtracji)
Brak

4.5.

Uszczelnienie

Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość,
współczynnik filtracji)
Brak
Izolacja syntetyczna
(materiał, grubość)
brak

4.6.

DrenaŜ odcieków

Brak
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Brak
Kolektory (materiał, średnica)
Brak
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w
kierunku kolektorów, %)
Brak

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego

378

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewóztwa Podlaskiego na lata 2003 – 2006

L.p.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Zakres danych

Informacje o składowisku odpadów

Zewnętrzny system rowów
--------Brak
4.7.

Gromadzenie odcieków

W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
--------Odprowadzenie do kanalizacji miejskiej
Nie
Wywóz do oczyszczalni miejskiej
Nie

4.8.

Postępowanie z odciekami

Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Nie
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)
nie
Brak (nie)
Z emisją do atmosfery
---------

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego

Spalanie w pochodni
------Odzysk energii
-------Brak [tak/nie]
--------

4.10.

Pas zieleni
Szerokość pasa [m]
-------

4.11.

Ogrodzenie

tak

4.12.

Rejestracja wjazdów

nie

4.13.

Ewidencja odpadów

nie

4.14.

Waga

nie
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4.15.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów
Urządzenia do mycia i dezynfekcji

Zakres danych

Informacje o składowisku odpadów

nie
tak

4.16.

Materiał

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

(jeśli odpady, podać kod)
Ŝwir, piasek
Dane meteorologiczne
--------

4.17.

Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu-------

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

Wody powierzchniowe------Wody podziemne-------Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe------4.18.

Monitoring
w
poeksploatacyjnej

fazie

eksploatacyjnej

lub

Wody podziemne-------Gaz składowiskowy------Osiadanie powierzchni składowiska-------Struktura i skład odpadów----------

5.

Dofinansowanie

5.1.

Czy
dostosowanie
składowiska
wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza środkami
własnymi zarządzającego)?

----------

5.2.

Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych
środków finansowych (poza środkami własnymi
zarządzającego)?

wysypisko

6.

nie
zrekultywowano

Odpady
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6.1.

Czy na składowisku odpadów są deponowane
odpady komunalne?

nie

6.2.

Czy na składowisku odpadów są deponowane
wyłącznie odpady wydobywcze określone w
dyrektywie 2006/21/WE?.

nie

6.3.

Kody odpadów, które są dopuszczone
składowania na składowisku odpadów3)

do

6.4.

Czy
odpady
są
składowane
zgodnie
rozporządzeniem Ministra Gospodarki?4)

z

6.5.

Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)

----------

6.6.

Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?

---------

6.7.

Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli dotyczy)

---------

6.8.

Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2003
r. (jeśli dotyczy)

----------

6.9.

Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy)

---------

6.10.

Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli dotyczy)

---------

6.11.

Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2004
r. (jeśli dotyczy)

--------

6.12.

Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy)

---------

6.13.

Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli dotyczy)

---------

6.14.

Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2005
r. (jeśli dotyczy)

----------

6.15.

Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy)

---------

6.16.

Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli dotyczy)

--------

6.17.

Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2006
r. (jeśli dotyczy)

--------

6.18.

Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy)

----------

Informacje o składowisku odpadów

na składowisku odpadów od 2002r
nie są składowane odpady
j.w.
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Tabela nr 70. Składowisko odpadów w Kuleszach
L.p.
1.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Zakres danych

Informacje o składowisku odpadów

Ogólne informacje o obiekcie
-od 2002r na składowisku nie są składowane odpady

1.1.

Nazwa i adres składowiska odpadów

Kulesze

-składowisko jest przewidziane do rekultywacji
- dokumentacja
przygotowania

1.2.

Gmina

Mońki

1.3.

Powiat

moniecki

1.4.

Województwo

podlaskie

1.5.

REGON (jeśli posiada)

-----------

1.6.

NIP (jeśli posiada)

-----------

1.7.

Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

w sprawie

rekultywacji

w trakcie

(N/O/IN; OUO)1) IN
Gmina Mońki
ul.Słowackiego 5A
19-100 Mońki-jednostka samorządu terytorialnego

1.9.

REGON (jeśli posiada)

1.10.

NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem
odpadów

1.12.

REGON (jeśli posiada)

1.13.

NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i
odpadów

1.15

REGON (jeśli posiada)

1.16

NIP (jeśli posiada)

1.17.

Czy kierownik składowiska
wymagane kwalifikacje?

1.18.

Liczba kwater

1

1.19.

Liczba kwater eksploatowanych

0

1.20.

Liczba kwater zamkniętych

0

adres

000526191
546-10-00-118
j.w.
Gmina Mońki
000526191
546-10-00-118

zarządzającego

składowiskiem

j.w.
Gmina Mońki
000526191
546-10-00-118

odpadów

posiada

[tak/nie]
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Zakres danych

1.21.

Czy składowisko jest w trakcie budowy?

nie

1.22.

Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?

nie

1.23.

Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?

nie

1.24.

Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po
zakończeniu rekultywacji?

nie

1.25.

Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu
monitoringu?

nie

2.

Decyzje administracyjne

2.1.

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

2.2.

Decyzja
o
warunkach
zabudowy
zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)

2.3.

Pozwolenie na budowę

----------

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie (jeśli dotyczy)

-----------

2.5.

Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)

----------

2.6.

Informacje o składowisku odpadów

---------i

Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2
pkt 1 ustawy wprowadzającej2)

----------

-----------

(jeśli dotyczy)
2.7.

Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy
wprowadzającej2) została wykonana?

----------

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

-----------

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.

Rok
faktycznego
odpadów

2.11.

Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2
pkt 2 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy)

----------

2.12.

Czy przepisów wg decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy
wprowadzającej2) została wykonana?

----------

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

---------

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

----------

dostosowania

składowiska

---------------------
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Elementy charakterystyki składowiska odpadów

2.15.

Rok
faktycznego
odpadów

2.16.

Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art.
33 ust. 6 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy)

-----------

2.17.

Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej2) została
wykonana?

-----------

2.18.

Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?

-----------

2.19.

Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?

------------

2.20.

Zgoda na
składowiska
odpadach

------------

2.21.

Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach

------------

2.22.

Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów

------------

2.23.

Decyzja zatwierdzająca
składowiska

------------

2.24.

Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska była czasowa?

----------

2.25.

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (jeśli
dotyczy)

------------

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

------------

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

nie

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie
wstrzymania działalności?

nie

3.

dostosowania

Zakres danych

zamknięcie
na podstawie

składowiska

---------

wydzielonej części
art. 54 ustawy o

instrukcję

Informacje o składowisku odpadów

eksploatacji

Bazy danych i wykazy

3.1.

Czy
składowisko
jest
ujęte
w
wykazie
zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki
odpadami?

tak

3.2.

Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska?

nie

3.3.

Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o
gospodarce odpadami?

-----------
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Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Zakres danych

3.4.

Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska?

-----------

3.5.

Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego
Urzędu Statystycznego?

----------

3.6.

Czy składowisko zostało ujęte w wykazie
przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska w 2004 r.?

----------

3.7.

Czy składowisko zostało ujęte w wykazie
przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska w 2005 r.?

----------

3.8.

Czy składowisko zostało ujęte w wykazie
przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska w 2006 r.?

tak

4.

Informacje o składowisku odpadów

Wymagania techniczne

4.1.

Pojemność całkowita

0,51ha

4.2.

Pojemność zapełniona

-----------

4.3.

Pojemność pozostała do zapełnienia

----------

4.4.

Powierzchnia w granicach korony

---------Brak (tak)
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik
filtracji)
brak

4.5.

Uszczelnienie

Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość,
współczynnik filtracji)
brak
Izolacja syntetyczna
(materiał, grubość)
brak

4.6.

DrenaŜ odcieków

brak
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)
brak
Kolektory (materiał, średnica)
brak
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Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Zakres danych

Informacje o składowisku odpadów

Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w
kierunku kolektorów, %)brak
Zewnętrzny system rowów--------Brak
4.7.

Gromadzenie odcieków

W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
--------Odprowadzenie do kanalizacji miejskiej
nie
Wywóz do oczyszczalni miejskiej
nie

4.8.

Postępowanie z odciekami

Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
nie
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)
nie
Brak (nie)
Z emisją do atmosfery
---------

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego

Spalanie w pochodni
------Odzysk energii
-------Brak [tak/nie]
--------

4.10.

Pas zieleni
Szerokość pasa [m]
-------

4.11.

Ogrodzenie

tak

4.12.

Rejestracja wjazdów

nie

4.13.

Ewidencja odpadów

nie
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Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Zakres danych

4.14.

Waga

nie

4.15.

Urządzenia do mycia i dezynfekcji

nie

Informacje o składowisku odpadów

tak
4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

Materiał
(jeśli odpady, podać kod)Ŝwir, piasek
Dane meteorologiczne-------Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej
Wody powierzchniowe------Wody podziemne
Opad atmosferyczny--------Wody powierzchniowe-------Wody odciekowe-------

4.18.

Monitoring
w
poeksploatacyjnej

fazie

eksploatacyjnej

lub

Wody podziemne-------Gaz składowiskowyOsiadanie powierzchni składowiska
Struktura i skład odpadów

5.

Dofinansowanie

5.1.

Czy
dostosowanie
składowiska
wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza środkami
własnymi zarządzającego)?

----------

5.2.

Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych
środków finansowych (poza środkami własnymi
zarządzającego)?

ok.105 000,00zł

6.

tak
Środki własne Gminy Mońki-0zł

Odpady
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Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Zakres danych

6.1.

Czy na składowisku odpadów są deponowane
odpady komunalne?

nie

6.2.

Czy na składowisku odpadów są deponowane
wyłącznie odpady wydobywcze określone w
dyrektywie 2006/21/WE?.

nie

6.3.

Kody odpadów, które są dopuszczone
składowania na składowisku odpadów3)

do

6.4.

Czy
odpady
są
składowane
zgodnie
rozporządzeniem Ministra Gospodarki?4)

z

6.5.

Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)

----------

6.6.

Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?

---------

6.7.

Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli dotyczy)

6.8.

Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2003
r. (jeśli dotyczy)

----------

6.9.

Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy)

---------

6.10.

Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli dotyczy)

---------

6.11.

Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2004
r. (jeśli dotyczy)

--------

6.12.

Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy)

---------

6.13.

Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli dotyczy)

---------

6.14.

Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2005
r. (jeśli dotyczy)

----------

6.15.

Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy)

---------

6.16.

Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli dotyczy)

--------

6.17.

Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2006
r. (jeśli dotyczy)

--------

6.18.

Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy)

----------

Informacje o składowisku odpadów

na składowisku odpadów od 12.09.2002r
nie są składowane odpady
j.w.

---------
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Tabela nr 71. Składowisko odpadów w Potoczyźnie
L.p.
1.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Zakres danych

Informacje o składowisku odpadów

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres składowiska odpadów

Potoczyzna

1.2.

Gmina

Mońki

1.3.

Powiat

moniecki

1.4.

Województwo

podlaskie

1.5.

REGON (jeśli posiada)

-----------

1.6.

NIP (jeśli posiada)

-----------

1.7.

Typ składowiska

IN

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.

REGON (jeśli posiada)

000526191

1.10.

NIP (jeśli posiada)

546-10-00-118

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem
odpadów

Gmina Mońki

1.12.

REGON (jeśli posiada)

000526191

1.13.

NIP (jeśli posiada)

546-10-00-118

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

j.w. Gmina Mońki

1.15

REGON (jeśli posiada)

000526191

1.16

NIP (jeśli posiada)

546-10-00-118

1.17.

Czy kierownik składowiska odpadów posiada
wymagane kwalifikacje?

[tak/nie]

1.18.

Liczba kwater

1

1.19.

Liczba kwater eksploatowanych

0

1.20.

Liczba kwater zamkniętych

0

1.21.

Czy składowisko jest w trakcie budowy?

nie

1.22.

Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?

nie

1.23.

Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?

nie

- dokumentacja o rekultywacji wykonana

Gmina Mońki ul.Słowackiego 5A
19-100 Mońki-jednostka samorządu terytorialnego

j.w.
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Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Zakres danych

1.24.

Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po
zakończeniu rekultywacji?

nie

1.25.

Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu
monitoringu?

nie

2.

Decyzje administracyjne

2.1.

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

----------

2.2.

Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)

----------

2.3.

Pozwolenie na budowę

----------

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie (jeśli dotyczy)

-----------

2.5.

Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)

----------

2.6.

Informacje o składowisku odpadów

Decyzja o dostosowaniu na podstawie ok. 33 ust. 2
pkt 1 ustawy wprowadzającej2)

-----------

(jeśli dotyczy)
2.7.

Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie ok. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy
wprowadzającej2) została wykonana?

----------

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

-----------

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów

-----------

2.11.

Decyzja o dostosowaniu na podstawie ok. 33 ust. 2
pkt 2 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy)

----------

2.12.

Czy przepisów wg decyzji o dostosowaniu na
podstawie ok. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy
wprowadzającej2) została wykonana?

----------

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

---------

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

----------

2.15.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów

---------

2.16.

Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie ok.
33 ust. 6 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy)

-----------

-----------
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Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Zakres danych

2.17.

Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie
ok. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej2) została
wykonana?

-----------

2.18.

Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?

-----------

2.19.

Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?

------------

2.20.

Zgoda na zamknięcie wydzielonej części
składowiska na podstawie ok. 54 ustawy o
odpadach

------------

2.21.

Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach

Informacje o składowisku odpadów

Starostwo Powiatowe w Mońkach 15.02.2006r
Nr:OSS.ŚR.7164-R-1/05;
30.12.2006r
2.22.

Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów

------------

2.23.

Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska

------------

2.24.

Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska była czasowa?

----------

2.25.

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (jeśli
dotyczy)

------------

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

------------

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

nie

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie
wstrzymania działalności?

nie

3.

Bazy danych I wykazy

3.1.

Czy składowisko jest ujęte w wykazie
zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki
odpadami?

tak

3.2.

Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska?

nie

3.3.

Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o
gospodarce odpadami?

-----------

3.4.

Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska?

-----------
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Zakres danych

3.5.

Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego
Urzędu Statystycznego?

----------

3.6.

Czy składowisko zostało ujęte w wykazie
przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska w 2004 r.?

----------

3.7.

Czy składowisko zostało ujęte w wykazie
przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska w 2005 r.?

----------

3.8.

Czy składowisko zostało ujęte w wykazie
przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska w 2006 r.?

tak

4.

Informacje o składowisku odpadów

Wymagania techniczne

4.1.

Pojemność całkowita

0,33ha

4.2.

Pojemność zapełniona

-----------

4.3.

Pojemność pozostała do zapełnienia

----------

4.4.

Powierzchnia w granicach korony

---------Brak (tak)
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik
filtracji)
brak

4.5.

Uszczelnienie

Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość,
współczynnik filtracji)
brak
Izolacja syntetyczna
(materiał, grubość)
brak

4.6.

DrenaŜ odcieków

brak
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)
brak
Kolektory (materiał, średnica)
brak
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w
kierunku kolektorów, %)
brak
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Zakres danych

Informacje o składowisku odpadów

Zewnętrzny system rowów
--------Brak
4.7.

Gromadzenie odcieków

W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
--------Odprowadzenie do kanalizacji miejskiej
nie
Wywóz do oczyszczalni miejskiej
nie

4.8.

Postępowanie z odciekami

Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
nie
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)
nie
Brak (nie)
Z emisją do atmosfery
---------

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego

Spalanie w pochodni
------Odzysk energii
-------Brak [tak/nie]
--------

4.10.

Pas zieleni
Szerokość pasa [m]
-------

4.11.

Ogrodzenie

tak

4.12.

Rejestracja wjazdów

nie

4.13.

Ewidencja odpadów

nie

4.14.

Waga

nie
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Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Zakres danych

4.15.

Urządzenia do mycia i dezynfekcji

nie

Informacje o składowisku odpadów

tak
4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

Materiał
(jeśli odpady, podać kod)
Ŝwir, piasek
Dane meteorologiczne
-------Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu
--------

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej
Wody powierzchniowe
------Wody podziemne
-------Opad atmosferyczny
--------Wody powierzchniowe
-------Wody odciekowe
-------

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

Wody podziemne
-------Gaz składowiskowy
------Osiadanie powierzchni składowiska
-------Struktura i skład odpadów
----------

5.

5.1.

Dofinansowanie
Czy dostosowanie składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza środkami
własnymi zarządzającego)?

----------
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Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Zakres danych

5.2.

Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych
środków finansowych (poza środkami własnymi
zarządzającego)?

tak

6.

Informacje o składowisku odpadów

Odpady

6.1.

Czy na składowisku odpadów są deponowane
odpady komunalne?

nie

6.2.

Czy na składowisku odpadów są deponowane
wyłącznie odpady wydobywcze określone w
dyrektywie 2006/21/WE?.

nie

6.3.

Kody odpadów, które są dopuszczone do
składowania na składowisku odpadów3)

na składowisku odpadów od 2001r

6.4.

Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki?4)

j.w.

6.5.

Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)

----------

6.6.

Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?

---------

6.7.

Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli dotyczy)

---------

6.8.

Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2003
r. (jeśli dotyczy)

----------

6.9.

Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy)

---------

6.10.

Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli dotyczy)

---------

6.11.

Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2004
r. (jeśli dotyczy)

--------

6.12.

Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy)

---------

6.13.

Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli dotyczy)

---------

6.14.

Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2005
r. (jeśli dotyczy)

----------

6.15.

Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy)

---------

6.16.

Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli dotyczy)

--------

nie są składowane odpady
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Zakres danych

6.17.

Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2006
r. (jeśli dotyczy)

--------

6.18.

Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy)

----------
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Tabela Nr 72. Składowisko odpadów w Rybakach
L.p.
1.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Zakres danych

Informacje o składowisku odpadów

Ogólne informacje o obiekcie
-od 2002r na składowisku nie są składowane odpady

1.1.

Nazwa i adres składowiska odpadów

Składowisko odpadów stałych w miejscowości Rybaki

-składowisko jest przewidziane do rekultywacji
- dokumentacja w sprawie rekultywacji w trakcie
przygotowania

1.2.

Gmina

Mońki

1.3.

Powiat

moniecki

1.4.

Województwo

podlaskie

1.5.

REGON (jeśli posiada)

------------

1.6.

NIP (jeśli posiada)

------------

1.7.

Typ składowiska

IN

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

ul.Słowackiego 5A

Gmina Mońki
19-100 Mońki-jednostka samorządu terytorialnego
1.9.

REGON (jeśli posiada)

000526191

1.10.

NIP (jeśli posiada)

546-10-00-118

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem
odpadów

Gmina Mońki

1.12.

REGON (jeśli posiada)

000526191

1.13.

NIP (jeśli posiada)

546-10-00-118

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

Gmina Mońki

1.15

REGON (jeśli posiada)

000526191

1.16

NIP (jeśli posiada)

546-10-00-118

1.17.

Czy kierownik składowiska odpadów posiada
wymagane kwalifikacje?

[tak/nie]

1.18.

Liczba kwater

1

1.19.

Liczba kwater eksploatowanych

0

1.20.

Liczba kwater zamkniętych

0

1.21.

Czy składowisko jest w trakcie budowy?

nie

j.w.

j.w.
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1.22.

Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?

nie

1.23.

Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?

nie

1.24.

Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po
zakończeniu rekultywacji?

nie

1.25.

Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu
monitoringu?

nie

2.

Informacje o składowisku odpadów

Decyzje administracyjne
Podać:

2.1.

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

organ wydający,
datę wydania decyzji,
znak decyzji.

2.2.

Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)

------------

2.3.

Pozwolenie na budowę

------------

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie (jeśli dotyczy)

------------

2.5.

Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)

------------

2.6.

Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2
pkt 1 ustawy wprowadzającej2)

------------

(jeśli dotyczy)
2.7.

Czy przepisów wg decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy
wprowadzającej2) została wykonana?

------------

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

------------

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

------------

2.10.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów

------------

2.11.

Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2
pkt 2 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy)

------------

2.12.

Czy przepisów wg decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy
wprowadzającej2) została wykonana?

------------

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

------------
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2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

------------

2.15.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów

------------

2.16.

Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art.
33 ust. 6 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy)

------------

2.17.

Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej2) została
wykonana?

------------

2.18.

Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?

------------

2.19.

Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?

------------

2.20.

Zgoda na zamknięcie wydzielonej części
składowiska na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach

------------

2.21.

Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach

------------

2.22.

Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów

------------

2.23.

Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska

------------

2.24.

Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska była czasowa?

------------

2.25.

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (jeśli
dotyczy)

------------

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

------------

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

------------

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie
wstrzymania działalności?

nie

3.

Informacje o składowisku odpadów

Bazy danych i wykazy

3.1.

Czy składowisko jest ujęte w wykazie
zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki
odpadami?

tak

3.2.

Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska?

nie
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3.3.

Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o
gospodarce odpadami?

------------

3.4.

Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska?

------------

3.5.

Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego
Urzędu Statystycznego?

------------

3.6.

Czy składowisko zostało ujęte w wykazie
przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska w

Informacje o składowisku odpadów

------------

2004 r.?

3.7.

Czy składowisko zostało ujęte w wykazie
przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska w

------------

2005 r.?

3.8.

Czy składowisko zostało ujęte w wykazie
przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska w

tak

2006 r.?
4.

Wymagania techniczne

4.1.

Pojemność całkowita

0,52ha

4.2.

Pojemność zapełniona

------------

4.3.

Pojemność pozostała do zapełnienia

------------

4.4.

Powierzchnia w granicach korony

-----------Brak (tak)
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik
filtracji)
brak

4.5.

Uszczelnienie

Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość,
współczynnik filtracji)
brak
Izolacja syntetyczna
(materiał, grubość)
brak

4.6.

DrenaŜ odcieków

brak
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Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)
brak
Kolektory (materiał, średnica)
brak
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w
kierunku kolektorów, %)
brak
Zewnętrzny system rowów
-----------brak
4.7.

Gromadzenie odcieków

W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
-----------Odprowadzenie do kanalizacji miejskiej
nie
Wywóz do oczyszczalni miejskiej
nie

4.8.

Postępowanie z odciekami

Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
nie
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)
nie
Brak (nie)
Z emisją do atmosfery
------------

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego

Spalanie w pochodni
-----------Odzysk energii
-----------Brak [tak/nie]
------------

4.10.

Pas zieleni
Szerokość pasa [m]
------------
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4.11.

Ogrodzenie

tak

4.12.

Rejestracja wjazdów

nie

4.13.

Ewidencja odpadów

nie

4.14.

Waga

nie

4.15.

Urządzenia do mycia i dezynfekcji

nie

Informacje o składowisku odpadów

tak
4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

Materiał
(jeśli odpady, podać kod)
Ŝwir, piasek

4.17.

4.18.

5.

-

Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu

-

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

Wody powierzchniowe

-

Wody podziemne

-

Opad atmosferyczny

-

Wody powierzchniowe

-

Wody odciekowe

-

Wody podziemne

-

Gaz składowiskowy

-

Osiadanie powierzchni składowiska

-

Struktura i skład odpadów

-

Dofinansowanie

5.1.

Czy dostosowanie składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza środkami
własnymi zarządzającego)?

5.2.

Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych
środków finansowych (poza środkami własnymi
zarządzającego)?

6.

Dane meteorologiczne

------------

tak

Odpady
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Informacje o składowisku odpadów

6.1.

Czy na składowisku odpadów są deponowane
odpady komunalne?

nie

6.2.

Czy na składowisku odpadów są deponowane
wyłącznie odpady wydobywcze określone w
dyrektywie 2006/21/WE?.

nie

6.3.

Kody odpadów, które są dopuszczone do
składowania na składowisku odpadów3)

na składowisku odpadów od 12.09.2002r

6.4.

Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki?4)

j.w.

6.5.

Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)

------------

6.6.

Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?

------------

6.7.

Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli dotyczy)

------------

6.8.

Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2003
r. (jeśli dotyczy)

------------

6.9.

Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy)

------------

6.10.

Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli dotyczy)

------------

6.11.

Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2004
r. (jeśli dotyczy)

------------

6.12.

Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy)

------------

6.13.

Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli dotyczy)

------------

6.14.

Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2005
r. (jeśli dotyczy)

------------

6.15.

Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy)

------------

6.16.

Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli dotyczy)

------------

6.17.

Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2006
r. (jeśli dotyczy)

------------

6.18.

Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy)

------------

nie są składowane odpady
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Tabela Nr 73. Składowisko odpadów w Boguszewie
L.p.
1.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Zakres danych

Informacje o składowisku odpadów

Ogólne informacje o obiekcie
-od 2002r na składowisku nie są składowane odpady

1.1.

Nazwa i adres składowiska odpadów

Boguszewo

-składowisko jest przewidziane do rekultywacji
- dokumentacja w sprawie rekultywacji w trakcie
przygotowania

1.2.

Gmina

Mońki

1.3.

Powiat

moniecki

1.4.

Województwo

podlaskie

1.5.

REGON (jeśli posiada)

-----------

1.6.

NIP (jeśli posiada)

-----------

1.7.

Typ składowiska

IN

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

ul.Słowackiego 5A

Gmina Mońki
19-100 Mońki-jednostka samorządu terytorialnego
1.9.

REGON (jeśli posiada)

000526191

1.10.

NIP (jeśli posiada)

546-10-00-118

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem
odpadów

Gmina Mońki

1.12.

REGON (jeśli posiada)

000526191

1.13.

NIP (jeśli posiada)

546-10-00-118

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

Gmina Mońki

1.15

REGON (jeśli posiada)

000526191

1.16

NIP (jeśli posiada)

546-10-00-118

1.17.

Czy kierownik składowiska odpadów posiada
wymagane kwalifikacje?

[tak/nie]

1.18.

Liczba kwater

1

1.19.

Liczba kwater eksploatowanych

0

1.20.

Liczba kwater zamkniętych

0

j.w.

j.w.
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1.21.

Czy składowisko jest w trakcie budowy?

nie

1.22.

Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?

nie

1.23.

Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?

nie

1.24.

Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po
zakończeniu rekultywacji?

nie

1.25.

Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu
monitoringu?

nie

2.

Informacje o składowisku odpadów

Decyzje administracyjne

2.1.

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

----------

2.2.

Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)

----------

2.3.

Pozwolenie na budowę

----------

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie (jeśli dotyczy)

-----------

2.5.

Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2))

----------

2.6.

Decyzja o dostosowaniu na podstawie ok. 33 ust. 2
pkt 1 ustawy wprowadzającej2)(jeśli dotyczy)

-----------

2.7.

Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie ok. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy
wprowadzającej2) została wykonana?

----------

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

-----------

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów

-----------

2.11.

Decyzja o dostosowaniu na podstawie ok. 33 ust. 2
pkt 2 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy)

----------

2.12.

Czy przepisów wg decyzji o dostosowaniu na
podstawie ok. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy
wprowadzającej2) została wykonana?

----------

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

---------

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

----------

-----------
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2.15.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów

---------

2.16.

Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie ok.
33 ust. 6 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy)

-----------

2.17.

Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie
ok. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej2) została
wykonana?

-----------

2.18.

Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?

-----------

2.19.

Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?

------------

2.20.

Zgoda na zamknięcie wydzielonej części
składowiska na podstawie ok. 54 ustawy o
odpadach

------------

2.21.

Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na
podstawie ok. 54 ustawy o odpadach

------------

2.22.

Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów

------------

2.23.

Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska

------------

2.24.

Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska była czasowa?

----------

2.25.

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (jeśli
dotyczy)

------------

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

------------

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

nie

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie
wstrzymania działalności?

nie

3.

Informacje o składowisku odpadów

Bazy danych i wykazy

3.1.

Czy składowisko jest ujęte w wykazie
zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki
odpadami?

tak

3.2.

Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska?

nie

3.3.

Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o
gospodarce odpadami?

-----------
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Zakres danych

3.4.

Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska?

-----------

3.5.

Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego
Urzędu Statystycznego?

----------

3.6.

Czy składowisko zostało ujęte w wykazie
przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska w 2004r.?

----------

3.7.

Czy składowisko zostało ujęte w wykazie
przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska w 2005r.?

----------

3.8.

Czy składowisko zostało ujęte w wykazie
przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska w 2006r.?

tak

4.

Informacje o składowisku odpadów

Wymagania techniczne

4.1.

Pojemność całkowita

0,65ha

4.2.

Pojemność zapełniona

-----------

4.3.

Pojemność pozostała do zapełnienia

----------

4.4.

Powierzchnia w granicach korony

---------Brak (tak)
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik
filtracji)
brak

4.5.

Uszczelnienie

Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość,
współczynnik filtracji)

Izolacja syntetyczna(materiał, grubość)

4.6.

DrenaŜ odcieków

brak

brak

Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)

brak

Kolektory (materiał, średnica)

brak

Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w
kierunku kolektorów, %)

brak
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L.p.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Zakres danych
Zewnętrzny system rowów

Informacje o składowisku odpadów
brak

--------Brak
4.7.

Gromadzenie odcieków

brak

W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
--------Odprowadzenie do kanalizacji miejskiej
nie

4.8.

Wywóz do oczyszczalni miejskiej

nie

Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)

nie

Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)

nie

Postępowanie z odciekami

Brak (nie)
Z emisją do atmosfery
--------4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego

Spalanie w pochodni
------Odzysk energii
-------Brak [tak/nie]
--------

4.10.

Pas zieleni
Szerokość pasa [m]
-------

4.11.

Ogrodzenie

tak

4.12.

Rejestracja wjazdów

nie

4.13.

Ewidencja odpadów

nie

4.14.

Waga

nie

4.15.

Urządzenia do mycia i dezynfekcji

nie

4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

tak

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego

408

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewóztwa Podlaskiego na lata 2003 – 2006

L.p.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Zakres danych

Informacje o składowisku odpadów

Materiał

Ŝwir, piasek

(jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
-------Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu
4.17.

4.18.

5.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

Wody powierzchniowe

-

Wody podziemne

-

Opad atmosferyczny

-

Wody powierzchniowe

-

Wody odciekowe

-

Wody podziemne

-

Gaz składowiskowy

-

Osiadanie powierzchni składowiska

-

Struktura i skład odpadów

-

Dofinansowanie

5.1.

Czy dostosowanie składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza środkami
własnymi zarządzającego)?

5.2.

Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych
środków finansowych (poza środkami własnymi
zarządzającego)?

6.

--------

----------

tak

Odpady

6.1.

Czy na składowisku odpadów są deponowane
odpady komunalne?

nie

6.2.

Czy na składowisku odpadów są deponowane
wyłącznie odpady wydobywcze określone w
dyrektywie 2006/21/WE?.

nie

6.3.

Kody odpadów, które są dopuszczone do
składowania na składowisku odpadów3)

na składowisku odpadów od 12.09.2002r

6.4.

Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki?4)

j.w.

nie są składowane odpady
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L.p.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Zakres danych

6.5.

Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)

----------

6.6.

Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?

---------

6.7.

Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli dotyczy)

---------

6.8.

Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2003
r. (jeśli dotyczy)

----------

6.9.

Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy)

---------

6.10.

Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli dotyczy)

---------

6.11.

Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2004
r. (jeśli dotyczy)

--------

6.12.

Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy)

---------

6.13.

Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli dotyczy)

---------

6.14.

Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2005
r. (jeśli dotyczy)

----------

6.15.

Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy)

---------

6.16.

Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli dotyczy)

--------

6.17.

Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2006
r. (jeśli dotyczy)

--------

6.18.

Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy)

----------
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Tabela nr 74. Składowisko odpadów w Kropiwnicy
L.p.
1.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Zakres danych

Informacje o składowisku odpadów

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres składowiska odpadów

Kropiwnica

1.2.

Gmina

Mońki

1.3.

Powiat

moniecki

1.4.

Województwo

podlaskie

1.5.

REGON (jeśli posiada)

-----------

1.6.

NIP (jeśli posiada)

-----------

1.7.

Typ składowiska

IN

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.

REGON (jeśli posiada)

000526191

1.10.

NIP (jeśli posiada)

546-10-00-118

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
składowiskiem odpadów

Gmina Mońki

1.12.

REGON (jeśli posiada)

000526191

1.13.

NIP (jeśli posiada)

546-10-00-118

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

Gmina Mońki

1.15

REGON (jeśli posiada)

000526191

1.16

NIP (jeśli posiada)

546-10-00-118

1.17.

Czy kierownik składowiska odpadów posiada
wymagane kwalifikacje?

[tak/nie]

1.18.

Liczba kwater

1

1.19.

Liczba kwater eksploatowanych

0

1.20.

Liczba kwater zamkniętych

1

1.21.

Czy składowisko jest w trakcie budowy?

nie

1.22.

Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?

nie

1.23.

Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?

nie

- zrekultywowane

Gmina Mońki ul.Słowackiego 5A
19-100 Mońki-jednostka samorządu terytorialnego

j.w.

j.w.
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L.p.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Zakres danych

1.24.

Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po
zakończeniu rekultywacji?

nie

1.25.

Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu
monitoringu?

nie

2.

Decyzje administracyjne

2.1.

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

----------

2.2.

Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)

----------

2.3.

Pozwolenie na budowę

----------

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie (jeśli dotyczy)

-----------

2.5.

Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)

----------

2.6.

Informacje o składowisku odpadów

Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2
pkt 1 ustawy wprowadzającej2)

-----------

(jeśli dotyczy)
2.7.

Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy
wprowadzającej2) została wykonana?

----------

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

-----------

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów

-----------

2.11.

Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2
pkt 2 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy)

----------

2.12.

Czy przepisów wg decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy
wprowadzającej2) została wykonana?

----------

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

---------

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

----------

2.15.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów

---------

2.16.

Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej2) (jeśli
dotyczy)

-----------

-----------

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego

412

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewóztwa Podlaskiego na lata 2003 – 2006

L.p.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Zakres danych

2.17.

Czy decyzja o zamknięciu składowiska na
podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej2)
została wykonana?

-----------

2.18.

Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?

-----------

2.19.

Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?

------------

2.20.

Zgoda na zamknięcie wydzielonej części
składowiska na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach

------------

Informacje o składowisku odpadów

Starostwo Powiatowe w Mońkach
28.07.2003 r
2.21.

Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach

Nr:AU-7164-R-3/03;
30.12.2005 r
2002 r

2.22.

Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów

02.11.2004r

2.23.

Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska

------------

2.24.

Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska była czasowa?

----------

2.25.

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (jeśli
dotyczy)

------------

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

------------

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

nie

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w
sprawie wstrzymania działalności?

nie

3.

Bazy danych i wykazy

3.1.

Czy składowisko jest ujęte w wykazie
zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki
odpadami?

tak

3.2.

Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska?

nie

3.3.

Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o
gospodarce odpadami?

-----------
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L.p.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Zakres danych

3.4.

Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska?

-----------

3.5.

Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego
Urzędu Statystycznego?

----------

3.6.

Czy składowisko zostało ujęte w wykazie
przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska w 2004 r.?

----------

3.7.

Czy składowisko zostało ujęte w wykazie
przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska w 2005 r.?

----------

3.8.

Czy składowisko zostało ujęte w wykazie
przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska w 2006 r.?

tak

4.

Informacje o składowisku odpadów

Wymagania techniczne

4.1.

Pojemność całkowita

0,06ha

4.2.

Pojemność zapełniona

-----------

4.3.

Pojemność pozostała do zapełnienia

----------

4.4.

Powierzchnia w granicach korony

---------Brak (nie)

4.5.

Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik
filtracji)

brak

Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)

brak

Izolacja syntetyczna

brak

Uszczelnienie

(materiał, grubość)
4.6.

DrenaŜ odcieków

brak

brak

Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)

brak

Kolektory (materiał, średnica)

brak

Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)

brak
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L.p.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Zakres danych

Informacje o składowisku odpadów

Zewnętrzny system rowów

-

Brak
4.7.

Gromadzenie odcieków
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
Odprowadzenie do kanalizacji miejskiej

4.8.

Postępowanie z odciekami

Nie

Wywóz do oczyszczalni miejskiej

Nie

Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)

Nie

Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)

Nie

Brak (nie)

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu
składowiskowego

Z emisją do atmosfery

-

Spalanie w pochodni

-

Odzysk energii-

-

Brak [tak/nie]

-

-------4.10.

Pas zieleni
Szerokość pasa [m]

-

------4.11.

Ogrodzenie

tak

4.12.

Rejestracja wjazdów

nie

4.13.

Ewidencja odpadów

nie

4.14.

Waga

nie

4.15.

Urządzenia do mycia i dezynfekcji

nie

4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

tak

tak
Materiał
(jeśli odpady, podać kod) Ŝwir, piasek
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L.p.

4.17.

4.18.

5.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Informacje o składowisku odpadów

Dane meteorologiczne

-

Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu

-

Wody powierzchniowe

-

Wody podziemne

-

Opad atmosferyczny

-

Wody powierzchniowe

-

Wody odciekowe

-

Wody podziemne

-

Gaz składowiskowy

-

Osiadanie powierzchni składowiska

-

Struktura i skład odpadów

-

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

Dofinansowanie

5.1.

Czy
dostosowanie
składowiska
wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza środkami
własnymi zarządzającego)?

5.2.

Czy
rekultywacja
składowiska
wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza środkami
własnymi zarządzającego)?

6.

Zakres danych

---------nie
wysypisko
zrekultywowano

Odpady

6.1.

Czy na składowisku odpadów są deponowane
odpady komunalne?

nie

6.2.

Czy na składowisku odpadów są deponowane
wyłącznie odpady wydobywcze określone w
dyrektywie 2006/21/WE?.

nie

6.3.

Kody odpadów, które są dopuszczone
składowania na składowisku odpadów3)

do

6.4.

Czy odpady są składowane zgodnie
rozporządzeniem Ministra Gospodarki?4)

z

na składowisku odpadów od 2002r
nie są składowane odpady
j.w.
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L.p.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Zakres danych

6.5.

Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)

----------

6.6.

Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?

---------

6.7.

Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli
dotyczy)

6.8.

Masa
odpadów
poddana
odzyskowi
na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy)

----------

6.9.

Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy)

---------

6.10.

Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli
dotyczy)

---------

6.11.

Masa
odpadów
poddana
odzyskowi
na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy)

--------

6.12.

Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy)

---------

6.13.

Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli
dotyczy)

---------

6.14.

Masa
odpadów
poddana
odzyskowi
na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy)

-------

6.15.

Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy)

6.16.

Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli
dotyczy)

6.17.

Masa
odpadów
poddana
odzyskowi
na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy)

6.18.

Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy)

Informacje o składowisku odpadów

---------

----------

----------

----------

----------
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Tabela 75. Składowisko odpadów w Dudkach
L.p.
1.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Zakres danych

Informacje o składowisku odpadów

- dokumentacja w sprawie rekultywacji w trakcie
przygotowania

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres składowiska odpadów

Dudki

1.2.

Gmina

Mońki

1.3.

Powiat

moniecki

1.4.

Województwo

podlaskie

1.5.

REGON (jeśli posiada)

------------

1.6.

NIP (jeśli posiada)

------------

1.7.

Typ składowiska

IN

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

ul.Słowackiego 5A

Gmina Mońki
19-100 Mońki-jednostka samorządu terytorialnego
1.9.

REGON (jeśli posiada)

000526191

1.10.

NIP (jeśli posiada)

546-10-00-118

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem
odpadów

Gmina Mońki

1.12.

REGON (jeśli posiada)

000526191

1.13.

NIP (jeśli posiada)

546-10-00-118

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów

1.15

REGON (jeśli posiada)

000526191

1.16

NIP (jeśli posiada)

546-10-00-118

1.17.

Czy kierownik składowiska odpadów posiada wymagane
kwalifikacje?

[tak/nie]

1.18.

Liczba kwater

1

1.19.

Liczba kwater eksploatowanych

0

j.w.

j.w.
Gmina Mońki

1.20.

Liczba kwater zamkniętych

0

1.21.

Czy składowisko jest w trakcie budowy?

nie

1.22.

Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?

nie
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Zakres danych

1.23.

Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?

nie

1.24.

Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po
zakończeniu rekultywacji?

nie

1.25.

Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu
monitoringu?

nie

2.

Decyzje administracyjne

2.1.

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

------------

2.2.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu (jeśli dotyczy)

------------

2.3.

Pozwolenie na budowę

------------

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie (jeśli dotyczy)

------------

2.5.

Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)

------------

2.6.

Informacje o składowisku odpadów

Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1
ustawy wprowadzającej2)

------------

(jeśli dotyczy)
2.7.

Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na podstawie
art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej2) została
wykonana?

------------

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

------------

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

------------

2.10.

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów

------------

2.11.

Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2
ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy)

------------

2.12.

Czy przepisów wg decyzji o dostosowaniu na podstawie
art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej2) została
wykonana?

------------

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

------------

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

------------

2.15.

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów

------------

2.16.

Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33
ust. 6 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy)

------------

2.17.

Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art.
33 ust. 6 ustawy wprowadzającej2) została wykonana?

------------
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2.18.

Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?

------------

2.19.

Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?

------------

2.20.

Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach

------------

2.21.

Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach

------------

2.22.

Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów

------------

2.23.

Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska

------------

2.24.

Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska była czasowa?

------------

2.25.

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (jeśli dotyczy)

------------

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

------------

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

nie

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie
wstrzymania działalności?

nie

3.

Informacje o składowisku odpadów

Bazy danych i wykazy

3.1.

Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w
wojewódzkim planie gospodarki odpadami?

tak

3.2.

Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska?

nie

3.3.

Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o
gospodarce odpadami?

-----------

3.4.

Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska?

-----------

3.5.

Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego
Urzędu Statystycznego?

----------

3.6.

Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w
2004 r.?

----------

3.7.

Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w
2005 r.?

----------
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3.8.

Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w
2006 r.?

tak

4.

Informacje o składowisku odpadów

Wymagania techniczne

4.1.

Pojemność całkowita

0,44ha

4.2.

Pojemność zapełniona

-----------

4.3.

Pojemność pozostała do zapełnienia

----------

4.4.

Powierzchnia w granicach korony

---------Brak (tak)

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Uszczelnienie

DrenaŜ odcieków

Gromadzenie odcieków

Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik
filtracji)

Brak

Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość,
współczynnik filtracji)

Brak

Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Brak

brak

Brak

Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)

Brak

Kolektory (materiał, średnica)

Brak

Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w
kierunku kolektorów, %)

Brak

Zewnętrzny system rowów

Brak

Brak

Brak

W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

-

Odprowadzenie do kanalizacji miejskiej

Nie

Wywóz do oczyszczalni miejskiej

nie

Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)

Nie

Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)

Nie

Postępowanie z odciekami

Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego

Brak (nie)
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Z emisją do atmosfery

-

--------Spalanie w pochodni

-

------Odzysk energii

-

-------Brak [tak/nie]

-

-------4.10.

Pas zieleni
Szerokość pasa [m]

-

------4.11.

Ogrodzenie

tak

4.12.

Rejestracja wjazdów

nie

4.13.

Ewidencja odpadów

nie

4.14.

Waga

nie

4.15.

Urządzenia do mycia i dezynfekcji

nie

4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

tak
Materiał
(jeśli odpady, podać kod) Ŝwir, piasek

4.17.

4.18.

Dane meteorologiczne

-

Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu

-

Wody powierzchniowe

-

Wody podziemne

-

Opad atmosferyczny

-

Wody powierzchniowe

-

Wody odciekowe

-

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej
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Wody podziemne

-

Gaz składowiskowy

-

Osiadanie powierzchni składowiska

-

Struktura i skład odpadów
5.

Dofinansowanie

5.1.

Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych
środków finansowych (poza środkami własnymi
zarządzającego)?

5.2.

Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych
środków finansowych (poza środkami własnymi
zarządzającego)?

6.

----------

tak

Odpady

6.1.

Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady
komunalne?

nie

6.2.

Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie
odpady wydobywcze określone w dyrektywie
2006/21/WE?.

nie

6.3.

Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na
składowisku odpadów3)

na składowisku odpadów od 12.09.2002r

6.4.

Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Gospodarki?4)

j.w.

6.5.

Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)

----------

6.6.

Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?

---------

6.7.

Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli dotyczy)

---------

6.8.

Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2003 r.
(jeśli dotyczy)

----------

6.9.

Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu
składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy)

---------

6.10.

Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli dotyczy)

---------

nie są składowane odpady
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6.11.

Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2004 r.
(jeśli dotyczy)

--------

6.12.

Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu
składowiska w 2004 r.(jeśli dotyczy)

---------

6.13.

Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli dotyczy)

---------

6.14.

Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2005 r.
(jeśli dotyczy)

----------

6.15.

Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu
składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy)

---------

6.16.

Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli dotyczy)

--------

6.17.

Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2006 r.
(jeśli dotyczy)

--------

6.18.

Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu
składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy)

----------
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Tabela 76. Składowisko odpadów w Knyszynie
Lp.
1.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Nazwa i adres składowiska odpadów
Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
składowiskiem odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.
2.2.

Informacje o składowisku odpadów

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.15.
1.16.

Zakres danych

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik składowiska odpadów posiada
wymagane kwalifikacje?
Liczba kwater
Liczba kwater eksploatowanych
Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie budowy?
Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po
zakończeniu rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu
monitoringu?

(N/O/IN; OUO)1)
Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Knyszyn
Knyszyn
Moniecki
Podlaskie
000528853
546-10-11-889
IN
Gmina Knyszyn
19-120 Knyszyn
Ul. Rynek 39, 100% JST.
000528853
546-10-11-889
Gmina Knyszyn
19-120 Knyszyn
Ul. Rynek 39, 100% JST.
000528853
546-10-11-889
ZGKiM w Knyszynie 19-120 Knyszyn, ul. Rynek 39
Zakład budŜetowy Gminy, 100% JST
050436359
546-00-01-274

[tak/nie]

Tak

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

3
2
Nie

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie
Nie

[tak/nie]
[tak/nie]

Nie

Decyzje administracyjne
Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)

2.3.

Pozwolenie na budowę

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

G1.7331-4/94 22.04.1994 r. Urząd Miasta i Gminy
Knyszyn

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji;
wskazać jeśli decyzja została uchylona
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
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2.5.
2.6.

2.7.

Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt. 1 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt.1 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.
2.11.

2.12.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt. 2 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.
2.16.

2.17.

2.18.
2.19.
2.20.

2.21.
2.22.
2.23.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na
podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2
- 1 została wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?
Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?
Zgoda na zamknięcie wydzielonej części
składowiska na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach
Zgoda na zamkniecie składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach
Rok faktycznego zamknięcia składowiska
odpadów
Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Przegląd ekologiczny wykonany w lipcu 2002r. przez
EKO-EFEKT w Białymstoku

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania

-

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane

-

-

-

Podać datę dostosowania

-

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania

-

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane

-

-

-

Podać rok

-

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia

-

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego

--

JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów

-

-

Podać datę zamknięcia

-

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

AU-7264-I-2/03 14.03.2003 Starostwo Powiatowe
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2.24.
2.25.

składowiska
Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję
eksploatacji składowiska była czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
(jeśli dotyczy)

Mońki
JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres

Czas nieokreślony

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

OSS.ŚR.76644-9/07 16.05.2007 r. Starostwo
Powiatowe Mońki

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

-

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

-

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w
sprawie wstrzymania działalności?

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin
wstrzymania działalności

Nie

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

3.8.

4.

Bazy danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w wykazie
zamieszczonym w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie
o gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2006 r.?

[tak/nie]
JeŜeli tak, to podać rok
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

[tak/nie]

Wymagania techniczne

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do zapełnienia
Powierzchnia w granicach korony
Uszczelnienie

4.6.

DrenaŜ odcieków

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Kolektory (materiał, średnica)

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego
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Nie
Folia PCV typ AT-3678 grubość 1,5 mm
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Brak danych
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4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu
składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji
Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

5.
5.1.

5.2.

6.
6.1.
6.2.

Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej podczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni składowiska
Struktura i skład odpadów

Tak
Nie
V- 6m3 – 1 sztuka
Nie
Tak
Zraszanie odpadów
Nie
Tak
Nie
10
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Tak
świr

Nie
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie

Dofinansowanie
Czy dostosowanie składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?
Czy rekultywacja składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?

JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”
JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”

Nie

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

Nie

Nie

Odpady
Czy na składowisku odpadów są deponowane
odpady komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane
wyłącznie odpady wydobywcze określone w
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6.3.

6.4.
6.5.
6.6.

6.7.
6.8.

6.9.

6.10.
6.11.

6.12.

6.13.
6.14.

6.15.

6.16.
6.17.

6.18.

dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do
składowania na składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)
Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?

Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)

1501 – (01 02 03 07 04 05 06 09)
1681(020, 1682(02), 1701(01,02,03,07,80), 1702(01,03), 1703(80), 1709(04),1908(01,02,05),
2001(01,0208,39,40,99), 2002(01,03),2003(01,02,03,04,07,07,99)
[tak/nie]
Tak
Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje
odpadów
JeŜeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie
jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu
wydającego, daty decyzji, znaku decyzji
[Mg]

433,25

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

502,03

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

587,63

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

636,17

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego
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Tabela Nr 77. Składowisko odpadów we wsi Jasionówka
Lp.
1.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Nazwa i adres składowiska odpadów
Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
składowiskiem odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.
2.2.

Informacje o składowisku odpadów

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.15.
1.16.

Zakres danych

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik składowiska odpadów posiada
wymagane kwalifikacje?
Liczba kwater
Liczba kwater eksploatowanych
Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie budowy?
Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po
zakończeniu rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu
monitoringu?

(N/O/IN; OUO)1)
Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Gminne Składowisko Komunalne koło wsi Jasionówka
Jasionówka
Moniecki
Podlaskie
00534144
546-00-01-481
IN
Urząd Gminy ul. Rynek 19
19-122 Jasionówka
000534144
546-00-01-481

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Urząd Gminy ul. Rynek 19 19-122 Jasionówka
000534144
546-00-01-481

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

P.U.H. MPO Sp. z o.o. ul. 27 lipca 62 15-950 Białystok
P-050025892-94905
542-020-10-38

[tak/nie]

Brak danych

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

1
0
1
Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

decyzja naczelnika Gminy Jasionówka 8221/81 z dnia
11.05.1981r.

Decyzje administracyjne
Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)

2.3.

Pozwolenie na budowę

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Nie dotyczy

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji;
wskazać jeśli decyzja została uchylona
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Decyzja Wojewódzkiego Biura Planowania
przestrzennego Nr AF. 27/III/4/78 z dnia 23.07.1981r.
Nie dotyczy

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego
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2.5.
2.6.

2.7.

Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt. 1 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt.1 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.
2.11.

2.12.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt. 2 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.
2.16.

2.17.

2.18.
2.19.
2.20.

2.21.
2.22.
2.23.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na
podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2
- 1 została wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?
Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?
Zgoda na zamknięcie wydzielonej części
składowiska na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach
Zgoda na zamkniecie składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach
Rok faktycznego zamknięcia składowiska
odpadów
Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Nie dotyczy

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania

Decyzja Starostwa Monieckiego Nr OSS.ŚR.76436/05 z dnia 31.12.2005r.

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać datę dostosowania
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać rok
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego

Nie

Nie

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie
Nie dotyczy

JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów

Nie dotyczy

Podać datę zamknięcia

Planowane zamknięcie 2009

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Decyzja Starosty Powiatu Monieckiego Nr Au-7264-I-

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego
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2.24.
2.25.

składowiska
Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję
eksploatacji składowiska była czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
(jeśli dotyczy)

2/02/030 z dnia 14.03.2003 r.
JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres

Tak do 30.04.2006r.

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

Brak

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

Nie dotyczy

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

Nie

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w
sprawie wstrzymania działalności?

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin
wstrzymania działalności

Decyzja Starostwa Monieckiego nr OSS.ŚR. 764425/06 z dnia 18.09.2006r.

[tak/nie]

Tak

JeŜeli tak, to podać rok

Tak 2009

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

3.8.

4.

Bazy danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w wykazie
zamieszczonym w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie
o gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2006 r.?

[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

Tak
Tak
Tak

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Kolektory (materiał, średnica)

10 000
8 000
2 000
6 192
Brak
-

Wymagania techniczne

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do zapełnienia
Powierzchnia w granicach korony
Uszczelnienie

4.6.

DrenaŜ odcieków
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4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu
składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji
Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

5.
5.1.

5.2.

6.
6.1.
6.2.

Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej podczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

-

Tak
15 m
Tak
Nie
Nie
Nie
Tak

[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni składowiska
Struktura i skład odpadów

Nie
Nie
-

JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”
JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”

0

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

Nie

-

Dofinansowanie
Czy dostosowanie składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?
Czy rekultywacja składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?

80 000,00 PLN

Odpady
Czy na składowisku odpadów są deponowane
odpady komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane
wyłącznie odpady wydobywcze określone w
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6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

6.7.
6.8.

6.9.

6.10.
6.11.

6.12.

6.13.
6.14.

6.15.

6.16.
6.17.

6.18.

dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do
składowania na składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)
Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?

Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)

200301
[tak/nie]

Tak

Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje
odpadów
JeŜeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie
jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu
wydającego, daty decyzji, znaku decyzji
[Mg]

Nie dotyczy

Brak danych

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

Brak danych

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

Brak danych

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

Brak danych

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego

Nie dotyczy

435

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewóztwa Podlaskiego na lata 2003 – 2006

Tabela Nr 78. Składowisko odpadów w Jaświłach
Lp.
1.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Nazwa i adres składowiska odpadów
Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
składowiskiem odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.
2.2.

Informacje o składowisku odpadów

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.15.
1.16.

Zakres danych

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik składowiska odpadów posiada
wymagane kwalifikacje?
Liczba kwater
Liczba kwater eksploatowanych
Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie budowy?
Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po
zakończeniu rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu
monitoringu?

Gminne Składowisko Odpadów w Jaświłach
Jaświły
Moniecki
Podlaski
(N/O/IN; OUO)1)
Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

IN
Gmina Jaświły
050659349
546-13-18-582

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Gmina Jaświły
050659349
546-13-18-582

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Jednostka samorządu terytorialnego 100%

[tak/nie]

Tak

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

1
1
-Nie

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie
Nie

[tak/nie]
[tak/nie]

Nie

Decyzje administracyjne
Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)

2.3.

Pozwolenie na budowę

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji;
wskazać jeśli decyzja została uchylona
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
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2.5.

2.6.

2.7.

Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt. 1 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt.1 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.
2.11.

2.12.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt. 2 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.
2.16.

2.17.

2.18.
2.19.
2.20.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na
podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2
- 1 została wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?
Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?
Zgoda na zamknięcie wydzielonej części
składowiska na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach

2.21.

Zgoda na zamkniecie składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach

2.22.

Rok faktycznego zamknięcia składowiska
odpadów

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Przegląd ekologiczny gminnego składowiska odpadów
zlokalizowany na terenie gminy Jaświły, wykonany w
lipcu 2002r.

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać datę dostosowania
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać rok
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać datę zamknięcia
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2.23.
2.24.
2.25.

Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska
Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję
eksploatacji składowiska była czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
(jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Starostwo Powiatowe w Mońkach 27.04.2006 r. OSSŚR.7643-1/06

JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres

Do 31.12.2007

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

Nie

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w
sprawie wstrzymania działalności?

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin
wstrzymania działalności

nie

[tak/nie]

Nie

JeŜeli tak, to podać rok

Nie

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

3.8.

4.

Bazy danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w wykazie
zamieszczonym w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie
o gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2006 r.?

[tak/nie]
[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)

18 000
12 320
5 680
Brak danych
Tak

Wymagania techniczne

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do zapełnienia
Powierzchnia w granicach korony
Uszczelnienie

4.6.

DrenaŜ odcieków
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4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu
składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji
Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

5.
5.1.

5.2.

6.
6.1.
6.2.

Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej podczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni składowiska
Struktura i skład odpadów

Tak

tak

Tak
Enklawa leśna
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Tak
piasek

Tak
Tak
Tak
Tak
tak

Dofinansowanie
Czy dostosowanie składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?
Czy rekultywacja składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?

JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”
JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”

Tak

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

Nie

Tak

Odpady
Czy na składowisku odpadów są deponowane
odpady komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane
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6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

6.7.
6.8.

6.9.

6.10.
6.11.

6.12.

6.13.
6.14.

6.15.

6.16.
6.17.

6.18.

wyłącznie odpady wydobywcze określone w
dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do
składowania na składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)
Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?

Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)

20 02 01, 20 01 99, 20 02 03,
[tak/nie]

tak

Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje
odpadów
JeŜeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie
jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu
wydającego, daty decyzji, znaku decyzji
[Mg]

95

[Mg]

[Mg] (kod odpadów)

[Mg]

75

[Mg]

[Mg] (kod odpadów)

[Mg]

90

[Mg]

[Mg] (kod odpadów)

[Mg]

252

[Mg]

[Mg] (kod odpadów)
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Tabela Nr 80.
Lp.
1.

Składowisko odpadów w Nowej Wsi
Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Nazwa i adres składowiska odpadów
Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
składowiskiem odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.
2.2.

Informacje o składowisku odpadów

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.15.
1.16.

Zakres danych

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik składowiska odpadów posiada
wymagane kwalifikacje?
Liczba kwater
Liczba kwater eksploatowanych
Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie budowy?
Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po
zakończeniu rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu
monitoringu?

(N/O/IN; OUO)1)
Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Składowisko odpadów w Nowej Wsi
Trzcianne
Moniecki
Podlaskie
Nie
Nie
IN
Urząd Gminy Trzcianne
Ul. Wojska Polskiego 10

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Urząd Gminy Trzcianne
Ul. Wojska Polskiego 10

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Urząd Gminy Trzcianne
Ul. Wojska Polskiego 10

[tak/nie]
Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

Decyzje administracyjne
Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)

2.3.

Pozwolenie na budowę

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji;
wskazać jeśli decyzja została uchylona
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
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2.5.
2.6.

2.7.

Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt. 1 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt.1 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.
2.11.

2.12.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt. 2 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.
2.16.

2.17.

2.18.
2.19.
2.20.

2.21.
2.22.
2.23.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na
podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2
- 1 została wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?
Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?
Zgoda na zamknięcie wydzielonej części
składowiska na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach
Zgoda na zamkniecie składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach
Rok faktycznego zamknięcia składowiska
odpadów
Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać datę dostosowania
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać rok

-

-

-

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów

-

-

Podać datę zamknięcia
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
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2.24.
2.25.

składowiska
Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję
eksploatacji składowiska była czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
(jeśli dotyczy)

JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w
sprawie wstrzymania działalności?

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin
wstrzymania działalności

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Bazy danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w wykazie
zamieszczonym w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie
o gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2006 r.?

[tak/nie]
JeŜeli tak, to podać rok
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

[tak/nie]

[tak/nie]

Wymagania techniczne
Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do zapełnienia
Powierzchnia w granicach korony

4.5.

Uszczelnienie

4.6.

DrenaŜ odcieków

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Kolektory (materiał, średnica)
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4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu
składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji

4.15.
4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

5.
5.1.

5.2.
6.
6.1.
6.2.

Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej podczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

-

[tak/nie]
[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni składowiska
Struktura i skład odpadów

Dofinansowanie
Czy dostosowanie składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?
Czy rekultywacja składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?

JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”
JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”

Odpady
Czy na składowisku odpadów są deponowane
odpady komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane
wyłącznie odpady wydobywcze określone w

[tak/nie]
[tak/nie]

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego

444

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewóztwa Podlaskiego na lata 2003 – 2006

6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

6.8.

6.9.
6.10.

6.11.

6.12.
6.13.

6.14.

6.15.
6.16.

6.17.

6.18.

dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do
składowania na składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)
Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?
Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)

20 03 01, 19 08 01, 19 08 02, 19 08 05
[tak/nie]
Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje
odpadów
JeŜeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie
jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu
wydającego, daty decyzji, znaku decyzji
[Mg]

[Mg]

[Mg] (kod odpadów)
[Mg]

[Mg]

[Mg] (kod odpadów)
[Mg]

[Mg]

[Mg] (kod odpadów)
[Mg]

[Mg]

[Mg] (kod odpadów)
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Tabela Nr 81.
Lp.
1.

Składowisko odpadów we wsi Konstantynówka
Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Nazwa i adres składowiska odpadów

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
składowiskiem odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Informacje o składowisku odpadów

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

1.15.
1.16.

Zakres danych

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik składowiska odpadów posiada
wymagane kwalifikacje?
Liczba kwater
Liczba kwater eksploatowanych
Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie budowy?
Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po
zakończeniu rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu
monitoringu?

Składowisko odpadów stałych dla miasta Sejny we wsi
Konstantynówka
Sejny
Sejny
Podlaskie
790671060
84421577
(N/O/IN; OUO)1)
Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Urząd Miasta Sejny, ul. Piłsudskiego 25
16-500 Sejny
Jednostka Samorządu Terytorialnego
790671060
84421577
Urząd Miasta Sejny, ul. Piłsudskiego 25
16-500 Sejny
Jednostka Samorządu Terytorialnego
790671060
84421577
Zakład Gospodarki Komunalno Mieszkaniowej
Wodociągów i Kanalizacji w Sejnach
Marynowo 35 16-500 Sejny
Jednostka samorządu terytorialnego
005010040
8440007542

[tak/nie]

Tak

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

4
2
Nie

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie
Nie

[tak/nie]
[tak/nie]

Nie

Decyzje administracyjne
Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)
Pozwolenie na budowę

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

-

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

-

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji;

Urząd Wojewódzki w Suwałkach Nr UAN-
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2.4.
2.5.
2.6.

2.7.

Pozwolenie na uŜytkowanie
Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt. 1 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt.1 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.
2.11.

2.12.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt. 2 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.
2.16.

2.17.

2.18.
2.19.
2.20.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na
podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2
- 1 została wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?
Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?
Zgoda na zamknięcie wydzielonej części
składowiska na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach

2.21.

Zgoda na zamkniecie składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach

2.22.

Rok faktycznego zamknięcia składowiska

wskazać jeśli decyzja została uchylona
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

N2/8381/12/10/88 z dnia 16.05.1988r.
Nie dotyczy

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Starosta Sejneński 06.02.2003r. ABOŚ-7635/06/02

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania

-

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane

-

-

-

Podać datę dostosowania

-

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania

Nie dotczy

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane

-

-

-

Podać rok

-

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia

-

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego

brak

JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać datę zamknięcia
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2.23.
2.24.
2.25.

odpadów
Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska
Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję
eksploatacji składowiska była czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
(jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Starostwo Powiatowe w Sejnach 03.02.2003r. ABOŚ –
7666639/1/03

JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres

bezterminowo

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

Starostwo Powiatowe w Sejnach
12.12.2005 r.
ABOŚ – 7637/1/06 do dnia 31.12.2015r.

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

Nie dotyczy

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

Nie dotyczy

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w
sprawie wstrzymania działalności?

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin
wstrzymania działalności

nie

[tak/nie]

Tak

JeŜeli tak, to podać rok

Nie

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.8.
4.

Bazy danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w wykazie
zamieszczonym w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie
o gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2006 r.?

[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

Tak
Tak
Tak

Tak

[tak/nie]

Wymagania techniczne

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do zapełnienia
Powierzchnia w granicach korony

4.5.

Uszczelnienie

4.6.

DrenaŜ odcieków

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]

200 000
110 000
90 000
13 000
Tak, jest uszczelnione folią

DrenaŜ odcieków jest oraz są zewnętrzne rowy
opaskowe

Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)
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Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
4.7.

Gromadzenie odcieków

Wody odciekowe ujmowane są drenaŜem i kierowane
do studzienki odciekowej 10m3

Brak [tak/nie]
3

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu
składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji

4.15.
4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

5.
5.1.

5.2.
6.
6.1.

W specjalnych zbiornikach (pojemność, m )
Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej podczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni składowiska
Struktura i skład odpadów

Wywóz do miejskiej oczyszczalni ścieków

Z emisją do atmosfery

Jest
3m
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Odpady są przykrywane piaskiem
Brak
Piezometry
Brak
Brak
Brak
Brak
Brak
Brak
Brak
Brak
Brak
Brak

Dofinansowanie
Czy dostosowanie składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?
Czy rekultywacja składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?

JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”
JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”

0

0

Odpady
Czy na składowisku odpadów są deponowane
odpady komunalne?

[tak/nie]
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6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

6.8.

6.9.
6.10.

6.11.

6.12.
6.13.

6.14.

6.15.
6.16.

6.17.

6.18.

Czy na składowisku odpadów są deponowane
wyłącznie odpady wydobywcze określone w
dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do
składowania na składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)
Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?
Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)

[tak/nie]

Nie

100101, 200111, 200202, 190801, 200138, 200203, 200101, 200139, 200301, 200102, 200140, 200302,
[tak/nie]

Tak

Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje
odpadów
JeŜeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie
jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu
wydającego, daty decyzji, znaku decyzji

200101, 200102, 200139, przekazywane firmom do
dalszego zagospodarowania
Nie

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

1881,2

[Mg]

14,8

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

1523,5

[Mg]

50,00

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

1454,0

[Mg]

61,00

[Mg] (kod odpadów)
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Tabela Nr 82. Gminne składowisko odpadów w Krasnopolu
1.1.

Nazwa i adres składowiska odpadów

Gminne wysypisko śmieci w Krasnopolu

1.2.

Gmina

Krasnopol

1.3.

Powiat

Sejny

1.4.

Województwo

podlaskie

1.5.

REGON

-

1.6.

NIP

-

1.7.

Typ składowiska

IN- Inne niŜ niebezpieczne i obojętne

1.8.

Nazwa i adres składowiska

Gminne wysypisko śmieci w Krasnopolu

odpadów
1.9.

REGON

-

1.10

NIP

-

1.11.

Urząd Gminy Krasnopol, ul. Wojska
Polskiego 4, 16-503 Krasnopol
000536918
844-10-83-261
Urząd Gminy Krasnopol, ul. Wojska
Polskiego 4, 16-503 Krasnopol
000536918
844-10-83-261
nie

1.18.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
składowiskiem odpadów
REGON
NIP
Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów
REGON
NIP
Czy kierownik składowiska odpadów posiada
wymagane kwalifikacje
Liczba kwater

szt.

1.19.

Liczba kwater eksploatowanych

szt.

0

1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.

Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie budowy
Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji
Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji
Czy wysypisko jest w trakcie monitoringu po
zakończeniu rekultywacji
Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu
rekultywacji.
Decyzja lokalizacyjna

szt.

0
nie
nie
tak
nie

1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.

1.25.
2.1.
2.2.
2.3.

0

nie
GKB.8322-3/88, Urząd Gminy Krasnopol,
10.03.1988 r.
-

Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu
Pozwolenie na budowę

Urząd Gminy Krasnopol Decyzja nr
BKO.8381a-2/90 z dnia 10.04.1990
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2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie

-

2.5.

Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podstawie art.33 ust. 1 ustawy wprowadzającej

Starosta Sejneński
06.02.2002
ABOŚ-7635/05/02

2.6.

Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 362
ust. 1 pkt. 1 Prawo Ochrony Środowiska

Starostwo Powiatowe w Sejnach
05.02.2004 r.
ABOŚ- 7639/1/04

2.7.

Czy przepisów wg decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt 1 ustawy
wprowadzającej została wykonana

-

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona

-

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana

-

2.10.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33
ust.2 pkt 2 ustawy wprowadzającej
Czy przepisów wg decyzji o dostosowaniu na
podstawie art.33 ust 2 pkt 2 ustawy
wprowadzającej została wykonana

-

2.11.
2.12.

2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.

2.18.
2.19.

nie dotyczy
-

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona
Czy decyzja przedłuŜona została wykonana
Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie
art. 33 ust.6 ustawy wprowadzającej
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na
podstawie art.33 ust. 6 ustawy wprowadzającej
została wykonana
Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona
Czy decyzja o zamknięciu została wykonana

-

-

tak

2.20.

Zgoda na zamknięcie wydzielonej części
składowiska na podstawie art.54 ustawy o
odpadach

-

2.21.

Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów
stałych na podstawie
art.54 ustawy o
odpadach

ABOŚ.7639/1/06, Starostwo Powiatowe w
Sejnach, 27.03.2007

2.22.

Rok faktycznego zamknięcia składowiska
odpadów

2006

2.23.

Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska

Starostwo Powiatowe
w Sejnach10.02.2003.ABOŚ-7639/2/03
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2.24.

Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję
eksploatacji składowiska była czasowa

bezterminowo

2.25.

Zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
Pozwolenie zintegrowane

-

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego
Czy dla składowiska była wydana decyzja w
sprawie wstrzymania działalności
Czy składowisko jest ujęte w wykazie
zamieszczonym w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska.

nie

2.26.
2.27.
2.28.
3.1.

3.2.
3.3.

nie dotyczy

nie
-

tak

-

-

-

-

-

tak

-

tak

-

tak

4.1.

Czy składowisko odpadów jest ujęte w
wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska
Czy składowisko jest ujęte w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego
Czy składowisko zostało ujęte w wykazie
przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska w 2004 ,2005r i 2006r
Pojemność całkowita

Mg

2880

4.2.
4.3.
4.4.

Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do zapełnienia
Powierzchnia w granicach korony

Mg
Mg
m2

2880
-

4.5.
4.6.

Uszczelnienie
DrenaŜ odcieków

-

-

4.7.
4.8.
4.9.

-

nie dotyczy

4.10.

Gromadzenie odcieków
Postępowanie z odciekami
Instalacja do odprowadzania gazu
składowiskowego
Pas zieleni

-

tak

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia i dezynfekcji

-

tak
nie
nie
nie

4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

-

Odpady są przykrywane piaskiem

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

-

brak

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub

wody powierzchniowe

brak

3.4.
3.5.
3.6.
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poeksploatacyjnej

5.1.

Czy dostosowanie składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych

5.2.

Czy rekultywacja składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych
Czy na składowisku odpadów są deponowane
odpady komunalne
Czy na składowisku odpadów są deponowane
wyłącznie odpady wydobywcze
Kody odpadów które są dopuszczone do
składowania na składowisku odpadów
Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

6.6.
6.7.
6.8.

6.9.
6.10.
6.11.

6.12.
6.13.
6.14.

6.15.
6.16.
6.17.

Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady
Masa odpadów składowana w 2003
Masa odpadów poddana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2003r
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2003r
Masa odpadów składowana w 2004r
Masa odpadów poddana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2004r
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2004r
Masa odpadów składowana w 2005r

wody odciekowe
wody powierzchniowe
wody podziemne
opad atmosferyczny
gaz składowiskowy
osiadanie składowiska
struktura i skład
opadów
-

brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
-

-

tak
nie
100101; 170107; 190805; 200102;
200301;
-

Mg
Mg

nie dotyczy
nie
90,00
nie dotyczy

Mg

nie dotyczy

Mg
Mg

78,02
nie dotyczy

Mg

nie dotyczy

Mg

78,00

Masa odpadów poddana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2005r
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2005r
Masa odpadów składowana w 2006r

Mg

nie dotyczy

Mg

30,00

Masa odpadów poddana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2006r

Mg

nie dotyczy

nie dotyczy
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Tabela Nr 83.
Lp.
1.

Składowiska odpadów w Szołtanach
Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Nazwa i adres składowiska odpadów

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
składowiskiem odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Informacje o składowisku odpadów

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

1.15.
1.16.

Zakres danych

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik składowiska odpadów posiada
wymagane kwalifikacje?
Liczba kwater
Liczba kwater eksploatowanych
Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie budowy?
Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po
zakończeniu rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu
monitoringu?

Gminne Wysypisko śmieci w Szołtanach 16-515
Puńsk
Puńsk
Sejny
Podlaskie
(N/O/IN; OUO)1)
Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Urząd Gminy Puńsk ul. Mickiewicza 23 16-515 Puńsk
000539584
844-10-98-742

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Urząd Gminy Puńsk ul. Mickiewicza 23 16-515 Puńsk
000539584
844-10-98-742

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Puńsku, ul. Mickiewicza 23 16-515 Puńsk
790 168 472
844 10 05 947

[tak/nie]

Tak

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

1
1
--Nie

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

UAN-N2/8381/10/1/87 z dn. 10.02.1987r. Urząd
Wojewódzki w Suwałkach

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Nie dotyczy

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji;
wskazać jeśli decyzja została uchylona

UAN-N2/8381/10/2/87 z dn. 23.03.1988r. Urząd
Wojewódzki w Suwałkach

Decyzje administracyjne
Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)
Pozwolenie na budowę
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2.4.
2.5.
2.6.

2.7.

Pozwolenie na uŜytkowanie
Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt. 1 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt.1 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.
2.11.

2.12.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt. 2 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.
2.16.

2.17.

2.18.
2.19.
2.20.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na
podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2
- 1 została wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?
Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?
Zgoda na zamknięcie wydzielonej części
składowiska na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach

2.21.

Zgoda na zamkniecie składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach

2.22.

Rok faktycznego zamknięcia składowiska

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania

OA-7351-P/16/97 z dn. 23.12.1997 r. Kierownik Urz.
Rejonowego w Sejnach
Starosta Sejneński ABOŚ 7635/4/02 z dnia
06.02.2002 r.
Nie dotyczy

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać datę dostosowania
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać rok
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać datę zamknięcia
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2.23.
2.24.
2.25.

odpadów
Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska
Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję
eksploatacji składowiska była czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
(jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Starostwo Powiatowe Sejnach ABOŚ-7639/3/03 z dn.
07.04.2003r.

JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres

bezterminowa

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

Starostwo Powiatowe w Sejnach 01.02.2006r. ABOŚ –
7637/2/06 bezterminowo

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

Nie dotyczy

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

Nie

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w
sprawie wstrzymania działalności?

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin
wstrzymania działalności

Nie

[tak/nie]

Nie

JeŜeli tak, to podać rok

---

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

-

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.
4.

Bazy danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w wykazie
zamieszczonym w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie
o gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2006 r.?

[tak/nie]

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]

2300, 1,05 ha
1695 0,1 ha
605
3600
0,2 ha
nie

Wymagania techniczne

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do zapełnienia
Powierzchnia w granicach korony

4.5.

Uszczelnienie

4.6.

DrenaŜ odcieków
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4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu
składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji

4.15.
4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

5.
5.1.

5.2.
6.
6.1.

Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej podczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni składowiska
Struktura i skład odpadów

Jest
45%
Jest
Jest
Jest
500 m3 czy 50,0 m3 ??
Nie
Tak
Nie
Własna oczyszczalnia
Tak
Brak

Jest
3m
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
świr

Tak
Tak

Dofinansowanie
Czy dostosowanie składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?
Czy rekultywacja składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?

JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”
JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”

2 000 000 zł
Środki własne 200 000 zł
0

Odpady
Czy na składowisku odpadów są deponowane
odpady komunalne?

[tak/nie]

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego
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6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

6.8.

6.9.
6.10.

6.11.

6.12.
6.13.

6.14.

6.15.
6.16.

6.17.

6.18.

Czy na składowisku odpadów są deponowane
wyłącznie odpady wydobywcze określone w
dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do
składowania na składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)
Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?
Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)

[tak/nie]

Tak

200101,200102,200110,190801,200211,200139,200140,200201,
200202,200203,200301
[tak/nie]
Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje
odpadów
JeŜeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie
jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu
wydającego, daty decyzji, znaku decyzji

Tak
Nie dotyczy
Nie

[Mg]

222,0

[Mg]

Nie dotczy

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

231,6

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotczy

[Mg]

191,0

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotczy

[Mg]

223,07

[Mg]

Nie dotczy

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy
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Tabela Nr 84.
Lp.
1.

Składowisko odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne dla miasta Siemiatycze
Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Nazwa i adres składowiska odpadów

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
składowiskiem odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Informacje o składowisku odpadów

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

1.15.
1.16.

Zakres danych

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik składowiska odpadów posiada
wymagane kwalifikacje?
Liczba kwater
Liczba kwater eksploatowanych
Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie budowy?
Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po
zakończeniu rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu
monitoringu?

(N/O/IN; OUO)1)
Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Składowisko odpadów innych niŜ niebezpieczne i
obojętne dla miasta Siemiatycze działka geodezyjna
2706/2
m. Siemiatycze
Siemiatycki
Podlaskie
050243985
544-00-04-192
IN
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. 17-300
Siemiatycze ul. Armii Krajowej 26 100% udziału Gminy
Miasta Siemiatycze
050243985
544-00-04-192
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. 17-300
Siemiatycze ul. Armii Krajowej 26 100% udziału Gminy
Miasta Siemiatycze
050243985
544-00-04-192
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. 17-300
Siemiatycze ul. Armii Krajowej 26 100% udziału Gminy
Miasta Siemiatycze
050243985
544-00-04-192

[tak/nie]

Tak

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

2
1
1
Nie

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Nie dotyczy

Decyzje administracyjne
Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)
Pozwolenie na budowę

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji;
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2.4.
2.5.
2.6.

2.7.

Pozwolenie na uŜytkowanie
Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt. 1 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt.1 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.
2.11.

2.12.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt. 2 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.
2.16.

2.17.

2.18.
2.19.
2.20.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na
podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2
- 1 została wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?
Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?
Zgoda na zamknięcie wydzielonej części
składowiska na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach

2.21.

Zgoda na zamkniecie składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach

2.22.

Rok faktycznego zamknięcia składowiska

wskazać jeśli decyzja została uchylona
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać datę dostosowania
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać rok
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać datę zamknięcia

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego

7351-1/47/95
Nie dotyczy
Starosta Siemiatycki 17-300 Siemiatycze ul. Leg.
Piłsudskiego 3 09.04.2002r. RL. 7620-8/02
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy
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2.23.
2.24.
2.25.

odpadów
Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska
Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję
eksploatacji składowiska była czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
(jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Starosta Siemiatycki 17-300 Siemiatycze 14.02.2003r.
RL. 7648-1/03

JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres

Do 31.12.2007

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstojy 27.01.2006
r. ŚR.Jo.JK.662220/16/05/06 Termin obowiązywania :
31.12.2007r.

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

Nie dotyczy

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

Tak, IV 2007 r.

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w
sprawie wstrzymania działalności?

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin
wstrzymania działalności

Nie

[tak/nie]

Przewidywany 2009r.

JeŜeli tak, to podać rok

Bd.

[tak/nie]

Bd.

[tak/nie]

Bd.

[tak/nie]

Bd.

[tak/nie]

Bd.

[tak/nie]

Bd.

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Kolektory (materiał, średnica)

50 000
30 654,80
20 000
12 000
Nie
Bd.

Geomembrana HDPE grubość – 2 mm
Nie
Nie dotyczy
Rury PCV - ∅ 100 mm

Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w kierunku

2%

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.7.

3.8.
4.

Bazy danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w wykazie
zamieszczonym w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie
o gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2006 r.?
Wymagania techniczne

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do zapełnienia
Powierzchnia w granicach korony

4.5.

Uszczelnienie

4.6.

DrenaŜ odcieków

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego
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4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu
składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów

kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej podczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

4.14.

Waga

[tak/nie]

4.15.

Urządzenia do mycia
i dezynfekcji

[tak/nie]

Tak- brodzik

[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni składowiska
Struktura i skład odpadów

Tak
śuŜel – 10 01 01, gleba/ziemia 20 02 02
Bd.
Bd.
Bd.
Bd.
Nie
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Nie

4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

5.
5.1.

5.2.
6.
6.1.
6.2.

Brak
Nie
10 m3
Nie
Tak lub rozdeszczanie
Brak
Bd.
Nie
Tak
Nie
Nie
Tak
100 m
Tak
Tak
Tak
Tak ( na terenie siedziby PK Sp. z o.o. ul. Armii
Krajowej 26)

Dofinansowanie
Czy dostosowanie składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?
Czy rekultywacja składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?

JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”
JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”

Kw. Całk. 500 tys. zł środki własne 100 tys. zł

bd.

Odpady
Czy na składowisku odpadów są deponowane
odpady komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane
wyłącznie odpady wydobywcze określone w

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

nie

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego
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6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

6.8.

6.9.
6.10.

6.11.

6.12.
6.13.

6.14.

6.15.
6.16.

6.17.

6.18.

dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do
składowania na składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)
Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?
Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)

20 01 08, 20 03 02, 20 03 01, 20 03 03, 20 02 02,020 03 06, 20 02 03, 20 03 07, 15 01 06, 10 01 01, 19 08 01
[tak/nie]
Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje
odpadów
JeŜeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie
jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu
wydającego, daty decyzji, znaku decyzji

Tak
20 01 08
Nie dotyczy

[Mg]

4370,8

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

4551,6

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

6160,00

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

4514,4

[Mg]

1,00

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy
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Tabela Nr 85.
Lp.
1.

Składowisko odpadów w Drohiczynie
Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Nazwa i adres składowiska odpadów
Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
składowiskiem odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.
2.2.

Informacje o składowisku odpadów

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.15.
1.16.

Zakres danych

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik składowiska odpadów posiada
wymagane kwalifikacje?
Liczba kwater
Liczba kwater eksploatowanych
Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie budowy?
Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po
zakończeniu rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu
monitoringu?

(N/O/IN; OUO)1)
Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Drohiczyn
Drohiczyn
Siemiatycki
Podlaskie
000528860
544-00-03-844
IN
Urząd Miejski
Ul. Kraszewskiego 5
17-312 Drohiczyn
000528860
544-00-03-844

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Urząd Miejski
Ul. Kraszewskiego 5
17-312 Drohiczyn

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

000528860
544-00-03-844
Urząd Miejski
Ul. Kraszewskiego 5
17-312 Drohiczyn
000528860
544-00-03-844

[tak/nie]

Tak

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

2
1
0
Nie

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie
Nie

[tak/nie]
[tak/nie]

Nie

Decyzje administracyjne
Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
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2.3.

Pozwolenie na budowę

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie
Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt. 1 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt.1 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.
2.11.

2.12.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt. 2 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.
2.17.

2.18.
2.19.
2.20.

2.21.
2.22.
2.23.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na
podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2
- 1 została wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?
Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?
Zgoda na zamknięcie wydzielonej części
składowiska na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach
Zgoda na zamkniecie składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach
Rok faktycznego zamknięcia składowiska
odpadów
Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji;
wskazać jeśli decyzja została uchylona
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać datę dostosowania
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać rok
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy
Nie dotyczy

JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów

Nie dotyczy

Podać datę zamknięcia

Planowany 2009

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Starosta siemiatycki 28.03.2003 RL.7648-12/03
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2.24.
2.25.

składowiska
Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję
eksploatacji składowiska była czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
(jeśli dotyczy)

JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres

Tak 28.03.2003 – 31.12.2009

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

Nie dotyczy

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w
sprawie wstrzymania działalności?

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin
wstrzymania działalności

Nie

[tak/nie]

Tak

JeŜeli tak, to podać rok

Tak 2009

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.
4.

Nie dotyczy
Nie dotyczy

Bazy danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w wykazie
zamieszczonym w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie
o gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2006 r.?

[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

Tak
Tak
Tak

Tak
Tak

[tak/nie]
Tak
[tak/nie]

Wymagania techniczne

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do zapełnienia
Powierzchnia w granicach korony

4.5.

Uszczelnienie

4.6.

DrenaŜ odcieków

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Kolektory (materiał, średnica)
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4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu
składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji

4.15.
4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

5.
5.1.

5.2.
6.
6.1.
6.2.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej podczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

2-4
Tak
Tak
Tak
Nie

[tak/nie]

Tak – brodzik

[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni składowiska
Struktura i skład odpadów

Tak
Piasek
Tak

15
Tak

Tak

Tak

Tak

Dofinansowanie
Czy dostosowanie składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?
Czy rekultywacja składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?

JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”
JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”

0

0

Odpady
Czy na składowisku odpadów są deponowane
odpady komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane
wyłącznie odpady wydobywcze określone w

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

Nie
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6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

6.8.

6.9.
6.10.

6.11.

6.12.
6.13.

6.14.

6.15.
6.16.

6.17.

6.18.

dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do
składowania na składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)
Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?
Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)

200301
[tak/nie]
Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje
odpadów
JeŜeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie
jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu
wydającego, daty decyzji, znaku decyzji

Tak
Nie dotyczy
Nie dotyczy

[Mg]

52,0

[Mg]

0,00

[Mg] (kod odpadów)

0,00

[Mg]

46,2

[Mg]

0,00

[Mg] (kod odpadów)

78,2

[Mg]

0,00

[Mg]

0,00

[Mg] (kod odpadów)

0,00

[Mg]

169,5

[Mg]

0,00

[Mg] (kod odpadów)

0,00
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Tabela 86.
Lp.
1.

Składowisko odpadów w Dziadkowicach
Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Nazwa i adres składowiska odpadów
Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
składowiskiem odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.
2.2.

Informacje o składowisku odpadów

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.15.
1.16.

Zakres danych

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik składowiska odpadów posiada
wymagane kwalifikacje?
Liczba kwater
Liczba kwater eksploatowanych
Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie budowy?
Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po
zakończeniu rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu
monitoringu?

(N/O/IN; OUO)1)
Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Gminne Wysypisko Śmieci w Dziadkowicach
Dziadkowice
Siemiatycki
Podlaskie
IN
Gmina Dziadkowice – JST
17-306 Dziadkowice
000 536 924
544 10 15 370

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Gmina Dziadkowice – JST
17-306 Dziadkowice
000 536 924
544 10 15 370

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Gmina Dziadkowice – JST
17-306 Dziadkowice
000 536 924
544 10 15 370

[tak/nie]

Nie

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

2
2
0
Nie

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

N

[tak/nie]

N

[tak/nie]

N

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Naczelnik Gminy Dziadkowice
12-09-1988 UAN. 8334-3/88

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Brak

Decyzje administracyjne
Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)

2.3.

Pozwolenie na budowę

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji;
wskazać jeśli decyzja została uchylona
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
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2.5.
2.6.

2.7.

Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt. 1 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt.1 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.
2.11.

2.12.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt. 2 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.
2.16.

2.17.

2.18.
2.19.
2.20.

2.21.
2.22.
2.23.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na
podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2
- 1 została wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?
Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?
Zgoda na zamknięcie wydzielonej części
składowiska na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach
Zgoda na zamkniecie składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach
Rok faktycznego zamknięcia składowiska
odpadów
Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Wójt Gminy Dziadkowice
17-10-2002r. GKM.7642-9/02

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania

Brak

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane

Brak

-

-

Podać datę dostosowania

-

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania

-

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane

-

-

-

Podać rok

-

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia

Starsotwo Powiatowe w Siemiatyczach
RL. 7648-7/04 z dnia 02-07-2004
Rok 2009

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego

Nie
Nie upłyną wyznaczony termin

JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów

Nie

Podać datę zamknięcia

2009

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach 20-03-2003
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2.24.
2.25.

składowiska
Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję
eksploatacji składowiska była czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
(jeśli dotyczy)

RL.7648-3/03
JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres

Tak – do 31.12.2009

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

-

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

-

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

-

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w
sprawie wstrzymania działalności?

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin
wstrzymania działalności

Nie

[tak/nie]

tak

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.
4.

Bazy danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w wykazie
zamieszczonym w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie
o gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2006 r.?

JeŜeli tak, to podać rok
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

tak
tak
tak
tak
tak

[tak/nie]
tak
[tak/nie]
tak
[tak/nie]

Wymagania techniczne

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do zapełnienia
Powierzchnia w granicach korony

4.5.

Uszczelnienie

4.6.

DrenaŜ odcieków

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Kolektory (materiał, średnica)
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4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu
składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji

4.15.
4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

5.
5.1.

5.2.
6.
6.1.
6.2.

Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej podczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

Nie
Tak
8
Tak
Nie
Tak
Nie

[tak/nie]

Tak /brodzik/

[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni składowiska
Struktura i skład odpadów

Tak
Ziemia
-

Nie
-

Dofinansowanie
Czy dostosowanie składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?
Czy rekultywacja składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?

JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”
JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”

Tak
120 000
Środki własne 10 000

Odpady
Czy na składowisku odpadów są deponowane
odpady komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane
wyłącznie odpady wydobywcze określone w

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

Nie

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego
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6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

6.8.

6.9.
6.10.

6.11.

6.12.
6.13.

6.14.

6.15.
6.16.

6.17.

6.18.

dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do
składowania na składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)
Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?
Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)

[tak/nie]
Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje
odpadów
JeŜeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie
jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu
wydającego, daty decyzji, znaku decyzji

1501

2001

2002

Nie

[Mg]

725

[Mg]

0

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

757,5

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

784,1

[Mg]

0

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

829,4

[Mg]

0

[Mg] (kod odpadów)

0
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Tabela Nr 87.
Lp.
1.

Składowisko odpadów w Dołubowie
Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Nazwa i adres składowiska odpadów
Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
składowiskiem odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.
2.2.

Informacje o składowisku odpadów

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.15.
1.16.

Zakres danych

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik składowiska odpadów posiada
wymagane kwalifikacje?
Liczba kwater
Liczba kwater eksploatowanych
Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie budowy?
Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po
zakończeniu rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu
monitoringu?

(N/O/IN; OUO)1)
Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Wysypisko wiejskie w Dołubowie
Dziadkowice
Siemiatycki
Podlaskie
IN
Gmina Dziadkowice – JST
17-306 Dziadkowice
000536924
5441015370

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Gmina Dziadkowice – JST
17-306 Dziadkowice
000536924
5441015370

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Gmina Dziadkowice – JST
17-306 Dziadkowice
000536924
5441015370

[tak/nie]

Nie

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

2
0
2
Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

-

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

-

Decyzje administracyjne
Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)

2.3.

Pozwolenie na budowę

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji;
wskazać jeśli decyzja została uchylona
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
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2.5.
2.6.

2.7.

Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt. 1 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt.1 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.
2.11.

2.12.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt. 2 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.
2.16.

2.17.

2.18.
2.19.
2.20.

2.21.
2.22.
2.23.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na
podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2
- 1 została wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?
Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?
Zgoda na zamknięcie wydzielonej części
składowiska na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach
Zgoda na zamkniecie składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach
Rok faktycznego zamknięcia składowiska
odpadów
Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Wójt Gminy Dziadkowice
17-10-2002 GKM.7642-9/02

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania

-

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane

-

-

-

Podać datę dostosowania
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać rok
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia

Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
18-06-2004r. RL. 7648-14/03

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego

Tak

JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów

Nie
-

-

Podać datę zamknięcia

31-12-2005r.

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
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2.24.
2.25.

składowiska
Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję
eksploatacji składowiska była czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
(jeśli dotyczy)

04-03-2003r. RL.7648-4/03
JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres

Tak, do 31-12-2005r.

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

-

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

-

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

-

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w
sprawie wstrzymania działalności?

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin
wstrzymania działalności

-

[tak/nie]

Tak

JeŜeli tak, to podać rok

Tak 2005 R

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.
4.

Bazy danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w wykazie
zamieszczonym w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie
o gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2006 r.?

[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

Tak
Tak
Tak
Tak

[tak/nie]
Tak
[tak/nie]
Tak
[tak/nie]

Wymagania techniczne

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do zapełnienia
Powierzchnia w granicach korony

4.5.

Uszczelnienie

4.6.

DrenaŜ odcieków

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Kolektory (materiał, średnica)
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4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu
składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji

4.15.
4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

5.
5.1.

5.2.
6.
6.1.
6.2.

Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej podczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

Nie
Tak
6
Nie
Nie
Tak
Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni składowiska
Struktura i skład odpadów

Tak /ziemia/
-

Nie
-

Dofinansowanie
Czy dostosowanie składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?
Czy rekultywacja składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?

JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”
JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”

-

-

Odpady
Czy na składowisku odpadów są deponowane
odpady komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane
wyłącznie odpady wydobywcze określone w

[tak/nie]

nie

[tak/nie]

Nie

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego

479

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewóztwa Podlaskiego na lata 2003 – 2006

6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

6.8.

6.9.
6.10.

6.11.

6.12.
6.13.

6.14.

6.15.
6.16.

6.17.

6.18.

dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do
składowania na składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)
Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?
Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)

1501 2002

2001

2003

[tak/nie]
Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje
odpadów
JeŜeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie
jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu
wydającego, daty decyzji, znaku decyzji

Tak
Nie

[Mg]

146,7

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

156,6

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

166,2

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

-

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-
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Tabela Nr 88.
Lp.
1.

Składowisko odpadów w Drochlinie
Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Nazwa i adres składowiska odpadów

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
składowiskiem odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Informacje o składowisku odpadów

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

1.15.
1.16.

Zakres danych

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik składowiska odpadów posiada
wymagane kwalifikacje?
Liczba kwater
Liczba kwater eksploatowanych
Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie budowy?
Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po
zakończeniu rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu
monitoringu?

(N/O/IN; OUO)1)
Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Składowisko odpadów innych niŜ niebezpieczne i
obojętne – Drochlin
Grodzisk
Siemiatycki
Podlaskie
IN
Jednostka samorządu terytorialnego – Gmina
Grodzisk
000539590
544-10-06-686

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Jednostka samorządu terytorialnego – Gmina
Grodzisk
000539590
544-10-06-686

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Jednostka samorządu terytorialnego – Gmina
Grodzisk
000539590
544-10-06-686

[tak/nie]

Tak

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

1
1
0
Nie

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

Nie
Nie

[tak/nie]
[tak/nie]

Nie

Decyzje administracyjne
Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)
Pozwolenie na budowę

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Urząd Wojewódzki w Białymstoku 23.07.1984r.
NU.23/5/84

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Nie dotyczy

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji;
wskazać jeśli decyzja została uchylona

Urząd Wojewódzki w Białymstoku 30.06.1986r. UANNU.23/3/86
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2.4.
2.5.
2.6.

2.7.

Pozwolenie na uŜytkowanie
Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt. 1 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt.1 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.
2.11.

2.12.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt. 2 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.
2.16.

2.17.

2.18.
2.19.
2.20.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na
podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2
- 1 została wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?
Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?
Zgoda na zamknięcie wydzielonej części
składowiska na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach

2.21.

Zgoda na zamkniecie składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach

2.22.

Rok faktycznego zamknięcia składowiska
odpadów

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać datę dostosowania
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać rok

Nie dotyczy
Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach 09.04.2002r.
RL 7620-4/02
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia

Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach 18.06.2004r.
RL.7648-4/04

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego

Nie

JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać datę zamknięcia
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2.23.
2.24.
2.25.

Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska
Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję
eksploatacji składowiska była czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
(jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
30.01.2003r. RL. 7648-1/02

JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres

Nie dotyczy

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

Nie dotyczy

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

Nie dotyczy

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

Nie

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w
sprawie wstrzymania działalności?

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin
wstrzymania działalności

Nie

[tak/nie]

Tak

JeŜeli tak, to podać rok

2009 r.

[tak/nie]

Tak

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.
4.

Bazy danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w wykazie
zamieszczonym w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie
o gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2006 r.?

[tak/nie]

Tak
Tak

[tak/nie]

-

[tak/nie]

-

[tak/nie]

-

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)

1370
913
457
2 400
Nie
Glina o miąŜszości 30 cm

Wymagania techniczne

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do zapełnienia
Powierzchnia w granicach korony

4.5.

Uszczelnienie

4.6.

[tak/nie]

DrenaŜ odcieków
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4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu
składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji

4.15.
4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

5.
5.1.

5.2.
6.
6.1.
6.2.

Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej podczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni składowiska
Struktura i skład odpadów

Tak
Nie
Nie
Tak
Nie
100
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Piasek
Tak
-

Dofinansowanie
Czy dostosowanie składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?
Czy rekultywacja składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?

JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”
JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”

0
Tak
100 000 zł

Odpady
Czy na składowisku odpadów są deponowane
odpady komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

nie

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego
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6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

6.8.

6.9.
6.10.

6.11.

6.12.
6.13.

6.14.

6.15.
6.16.

6.17.

6.18.

wyłącznie odpady wydobywcze określone w
dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do
składowania na składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)
Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?
Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)

20 03 01, 10 01 01, 19 08 05, 19 08 01,
[tak/nie]
Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje
odpadów
JeŜeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie
jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu
wydającego, daty decyzji, znaku decyzji

tak
20 01 01, 20 01 02, 20 01 40, 20 01 39
Nie

[Mg]

83,38

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

60,7

[Mg]

0

[Mg] (kod odpadów)

0

[Mg]

73,64

[Mg]

0

[Mg] (kod odpadów)

0

[Mg]

54,89

[Mg]

0

[Mg] (kod odpadów)

0
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Tabela Nr 89. Składowisko odpadów w Mielniku
Lp.
1.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

1.1

Nazwa i adres składowiska odpadów

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Gmina
Powiat
Województwo
REGON
NIP /jeśli posiada/
Typ składowiska
Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9
1.10
1.11

REGON /jeśli posiada/
NIP /jeśli posiada/
Nazwa i adres właściciela gruntu pod
składowiskiem odpadów

1.12
1.13
1.14

REGON /jeśli posiada/
NIP /jeśli posiada/
Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

1.15
1.16
1.17

REGON /jeśli posiada/
NIP /jeśli posiada/
Czy kierownik składowiska odpadów posiada
wymagane kwalifikacje?
Liczba kwater
Liczba kwater eksploatowanych
Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie budowy?
Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji /przed
zamknięciem/?
Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po
zakończeniu rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu
monitoringu?

1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
2.
2.1
2.2

Decyzja lokalizacyjna /jeśli dotyczy/
Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu / jeśli dotyczy/

2.3

Pozwolenie na budowę

2.4
2.5

Pozwolenie na uŜytkowanie /jeśli dotyczy/
Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego

Zakres danych
Ogólne informacje o obiekcie

Informacje o składowisku odpadów
Gminne składowisko odpadów komunalnych w
Mielniku, działka nr 5048
Mielnik
Siemiatycki
Podlaskie

(N/O?IN,OUO)
Podać , czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarb
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany /podać%
udziału jednostek samorządu terytorialnego/

Podać , czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarb
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany /podać%
udziału jednostek samorządu terytorialnego/

Podać , czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarb
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany /podać%
udziału jednostek samorządu terytorialnego/

IN
Urząd Gminy Mielnik – jednostka samorządu
terytorialnego

000542327
544-10-01-540
Gmina Mielnik – jednostka samorządu terytorialnego

[tak/nie]

Urząd Gminy Mielnik
Ul. Piaskowa 38
17-307 Mielnik
000542327
544-10-01-540
Nie

Szt.
Szt.
Szt
[tak/nie]
[tak/nie]

1
1
0
nie
tak

[tak/nie]
[tak/nie]

nie
nie

[tak/nie]

nie

Decyzje administracyjne
Podać organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji.
Podać organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji.

Nie dotyczy
Nie dotyczy

Podać organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wskazać, jeśli decyzja została uchylona.
Podać organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego
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2.6
2.7

2.8

na podstawie art. 33, ust.1 ustawy
wprowadzającej
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33,
ust.2, pkt 1 ustawy wprowadzającej /jeśli dotyczy/
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33, ust 2., pkt 1 ustawy
wprowadzającej została wykonana?
Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.9

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33, ust.
2, pkt 2 ustawy wprowadzającej /jeśli dotyczy/
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33, ust.2, pkt 2 ustawy
wprowadzającej została wykonana?
Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona
?

2.11
2.12

2.13

2.14

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie
art. 33, ust. 6 ustawy wprowadzającej /jeśli
dotyczy/

2.16

2.17

2.18

Czy decyzja o zamknięciu składowiska na
podstawie art. 33, ust. 6 ustawy wprowadzającej
została wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona ?

2.19

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.20

Zgoda na zamknięcia wydzielonej części
składowiska na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach
Zgoda na zamknięcia składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach

2.21

2.22
2.23

Rok faktycznego zamknięcia składowiska
odpadów
Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska

09.04.2002 nr RL.7620—2/02
Podać organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji- podać podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania.
[tak/nie]
JeŜeli nie to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać datę dostosowania
Podać organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji- podać podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania.
[tak/nie]
JeŜeli nie to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać datę dostosowania
Podać organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia

[tak/nie]
JeŜeli nie to wyjaśnić dlaczego
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji- podać podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia.
[tak/nie]
JeŜeli nie to wyjaśnić dlaczego
Podać organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać datę zamknięcia
Podać organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego

Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy
Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
18.06.2004r
Nr RL.7648-5/04
Rok 2009
Nie
Nie upłynął wyznaczony termin
Nie dotyczy

Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy
Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
18.03.2003r
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2.24

Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję
eksploatacji składowiska była czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie działalności zakresie
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów /jeśli
dotyczy/
Pozwolenie zintegrowane /jeśli dotyczy/

2.25

2.26
2.27

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?
Czy dla składowiska była wydana decyzja w
sprawie wstrzymania działalności?

2.28

3.
3.1

Czy składowisko jest ujęte w wykazie
zamieszczonym w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujete w wojewódzkiej bazie
o gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w wykazie
przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska w 2004r
Czy składowisko zostało ujęte w wykazie
przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do
Ministra Środowiska w 2005r
Czy składowisko zostało ujęte w wykazie
przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do
Ministra Środowiska w 2006r

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

3.7

3.8

4.
4.1
4.2
4.3
4.4

Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do zapełnienia
Powierzchnia w granicach korony

4.5

Uszczelnienie

4.6

DrenaŜ odpadów

JeŜeli tak , to wskazana jaki okres

nr RL.7648-5/03
31.12.2009r

Podać organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

Nie dotyczy

Podać organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania
JeŜeli tak, to podać termin /planowany/ złoŜenia wniosku

Nie dotyczy
nie

JeŜeli tak, to podać dane NT. decyzji: podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin
wstrzymania działalności
Bazy danych i wykazy
[tak/nie]

tak

JeŜeli tak, to podać rok

2009

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

bd

[tak/nie]

bd

[tak/nie]

bd

Wymagania techniczne
m3
m3
m3
m2
Brak[tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik
filtracji)
sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość,
współczynnik filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w
kierunku kolektorów, %)

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego

Nie

17 000
11237
5763
9500
tak
Glina zwałowa ~50 m
0,0000864 m/d
brak
brak
tak
brak
brak
brak
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4.7

Gromadzenie odcieków

4.8
4.9

Postępowanie z odciekami
Instalacja do odprowadzania gazu
składowiskowego

4.10

Pas zieleni

4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia i dezynfekcji
Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

5.
5. 1

Czy dostosowanie składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych /poza
środkami własnymi zarządzającego/?
Czy rekultywacja składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych / poza
środkami własnymi zarządzającego/?

5.2

6.
6.1
6.2

Czy na składowisku odpadów są deponowane
odpady komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane
wyłącznie odpady wydobywcze określone w
dyrektywie 2006/21/WE

Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

brak
tak
brak

Odprowadzenie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej[tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

nie
nie
nie
nie

nie
10-1000 m
tak
nie
tak
nie
nie
tak

Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe

Grunt z wykopów
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie

Wody podziemne

nie

tak

Gaz składowiskowy

nie

Osiadanie powierzchni składowiska

nie

Struktura i skład odpadów

tak

Dofinansowanie
JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
Jeśli nie, to wstawić ”0”.
JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
Jeśli nie, to wstawić ”0”.
Odpady

Nie dotyczy

450 tys. zł
Śr. własne 150 tys. zł

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

nie
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6.3
6.4
6.5
6.6

6. 7
6.8

6.9
6.10
6.11

6.12
6.13
6.14

6.15
6.16
6.17

6.18

Kody odpadów, które są dopuszczone do
składowania na składowisku odpadów
Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów /jeśli dotyczy/
Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady

Masa odpadów składowana w 2003r /jeśli
dotyczy/
Masa odpadów poddana odzyskowi na
składowisku odpadów trakcie eksploatacji
składowiska w 2003r /jeśli dotyczy/
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2003r. /jeśli dotyczy/
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 po
zamknięciu składowiska w 2004r /jeśli dotyczy/
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 po
zamknięciu składowiska w 2005r /jeśli dotyczy/
Masa odpadów składowana w 2006r /jeśli
dotyczy/
Masa odpadów poddana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2006r /jeśli dotyczy/
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2006r /jeśli dotyczy/

15 01; 17 01; 19 01; 19 01 12; 20 01; 20 02; 20 03
[tak/nie]

nie

Podać w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje
odpadów
JeŜeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów /kody/ i na
podstawie jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej,
organu wydającego, daty decyzji, znaku decyzji.
[Mg]

Nie dotyczy
nie

311

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg]
Kod odpadów
[Mg]

Nie dotyczy
306

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg]
Kod odpadów
[Mg]

Nie dotyczy
383

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg]
Kod odpadów
[Mg]

Nie dotyczy
347

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg]
Kod odpadów

Nie dotyczy
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Tabela Nr 90. Składowisko odpadów w Milejczycach
Lp.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Elementy charakterystyki
składowiska odpadów
Ogólne informacje o obiekcie
Nazwa i adres składowiska odpadów
Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.
1.9.
1.10.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

1.12.
1.13.

1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem
odpadów

(N/O/IN;OUO)1)
Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
skarbu państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany
(podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
skarbu państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany
(podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego)

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik składowiska odpadów posiada
wymagane kwalifikacje?
Liczba kwater
Liczba kwater eksploatowanych
Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie budowy?
Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)
Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po
zakończeniu rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu
monitoringu?

2.3.

Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu
Pozwolenie na budowę

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie

2.2.

Zakres danych

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
skarbu państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany
(podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Informacje o składowisku odpadów

„Brześcianka” adres: Milejczyce
Milejczyce
siemiatycki
podlaskie
Brak
Brak
O
Gmina Milejczyce – jednostka samorządu
terytorialnego
050658976
544-144-07-07
Gmina
Milejczyce
–
jednostka
terytorialnego

050658976
544-144-07-07
Gmina
Milejczyce
–
jednostka
terytorialnego

[tak/nie]

050658976
544-144-07-07
nie

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]
[tak/nie]

2
2
0
nie
tak

[tak/nie]
[tak/nie]

nie

[tak/nie]

nie dotyczy
nie dotyczy

Decyzje administracyjne
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

nie dotyczy

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

nie dotyczy

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji;
wskazać jeśli decyzja została uchylona
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
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2.5.
2.6.
2.7.

2.8.

2.9.

2.10.
2.11.
2.12.

2.13.

2.14.

2.15.
2.16.
2.17.

2.18.

2.19.
2.20.

2.21.

2.22.
2.23.
2.24.

Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2
pkt. 1 ustawy wprowadzającej 2-1 (jeśli dotyczy)
Czy przepisów w/w decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust. 2 pkt. 1 ustawy
wprowadzającej 2-1 została wykonana
Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2
pkt 2 ustawy wprowadzającej 2-1 (jeśli dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy
wprowadzającej 2-1 została wykonana?
Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art.
33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2-1 (jeśli dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2-1 została
wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?

Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?
Zgoda na zamknięcie wydzielonej części
składowiska na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach
Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach
Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów
Data zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska
Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska była czasowa?

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji – podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji, wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać datę dostosowania
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji – podać podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji, wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać rok
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji – podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji, wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony
rok
zamknięcia,
datę
zaprzestania
przyjmowania odpadów
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony
rok
zamknięcia,
datę
zaprzestania
przyjmowania odpadów
Podać datę zamknięcia
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

06.09.2004 r. Nr RL.7648-14/04
nie

nie dotyczy
nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy
nie dotyczy

nie dotyczy
nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy
nie dotyczy

nie dotyczy
nie dotyczy

nie dotyczy
nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy
31.12.2009 r.
nie dotyczy

JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres
nie dotyczy
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2.25.

2.26.
2.27.
2.28.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów(jeśli
dotyczy)
Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)
Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?
Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie
wstrzymania działalności?

Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko ujęte jest w wojewódzkiej bazie o
gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego
Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2006 r.?
Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do zapełnienia
Powierzchnia w granicach korony
Uszczelnienie

4.6.

DrenaŜ odcieków

4.7.

Gromadzenie odcieków

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania
JeŜeli tak to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

nie dotyczy
nie dotyczy

nie dotyczy
JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną,
organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin
wstrzymania działalności
Bazy danych i wykazy
[tak/nie]
JeŜeli tak, to podać rok

nie dotyczy

Tak
Tak, 31.12.2009 r.

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

Wymagania techniczne
m3
m3
m3
m2
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik
filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość,
współczynnik filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenia wzdłuŜ kolektorów i w
kierunku kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
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4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.

ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia i dezynfekcji
Wykonywanie warstw przekrywających odpady

Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie
lub
podczyszczanie
we
własnej
podczyszczalni (odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać kod)

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

5.
5.1.

5.2.

6.
6.1.
6.2.

6.3.

Czy dostosowanie składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza środkami
własnymi zarządzającego)?
Czy rekultywacja składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza środkami
własnymi zarządzającego)?
Czy na składowisku odpadów są deponowane
odpady komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane
wyłącznie odpady wydobywcze określone w
dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do
składowania na składowisku odpadów3)

Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni składowiska
Struktura i skład odpadów
Dofinansowanie
JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i
środki własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić „0”
JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i
środki własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić „0”
Odpady
[tak/nie]
[tak/nie]

Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie dotyczy
Nie
Nie
Tak
Nie dotyczy
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Piasek
Brak
Brak
Brak
Brak
Brak
Brak
Brak
Brak
Brak
Brak
Brak
0

40 tys. PLN

Tak
Nie

20 02 01
20 02 02
20 02 03
20 03 01
15 01 01
15 01 02
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15 01 03
15 01 04
15 01 05
15 01 06
15 01 07
15 01 09
6.4.
6.5.
6.6.

6.7.
6.8.

6.9.
6.10.
6.11.

6.12.
6.13.
6.14.

6.15.
6.16.
6.17.

6.18.

Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)
Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?

Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy)

[tak/nie]
Tak
Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne
rodzaje odpadów
JeŜeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na
podstawie jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy
prawnej, organu wydającego, daty decyzji, znaku decyzji
[Mg]
[Mg]

Nie dotyczy

Nie
10
0

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]
[Mg]

12
0

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]
[Mg]

12
0

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]
[Mg]

12
0

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy
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Tabela Nr 91.
Lp.
1.

Składowisko odpadów w śerczycach
Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Nazwa i adres składowiska odpadów
Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
składowiskiem odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.
2.2.

Informacje o składowisku odpadów

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.15.
1.16.

Zakres danych

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik składowiska odpadów posiada
wymagane kwalifikacje?
Liczba kwater
Liczba kwater eksploatowanych
Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie budowy?
Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po
zakończeniu rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu
monitoringu?

(N/O/IN; OUO)1)
Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

śerczyce Gmina Nurzec-Stacja
Nurzec – Stacja
Siemiatycze
Podlaskie
000546963
5441096285
IN
Jednostka Samorządu Terytorialnego
000546963
5441096285

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Właściciel gruntu Urząd Gminy Nurzec-Stacja
-

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Urząd Gminy Nurzec-Stacja
Ul. śerczycka 33
000546963
5441096285

[tak/nie]

Nir

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

2
2
Nie

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

Nie
Nie

[tak/nie]
[tak/nie]

Nie

Decyzje administracyjne
Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)

2.3.

Pozwolenie na budowę

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji;
wskazać jeśli decyzja została uchylona
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
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2.5.
2.6.

2.7.

Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt. 1 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt.1 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.
2.11.

2.12.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt. 2 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.
2.16.

2.17.

2.18.
2.19.
2.20.

2.21.
2.22.
2.23.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na
podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2
- 1 została wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?
Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?
Zgoda na zamknięcie wydzielonej części
składowiska na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach
Zgoda na zamkniecie składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach
Rok faktycznego zamknięcia składowiska
odpadów
Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Brak

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania

Wysypisko przeznaczone do zamknięcia

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane

-

-

-

Podać datę dostosowania

-

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania

-

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane

-

-

-

Podać rok

-

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia

Starostwo Powiatowe Siemiatycze 02.09.2004
RL77648/12/04 data zamknięcia 31.12.2009r.

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego

-

JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów

Nie
Nie
Brak

Brak

Podać datę zamknięcia

31.12.2009r.

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Nie zatwierdzona, grunty przeznacza na cele
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2.24.
2.25.

składowiska
Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję
eksploatacji składowiska była czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
(jeśli dotyczy)

gospodarki rolnej
JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres

-

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

Nie dotyczy

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

-

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

Nie

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w
sprawie wstrzymania działalności?

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin
wstrzymania działalności

nie

[tak/nie]

-

JeŜeli tak, to podać rok

-

[tak/nie]

-

[tak/nie]

-

[tak/nie]

-

[tak/nie]

-

[tak/nie]

-

[tak/nie]

-

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Kolektory (materiał, średnica)

1 500
750
750

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.
4.

Bazy danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w wykazie
zamieszczonym w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie
o gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2006 r.?
Wymagania techniczne

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do zapełnienia
Powierzchnia w granicach korony

4.5.

Uszczelnienie

4.6.

DrenaŜ odcieków
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4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu
składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji

4.15.
4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

5.
5.1.

5.2.
6.
6.1.
6.2.

Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej podczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

Brak

5m
Brak
Nie
Nie
Brak

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni składowiska
Struktura i skład odpadów

Nie

Brak
Brak
Brak
Nie
Nie
Nie
Nie

Brak
Brak
Brak

Brak
-

Dofinansowanie
Czy dostosowanie składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?
Czy rekultywacja składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?

JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”
JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”

500 000

100 000

Odpady
Czy na składowisku odpadów są deponowane
odpady komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane
wyłącznie odpady wydobywcze określone w

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

Nie
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6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

6.8.

6.9.
6.10.

6.11.

6.12.
6.13.

dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do
składowania na składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)
Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?
Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli
dotyczy)

2000 301

200 303 200 306

[tak/nie]
Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje
odpadów
JeŜeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie
jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu
wydającego, daty decyzji, znaku decyzji

Nie dotcyzy
-

[Mg]

16

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

8,7

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

14,7
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Tabela Nr 92. Składowisko odpadów w Krupicach
Lp.
1.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Nazwa i adres składowiska odpadów
Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
składowiskiem odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

1.18.
1.19.
1.20.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik składowiska odpadów posiada
wymagane kwalifikacje?
Liczba kwater
Liczba kwater eksploatowanych
Liczba kwater zamkniętych

1.21.

Czy składowisko jest w trakcie budowy?

1.17.

1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.
2.2.

Informacje o składowisku odpadów

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.15.
1.16.

Zakres danych

Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po
zakończeniu rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu
monitoringu?

(N/O/IN; OUO)1)
Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Krupice
Gmina Siemiatycze
Siemiatycki
Podlaskie
050511180
5441167890
IN
Gmina Siemiatycze
ul. Kościuszki 35
17-300 Siemiatycze
050511180
5441167890
Jednostka samorządu terytorialnego 100%
Gmina Siemiatycze
ul. Kościuszki 35
17-300 Siemiatycze
050511180
5441167890
Jednostka samorządu terytorialnego 100%
Wójt Gminy Siemiatycze
ul. Kościuszki 35
17-300 Siemiatycze
050511180
5441167890

[tak/nie]

Tak

Szt.
Szt.
Szt.

1
1
0
Nie

[tak/nie]
[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Nie dotyczy

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Nie dotyczy

Decyzje administracyjne
Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)
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2.3.

Pozwolenie na budowę

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie
Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt. 1 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt.1 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.
2.11.

2.12.
2.15.
2.16.

2.17.

2.18.
2.19.
2.20.

2.21.
2.22.
2.23.
2.24.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt. 2 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?
Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na
podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2
- 1 została wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?
Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?
Zgoda na zamknięcie wydzielonej części
składowiska na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach
Zgoda na zamkniecie składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach
Rok faktycznego zamknięcia składowiska
odpadów
Data zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska
Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję
eksploatacji składowiska była czasowa?

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji;
wskazać jeśli decyzja została uchylona
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
9.04.2002r. RL.7620-3/02
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Podać datę dostosowania

Nie dotyczy

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania

Nie dotyczy

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane

Nie dotyczy

Podać rok

Nie dotyczy

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia

Nie dotyczy

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego

Nie dotyczy

JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać datę zamknięcia
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres
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2.25.

2.26.
2.27.
2.28.

3.
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

4.

Zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
(jeśli dotyczy)
Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)
Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?
Czy dla składowiska była wydana decyzja w
sprawie wstrzymania działalności?

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

Nie dotyczy

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania
JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

Nie dotyczy
Nie

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin
wstrzymania działalności

Nie

[tak/nie]

Tak

JeŜeli tak, to podać rok

Tak 2009rok

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów

11250
2835
8415
Brak danych
Tak

Bazy danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w wykazie
zamieszczonym w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie
o gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2006 r.?
Wymagania techniczne

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do zapełnienia
Powierzchnia w granicach korony
Uszczelnienie

4.6.

DrenaŜ odcieków
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4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu
składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji
Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

5.
5.1.

5.2.
6.
6.1.
6.2.
6.3.

Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej podczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni składowiska
Struktura i skład odpadów

Brak

Brak

Las
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie dotyczy

Brak

Dofinansowanie
Czy dostosowanie składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?
Czy rekultywacja składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?

JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”
JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”

0
Tak po roku 2009
Obecnie trudno jest określić kwotę

Odpady
Czy na składowisku odpadów są deponowane
odpady komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane
wyłącznie odpady wydobywcze określone w
dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do
składowania na składowisku odpadów3)

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie
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6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

6.8.
6.9.
6.10.
6.11.

6.12.
6.13.
6.14.

6.15.
6.16.
6.18.

Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)
Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?
Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy)

[tak/nie]
Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje
odpadów
JeŜeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie
jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu
wydającego, daty decyzji, znaku decyzji

Tak
Nie dotyczy
Nie dotyczy

[Mg]

6,1

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

7

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

6,3

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

6

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy
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Tabela Nr 93. Składowisko odpadów w Kułygach
Lp.
1.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Nazwa i adres składowiska odpadów
Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
składowiskiem odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

1.18.
1.19.
1.20.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik składowiska odpadów posiada
wymagane kwalifikacje?
Liczba kwater
Liczba kwater eksploatowanych
Liczba kwater zamkniętych

1.21.

Czy składowisko jest w trakcie budowy?

1.17.

1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.
2.2.

Informacje o składowisku odpadów

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.15.
1.16.

Zakres danych

Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po
zakończeniu rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu
monitoringu?

(N/O/IN; OUO)1)
Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Kułygi
Gmina Siemiatycze
Siemiatycki
Podlaskie
050511180
5441167890
IN
Gmina Siemiatycze
ul. Kościuszki 35
17-300 Siemiatycze
050511180
5441167890
Jednostka samorządu terytorialnego 100%
Gmina Siemiatycze
ul. Kościuszki 35
17-300 Siemiatycze
050511180
5441167890
Jednostka samorządu terytorialnego 100%
Wójt Gminy Siemiatycze
ul. Kościuszki 35
17-300 Siemiatycze
050511180
5441167890

[tak/nie]

Tak

Szt.
Szt.
Szt.

1
1
0
Nie

[tak/nie]
[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Nie dotyczy

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Nie dotyczy

Decyzje administracyjne
Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)
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2.3.

Pozwolenie na budowę

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie
Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt. 1 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt.1 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.
2.11.

2.12.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt. 2 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.
2.16.

2.17.

2.18.
2.19.
2.20.

2.21.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na
podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2
- 1 została wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?
Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?
Zgoda na zamknięcie wydzielonej części
składowiska na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach
Zgoda na zamkniecie składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji;
wskazać jeśli decyzja została uchylona
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Starosta Siemiatycki
9.04.2002r. RL.7620-3/02
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Podać datę dostosowania

Nie dotyczy

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania

Nie dotyczy

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Podać rok

Nie dotyczy

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia

Nie dotyczy

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego

Nie dotyczy

JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
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2.22.
2.23.
2.24.
2.25.

2.26.
2.27.
2.28.

3.
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Rok faktycznego zamknięcia składowiska
odpadów
Data zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska
Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję
eksploatacji składowiska była czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
(jeśli dotyczy)
Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)
Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?
Czy dla składowiska była wydana decyzja w
sprawie wstrzymania działalności?

Podać datę zamknięcia

Nie dotyczy

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Starosta Siemiatycki
26 marca 2003r. RL.7648-8/03
Tak do 31.12.2009r.

JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

Nie dotyczy

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania
JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

Nie dotyczy
Nie

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin
wstrzymania działalności

Nie

[tak/nie]

Tak

JeŜeli tak, to podać rok

Tak 2009rok

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

37422
10590,4
26831,6
Brak danych
Tak

Bazy danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w wykazie
zamieszczonym w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie
o gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2006 r.?
Wymagania techniczne
Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do zapełnienia
Powierzchnia w granicach korony
Uszczelnienie
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4.6.

DrenaŜ odcieków

4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu
składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji
Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

5.
5.1.

5.2.
6.
6.1.

Brak [tak/nie]
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej podczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni składowiska
Struktura i skład odpadów

Brak

Brak

Brak

Las
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie dotyczy

Brak

Dofinansowanie
Czy dostosowanie składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?
Czy rekultywacja składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?

JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”
JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”

0
Tak po 2009 roku
Obecnie trudno jest określić kwotę

Odpady
Czy na składowisku odpadów są deponowane

[tak/nie]
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6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

6.8.

6.9.
6.10.
6.12.
6.13.

6.14.

6.15.
6.16.

6.17.

6.18.

odpady komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane
wyłącznie odpady wydobywcze określone w
dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do
składowania na składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)
Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?
Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)

[tak/nie]

Nie

200301
[tak/nie]
Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje
odpadów
JeŜeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie
jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu
wydającego, daty decyzji, znaku decyzji

Tak
Nie dotyczy
Nie dotyczy

[Mg]

11,5

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

10,5

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

10,5

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

10

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy
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Tabela Nr 94. Składowisko odpadów we wsi Czartajew
Lp.
1.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Nazwa i adres składowiska odpadów
Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
składowiskiem odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

1.18.
1.19.
1.20.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik składowiska odpadów posiada
wymagane kwalifikacje?
Liczba kwater
Liczba kwater eksploatowanych
Liczba kwater zamkniętych

1.21.

Czy składowisko jest w trakcie budowy?

1.17.

1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.
2.2.

Informacje o składowisku odpadów

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.15.
1.16.

Zakres danych

Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po
zakończeniu rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu
monitoringu?

(N/O/IN; OUO)1)
Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Czartajew
Gmina Siemiatycze
Siemiatycki
Podlaskie
050511180
5441167890
IN
Gmina Siemiatycze
ul. Kościuszki 35
17-300 Siemiatycze
050511180
5441167890
Jednostka samorządu terytorialnego 100%
Gmina Siemiatycze
ul. Kościuszki 35
17-300 Siemiatycze
050511180
5441167890
Jednostka samorządu terytorialnego 100%
Wójt Gminy Siemiatycze
ul. Kościuszki 35
17-300 Siemiatycze
050511180
5441167890

[tak/nie]

Tak

Szt.
Szt.
Szt.

1
1
0
Nie

[tak/nie]
[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Nie dotyczy

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Nie dotyczy

Decyzje administracyjne
Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i
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zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)
2.3.

Pozwolenie na budowę

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie
Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt. 1 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt.1 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.
2.11.

2.12.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt. 2 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.
2.16.

2.17.

2.18.
2.19.
2.20.
2.21.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na
podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2
- 1 została wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?
Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?
Zgoda na zamknięcie wydzielonej części
składowiska na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach
Zgoda na zamkniecie składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji;
wskazać jeśli decyzja została uchylona
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Starosta Siemiatycki
9.04.2002r. RL.7620-3/02
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Podać datę dostosowania

Nie dotyczy

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania

Nie dotyczy

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Podać rok

Nie dotyczy

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia

Nie dotyczy

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego

Nie dotyczy

JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
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odpadów
2.22.
2.23.
2.24.
2.25.

Rok faktycznego zamknięcia składowiska
odpadów
Data zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska
Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję
eksploatacji składowiska była czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
(jeśli dotyczy)

Podać datę zamknięcia

31.12.2008

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Starosta Siemiatycki
20 marca 2003r. RL.7648-6/03

JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres

Tak do 31.12.2009r.

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

Nie dotyczy

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

Nie dotyczy

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

Nie

Czy dla składowiska była wydana decyzja w
sprawie wstrzymania działalności?

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin
wstrzymania działalności

Nie

[tak/nie]

Tak

JeŜeli tak, to podać rok

Tak 2009rok

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)

11250
4005
7245
Brak danych
Tak

2.28.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Bazy danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w wykazie
zamieszczonym w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie
o gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2006 r.?
Wymagania techniczne
Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do zapełnienia
Powierzchnia w granicach korony
Uszczelnienie

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego

515

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewóztwa Podlaskiego na lata 2003 – 2006

4.6.

DrenaŜ odcieków

4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu
składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji

4.15.
4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

5.
5.1.

5.2.
6.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej podczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

Folia
Brak

Nie
Nie
Nie
Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni składowiska
Struktura i skład odpadów

Tak

Brak

Brak

Las

Nie dotyczy

Brak

Dofinansowanie
Czy dostosowanie składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?
Czy rekultywacja składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?

JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”
JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”

0
Tak po 2009 roku
Obecnie trudno jest określić kwotę

Odpady
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6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

6.8.

6.9.
6.10.

6.11.

6.12.
6.13.
6.15.
6.16.

6.17.

6.18.

Czy na składowisku odpadów są deponowane
odpady komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane
wyłącznie odpady wydobywcze określone w
dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do
składowania na składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)
Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?
Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie

200301
[tak/nie]
Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje
odpadów
JeŜeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie
jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu
wydającego, daty decyzji, znaku decyzji

Tak
Nie dotyczy
Nie dotyczy

[Mg]

13,5

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

13

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

12,5

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

10

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy
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Tabela Nr 95. Składowisko odpadów we wsi Boratyniec Lacki
Lp.
1.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Nazwa i adres składowiska odpadów
Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
składowiskiem odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

1.18.
1.19.
1.20.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik składowiska odpadów posiada
wymagane kwalifikacje?
Liczba kwater
Liczba kwater eksploatowanych
Liczba kwater zamkniętych

1.21.

Czy składowisko jest w trakcie budowy?

1.17.

1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.
2.2.

Informacje o składowisku odpadów

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.15.
1.16.

Zakres danych

Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po
zakończeniu rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu
monitoringu?

(N/O/IN; OUO)1)
Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Boratyniec Lacki
Gmina Siemiatycze
Siemiatycki
Podlaskie
050511180
5441167890
IN
Gmina Siemiatycze
ul. Kościuszki 35
17-300 Siemiatycze
050511180
5441167890
Jednostka samorządu terytorialnego 100%
Gmina Siemiatycze
ul. Kościuszki 35
17-300 Siemiatycze
050511180
5441167890
Jednostka samorządu terytorialnego 100%
Wójt Gminy Siemiatycze
ul. Kościuszki 35
17-300 Siemiatycze
050511180
5441167890

[tak/nie]

Tak

Szt.
Szt.
Szt.

1
1
0
Nie

[tak/nie]
[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Nie dotyczy

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Nie dotyczy

Decyzje administracyjne
Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i
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zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)
2.3.

Pozwolenie na budowę

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie
Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt. 1 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt.1 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.
2.11.

2.12.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt. 2 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.
2.16.

2.18.
2.19.
2.20.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?
Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?
Zgoda na zamknięcie wydzielonej części
składowiska na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach

2.21.

Zgoda na zamkniecie składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach

2.22.

Rok faktycznego zamknięcia składowiska
odpadów

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji;
wskazać jeśli decyzja została uchylona
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Starosta Siemiatycki
9.04.2002r. RL.7620-3/02
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Podać datę dostosowania

Nie dotyczy

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania

Nie dotyczy

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Podać rok

31.12.2008

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia

Nie dotyczy

JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać datę zamknięcia
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2.23.
2.24.
2.25.

Data zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska
Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję
eksploatacji składowiska była czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
(jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Starosta Siemiatycki
20 marca 2003r. RL.7648-2/03

JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres

Tak do 31.12.2008r.

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

Nie dotyczy

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

Nie dotyczy

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

Nie

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w
sprawie wstrzymania działalności?

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin
wstrzymania działalności

Nie

[tak/nie]

Tak

JeŜeli tak, to podać rok

Tak 2008rok

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)

1424,1
3456
9344
Brak danych
Tak

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.
4.

Bazy danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w wykazie
zamieszczonym w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie
o gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2006 r.?
Wymagania techniczne

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do zapełnienia
Powierzchnia w granicach korony

4.5.

Uszczelnienie

4.6.

DrenaŜ odcieków
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4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu
składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji

4.15.
4.16.

4.17.

4.18.

5.
5.1.

5.2.
6.
6.1.
6.2.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej podczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

Nie
Nie
Nie
Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni składowiska
Struktura i skład odpadów

Tak

Brak

Brak

Las

Nie dotyczy

Brak

Dofinansowanie
Czy dostosowanie składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?
Czy rekultywacja składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?

JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”
JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”

0
Tak po 2008 roku
Obecnie trudno jest określić kwotę

Odpady
Czy na składowisku odpadów są deponowane
odpady komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie
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6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

6.8.

6.9.
6.10.

6.11.

6.12.
6.13.

6.14.

6.15.
6.16.

6.17.

6.18.

wyłącznie odpady wydobywcze określone w
dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do
składowania na składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)
Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?
Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)

200301
[tak/nie]
Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje
odpadów
JeŜeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie
jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu
wydającego, daty decyzji, znaku decyzji

Tak
Nie dotyczy
Nie dotyczy

[Mg]

4,3

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

6,5

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

5

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

6

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy
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Tabela nr 96. Składowisko odpadów we wsi Kłopoty Bańki
Lp.
1.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Nazwa i adres składowiska odpadów
Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
składowiskiem odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

1.18.
1.19.
1.20.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik składowiska odpadów posiada
wymagane kwalifikacje?
Liczba kwater
Liczba kwater eksploatowanych
Liczba kwater zamkniętych

1.21.

Czy składowisko jest w trakcie budowy?

1.17.

1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.
2.2.

Informacje o składowisku odpadów

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.15.
1.16.

Zakres danych

Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po
zakończeniu rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu
monitoringu?

(N/O/IN; OUO)1)
Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Kłopoty Bańki
Gmina Siemiatycze
Siemiatycki
Podlaskie
050511180
5441167890
IN
Gmina Siemiatycze
ul. Kościuszki 35
17-300 Siemiatycze
050511180
5441167890
Jednostka samorządu terytorialnego 100%
Gmina Siemiatycze
ul. Kościuszki 35
17-300 Siemiatycze
050511180
5441167890
Jednostka samorządu terytorialnego 100%
Wójt Gminy Siemiatycze
ul. Kościuszki 35
17-300 Siemiatycze
050511180
5441167890

[tak/nie]

Tak

Szt.
Szt.
Szt.

1
1
0
Nie

[tak/nie]
[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Nie dotyczy

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Nie dotyczy

Decyzje administracyjne
Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)
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2.3.

Pozwolenie na budowę

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie
Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt. 1 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt.1 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.
2.11.

2.12.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt. 2 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.
2.17.

2.18.
2.19.
2.20.

2.21.
2.22.
2.23.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na
podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2
- 1 została wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?
Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?
Zgoda na zamknięcie wydzielonej części
składowiska na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach
Zgoda na zamkniecie składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach
Rok faktycznego zamknięcia składowiska
odpadów
Data zatwierdzająca instrukcję eksploatacji

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji;
wskazać jeśli decyzja została uchylona
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
9.04.2002r. RL.7620-3/02
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Podać datę dostosowania

Nie dotyczy

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania

Nie dotyczy

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Podać rok

Nie dotyczy

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego

Nie dotyczy

JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Podać datę zamknięcia

31.12.2008

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Starosta Siemiatycki
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2.24.
2.25.

składowiska
Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję
eksploatacji składowiska była czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
(jeśli dotyczy)

26 marca 2003r. RL.7648-7/03
JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres

Tak do 31.12.2009r.

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

Nie dotyczy

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

Nie dotyczy

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

Nie

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w
sprawie wstrzymania działalności?

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin
wstrzymania działalności

Nie

[tak/nie]

Tak

JeŜeli tak, to podać rok

Tak 2009rok

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Kolektory (materiał, średnica)

9450
1833,3
7616,7
Brak danych
Tak

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.
4.

Bazy danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w wykazie
zamieszczonym w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie
o gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2006 r.?
Wymagania techniczne

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do zapełnienia
Powierzchnia w granicach korony

4.5.

Uszczelnienie

4.6.

DrenaŜ odcieków
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4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu
składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji

4.15.
4.16.

4.17.

4.18.

5.
5.1.

5.2.
6.
6.1.
6.2.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej podczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

Nie
Nie
Nie
Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni składowiska
Struktura i skład odpadów

Tak

Brak

Brak

Las

Nie dotyczy

Brak

Dofinansowanie
Czy dostosowanie składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?
Czy rekultywacja składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?

JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”
JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”

0
Tak po 2009 roku
Obecnie trudno jest określić kwotę

Odpady
Czy na składowisku odpadów są deponowane
odpady komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane
wyłącznie odpady wydobywcze określone w

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie
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6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

6.8.

6.9.
6.10.

6.11.

6.12.
6.13.

6.14.

6.15.
6.16.

6.17.

6.18.

dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do
składowania na składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)
Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?
Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)

200301
[tak/nie]
Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje
odpadów
JeŜeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie
jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu
wydającego, daty decyzji, znaku decyzji

Tak
Nie dotyczy
Nie dotyczy

[Mg]

4

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

5,1

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

4,5

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

6

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy
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Tabela Nr 97. Gminne składowisko odpadów w Dąbrowie Białostockiej
Lp.
1.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Nazwa i adres składowiska odpadów
Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
składowiskiem odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.
2.2.

Informacje o składowisku odpadów

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.15.
1.16.

Zakres danych

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik składowiska odpadów posiada
wymagane kwalifikacje?
Liczba kwater
Liczba kwater eksploatowanych
Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie budowy?
Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po
zakończeniu rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu
monitoringu?

(N/O/IN; OUO)1)
Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Gminne Składowisko Odpadów Stałych
Dąbrowa Białostocka
Sokółka
Podlaskie
050214794
545-000-05-11
IN
Urząd Miejski

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

[tak/nie]

Tak

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

1
1
Nie

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

Nie
Nie

[tak/nie]
[tak/nie]

Nie

Decyzje administracyjne
Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)

2.3.

Pozwolenie na budowę

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji;
wskazać jeśli decyzja została uchylona
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego
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2.5.
2.6.

2.7.

Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt. 1 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt.1 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.
2.11.

2.12.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt. 2 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.
2.16.

2.17.

2.18.
2.19.
2.20.

2.21.
2.22.
2.23.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na
podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2
- 1 została wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?
Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?
Zgoda na zamknięcie wydzielonej części
składowiska na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach
Zgoda na zamkniecie składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach
Rok faktycznego zamknięcia składowiska
odpadów
Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

30.06.2002 EKOM Białystok

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania

-

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane

-

-

-

Podać datę dostosowania

-

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania

-

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane

-

-

-

Podać rok

-

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia

-

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego

-

JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów

-

-

Podać datę zamknięcia

-

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

OS.7643/1-21/02 Starostwo Powiatowe w Sokółce
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2.24.
2.25.

składowiska
Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję
eksploatacji składowiska była czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
(jeśli dotyczy)

30.01.2003
JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w
sprawie wstrzymania działalności?

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin
wstrzymania działalności

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

BGK.0156-16/06 Burmistrz Dąbrowy Białostockiej
26.09.2006

Bazy danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w wykazie
zamieszczonym w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie
o gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2006 r.?

[tak/nie]
JeŜeli tak, to podać rok
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

[tak/nie]

[tak/nie]

Wymagania techniczne
Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do zapełnienia
Powierzchnia w granicach korony

4.5.

Uszczelnienie

4.6.

DrenaŜ odcieków

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Kolektory (materiał, średnica)

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego
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4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu
składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji

4.15.
4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

5.
5.1.

5.2.
6.
6.1.
6.2.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej podczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni składowiska
Struktura i skład odpadów

10%
Częściowo otwarty + rurociąg szczelny
Tak
18
Nie
Tak
Wylewane w okresie suszy na składowane odpady
Tak
Tak
-

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Ziemia

Tak
Tak
Tak
Tak

Dofinansowanie
Czy dostosowanie składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?
Czy rekultywacja składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?

JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”
JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”

Tak

Tak

Odpady
Czy na składowisku odpadów są deponowane
odpady komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane
wyłącznie odpady wydobywcze określone w

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego
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6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

6.8.

6.9.
6.10.

6.11.

6.12.
6.13.

6.14.

6.15.
6.16.

6.17.

6.18.

dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do
składowania na składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)
Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?
Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)

Grupa 15, 16, 17, 19 20
[tak/nie]
Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje
odpadów
JeŜeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie
jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu
wydającego, daty decyzji, znaku decyzji
[Mg]

1293,8

[Mg]

17,94

[Mg] (kod odpadów)
[Mg]

1108

[Mg]

1,78

[Mg] (kod odpadów)
[Mg]

1193,1

[Mg]

18,9

[Mg] (kod odpadów)
[Mg]

1051,93

[Mg]

27,74

[Mg] (kod odpadów)
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Tabela Nr 98. Składowisko odpadów komunalnych kol. Karcze
Lp.
1.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Nazwa i adres składowiska odpadów
Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
składowiskiem odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Informacje o składowisku odpadów

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.15.
1.16.

Zakres danych

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik składowiska odpadów posiada
wymagane kwalifikacje?
Liczba kwater
Liczba kwater eksploatowanych
Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie budowy?
Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po
zakończeniu rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu
monitoringu?

(N/O/IN; OUO)1)
Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Składowisko Odpadów Komunalnych Kol. Karcze
Sokółka
Sokólski
Podlaskie
050259911
545-00-04-650
ON
Jednostka Samorządu Terytorialnego
Gmina Sokółka
P-000523353-9090527359-3-914-05273
545-00-04-911
Gmina Sokółka
Plac Kościuszki 1
16-100 Sokółka
P-000523353-9090527359-3-914-05273
545-00-04-911
MPO Sp. z o.o.
Ul. Towarowa 10
16-100 Sokółka
050259911
545-00-04-650

[tak/nie]

Tak

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

3
3
0
Nie

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Nie dotyczy

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Nie dotyczy

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji;
wskazać jeśli decyzja została uchylona

-

Decyzje administracyjne
Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)
Pozwolenie na budowę
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2.4.
2.5.
2.6.

2.7.

Pozwolenie na uŜytkowanie
Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt. 1 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt.1 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.
2.11.

2.12.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt. 2 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.
2.16.

2.17.

2.18.
2.19.
2.20.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na
podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2
- 1 została wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?
Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?
Zgoda na zamknięcie wydzielonej części
składowiska na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach

2.21.

Zgoda na zamkniecie składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach

2.22.

Rok faktycznego zamknięcia składowiska
odpadów

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane

Starostwo Powiatowe w Sokółce OŚ. 7643/21D/03 z
dn.05.12.2003r.
-

2005

-

-

Podać datę dostosowania

2005

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania

Nie

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane

Nie

Nie

-

Podać rok

-

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia

-

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego

-

JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać datę zamknięcia
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2.23.
2.24.
2.25.

Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska
Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję
eksploatacji składowiska była czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
(jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Starostwo Powiatowe w Sokółce OŚ. 7643/21/03 z
27.03.2002r.

JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres

Nie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

Starostwo Powiatowe w Sokółce OŚ. 7643/19/05 z dn.
19.05.2005r.

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

Czy dla składowiska była wydana decyzja w
sprawie wstrzymania działalności?

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin
wstrzymania działalności

Nie

2.28.

[tak/nie]

Tak

JeŜeli tak, to podać rok

Nie

[tak/nie]

Tak

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.
4.

Bazy danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w wykazie
zamieszczonym w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie
o gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2006 r.?

[tak/nie]
[tak/nie]

Tak
Tak
Tak

[tak/nie]
Tak
[tak/nie]
Tak
[tak/nie]

Wymagania techniczne

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do zapełnienia
Powierzchnia w granicach korony

4.5.

Uszczelnienie

4.6.

Nie
Nie

DrenaŜ odcieków

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)
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4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu
składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji

4.15.
4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

5.
5.1.

5.2.
6.
6.1.
6.2.

Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej podczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

-

Brak
Tak
Lasy
Tak
Tak
Tak
Nie

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni składowiska
Struktura i skład odpadów

Tak
Ziemia
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Tak

Tak
9 m3
Nie
Tak
-

Dofinansowanie
Czy dostosowanie składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?
Czy rekultywacja składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?

JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”
JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”

0
Tak
1 mln zł

Odpady
Czy na składowisku odpadów są deponowane
odpady komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

nie
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6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

6.8.

6.9.
6.10.

6.11.

6.12.
6.13.

6.14.

6.15.
6.16.

6.17.

6.18.

wyłącznie odpady wydobywcze określone w
dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do
składowania na składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)
Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?
Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)

2001; 2003; 1501; 1502; 1507; 1701; 190801
[tak/nie]
Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje
odpadów
JeŜeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie
jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu
wydającego, daty decyzji, znaku decyzji

Tak
Tak – gruz, popioły, ziemia

[Mg]

4500

[Mg]

43

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

4412

[Mg]

60

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

5100

[Mg]

75

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

4615

[Mg]

70

[Mg] (kod odpadów)

-
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Tabela Nr 99. Składowisko odpadów w Poświętnem
Lp.

1.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Nazwa i adres składowiska odpadów

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
składowiskiem odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.
2.2.

Informacje o składowisku odpadów

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

1.15.
1.16.

Zakres danych

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik składowiska odpadów posiada
wymagane kwalifikacje?
Liczba kwater
Liczba kwater eksploatowanych
Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie budowy?
Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po
zakończeniu rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu
monitoringu?

Gminne Składowisko odpadów w Poświętnem
10-16-150 Suchowola
Suchowola
Sokółka
Podlaskie
(N/O/IN; OUO)1)
Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

IN
Urząd Miejski w Suchowoli, Pl. Kościuszki 5, 16-150
Suchowola
0005539503
545-12-41-889
Burmistrz Suchowoli
Plac Kościuszki 5
16-150 Suchowola
0005539503
545-12-41-889
Burmistrz Suchowoli
Plac Kościuszki 5
16-150 Suchowola
0005539503
545-12-41-889

[tak/nie]

TAK

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

1
1
NIE

[tak/nie]

NIE

[tak/nie]

NIE

[tak/nie]

NIE

[tak/nie]

Decyzje administracyjne
Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Nie dotyczy

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Burmistrz Suchowoli 22.05.2001r. 7331/11/01
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zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)
2.3.

Pozwolenie na budowę

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji;
wskazać jeśli decyzja została uchylona

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

2.5.
2.6.

2.7.

Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt. 1 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt.1 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt. 2 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?
Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na
podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2
- 1 została wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.
2.20.

2.21.

Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?
Zgoda na zamknięcie wydzielonej części
składowiska na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach
Zgoda na zamkniecie składowiska odpadów na

Starostwo Powiatowe w Sokółce, decyzja z dnia
28.08.2001 r Nr AB.I. 7351-63/2001
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w
Sokółce 20.01.2004 r. Nr SIO.7353-I/17/03

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać datę dostosowania
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać rok
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
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podstawie art. 54 ustawy o odpadach
2.22.
2.23.
2.24.
2.25.

2.26.
2.27.
2.28.

3.
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Rok faktycznego zamknięcia składowiska
odpadów
Data zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska
Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję
eksploatacji składowiska była czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
(jeśli dotyczy)
Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)
Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?
Czy dla składowiska była wydana decyzja w
sprawie wstrzymania działalności?

wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać datę zamknięcia
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres

OS.7643/1-25/03 z dn..29.09.2003 r. Starosta Powiatu
Sokólskiego
Nie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

Wniosek o wydanie decyzji na unieszkodliwianie
odpadów stałych został złoŜony 14.06.2007r.

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania
JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

Nie
Nie

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin
wstrzymania działalności

Nie

[tak/nie]

TAK

JeŜeli tak, to podać rok

TAK (2032)

Bazy danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w wykazie
zamieszczonym w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie
o gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2006 r.?

[tak/nie]
[tak/nie]

TAK

[tak/nie]

TAK

[tak/nie]

[tak/nie]

[tak/nie]

Wymagania techniczne
Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do zapełnienia
Powierzchnia w granicach korony
Uszczelnienie

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)
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4.6.

DrenaŜ odcieków

4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu
składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji
Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

5.
5.1.

5.2.

Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej podczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni składowiska
Struktura i skład odpadów

Geomembrana PEHD z Folii gr. 2 mm
Tak
Warstwa drenaŜowa Ŝwirowo-filtracyjna gr.40 cm o
frakcji 8-16 mm
Rury PEHD ∅ 100 mm i ∅ 150 mm
Nachylenie 1:2,5
Nie
Tak
Zbiornik na odcieki V=12,56 m3
Nie
Tak
Nie
Nie
Tak
Tak
Nie
Nie
Tak
5-8
Tak
Tak
Tak
tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
tak
tak
tak
Nie
nie

Dofinansowanie
Czy dostosowanie składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?
Czy rekultywacja składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?

JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”
JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”
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6.
6.1.
6.2.

6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

6.8.
6.9.

6.10.
6.12.

6.13.
6.14.

6.15.

6.16.
6.17.

6.18.

Odpady
Czy na składowisku odpadów są deponowane
odpady komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane
wyłącznie odpady wydobywcze określone w
dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do
składowania na składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)
Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?
Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

nie

17 01 01 17 01 02

17 01 03

17 01 07 17 01 80

17 01 81

17 05 04 17 05 06 17 05 08

19 05 01

19 05 03 19 08 01 19 08 02

19 09 01

20 02 02

19 05 02

[tak/nie]

17 08 02

17 09 04

20 02 03 20 03 02 20 03 01 20 03 03

tak

Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje
odpadów
JeŜeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie
jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu
wydającego, daty decyzji, znaku decyzji
[Mg]

[Mg]
[Mg] (kod odpadów)

[Mg]

357,9 (IV – XII)

[Mg] (kod odpadów)

[Mg]

567,2 (I – XII)

[Mg]

[Mg] (kod odpadów)

[Mg]

543,7 (I-XII)

[Mg]

[Mg] (kod odpadów)
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Tabela nr 100. Składowisko odpadów w Janowie
L.p.
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Elementy charakterystyki składowiska odpadów
Ogólne informacje o obiekcie
Nazwa i adres składowiska odpadów
Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska
Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9
1.10
1.11

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Nazwa i adres właściciela gruntu pod
składowiskiem odpadów

1.12
1.13
1.14

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

1.15
1.16
1.17

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik składowiska odpadów posiada
wymagane kwalifikacje?
Liczba kwater
Liczba kwater eksploatowanych
Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie budowy
Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po
zakończeniu rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu
monitoringu
Decyzje administracyjne
Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
2.
2.1

Zakres danych

(N/O/IN;OUO)9

Szt
Szt
Szt

Informacje o składowisku odpadów
Międzygminne składowisko odpadów w Janowie
Janów
Sokólski
Podlaskie
050475796
545-11-69-057
IN
Związek Gmin Kumiałka-Biebrza z siedzibą w
Korycinie,
Ul. Knyszyńska 2 A
16-140 Korycin,
jednostka samorządu terytorialnego
050475796
545-11-69-057
Gmina Janów
Ul. Sokólska 18
16-130 Janów
Związek Gmin Kumiałka-Biebrza z siedzibą w
Korycinie,
Ul. Knyszyńska 2 A
16-140 Korycin,
jednostka samorządu terytorialnego
050475796
545-11-69-057
Tak
1
1
0
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie

B.III. 8334/1/90
02.01.1990 r.
Naczelnik Gminy Janów
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2.2
2.3

Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)
Pozwolenie na budowę

2.4
2.5

Pozwolenie na uŜytkowanie (jeśli dotyczy)
Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej

2.6

Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt 1 ustawy wprowadzającej (jeśli dotyczy)
Czy decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33
ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej została
wykonana?
Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?
Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?
Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt 2 ustawy wprowadzającej (jeśli dotyczy)
Czy decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33
ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej została
wykonana?
Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?
Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?
Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej (jeśli
dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na
podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej10
została wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?
Czy przedłoŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?
Zgoda na zamknięcie wydzielonej części
składowiska na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach
Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach
Rok faktycznego zamknięcia składowiska
odpadów
Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji

2.7

2.8
2.9
2.10
2.11
2.12

2.13
2.14
2.15
2.16

2.17

2.18
2.19
2.20

2.21
2.22
2.23

NB.III. 8381/7-P/90
28.11.1990 r.
Urząd Rejonowy w Sokółce
OŚ. 7643/1-23D/03
22.12.2003
Starostwo Powiatowe w Sokółce
-

-

-

-

-

OŚ. 7643/1-23/03
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składowiska
2.24
2.25

2.26
2.27
2.28
3.
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

3.7

3.8

4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję
eksploatacji składowiska była czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
(jeśli dotyczy)
Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)
Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?
Czy dla składowiska była wydana decyzja w
sprawie wstrzymania działalności?
Baza danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w wykazie
zamieszczonym w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie
o gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w wykazie
przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w wykazie
przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w wykazie
przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska w 2006 r.?
Wymagania techniczne
Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do zapełnienia
Powierzchnia w granicach korony
Uszczelnienie

12.05. 2003 r.
Starostwo Powiatowe w Sokółce
-

-

Tak

Tak – 2004 rok
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak

Tak

m3
m3
m3
m2
Brak [tak/nie]

70 000
52 000
18 000
17 226
Nie

Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik
filtracji)

-

Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość,
współczynnik filtracji)

-

Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Folia HDPE dwuwarstwowa
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4.6

DrenaŜ odcieków

Brak [tak/nie]

Nie

Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)

DrenaŜ odcieków
Nie

4.7

Gromadzenie odcieków

Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w
kierunku kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]

4.8

Postępowanie z odciekami

W specjalnych zbiornikach (pojemność m3 )
Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]

Zbiornik bezodpływowy o pojemności 10 m3
Nie

Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)

Tak
Nie

Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]

Nie

Z emisją do atmosfery

-

4.9

Instalacja do odprowadzania gazu
składowiskowego

Tak

Spalanie w pochodni

Nie

4.10

Pas zieleni

Odzysk energii
Brak [tak/nie]

4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia i dezynfekcji
Wykonywanie warstw przykrywających odpady

Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

5 m – 28 m
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak

4.17

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne

świr
-

Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu

-

4.18

5.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

Wody powierzchniowe

-

Wody podziemne
Opad atmosferyczny

-

Wody powierzchniowe

-

Wody odciekowe

-

Wody podziemne

-

Gaz składowiskowy

-

Osiadanie powierzchni składowiska

-

Struktura i skład odpadów

-

Dofinansowanie
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5.1

Czy dostosowanie składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?

JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego. Jeśli nie, wstawić „0”.

5.2

Czy rekultywacja składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?
Odpady
Czy na składowisku odpadów są deponowane
odpady komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane
wyłącznie odpady wydobywcze określone w
dyrektywie 2006/21/WE
Kody odpadów, które są dopuszczone do
składowania na składowisku odpadów11

JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego. Jeśli nie, wstawić „0”.

6.
6.1
6.2

6.3

6.4
6.5
6.6

6.7
6.8

6.9
6.10
6.11

6.12
6.13
6.14

6.15

Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki12?
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)
Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?

Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po

Środki własne 15 %
Koszt całkowity
35 000 zł
Zakup i montaŜ piezometru oraz zakup
specjalistycznego samochodu do opróŜniania
pojemników 120 l
Środki własne 15 %
Koszt całkowity
300 000 zł

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

20 03 01
20 03 02
20 03 03
20 02 03
Tak

Podać w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje
odpadów
JeŜeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody)i na
podstawie jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej,
organu wydającego, daty decyzji, znaku decyzji.
[Mg]

1 304,5

[Mg]

-

[Mg]
(kod odpadów)
[Mg]

510,7

[Mg]

-

[Mg]
(kod odpadów)
[Mg]

424,1

[Mg]

-

[Mg]

-
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6.16
6.17

6.18

zamknięciu składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy)

(kod odpadów)
[Mg]

457,9

[Mg]

-

[Mg]
(kod odpadów)

-
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Tabela Nr 102. Składowisko odpadów we wsi Ozierskie
Lp.
1.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Nazwa i adres składowiska odpadów
Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
składowiskiem odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Informacje o składowisku odpadów

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.15.
1.16.

Zakres danych

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik składowiska odpadów posiada
wymagane kwalifikacje?
Liczba kwater
Liczba kwater eksploatowanych
Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie budowy?
Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po
zakończeniu rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu
monitoringu?

(N/O/IN; OUO)1)
Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Wysypisko Gminne we wsi Ozierskie
Krynki
Sokólski
Podlaskie
IN
Gmina Krynki
16-120 Krynki
Ul. Garbarska 16

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

545-10-01-501
Gmina Krynki
16-120 Krynki
Ul. Garbarska 16

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

545-10-01-501
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Krynkach
16-120 Krynki, ul. Garbarska 16
Zakład BudŜetowy Gminy Krynki
050505385
545-10-01-576

[tak/nie]

Tak

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

1
1
0
Eksploatowane

[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

Decyzje administracyjne
Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)
Pozwolenie na budowę

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Nie dotyczy

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Nie dotyczy

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji;
wskazać jeśli decyzja została uchylona

Przekazano do eksploatacji 1 1992 r. – brak danych
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2.4.
2.5.
2.6.

2.7.

Pozwolenie na uŜytkowanie
Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt. 1 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt.1 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.
2.11.

2.12.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt. 2 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.
2.16.

2.17.

2.18.
2.19.
2.20.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na
podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2
- 1 została wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?
Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?
Zgoda na zamknięcie wydzielonej części
składowiska na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach

2.21.

Zgoda na zamkniecie składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach

2.22.

Rok faktycznego zamknięcia składowiska
odpadów

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane

Przekazano do eksploatacji 1 1992 r. – brak danych
Starostwo Powiatowe w Sokółce OŚ. 7643/1/7/02 z
dnia 28.02.2002
Starostwo Powiatowe w Sokółce OŚ. 7643/1-18D/03 z
17.12.2003r.
Brak wago samochodowej ze względu
eksploatacyjnych rozliczenie w m3 +0,24m3/tonę
Nie

Nie dotyczy

Podać datę dostosowania

-

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania

-

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane

-

-

-

Podać rok

-

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia

-

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego

-

JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać datę zamknięcia
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2.23.
2.24.
2.25.

Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska
Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję
eksploatacji składowiska była czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
(jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Starostwo Powiatowe w Sokółce OŚ. 7643/1-18/02 z
dnia 30.12.2002

JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres

Bezterminowo

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

Nie dotyczy

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

-

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

-

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w
sprawie wstrzymania działalności?

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin
wstrzymania działalności

-

[tak/nie]

Tak

JeŜeli tak, to podać rok

Brak danych

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Brak danych

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Bazy danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w wykazie
zamieszczonym w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie
o gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2006 r.?

Brak danych
[tak/nie]
Brak danych
[tak/nie]

Wymagania techniczne
Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do zapełnienia
Powierzchnia w granicach korony

4.5.

Uszczelnienie

4.6.

DrenaŜ odcieków

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)
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4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu
składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji

4.15.
4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

5.
5.1.

5.2.
6.
6.1.
6.2.

Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej podczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

Jest
10 m
Tak
Tak
Tak
Nie

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni składowiska
Struktura i skład odpadów

Tak
- ziemia

brak

Brak danych

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Dofinansowanie
Czy dostosowanie składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?
Czy rekultywacja składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?

JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”
JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”

Całkowity koszt 120 tys., własne 20 tys. Budowa wagi
samochodowej
Nie dotyczy

Odpady
Czy na składowisku odpadów są deponowane
odpady komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

Nie
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6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

6.8.

6.9.
6.10.

6.11.

6.12.
6.13.

6.14.

6.15.
6.16.

6.17.

6.18.

wyłącznie odpady wydobywcze określone w
dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do
składowania na składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)
Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?
Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)

200301,190805
[tak/nie]
Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje
odpadów
JeŜeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie
jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu
wydającego, daty decyzji, znaku decyzji

tak
Bez odzysku
-

[Mg]

332

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

309

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

241

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

269

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego

553

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewóztwa Podlaskiego na lata 2003 – 2006

Tabela Nr 103. Składowisko odpadów w wsi Cimanie
Lp.
1.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Nazwa i adres składowiska odpadów
Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
składowiskiem odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Informacje o składowisku odpadów

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.15.
1.16.

Zakres danych

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik składowiska odpadów posiada
wymagane kwalifikacje?
Liczba kwater
Liczba kwater eksploatowanych
Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie budowy?
Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po
zakończeniu rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu
monitoringu?

(N/O/IN; OUO)1)
Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Gminne Wysypisko odpadów stałych
Kuźnica
Sokółka
Podlaskie
050283140
545-10-00-022
IN
Gmina Kuźnica
59-3-914-05013
545-10-91-059

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Gmina Kuźnica
59-3914-05013
545-10-91-059

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Kuźnicy/ Zakład BudŜetowy
050283140
545-10-00-022

[tak/nie]
Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

3
3
nie

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Burmistrz Miasta i Gminy Sokółka WIM. 7330/5/93 z
dnia 1993.04.08

Decyzje administracyjne
Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)
Pozwolenie na budowę

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji;
wskazać jeśli decyzja została uchylona
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2.4.
2.5.
2.6.

2.7.

Pozwolenie na uŜytkowanie
Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt. 1 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt.1 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.
2.11.

2.12.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt. 2 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.
2.16.

2.17.

2.18.
2.19.
2.20.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na
podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2
- 1 została wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?
Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?
Zgoda na zamknięcie wydzielonej części
składowiska na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach

2.21.

Zgoda na zamkniecie składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach

2.22.

Rok faktycznego zamknięcia składowiska
odpadów

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Starostwo Powiatowe w Sokółce 28.02.2002 r. OŚ.
7643/1/6/02

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać datę dostosowania
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać rok
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać datę zamknięcia
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2.23.
2.24.
2.25.

Data zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska
Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję
eksploatacji składowiska była czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
(jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

OŚ. 7643/1-19-02 z dnia 02.01.2003 r. Starostwo
Powiatowe w Sokółce

JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres

Nie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w
sprawie wstrzymania działalności?

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin
wstrzymania działalności

Nie

[tak/nie]

Tak

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.
4.

Bazy danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w wykazie
zamieszczonym w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie
o gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2006 r.?

JeŜeli tak, to podać rok
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

Tak
Tak
Tak
Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

tak

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)

24 000
3 730
20 270

Wymagania techniczne

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do zapełnienia
Powierzchnia w granicach korony

4.5.

Uszczelnienie

4.6.

DrenaŜ odcieków
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4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu
składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji

4.15.
4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

5.
5.1.

5.2.
6.
6.1.
6.2.

Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej podczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

tak
Nie
Nie
nie

[tak/nie]

Brodzik

[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni składowiska
Struktura i skład odpadów

nie

tak

tak

Dofinansowanie
Czy dostosowanie składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?
Czy rekultywacja składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?

JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”
JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”

Tak

tak

Odpady
Czy na składowisku odpadów są deponowane
odpady komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

nie
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6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

6.8.

6.9.
6.10.

6.11.

6.12.
6.13.

6.14.

6.15.
6.16.

6.17.

6.18.

wyłącznie odpady wydobywcze określone w
dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do
składowania na składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)
Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?
Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)

20 03 99, 20 03 03
[tak/nie]

tak

Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje
odpadów
JeŜeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie
jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu
wydającego, daty decyzji, znaku decyzji
[Mg]

217

[Mg]

[Mg] (kod odpadów)
[Mg]

195

[Mg]

[Mg] (kod odpadów)
[Mg]

267

[Mg]

[Mg] (kod odpadów)
[Mg]

450

[Mg]

[Mg] (kod odpadów)
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Tabela Nr 104. Składowisko odpadów w miejscowości Nowy Dwór
Lp.
1.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Nazwa i adres składowiska odpadów

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
składowiskiem odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Informacje o składowisku odpadów

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

1.15.
1.16.

Zakres danych

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik składowiska odpadów posiada
wymagane kwalifikacje?
Liczba kwater
Liczba kwater eksploatowanych
Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie budowy?
Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po
zakończeniu rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu
monitoringu?

(N/O/IN; OUO)1)
Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Składowisko Odpadów Komunalnych Dla Gminy Nowy
Dwór
Nowy Dwór
Sokólski
Podlaskie
000536812
545-000-23-90
IN
Urząd Gminy Nowy Dwór ul. Plac Rynkowy 21 16-205
Nowy Dwór
000536812
545-000-23-90

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Urząd Gminy Nowy Dwór ul. Plac Rynkowy 21 16-205
Nowy Dwór
000536812
545-000-23-90

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Urząd Gminy Nowy Dwór ul. Plac Rynkowy 21 16-205
Nowy Dwór
000536812
545-000-23-90

[tak/nie]

Tak

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

1
1
Nie dotyczy
Nie

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

Decyzje administracyjne
Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)
Pozwolenie na budowę

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji;
wskazać jeśli decyzja została uchylona
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2.4.
2.5.
2.6.

2.7.

Pozwolenie na uŜytkowanie
Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt. 1 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt.1 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.
2.11.

2.12.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt. 2 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.
2.16.

2.17.

2.18.
2.19.
2.20.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na
podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2
- 1 została wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?
Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?
Zgoda na zamknięcie wydzielonej części
składowiska na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach

2.21.

Zgoda na zamkniecie składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach

2.22.

Rok faktycznego zamknięcia składowiska
odpadów

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Nie dotyczy
Starosta Sokólski 17.12.2003 r. OŚ.7643/1-17/03 do
7643-1/5/02

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania

Starosta Sokólski 17.12.2003r.
OŚ. 7643/1-17/03 do 31.12.2005r.

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane

Nie, brak wagi samochodowej i urządzenia do mycia
wagi, dezynfekcji kół, ze względu brak środków
finansowych

Podać datę dostosowania

2009

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania

Nie dotyczy

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać rok
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego

Nie

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie dotyczy

JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów

Nie dotyczy

Podać datę zamknięcia

2015
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2.23.
2.24.
2.25.

Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska
Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję
eksploatacji składowiska była czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
(jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Starosta Sokólski 30.12.2002r. OŚ. 7643-1-17/02

JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres

bezterminowa

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

Nie dotyczy

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

Czy dla składowiska była wydana decyzja w
sprawie wstrzymania działalności?

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin
wstrzymania działalności

Nie dotyczy

2.28.

[tak/nie]

Tak

JeŜeli tak, to podać rok

Nie

[tak/nie]

Tak

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.
4.

Nie dotyczy
Nie dotyczy

Bazy danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w wykazie
zamieszczonym w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie
o gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2006 r.?

[tak/nie]
[tak/nie]

Tak
Tak
Brak danych

[tak/nie]

[tak/nie]

Brak danych

[tak/nie]

Brak danych

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)

12 000
8 290
3 710
7 680
Tak
0,6 m gliny

Wymagania techniczne

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do zapełnienia
Powierzchnia w granicach korony

4.5.

Uszczelnienie

4.6.

DrenaŜ odcieków
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4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu
składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji

4.15.
4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

5.
5.1.

5.2.
6.
6.1.
6.2.

Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej podczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

Nie
Tak
Enklawa leśna
Tak
Nie
Tak
Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni składowiska
Struktura i skład odpadów

Tak
Piasek, Ŝwir
Tak
Tak
-

Tak
Tak
6,0
Nie
Nie
-

Dofinansowanie
Czy dostosowanie składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?
Czy rekultywacja składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?

JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”
JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”

0

0

Odpady
Czy na składowisku odpadów są deponowane
odpady komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

nie
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6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

6.8.

6.9.
6.10.

6.11.

6.12.
6.13.

6.14.

6.15.
6.16.

6.17.

6.18.

wyłącznie odpady wydobywcze określone w
dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do
składowania na składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)
Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?
Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)

200301 190805
[tak/nie]
Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje
odpadów
JeŜeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie
jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu
wydającego, daty decyzji, znaku decyzji

Tak
Nie dotyczy
Nie

[Mg]

61,0

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

68,0

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

60,0

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

182,5

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-
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Tabela Nr 105. Składowisko odpadów w Sidrze
Lp.
1.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Nazwa i adres składowiska odpadów
Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
składowiskiem odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Informacje o składowisku odpadów

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.15.
1.16.

Zakres danych

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik składowiska odpadów posiada
wymagane kwalifikacje?
Liczba kwater
Liczba kwater eksploatowanych
Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie budowy?
Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po
zakończeniu rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu
monitoringu?

Składowisko Odpadów w Sidrze
Sidra
Sokólski
Podlaskie
(N/O/IN; OUO)1)
Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Gmina Sidra – Samorząd Terytorialny
050659622
545-17-02-189

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Gmina Sidra – Samorząd Terytorialny
050659622
545-17-02-189

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Zakład Obsługi Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze
– Zakład BudŜetowy Gminy Sidra
050211235
545-00-02-800

[tak/nie]

Tak

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

1
1
nie

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie
Nie

[tak/nie]
[tak/nie]

Nie

Decyzje administracyjne
Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)
Pozwolenie na budowę

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

BK.8334-2/94 z dnia 15.12.1994 – Wójt Gminy Sidra

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

-

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji;
wskazać jeśli decyzja została uchylona

NB.7351-134/95 z dnia 28.08.1995 – Urząd Rejonowy
w Sokółce
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2.4.
2.5.
2.6.

2.7.

Pozwolenie na uŜytkowanie
Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt. 1 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt.1 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.
2.11.

2.12.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt. 2 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.
2.16.

2.17.

2.18.
2.19.
2.20.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na
podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2
- 1 została wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?
Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?
Zgoda na zamknięcie wydzielonej części
składowiska na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach

2.21.

Zgoda na zamkniecie składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach

2.22.

Rok faktycznego zamknięcia składowiska
odpadów

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

-

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

-

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania

-

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane

-

-

-

Podać datę dostosowania

-

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania

-

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane

-

-

-

Podać rok

-

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia

-

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego

-

JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać datę zamknięcia
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2.23.
2.24.
2.25.

Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska
Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję
eksploatacji składowiska była czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
(jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Starostwo Powiatowe w Sokółce 03.01.2003 r. OŚ.
7643/1-20/02

JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres

Nie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

Starostwo Powiatowe w Sokółce 07.02.2006
OŚ.7643/4/06

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

-

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

-

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w
sprawie wstrzymania działalności?

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin
wstrzymania działalności

-

[tak/nie]

Nie

JeŜeli tak, to podać rok

-

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)

9 600
4 000
5 600
3 500
Tak
-

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.
4.

Bazy danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w wykazie
zamieszczonym w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie
o gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2006 r.?
Wymagania techniczne

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do zapełnienia
Powierzchnia w granicach korony

4.5.

Uszczelnienie

4.6.

DrenaŜ odcieków
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4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu
składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji

4.15.
4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

5.
5.1.

5.2.
6.
6.1.
6.2.

Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej podczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

DrenaŜ z rur PCV 110 mm

Tak
2m
Tak
Tak
Tak
Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni składowiska
Struktura i skład odpadów

Tak
Warstwa ziemi
-

Tak
12
Tak
Brak

Dofinansowanie
Czy dostosowanie składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?
Czy rekultywacja składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?

JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”
JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”

0

0

Odpady
Czy na składowisku odpadów są deponowane
odpady komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

Nie
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6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

6.8.

6.9.
6.10.

6.11.

6.12.
6.13.

6.14.

6.15.
6.16.

6.17.

6.18.

wyłącznie odpady wydobywcze określone w
dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do
składowania na składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)
Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?
Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)

170101, 170102,170103,170180,17181,200101,200102,200108,200110,200111,
200201,200202,200203,200301,200302,200303,200304,200307,200390
[tak/nie]
Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje
odpadów
JeŜeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie
jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu
wydającego, daty decyzji, znaku decyzji

Tak
Nie

[Mg]

1180

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

1250

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

1335

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

1447

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego

568

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewóztwa Podlaskiego na lata 2003 – 2006

Tabela Nr 106. Składowisko odpadów w Szudziałowie
Lp.
1.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Nazwa i adres składowiska odpadów
Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
składowiskiem odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Informacje o składowisku odpadów

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.15.
1.16.

Zakres danych

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik składowiska odpadów posiada
wymagane kwalifikacje?
Liczba kwater
Liczba kwater eksploatowanych
Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie budowy?
Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po
zakończeniu rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu
monitoringu?

Szudziałowo
Szudziałowo
Sokólski
Podlaskie
(N/O/IN; OUO)1)
Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

O/IN
JST
000548554
545-10-01-228

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

JST

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

JST

[tak/nie]

nie

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie
Nie

[tak/nie]
[tak/nie]

Nie

Decyzje administracyjne
Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)
Pozwolenie na budowę

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

UAN.8034/4/87/87 24.06.1987r. Naczelnik Gminy

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji;
wskazać jeśli decyzja została uchylona
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2.4.
2.5.
2.6.

2.7.

Pozwolenie na uŜytkowanie
Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt. 1 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt.1 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.
2.11.

2.12.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt. 2 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.
2.16.

2.17.

2.18.
2.19.
2.20.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na
podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2
- 1 została wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?
Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?
Zgoda na zamknięcie wydzielonej części
składowiska na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach

2.21.

Zgoda na zamkniecie składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach

2.22.

Rok faktycznego zamknięcia składowiska
odpadów

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane

Starostwo Powiatowe OŚ.7643-40/06
Starostwo Powiatowe OŚ.7643/1-22/02/03
13.02.2003r.
Starostwo Powiatowe Sokółka OŚ.7643/1-22D/03
18.12.2003
31.12.2005r.
Nie

Nie

-

Podać datę dostosowania

-

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania

-

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane

Nie

Nie

-

Podać rok
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia

-

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego

-

JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać datę zamknięcia
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2.23.
2.24.
2.25.

Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska
Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję
eksploatacji składowiska była czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
(jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Starostwo Powiatowe OŚ.7643/1-22/02/03
13.02.2003r.

JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres

Nie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

08.09.2006r. OŚ.7643/40/06 Starostwo Powiatowe do
01.08.2016r.

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

-

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

Nie

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w
sprawie wstrzymania działalności?

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin
wstrzymania działalności

Nie

[tak/nie]

Tak

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.
4.

Bazy danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w wykazie
zamieszczonym w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie
o gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2006 r.?

JeŜeli tak, to podać rok
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

Nie
Tak
Tak
Tak
Tak

[tak/nie]
Tak
[tak/nie]
Tak
[tak/nie]

Wymagania techniczne

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do zapełnienia
Powierzchnia w granicach korony

4.5.

Uszczelnienie

4.6.

DrenaŜ odcieków

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)
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4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu
składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji

4.15.
4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

5.
5.1.

5.2.
6.
6.1.
6.2.

Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej podczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

Brak

Tak

Nie
Tak
Tak
Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni składowiska
Struktura i skład odpadów

Nie
-

Dofinansowanie
Czy dostosowanie składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?
Czy rekultywacja składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?

JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”
JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”

100 000

50 000

Odpady
Czy na składowisku odpadów są deponowane
odpady komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

Nie
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6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

6.8.

6.9.
6.10.

6.11.

6.12.
6.13.

6.14.

6.15.
6.16.

6.17.

6.18.

wyłącznie odpady wydobywcze określone w
dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do
składowania na składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)
Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?
Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)

[tak/nie]
Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje
odpadów
JeŜeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie
jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu
wydającego, daty decyzji, znaku decyzji

Tak
-

[Mg]

[Mg]

0

[Mg] (kod odpadów)

0

[Mg]

[Mg]

0

[Mg] (kod odpadów)

0

[Mg]

[Mg]

0

[Mg] (kod odpadów)

0

[Mg]

[Mg]

0

[Mg] (kod odpadów)

0
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Tabela Nr 107. Składowisko odpadów w Suchowoli
Lp.

1.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Nazwa i adres składowiska odpadów

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
składowiskiem odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.
2.2.

Informacje o składowisku odpadów

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

1.15.
1.16.

Zakres danych

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik składowiska odpadów posiada
wymagane kwalifikacje?
Liczba kwater
Liczba kwater eksploatowanych
Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie budowy?
Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po
zakończeniu rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu
monitoringu?

Składowisko odpadów w Suchowoli
Suchowola
Sokółka
Podlaskie
(N/O/IN; OUO)1)
Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

IN
Urząd Miejski w Suchowoli,
Pl. Kościuszki 5, 16-150 Suchowola
0005539503
545-12-41-889
Burmistrz Suchowoli
Plac Kościuszki 5
16-150 Suchowola
0005539503
545-12-41-889
Burmistrz Suchowoli
Plac Kościuszki 5
16-150 Suchowola
0005539503
545-12-41-889

[tak/nie]

-

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

1
1
1
NIE

[tak/nie]

NIE

[tak/nie]

NIE

[tak/nie]

NIE

[tak/nie]

Decyzje administracyjne
Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Nie dotyczy

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
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zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)
2.3.

Pozwolenie na budowę

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie
Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt. 1 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt.1 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt. 2 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?
Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na
podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2
- 1 została wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.
2.20.

2.21.

Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?
Zgoda na zamknięcie wydzielonej części
składowiska na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach
Zgoda na zamkniecie składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji;
wskazać jeśli decyzja została uchylona
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać datę dostosowania
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać rok
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
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2.22.
2.23.
2.24.
2.25.

2.26.
2.27.
2.28.

3.
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Rok faktycznego zamknięcia składowiska
odpadów
Data zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska
Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję
eksploatacji składowiska była czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
(jeśli dotyczy)
Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)
Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?
Czy dla składowiska była wydana decyzja w
sprawie wstrzymania działalności?

odpadów
Podać datę zamknięcia
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania
JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku
JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin
wstrzymania działalności

Nie
Nie
Nie

Bazy danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w wykazie
zamieszczonym w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie
o gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2006 r.?

[tak/nie]

JeŜeli tak, to podać rok
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

[tak/nie]

[tak/nie]

Wymagania techniczne
Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do zapełnienia
Powierzchnia w granicach korony
Uszczelnienie

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)
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4.6.

DrenaŜ odcieków

4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu
składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji
Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

5.
5.1.

5.2.
6.

Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej podczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni składowiska
Struktura i skład odpadów

Dofinansowanie
Czy dostosowanie składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?
Czy rekultywacja składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?

JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”
JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”

Odpady
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6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

6.8.
6.9.

6.10.
6.11.

6.12.

6.13.
6.14.

6.15.

6.16.
6.17.

6.18.

Czy na składowisku odpadów są deponowane
odpady komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane
wyłącznie odpady wydobywcze określone w
dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do
składowania na składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)
Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?
Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)

[tak/nie]
[tak/nie]

[tak/nie]
Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje
odpadów
JeŜeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie
jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu
wydającego, daty decyzji, znaku decyzji
[Mg]

[Mg]
[Mg] (kod odpadów)

[Mg]

357,9 (IV – XII)

[Mg]

[Mg] (kod odpadów)

[Mg]
[Mg]

[Mg] (kod odpadów)

[Mg]
[Mg]

[Mg] (kod odpadów)

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego
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Tabela Nr 108.
Lp.
1.

Składowisko odpadów we wsi Czerwonka
Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Nazwa i adres składowiska odpadów
Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
składowiskiem odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Informacje o składowisku odpadów

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.15.
1.16.

Zakres danych

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik składowiska odpadów posiada
wymagane kwalifikacje?
Liczba kwater
Liczba kwater eksploatowanych
Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie budowy?
Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po
zakończeniu rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu
monitoringu?

(N/O/IN; OUO)1)
Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Czerwonka – Bakałarzewo
Bakałarzewo
Suwałki
Podlaskie
IN
Samorząd terytorialny
000531387
844-00-08-292
Urząd Gminy Bakałarzewo
Ul. Rynek 3
16-423 Bakałarzewo
000531387
844-00-08-292
Urząd Gminy Bakałarzewo
Ul. Rynek 3
16-423 Bakałarzewo
000531387
844-00-08-292

[tak/nie]

Tak

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

5
1
nie

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

-

Decyzje administracyjne
Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)
Pozwolenie na budowę

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji;
wskazać jeśli decyzja została uchylona
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2.4.
2.5.
2.6.

2.7.

Pozwolenie na uŜytkowanie
Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt. 1 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt.1 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.
2.11.

2.12.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt. 2 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.
2.16.

2.17.

2.18.
2.19.
2.20.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na
podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2
- 1 została wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?
Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?
Zgoda na zamknięcie wydzielonej części
składowiska na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach

2.21.

Zgoda na zamkniecie składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach

2.22.

Rok faktycznego zamknięcia składowiska
odpadów

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

-

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Starosta Suwalski OŚRV-7643/5/02 z 25.02.2002r.

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania

Starosta Suwalski v.d. OŚRV 7610/23/24 18.05.2004
r. 31.12.2005r.

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane

Tak

-

-

Podać datę dostosowania

-

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania

Tak

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane

-

-

-

Podać rok

-

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia

-

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego

-

JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać datę zamknięcia
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2.23.
2.24.
2.25.

Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska
Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję
eksploatacji składowiska była czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
(jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Starosta Suwalski OŚR V 7610-67/04 z 21.12.2004r.

JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres

Do 31.12.2010r.

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

Starosta Suwalski OŚR V 7610-74/05 z 20.12.2005r.
t.ob. 31.12.2010r.

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

-

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

-

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w
sprawie wstrzymania działalności?

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin
wstrzymania działalności

-

[tak/nie]

Tak

JeŜeli tak, to podać rok

Po wybudowaniu następnych pięciu sektorów w 2033r.

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

Brak danych

[tak/nie]

Brak danych

[tak/nie]

Brak danych

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)

5 000
5 753
-

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

4.6.

Bazy danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w wykazie
zamieszczonym w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie
o gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2006 r.?
Wymagania techniczne
Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do zapełnienia
Powierzchnia w granicach korony

Uszczelnienie

DrenaŜ odcieków
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4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu
składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji

4.15.
4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

5.
5.1.

5.2.
6.
6.1.
6.2.

PCV ∅ 100

Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej podczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

Tak
Tak
Nie
300 m
Tak
Nie
Tak/nie
Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni składowiska
Struktura i skład odpadów

Tak
świr, piasek
Tak
Tak
Nie (odstąpiono od decyzji)
Tak
tak

2%
Tak
Tak
Ok. 30 m3
Nie
Tak
Na pole uprawne
-

Dofinansowanie
Czy dostosowanie składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?
Czy rekultywacja składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?

JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”
JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”

0

0

Odpady
Czy na składowisku odpadów są deponowane
odpady komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

-
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6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

6.8.

6.9.
6.10.

6.11.

6.12.
6.13.

6.14.

6.15.
6.16.

6.17.

6.18.

wyłącznie odpady wydobywcze określone w
dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do
składowania na składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)
Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?
Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)

200 301, 100 101, 170 101
[tak/nie]
Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje
odpadów
JeŜeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie
jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu
wydającego, daty decyzji, znaku decyzji

tak
-

[Mg]

149,4

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

200,7

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

166,4

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

270,2

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-
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Tabela Nr 109.
Lp.
1.

Składowisko odpadów w Filipowie Trzecim
Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Nazwa i adres składowiska odpadów

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
składowiskiem odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Informacje o składowisku odpadów

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

1.15.
1.16.

Zakres danych

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik składowiska odpadów posiada
wymagane kwalifikacje?
Liczba kwater
Liczba kwater eksploatowanych
Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie budowy?
Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po
zakończeniu rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu
monitoringu?

(N/O/IN; OUO)1)
Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Gminne wysypisko odpadów Filipów Trzeci 16-424
Filipów
Filipów
Suwalski
Podlaskie
790678075
844-11-55-894
IN
Urząd Gminy Filipów
Ul. Garbska 2 16-424 Filipów
000534196
8441155894

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Urząd Gminy Filipów
Ul. Garbska 2 16-424 Filipów
000534196
8441155894

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Urząd Gminy Filipów
Ul. Garbska 2 16-424 Filipów
000534196
8441155894

[tak/nie]

Tak

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

3
1
0
Nie

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

Nie dotyczy

[tak/nie]

Nie dotyczy

[tak/nie]

Nie dotyczy

Decyzje administracyjne
Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)
Pozwolenie na budowę

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Wójt Gminy Filipów RG. 8330/22/95 z dn. 25.09.1995r.

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji;
wskazać jeśli decyzja została uchylona

Kierownik Urzędu Rejonowego w Suwałkach OA. V7351/4/1/96 z dn. 04.01.1996 r.
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2.4.
2.5.
2.6.

2.7.

Pozwolenie na uŜytkowanie
Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt. 1 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt.1 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.
2.11.

2.12.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt. 2 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.16.

2.17.

2.18.
2.19.
2.20.

2.21.
2.22.
2.23.

Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na
podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2
- 1 została wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?
Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?
Zgoda na zamknięcie wydzielonej części
składowiska na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach
Zgoda na zamkniecie składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach
Rok faktycznego zamknięcia składowiska
odpadów
Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać datę dostosowania

Kierownik Urzędu Rejonowego w Suwałkach OA. V7351/4/1/96 z dn. 04.01.1996 r.
Starosta Suwalski OŚR-V-7643/06/02 z dn.
25.02.2002 r.
Starosta Suwalski OŚR-V-7610-72/04 z dn.
28.12.2004 r. rok dostosowania 31.12.2005r.
tak

Nie było

Nie było
Nie ma decyzji

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać datę zamknięcia
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
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składowiska
2.24.
2.25.

Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję
eksploatacji składowiska była czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
(jeśli dotyczy)

oraz zmiana w/w decyzji Starosta Suwalski
OSR.V.7610-60/06 20.12.2006 r.
JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres

Nie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

Starosta Suwalski OŚR-V-7610-80/05 z dnia 19
stycznia 2006r.
Termin obowiązywania 31.12.2010r.

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w
sprawie wstrzymania działalności?

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin
wstrzymania działalności

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.
4.

Bazy danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w wykazie
zamieszczonym w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie
o gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2006 r.?

[tak/nie]
JeŜeli tak, to podać rok
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

Tak
2010r.
Tak
Tak
Tak
Tak

[tak/nie]
Tak
[tak/nie]
Tak
[tak/nie]

Wymagania techniczne

4.1.

Pojemność całkowita

m3

4.2.
4.3.
4.4.

Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do zapełnienia
Powierzchnia w granicach korony

4.5.

Uszczelnienie

m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
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Brak [tak/nie]
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Kolektory (materiał, średnica)
4.6.

DrenaŜ odcieków

Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów

4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu
składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji

4.15.
4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

5.
5.1.

5.2.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

Tak
Osypka piaskowa ∅ 1-2 mm, Ŝwir gruboziarnisty
Kolektory z tworzywa sztucznego PCV ∅ 110 mm
Dno wysypiska ukształtowane ze spadkiem w kierunku
prostopadłym do drenaŜu, nachylenie kolektorów do
kolektora głównego : 17, 14, 16, 15, 5, 9, 14, 17, 16‰
i kolektor gł. 2‰
Skarpy okalające z nachyleniem 1:2 minimalna
szerokość 2m.
Tak
Studnieodciekowe 4 szt.o pojemności 30 m3

Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej podczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

Tak
Naturalne otoczenie lasu i łąk
Tak
Tak
Tak
Umowa na wagę

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni składowiska
Struktura i skład odpadów

Tak, piasek

tak

odstąpiono

Tak
Tak
Tak
Tak
odstąpiono
Tak
tak

Dofinansowanie
Czy dostosowanie składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?
Czy rekultywacja składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?

JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”
JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”
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6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.14.

6.15.
6.16.
6.17.

6.18.

Odpady
Czy na składowisku odpadów są deponowane
odpady komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane
wyłącznie odpady wydobywcze określone w
dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do
składowania na składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)
Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?
Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

20 03 01

[tak/nie]

Tak

Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje
odpadów
JeŜeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie
jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu
wydającego, daty decyzji, znaku decyzji
[Mg]

295,3

[Mg]
[Mg] (kod odpadów)
[Mg]

283,1

[Mg]
[Mg] (kod odpadów)
[Mg]

271,0

[Mg]

[Mg] (kod odpadów)
[Mg]

265,22

[Mg]

[Mg] (kod odpadów)
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Tabela Nr 110. Składowisko odpadów w Wołowni
Lp.
1.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Nazwa i adres składowiska odpadów
Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
składowiskiem odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.
2.2.

Informacje o składowisku odpadów

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.15.
1.16.

Zakres danych

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik składowiska odpadów posiada
wymagane kwalifikacje?
Liczba kwater
Liczba kwater eksploatowanych
Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie budowy?
Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po
zakończeniu rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu
monitoringu?

(N/O/IN; OUO)1)
Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Gminne składowisko odpadów
Jeleniewo
Suwalski
Podlaskie
790670898
844-21-44-674
IN
Jednostka samorządu terytorialnego
Urząd Gminy Jeleniewo
ul. Słoneczna 3
16-404 Jeleniewo
P-000536947
844-10-19-240
Jednostka samorządu terytorialnego
Urząd Gminy Jeleniewo
ul. Słoneczna 3
16-404 Jeleniewo
P-000536947
844-10-19-240
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Jeleniewie
ul. Słoneczna3
16-404 Jeleniewo
001259183
844-10-07-722

[tak/nie]

tak

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

4
4
0
nie

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

nie

[tak/nie]

nie

[tak/nie]

nie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Urząd Rejonowy w Suwałkach
19.12.1994 r., OA.II.JU-7351/6/2/94

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Nie ma decyzji

Decyzje administracyjne
Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)
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2.3.

Pozwolenie na budowę

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji;
wskazać jeśli decyzja została uchylona

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

2.5.
2.6.

2.7.

Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt. 1 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt.1 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.
2.11.

2.12.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt. 2 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.
2.16.

2.17.

2.18.
2.19.
2.20.
2.21.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na
podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2
- 1 została wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?
Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?
Zgoda na zamknięcie wydzielonej części
składowiska na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach
Zgoda na zamkniecie składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane

Urząd Rejonowy w Suwałkach
13.09.1996 r., OA.II.7351/6/2/796
Kierownik Urzędu Rejonowego
13.09.1996 r.,OA.III-7351/6/27/96
Starosta Suwalski
25.02.2002 r.,OŚR-V-7643/4/02
nie ma decyzji

nie dotyczy

nie ma decyzji

nie dotyczy

Podać datę dostosowania

nie dotyczy

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania

nie dotyczy

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane

nie dotyczy

nie ma decyzji

nie dotyczy

Podać rok

nie dotyczy

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia

nie ma decyzji

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego

Nie dotyczy

JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
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odpadów
2.22.
2.23.
2.24.
2.25.

Rok faktycznego zamknięcia składowiska
odpadów
Data zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska
Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję
eksploatacji składowiska była czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
(jeśli dotyczy)

Podać datę zamknięcia

nie dotyczy

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Starosta Suwalski
30.12.2002 r.
OSR-V-7643/27/02

JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres

nie dotyczy

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

nie ma decyzji

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

nie ma decyzji

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

nie dotyczy

Czy dla składowiska była wydana decyzja w
sprawie wstrzymania działalności?

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin
wstrzymania działalności

nie ma decyzji

[tak/nie]

tak

JeŜeli tak, to podać rok

2009 r.

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

tak

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]

8119
7000
1119
5500
tak

Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik filtracji)

gliny zwałowe, 40m

2.28.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Bazy danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w wykazie
zamieszczonym w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie
o gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2006 r.?
Wymagania techniczne
Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do zapełnienia
Powierzchnia w granicach korony
Uszczelnienie
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4.6.

4.7.

5.
5.1.
5.2.

DrenaŜ odcieków

Gromadzenie odcieków

Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)

nie

Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]

nie
nie

Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)

nie

Kolektory (materiał, średnica)

nie

Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej podczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni składowiska
Struktura i skład odpadów

nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie dotyczy
tak
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie
lasy prywatne
tak
tak
tak
nie
nie
tak
190805 i ziemia
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie

Dofinansowanie
Czy dostosowanie składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?
Czy rekultywacja składowiska wymaga

JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”
JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
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dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

6.8.

6.9.
6.10.

6.11.

6.12.
6.13.

6.14.

6.15.
6.16.
6.17.

własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”

Odpady
Czy na składowisku odpadów są deponowane
odpady komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane
wyłącznie odpady wydobywcze określone w
dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do
składowania na składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)
Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?
Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

tak
200301
190805

[tak/nie]
Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje
odpadów
JeŜeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie
jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu
wydającego, daty decyzji, znaku decyzji

tak
nie dotyczy
nie dotyczy

[Mg]

99,90

[Mg]

nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

nie dotyczy

[Mg

160,60

[Mg]

nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

nie dotyczy

[Mg]

80,80

[Mg]

nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

nie dotyczy

[Mg]

270,00

[Mg]

nie dotyczy
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6.18.

w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)

[Mg] (kod odpadów)

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego

nie dotyczy

594

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewóztwa Podlaskiego na lata 2003 – 2006

Tabela Nr 111. Składowisko odpadów w Ludwinowie
Lp.
1.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Nazwa i adres składowiska odpadów

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
składowiskiem odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Informacje o składowisku odpadów

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

1.15.
1.16.

Zakres danych

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik składowiska odpadów posiada
wymagane kwalifikacje?
Liczba kwater
Liczba kwater eksploatowanych
Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie budowy?
Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po
zakończeniu rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu
monitoringu?

Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych w
Ludwinowie
Raczki
Suwalski
Podlaskie
(N/O/IN; OUO)1)
Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

IN
Jednostka samorządu terytorialnego Gmina Raczki
000542356

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Mienie Komunalne Gminy Raczki
Gmina raczki
000542356

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Raczkach ul. Kolejowa 4 16-420 Raczki
790226608

[tak/nie]

tak

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

4
4
nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Urząd Gminy Raczki 18.12.1978r. UG-8330/5/78

Decyzje administracyjne
Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)
Pozwolenie na budowę

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji;
wskazać jeśli decyzja została uchylona
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2.4.
2.5.
2.6.

2.7.

Pozwolenie na uŜytkowanie
Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt. 1 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt.1 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.
2.11.

2.12.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt. 2 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.
2.16.

2.17.

2.18.
2.19.
2.20.

2.21.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na
podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2
- 1 została wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?
Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?
Zgoda na zamknięcie wydzielonej części
składowiska na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach
Zgoda na zamkniecie składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

701/3/5/4944/78 30.09.1978
Kierownik Urzędu Rejonowego w Suwałkach
31.12.1997 OA.IV.-7351/2/26.1/97
Starosta Suwalski 25.02.2002r. OŚR.V.7634/7/02

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać datę dostosowania
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać rok
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego
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2.22.
2.23.
2.24.
2.25.

Rok faktycznego zamknięcia składowiska
odpadów
Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska
Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję
eksploatacji składowiska była czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
(jeśli dotyczy)

Podać datę zamknięcia

31.12.2006r.

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Starosta Suwalski 11.01.2006r.OŚR.7610-82/06

JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres

Tak, decyzja jest waŜna do dnia 30 czerwca 2006r.

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w
sprawie wstrzymania działalności?

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin
wstrzymania działalności

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Bazy danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w wykazie
zamieszczonym w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie
o gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2006 r.?

[tak/nie]

Tak

JeŜeli tak, to podać rok

2005r.

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

[tak/nie]

[tak/nie]

Wymagania techniczne
Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do zapełnienia
Powierzchnia w granicach korony
Uszczelnienie

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego
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Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]

Tak
Składowisko jest odwadniane poprzez dren
melioracyjny ∅8 cm na głębokości około 1 m

Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)
4.6.

DrenaŜ odcieków

4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu
składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji

4.15.
4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

5.
5.1.

5.2.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej podczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

Tak
1,0
Tak
Tak
Tak
Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni składowiska
Struktura i skład odpadów

Tak
Studzienka odciekowa o pojemności 1,5 m3
Nie
Tak
nie

Ziemia

Jest prowadzony
Jest prowadzony
Jest prowadzony
Jest prowadzony

Dofinansowanie
Czy dostosowanie składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?
Czy rekultywacja składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?

JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”
JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego
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6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.14.
6.15.
6.16.
6.17.
6.18.

Odpady
Czy na składowisku odpadów są deponowane
odpady komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane
wyłącznie odpady wydobywcze określone w
dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do
składowania na składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)
Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?
Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy)

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

nie

200 301 odpady komunalne, 200201 odpady ulegające biodegradacji, 190805 ustabilizowane komunalne osady ściekowe
[tak/nie]
Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje
odpadów
JeŜeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie
jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu
wydającego, daty decyzji, znaku decyzji

Tak

Nie ma

[Mg]
[Mg]
[Mg] (kod odpadów)
[Mg]
[Mg]
[Mg] (kod odpadów)
[Mg]
[Mg]
[Mg] (kod odpadów)
[Mg]

6450

[Mg]
[Mg] (kod odpadów)
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Tabela Nr 112.
Lp.
1.

Składowisko odpadów w Baranowie
Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Nazwa i adres składowiska odpadów
Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
składowiskiem odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.
2.2.

Informacje o składowisku odpadów

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.15.
1.16.

Zakres danych

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik składowiska odpadów posiada
wymagane kwalifikacje?
Liczba kwater
Liczba kwater eksploatowanych
Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie budowy?
Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po
zakończeniu rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu
monitoringu?

(N/O/IN; OUO)1)
Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Gminne składowisko odpadów w Baranowie
Rutka-Tartak
Suwalski
Podlaskie
IN
Gmina Rutka-Tartak ul. 3 Maja 13 16-406 RutkaTartak
001084306
844-10-57-430

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Gmina Rutka-Tartak ul. 3 Maja 13 16-406 RutkaTartak
001084306
844-10-57-430

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Gmina Rutka-Tartak ul. 3 Maja 13 16-406 RutkaTartak
001084306
844-10-57-430

[tak/nie]

Tak

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

3
2
0
Nie

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Wójt Gminy WiŜajny G.8331/3/93 z dnia 13.10.1993 r.

Decyzje administracyjne
Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)

2.3.

Pozwolenie na budowę

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Wójt Gminy WiŜajny G.8331/3/93 z dnia 13.10.1993 r.

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji;
wskazać jeśli decyzja została uchylona
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Kierownik Urzędu Rejonowego w Suwałkach OA.III7351/8/2/94 z dnia 08.11.1994r.
Nie dotyczy
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2.5.
2.6.

2.7.

Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt. 1 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt.1 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.
2.11.

2.12.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt. 2 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.
2.16.

2.17.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na
podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2
- 1 została wykonana?

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Starosta Suwalski OŚR-V-7643/8/02 z dn.
25.02.2002r.

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania

Nie było

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane

Nie dotyczy

Nie było

Nie dotyczy

Podać datę dostosowania

Nie ma decyzji

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania

Nie było

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać rok
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Starosta Suwalski OŚR-V7643/21/02 z dn.
09.12.2002r. oraz zmiana w/w decyzji Starosta
Suwalski OŚR-V-7610/73/04 z dnia 06.01.2005r.
Tak, do 31.12.2009r. uchylona przez Samorządowe
Kolegium Odwoławcze KO.7626/21/06 z dnia
17.08.2006r.

2.18.

Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?

JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia

Starosta Suwalski OŚR-V-7610-67/05 z dn.
12.12.2005r. termin obowiązywania do 31.12.2009r.

2.19.

Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego

Tak, Starosta Suwalski OŚR-V-7610-24/04 z dnia
18.05.2004 r. uchylona decyzją Samorządowego
Kolegium Odwoławczego KO. 7626/7/04 z 05.07.2004
r.

2.20.

Zgoda na zamknięcie wydzielonej części
składowiska na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach

2.21.

Zgoda na zamkniecie składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach

2.22.

Rok faktycznego zamknięcia składowiska

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać datę zamknięcia
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2.23.
2.24.
2.25.

odpadów
Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska
Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję
eksploatacji składowiska była czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
(jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w
sprawie wstrzymania działalności?

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin
wstrzymania działalności

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.
4.

Bazy danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w wykazie
zamieszczonym w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie
o gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2006 r.?

[tak/nie]

Tak

JeŜeli tak, to podać rok

2009 r.

[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

Tak
Tak
Tak
Tak

[tak/nie]
Tak
[tak/nie]
Tak
[tak/nie]

Wymagania techniczne

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do zapełnienia
Powierzchnia w granicach korony

4.5.

Uszczelnienie

4.6.

DrenaŜ odcieków

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]
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4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu
składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji

4.15.
4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

5.
5.1.

5.2.
6.
6.1.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej podczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni składowiska
Struktura i skład odpadów

Nie
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Tak
5
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
świr

Tak
Tak
Odstąpiono
Tak
Odstąpiono
Tak
Tak

Dofinansowanie
Czy dostosowanie składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?
Czy rekultywacja składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?

JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”
JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”

nie

Odpady
Czy na składowisku odpadów są deponowane
odpady komunalne?

[tak/nie]

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego
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6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

6.8.

6.9.
6.10.

6.11.

6.12.
6.13.

6.14.

6.15.
6.16.

6.17.

6.18.

Czy na składowisku odpadów są deponowane
wyłącznie odpady wydobywcze określone w
dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do
składowania na składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)
Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?
Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)

[tak/nie]
20 03 01
[tak/nie]

Tak

Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje
odpadów
JeŜeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie
jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu
wydającego, daty decyzji, znaku decyzji
[Mg]

6,63

[Mg]

[Mg] (kod odpadów)
[Mg]

23,02

[Mg]

[Mg] (kod odpadów)
[Mg]

86,58

[Mg]

[Mg] (kod odpadów)
[Mg]

70,35

[Mg]

[Mg] (kod odpadów)
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Tabela Nr 113. Składowisko odpadów w Szypliszkach
Lp.
1.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Nazwa i adres składowiska odpadów

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
składowiskiem odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Informacje o składowisku odpadów

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

1.15.
1.16.

Zakres danych

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik składowiska odpadów posiada
wymagane kwalifikacje?
Liczba kwater
Liczba kwater eksploatowanych
Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie budowy?
Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po
zakończeniu rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu
monitoringu?

(N/O/IN; OUO)1)
Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Gminne składowisko odpadów komunalnych w
Szypliszkach
Szypliszki
Suwalski
Podlaskie
Nie posiada
Nie posiada
IN
Gmina Szypliszki
790670993
844-21-40-707

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Gmina Szypliszki
790670993
844-21-40-707

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

[tak/nie]
Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

1
0
1
Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

OA-7355/7/4/93 z dnia 01.07.1993 r. Kierownik
Urzędu Rejonowego w Suwałkach

Decyzje administracyjne
Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)
Pozwolenie na budowę

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji;
wskazać jeśli decyzja została uchylona
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2.4.
2.5.
2.6.

2.7.

Pozwolenie na uŜytkowanie
Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt. 1 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt.1 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.
2.11.

2.12.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt. 2 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.
2.16.

2.17.

2.18.
2.19.
2.20.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na
podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2
- 1 została wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?
Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?
Zgoda na zamknięcie wydzielonej części
składowiska na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach

2.21.

Zgoda na zamkniecie składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach

2.22.

Rok faktycznego zamknięcia składowiska

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

GNA.V.7610-35/2000 z dn.22.12.2000r. Starosta
Suwalski
Czerwiec 2002 „EKO BADANIA’” Spółka jawna w
Suwałkach

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać datę dostosowania
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać rok
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia

Nie dotyczy

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego

Tak

JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać datę zamknięcia
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2.23.
2.24.
2.25.

odpadów
Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska
Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję
eksploatacji składowiska była czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
(jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Starosta Suwalski OŚR.V.7643/22/02 zdn. 09.12.2002
r.

JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres

Tak, do 31.12.2004r.

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w
sprawie wstrzymania działalności?

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin
wstrzymania działalności

nie

[tak/nie]

Tak

JeŜeli tak, to podać rok

Tak - 2004

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]

2 000
2 000
0
0,25 ha
Tak
-

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.
4.

Bazy danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w wykazie
zamieszczonym w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie
o gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2006 r.?
Wymagania techniczne

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do zapełnienia
Powierzchnia w granicach korony

4.5.

Uszczelnienie

4.6.

DrenaŜ odcieków
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4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu
składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji

4.15.
4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

5.
5.1.

5.2.
6.
6.1.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej podczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

Naturalne zagłębienie terenu o wymiarach : dł.: 150m,
szerokość – 25 m, gł. Średnia 1,5m
tak
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni składowiska
Struktura i skład odpadów

Nie
świr, ziemia
Tak
-

Dofinansowanie
Czy dostosowanie składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?
Czy rekultywacja składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?

JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”
JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”

0

0

Odpady
Czy na składowisku odpadów są deponowane
odpady komunalne?

[tak/nie]

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego
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6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

6.8.

6.9.
6.10.

6.11.

6.12.
6.13.

6.14.

6.15.
6.16.
6.17.

6.18.

Czy na składowisku odpadów są deponowane
wyłącznie odpady wydobywcze określone w
dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do
składowania na składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)
Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?
Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]
Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje
odpadów
JeŜeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie
jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu
wydającego, daty decyzji, znaku decyzji

nie

[Mg]

52,56

[Mg]

0

[Mg] (kod odpadów)

0

[Mg]

46,9

[Mg]

0

[Mg] (kod odpadów)

0

[Mg]

0

[Mg]

0

[Mg] (kod odpadów)

0

[Mg]

0

[Mg]

0

[Mg] (kod odpadów)

0
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Tabla Nr 114. Składowisko odpadów w WiŜajnach
Lp.
1.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Nazwa i adres składowiska odpadów
Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
składowiskiem odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Informacje o składowisku odpadów

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.15.
1.16.

Zakres danych

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik składowiska odpadów posiada
wymagane kwalifikacje?
Liczba kwater
Liczba kwater eksploatowanych
Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie budowy?
Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po
zakończeniu rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu
monitoringu?

(N/O/IN; OUO)1)
Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Gminne składowisko odpadów w WiŜajnach
WiŜajny
suwalski
podlaskie
IN
Gmina WiŜajny
ul. Rynek 1
16-407 WiŜajny
000550611
844-00-10-403
JST, skarb państwa
000550611
844-00-10-403

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Urząd Gminy WiŜajny
16-407 WiŜajny ul. Rynek 1
000550611
844-00-10-403

[tak/nie]

tak

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

2
2
0
Nie

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

Decyzje administracyjne
Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)
Pozwolenie na budowę

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji;
wskazać jeśli decyzja została uchylona

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego
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BKO.8331/1/93 z dnia 13.10.1993 r.
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Nie dotyczy
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2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

2.5.

Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

2.6.

2.7.

Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt. 1 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów ww decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt.1 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.
2.11.

2.12.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt. 2 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.
2.16.

2.17.

2.18.
2.19.
2.20.

2.21.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na
podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2
- 1 została wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?
Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?
Zgoda na zamknięcie wydzielonej części
składowiska na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach
Zgoda na zamkniecie składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania

Nie dotyczy
Starosta Suwalski
OŚR-V-7643/11/02
z dnia 25.02. 2002 r.
Nie było

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane

Nie dotyczy

Podać datę dostosowania

Nie dotyczy

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie było

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane

Nie dotyczy

Podać rok

Nie dotyczy

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia

Nie było

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego

Nie dotyczy

JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego

Nie dotyczy

Nie dotyczy
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Zakończenie prac rekultywacyjnych – 30.04.2009 r.
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2.22.

Rok faktycznego zamknięcia składowiska
odpadów

Podać datę zamknięcia

30 kwietnia 2009 r. ?

2.23.

Data zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Starosta Suwalski
OSR-V-7643/24/02 z dnia 13.12.2002 r.

2.24.

Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję
eksploatacji składowiska była czasowa?

JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres

tak ,do 31.12.2004 r. uchylona przez SKO w części
określającej termin jej obowiązywania
(KO.7626/15/06 z dn. 21 lipca 2006 r.)

2.25.

Zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
(jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

brak

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

Nie dotyczy

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

Nie

Czy dla składowiska była wydana decyzja w
sprawie wstrzymania działalności?

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin
wstrzymania działalności

Nie

2.28.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Bazy danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w wykazie
zamieszczonym w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie
o gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2006 r.?

tak
[tak/nie]
JeŜeli tak, to podać rok

2009 r.

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)

6 000
3 000
3 000
1200
Brak
-

Wymagania techniczne
Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do zapełnienia
Powierzchnia w granicach korony
Uszczelnienie
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4.6.

DrenaŜ odcieków

4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu
składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji

4.15.
4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

5.
5.1.

5.2.
6.

Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej podczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

Brak
-

Brak
Tak
2
Tak
Tak
Tak
Tak

[tak/nie]

Brak

[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni składowiska
Struktura i skład odpadów

Tak
świr
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Tak

Brak
-

Dofinansowanie
Czy dostosowanie składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?
Czy rekultywacja składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?

JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”
JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”

0

Tak, 70 tys. zł

Odpady
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6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

6.8.

6.9.
6.10.

6.11.

6.12.
6.13.
6.14.
6.15.
6.16.
6.17.

6.18.

Czy na składowisku odpadów są deponowane
odpady komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane
wyłącznie odpady wydobywcze określone w
dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do
składowania na składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)
Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?
Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie

20 03 01
[tak/nie]
Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje
odpadów
JeŜeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie
jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu
wydającego, daty decyzji, znaku decyzji

Tak
Nie dotyczy
Nie

[Mg]

80,72

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

133,57
Nie dotyczy

[Mg]
Nie dotyczy
[Mg] (kod odpadów)
[Mg]

171,68
Nie dotyczy

[Mg]
[Mg] (kod odpadów)
[Mg]

Nie dotyczy
163,12
Nie dotyczy

[Mg]
Nie dotyczy
[Mg] (kod odpadów)
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Tabela Nr 115.
Lp.
1.

Składowisko odpadów komunalnych Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych
Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Zakres danych

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres składowiska odpadów

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.7.

Typ składowiska

(N/O/IN; OUO)1)

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
składowiskiem odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Informacje o składowisku odpadów

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik składowiska odpadów posiada
wymagane kwalifikacje?
Liczba kwater
Liczba kwater eksploatowanych
Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie budowy?
Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po
zakończeniu rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu
monitoringu?

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych ul. Buczka
150a 16-400 Suwałki
Suwałki
Suwalski
Podlaskie
790162156
844-10-07-515
Składowisko odpadów innych niŜ niebezpieczne i
obojętnych
Urząd Miejski w Suwałkach
Jednostka samorządu terytorialnego
000523376
8441121381

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Gmina Miasta Suwałki
00523376
8441121381

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

[tak/nie]
Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych ul. Buczka
150a, 16-400 Suwałki
790162156
844-10-07-515
Świadectwo kwalifikacji w zakresie gospodarowania
odpadami nr 003 z 4 lipca 2002 r.
1
1
0
Nie

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Wójt Gminy Suwałki decyzja nr OŚ.P7335/3/92 z dnia
25.03.1992r.

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Nie dotyczy

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji;

Urząd Rejonowy w Suwałkach decyzja nr

Decyzje administracyjne
Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)
Pozwolenie na budowę
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2.4.
2.5.
2.6.

2.7.

Pozwolenie na uŜytkowanie
Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt. 1 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt.1 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.
2.11.

2.12.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt. 2 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.
2.16.

2.17.

2.18.
2.19.
2.20.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na
podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2
- 1 została wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?
Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?
Zgoda na zamknięcie wydzielonej części
składowiska na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach

2.21.

Zgoda na zamkniecie składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach

2.22.

Rok faktycznego zamknięcia składowiska

wskazać jeśli decyzja została uchylona
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane

OA.JU.7351/10/6/92 z dnia 17.09.1992 r.
Nie dotyczy
Urząd Miasta w Suwałkach decyzja nr OSGK.IV.67104/2002 z dnia 22.04.2002 r.
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Podać datę dostosowania

Nie dotyczy

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania

Nie dotyczy

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Podać rok

Nie dotyczy

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia

Nie dotyczy

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego

Nie dotyczy

JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać datę zamknięcia
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2.23.
2.24.

odpadów
Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska
Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję
eksploatacji składowiska była czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
(jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Starosta Suwalski decyzja nr OSR-V-7643126/02 z
dnia 17.12.2002r.

JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres

17.12.2012r

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

Podlaski Urząd Wojewódzki decyzja nr ŚR.I.K.A.
66141/3/06 z dnia 16 listopada 2006r. – okres
waŜności 10 lat
Podlaski Urząd Wojewódzki decyzja nr ŚR.I.K.A
66141/3/06 z dnia 16 listopada 2006r.

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

Nie dotyczy

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w
sprawie wstrzymania działalności?

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin
wstrzymania działalności

nie

[tak/nie]

Tak

JeŜeli tak, to podać rok

Nie

2.25.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.
4.

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

Bazy danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w wykazie
zamieszczonym w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie
o gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2006 r.?

[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

Tak
Tak
Tak

Tak
Tak

[tak/nie]
Tak
[tak/nie]

Wymagania techniczne

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do zapełnienia
Powierzchnia w granicach korony

4.5.

Uszczelnienie

4.6.

DrenaŜ odcieków

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]
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4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu
składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji

4.15.

Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej podczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

5.
5.1.

5.2.
6.
6.1.

Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni składowiska
Struktura i skład odpadów

Piaskowo- Ŝwirowa 0,00001/sm
śelbetowe ∅ 300 i ∅ 200
5%
brak
Nie
Nie dotyczy
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Tak
20 m
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
świr, piasek i nieprzekompostowane frakcje odpadów
komunalnych i podobnych 190501
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Tak
Nie dotyczy
Tak
Tak
Nie dotyczy
Tak
tak

Dofinansowanie
Czy dostosowanie składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?
Czy rekultywacja składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?

JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”
JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”

0

0

Odpady
Czy na składowisku odpadów są deponowane

[tak/nie]
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6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

6.8.

6.9.
6.10.

6.11.

6.12.
6.13.
6.14.
6.15.
6.16.
6.17.

6.18.

odpady komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane
wyłącznie odpady wydobywcze określone w
dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do
składowania na składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)
Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?
Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)

[tak/nie]

Nie

150102, 15105, 150106, 150109, 190501, 190801, 200111, 200136, 200139, 200202, 200301, 200303, 200307 ,200399
[tak/nie]
Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje
odpadów
JeŜeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie
jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu
wydającego, daty decyzji, znaku decyzji
[Mg]

Tak
Nie dotyczy
Nie
9 506

[Mg]

[Mg] (kod odpadów)
[Mg]

9 435

[Mg]

[Mg] (kod odpadów)
[Mg]

9 238

[Mg]
[Mg] (kod odpadów)
[Mg]

9 824

[Mg]

[Mg] (kod odpadów)
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Tabela Nr 116.
Lp.
1.

Składowisko odpadów w Suwałkach
Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Nazwa i adres składowiska odpadów

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
składowiskiem odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Informacje o składowisku odpadów

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

1.15.
1.16.

Zakres danych

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik składowiska odpadów posiada
wymagane kwalifikacje?
Liczba kwater
Liczba kwater eksploatowanych
Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie budowy?
Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po
zakończeniu rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu
monitoringu?

(N/O/IN; OUO)1)
Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w
Suwałkach Sp. z o.o. ul. Utracha
Grodzki
Suwałki
Podlaskie
000151868
844-00-42-07
Składowisko odpadów obojętnych
Urząd Miejski w Suwałkach
Jednostka samorządu terytorialnego
000523376
8441121381

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Miasto Suwałki
000523376
8441121381

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w
Suwałkach Sp. z o.o. 16-400 Suwałki ul Sejneńska 82
000151868
844-00-42-07

[tak/nie]

Tak

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

4
1
0
Nie

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie
Nie

[tak/nie]
[tak/nie]

Nie

Decyzje administracyjne
Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)
Pozwolenie na budowę

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Nie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Nie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji;
wskazać jeśli decyzja została uchylona

Nie
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2.4.
2.5.
2.6.

2.7.

Pozwolenie na uŜytkowanie
Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt. 1 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt.1 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.
2.11.

2.12.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt. 2 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.
2.16.

2.17.

2.18.
2.19.
2.20.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na
podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2
- 1 została wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?
Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?
Zgoda na zamknięcie wydzielonej części
składowiska na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach

2.21.

Zgoda na zamkniecie składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach

2.22.

Rok faktycznego zamknięcia składowiska

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Urząd Miejski w Suwałkach 10.02.2003r.
OSGK.I.7615-2/1/03
Urząd Miejski w Suwałkach 3.12.2002r. OSGK.I.761550/02

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać datę dostosowania
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać rok
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać datę zamknięcia
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2.23.
2.24.
2.25.

odpadów
Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska
Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję
eksploatacji składowiska była czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
(jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Urząd Miejski w Suwałkach 09.12.2002r.
OSGK.II.7615-51/02

JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

Urząd Miejski w Suwałkach 07.07.2005r.
OSGK.I.7638-31/05

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

nie

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w
sprawie wstrzymania działalności?

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin
wstrzymania działalności

nie

[tak/nie]

nie

JeŜeli tak, to podać rok

nie

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

nie

[tak/nie]

nie

[tak/nie]

nie

[tak/nie]

nie

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]

1 100 000 wielkość szacunkowa
1 049 000
51 000
60 000
tak

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.
4.

Bazy danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w wykazie
zamieszczonym w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie
o gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2006 r.?
Wymagania techniczne

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do zapełnienia
Powierzchnia w granicach korony

4.5.

Uszczelnienie

4.6.

DrenaŜ odcieków
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4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu
składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji

4.15.

Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej podczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

4.16.

4.17.

4.18.

5.
5.1.

5.2.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

Materiał (jeśli odpady, podać kod)

Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni składowiska
Struktura i skład odpadów

tak

tak

tak
tak
tak
tak
tak
Nie
Tak
100101,100102,100103,10107,100115,
161106,170101,170102,170103,170180,
170181,170182,170302,170504,170506,
170604,170802,170380,170904,200202,
200203,200303
Brak danych

Tak
tak

tak

Dofinansowanie
Czy dostosowanie składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?
Czy rekultywacja składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?

JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”
JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”
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6.
6.1.
6.2.

6.3.

6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.14.
6.15.
6.16.
6.17.

6.18.

Odpady
Czy na składowisku odpadów są deponowane
odpady komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane
wyłącznie odpady wydobywcze określone w
dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do
składowania na składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)
Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?
Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)

[tak/nie]

nie

[tak/nie]

nie

100101,100102,100103,10107,100115,
161106,170101,170102,170103,170180,
170181,170182,170302,170504,170506,
170604,170802,170380,170904,200202,
200203,200303
[tak/nie]
Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje
odpadów
JeŜeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie
jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu
wydającego, daty decyzji, znaku decyzji

Tak
Nie dotyczy
Nie dotyczy

[Mg]

3419

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

4339

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

3077

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

4971

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy
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Tabela 117. Składowisko odpadów we wsi Gołasze Puszcza.
Lp.
1.
1.1.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów
Ogólne informacje o obiekcie
Nazwa i adres składowiska odpadów

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Gmina
Powiat
Województwo
REGON
NIP
Typ składowiska
Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.
1.11.

REGON
NIP
Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów

1.12.
1.13.
1.14.

REGON
NIP
Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów

1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

REGON
NIP
Czy kierownik składowiska odpadów posiada wymagane kwalifikacje
Liczba kwater
Liczba kwater eksploatowanych
Liczba kwater zamkniętych
Składowisko jest w trakcie budowy
Składowisko jest w trakcie eksploatacji
Składowisko jest w trakcie rekultywacji
Składowisko jest w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji
Składowisko jest w okresie po zakończeniu monitoringu
Decyzje administracyjne
Decyzja lokalizacyjna
Decyzja o warunkach zabudowy
Pozwolenie na budowę
Pozwolenie na uŜytkowanie
Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie art. 33 ust. 1
ustawy wprowadzającej
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy
wprowadzającej
Czy całość postanowień decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2
pkt 1 ustawy wprowadzającej została wykonana?
Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?
Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?
Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy
wprowadzającej

2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.

Informacje o składowisku odpadów
Składowisko odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne, na działkach Nr 153, 154, 155, 156, k. / m.
Gołasze Puszcza, m. Wysokie Mazowieckie
Miasto Wysokie Mazowieckie
wysokomazowiecki
podlaskie
450010671
722-10-02-509
IN. - składowisko odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne
Gmina miejska Wysokie Mazowieckie, Jednostka samorządu terytorialnego
Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15
450010671
722-10-02-509
Gmina miejska Wysokie Mazowieckie, Jednostka samorządu terytorialnego
Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15
450010671
722-10-02-509
Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej w Wysokiem Mazowieckiem
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 6, Jednostka samorządu terytorialnego
450008473
722-000-22-23
tak
szt. 5
szt. 3
szt. 0
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Urząd Rejonowy Wysokie Mazowieckie, MK 7330-45/96
Urząd Rejonowy Wysokie Mazowieckie, 19.12.1997r., UAN 7351-/mp-18/1997
Starostwo Powiatowe Wysokie Mazowieckie, 26.06.2001r., 7353-/mp-4/01
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
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2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17
2.18.
2.19
2.20.
2.21.
2.22.
2.23
2.24
2.25.
2.26.
2.27.
2.28.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5
3.6.
3.7.
3.8.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

Czy całość postanowień decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2
pkt 2 ustawy wprowadzającej została wykonana?
Czy decyzja o dostosowaniu została przedłuŜona?
Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?
Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy
wprowadzającej)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy
wprowadzającej została wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?
Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została wykonana?
Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska na podstawie art. 54
ustawy o odpadach
Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach
Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów
Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska
Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska była
czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów
Pozwolenie zintegrowane
Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia
zintegrowanego?
Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie wstrzymania
działalności?
Bazy danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w wojewódzkim
planie gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono termin
zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej Inspekcji
Ochrony Środowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu
Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd
Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004 r. ?
Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd
Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd
Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006 r.?
Wymagania techniczne
Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do zapełnienia
Powierzchnia w granicach korony
Uszczelnienie
DrenaŜ odcieków

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Starostwo Powiatowe Wysokie Mazowieckie, 30.01.2003r., RA.7630-20/1/02
Nie
Nie dotyczy
Nie
Nie

Tak
Tak, 2012r.
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
160 140 m3
64 340 m3
95 800 m3
24 000 m2
Izolacja syntetyczna: geomembrana z folii HDPE 2mm
Warstwa drenaŜowa: Ŝwir  32/16 i 16/8
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4.7.

Gromadzenie odcieków

Kolektory: PCV WAWIN,  150-200mm, i=0,5% do 0,9%
W specjalnych zbiornikach – pojemność 50m3

4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.

Postępowanie z odciekami
Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego
Pas zieleni
Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia i dezynfekcji
Wykonywanie warstw przekrywających odpady

Wykorzystanie do celów technologicznych - deszczowanie (zraszanie) kwater składowania
Brak
Szerokość pasa: 4 m
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak, brodzik dezynfekcyjny
Tak, materiał: piasek, Ŝwir i grunt z wykopów

4.17.
4.18.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej
Monitoring w fazie eksploatacyjnej

Nie
Opad atmosferyczny: tak, dane ze stacji meteorologicznej IMiGW w Białymstoku
Wody powierzchniowe: tak, ilość punktów monitoringu: 1
Wody odciekowe: tak
Wody podziemne: tak, ilość punktów monitoringu: 3 (badania wody z trzech piezometrów, pomiary poziomu
wód podziemnych 1 raz / kwartał)
Gaz składowiskowy: nie
Osiadanie powierzchni składowiska: tak, ilość punktów monitoringu: 4
Struktura i skład odpadów: tak

5.
5.1.

Dofinansowanie
Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych środków
finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)?
Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych
(poza środkami własnymi zarządzającego)?

5.2.

6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.

Odpady
Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie odpady
wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na składowisku
odpadów
Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Gospodarki? *
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku odpadów
Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?
Masa odpadów składowana w 2003 r.
Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie
eksploatacji składowiska w 2003 r.
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w
2003 r.
Masa odpadów składowana w 2004 r.
Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie
eksploatacji składowiska w 2004 r.
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w
2004 r.
Masa odpadów składowana w 2005r.

Nie
Tak, szacowana całkowita kwota: 350 tys. zł

Tak
Nie dotyczy.
20 03 01, 19 08 01, 19 08 02
Tak
15 01 01, 15 01 02
Nie dotyczy
1918 Mg
14 Mg
1683 Mg
32 Mg
2148 Mg
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6.14.
6.15.
6.16.
6.17.
6.18.

Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie
eksploatacji składowiska w 2005 r.
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w
2005 r.
Masa odpadów składowana w 2006r.
Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie
eksploatacji składowiska w 2006 r.
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w
2006 r.

4 Mg
2471 Mg
7 Mg
-
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Tabela Nr 118. Składowisko odpadów w Nowodworach
Lp.
1.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Nazwa i adres składowiska odpadów

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
składowiskiem odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.
2.2.

Informacje o składowisku odpadów

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

1.15.
1.16.

Zakres danych

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik składowiska odpadów posiada
wymagane kwalifikacje?
Liczba kwater
Liczba kwater eksploatowanych
Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie budowy?
Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po
zakończeniu rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu
monitoringu?

(N/O/IN; OUO)1)
Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Miejsko-Gminne Składowisko Odpadów Nowodwory
18-230 Ciechanowiec
Ciechanowiec
Wysokomazowiecki
Podlaskie
IN
Urząd Miejski
Ul. Mickiewicza 1
18-230 Ciechanowiec
JST
000527405
722-10-04-454
Urząd Miejski
Ul. Mickiewicza 1
18-230 Ciechanowiec
JST
000527405
722-10-04-454
Urząd Miejski
Ul. Mickiewicza 1
18-230 Ciechanowiec
JST
451208352
722-152-39-87

[tak/nie]

Tak

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Tak ( przed zamknięciem)

[tak/nie]

Nie
Nie

[tak/nie]
[tak/nie]

Nie

Decyzje administracyjne
Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

-

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

-
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zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)
2.3.

Pozwolenie na budowę

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie
Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt. 1 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt.1 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.
2.11.

2.12.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt. 2 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.
2.16.

2.17.

2.18.
2.19.
2.20.
2.21.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na
podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2
- 1 została wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?
Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?
Zgoda na zamknięcie wydzielonej części
składowiska na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach
Zgoda na zamkniecie składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji;
wskazać jeśli decyzja została uchylona
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

-

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

-

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania

-

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane

-

-

-

Podać datę dostosowania

-

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania

-

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane

-

-

-

Podać rok

-

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia

-

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego

-

JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego

--

630

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewóztwa Podlaskiego na lata 2003 – 2006

odpadów
2.22.
2.23.
2.24.
2.25.

Rok faktycznego zamknięcia składowiska
odpadów
Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska
Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję
eksploatacji składowiska była czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
(jeśli dotyczy)

Podać datę zamknięcia

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Maz. Z dn.
30.01.2003r. RA. 7630-17/1/02
Tak
Do 2007 r.

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

-

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

Nie dotyczy

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

Nie

Czy dla składowiska była wydana decyzja w
sprawie wstrzymania działalności?

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin
wstrzymania działalności

Nie

2.28.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Bazy danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w wykazie
[tak/nie]
zamieszczonym w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
JeŜeli tak, to podać rok
określono termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie
[tak/nie]
o gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
[tak/nie]
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie
[tak/nie]
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
[tak/nie]
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w
[tak/nie]
przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w
przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do
[tak/nie]
Ministerstwa Środowiska w 2006 r.?

-

-

-

Wymagania techniczne
Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do zapełnienia
Powierzchnia w granicach korony
Uszczelnienie

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik
filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość,
współczynnik filtracji)
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4.6.

DrenaŜ odcieków

4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu
składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji

4.15.
4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

5.
5.1.

5.2.
6.

Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w
kierunku kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej podczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni składowiska
Struktura i skład odpadów

Brak
Brak
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Brak
Brak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
19 08 05
Nie dotyczy
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie

Dofinansowanie
Czy dostosowanie składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?
Czy rekultywacja składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?

JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”
JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”

0

6 000 zł/rok

Odpady
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6.1.
6.2.

6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

6.8.

6.9.
6.10.
6.11.

6.12.
6.13.
6.14.

6.15.
6.16.
6.17.

6.18.

Czy na składowisku odpadów są deponowane
odpady komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane
wyłącznie odpady wydobywcze określone w
dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do
składowania na składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)
Czy do rekultywacji wykorzystywane są
odpady?
Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

Nie

170506,170101,200301,190901,200203,190501,170508,170102,200302,190801,190502,
190503,170181,170103,200303,190802,190112,170504,170180,170107,200202,190805,
170802,170904
[tak/nie]

Tak

Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje
odpadów
JeŜeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na
podstawie jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej,
organu wydającego, daty decyzji, znaku decyzji

191205,191208,200140,191202,200101,200199,
191203,200101,200111,191201,200139
-

[Mg]

550,9

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

687,2

[Mg]

13,2

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

628,5

[Mg]

4,2

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

840,8

[Mg]

21,6

[Mg] (kod odpadów)

-
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Tabela Nr 119. Składowisko w miejscowości CzyŜew – Siedliska
Lp.
1.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Nazwa i adres składowiska odpadów

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
składowiskiem odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Informacje o składowisku odpadów

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

1.15.
1.16.

Zakres danych

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik składowiska odpadów posiada
wymagane kwalifikacje?
Liczba kwater
Liczba kwater eksploatowanych
Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie budowy?
Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po
zakończeniu rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu
monitoringu?

(N/O/IN; OUO)1)
Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Składowisko Odpadów CzyŜew-Siedliska
18-220 CzyŜew
CzyŜew-Osada
Wysokomazowiecki
Podlaskie
000531393
7231197248
IN
Gmina CzyŜew-Osada ul. Mazowiecka 34 18-220
CzyŜew
000531393
7231197248

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Gmina CzyŜew-Osada ul. Mazowiecka 34 18-220
CzyŜew
000531393
7231197248

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Gmina CzyŜew-Osada ul. Mazowiecka 34 18-220
CzyŜew
000531393
7231197248

[tak/nie]

tak

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Tak, składowisko przed zamknięciem

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

-

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

-

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji;
wskazać jeśli decyzja została uchylona

-

Decyzje administracyjne
Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)
Pozwolenie na budowę
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2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

2.5.

Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

2.6.

2.7.

Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt. 1 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt.1 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.
2.11.

2.12.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt. 2 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.
2.16.

2.17.

2.18.
2.19.
2.20.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na
podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2
- 1 została wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?
Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?
Zgoda na zamknięcie wydzielonej części
składowiska na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach

2.21.

Zgoda na zamkniecie składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach

2.22.

Rok faktycznego zamknięcia składowiska

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane

Decyzja wydana przez Starostwo Powiatowe w
Wysokiem Mazowieckiem ul. Ludowa 15 A 18-200
Wysokie Mazowieckie
-

-

-

-

Podać datę dostosowania

-

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania

-

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane

-

-

-

Podać rok

-

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
Dec. RA. 7630-23/03

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego

Nie

JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać datę zamknięcia
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2.23.
2.24.
2.25.

odpadów
Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska
Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję
eksploatacji składowiska była czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
(jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Decyzja wydana przez: Starostwo Powiatowe w
Wysokiem Mazowieckiem Dec. RA. 7630-16/1/02

JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres

Nie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

-

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

-

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

Nie

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w
sprawie wstrzymania działalności?

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin
wstrzymania działalności

-

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.
4.

Bazy danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w wykazie
zamieszczonym w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie
o gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2006 r.?

Tak
[tak/nie]
JeŜeli tak, to podać rok
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

Tak
Tak
Tak
Tak

Nie
Nie

[tak/nie]
Nie
[tak/nie]

Wymagania techniczne

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do zapełnienia
Powierzchnia w granicach korony

4.5.

Uszczelnienie

4.6.

DrenaŜ odcieków

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego

7500
6699
500
3500
Brak
Brak
Brak

636

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewóztwa Podlaskiego na lata 2003 – 2006

4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu
składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji

4.15.
4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

5.
5.1.

5.2.
6.
6.1.

Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej podczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

-

Istnieje
3
Istnieje
Brak
Brak
Brak

[tak/nie]

Brak

[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni składowiska
Struktura i skład odpadów

Tak
-

Brak
-

Brak
-

jest

Dofinansowanie
Czy dostosowanie składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?
Czy rekultywacja składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?

JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”
JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”

0

0

Odpady
Czy na składowisku odpadów są deponowane
odpady komunalne?

[tak/nie]
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6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

6.8.

6.9.
6.10.

6.11.

6.12.
6.13.

6.14.

6.15.
6.16.

6.17.

6.18.

Czy na składowisku odpadów są deponowane
wyłącznie odpady wydobywcze określone w
dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do
składowania na składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)
Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?
Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)

[tak/nie]

nie

200301, 200302, 200303
[tak/nie]
Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje
odpadów
JeŜeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie
jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu
wydającego, daty decyzji, znaku decyzji

Tak
Nie

[Mg]

210

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

188

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

146

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

140

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-
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Tabela Nr 120. Składowisko odpadów w śabińcu
Lp.
1.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Nazwa i adres składowiska odpadów
Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
składowiskiem odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.
2.2.

Informacje o składowisku odpadów

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.15.
1.16.

Zakres danych

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik składowiska odpadów posiada
wymagane kwalifikacje?
Liczba kwater
Liczba kwater eksploatowanych
Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie budowy?
Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po
zakończeniu rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu
monitoringu?

Gminne Składowisko Odpadów w śabińcu
Klukowo
Wysokomazowiecki
Podlaskie
(N/O/IN; OUO)1)
Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

IN
Gmina Klukowo Urząd Gminy Klukowo
Ul. Mazowiecka 14
18-214 Klukowo

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Gmina Klukowo Urząd Gminy Klukowo
Ul. Mazowiecka 14
18-214 Klukowo

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Robert Godlewski
Drewno – Ziemaki
07-325 Bołuty

[tak/nie]

Tak

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

3
2
-nie

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Naczelnik Gminy Klukowo 29. 09.1985

Decyzje administracyjne
Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)

2.3.

Pozwolenie na budowę

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji;
wskazać jeśli decyzja została uchylona
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
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2.5.
2.6.

2.7.

Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt. 1 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt.1 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.
2.11.

2.12.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt. 2 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.
2.16.

2.17.

2.18.
2.19.
2.20.

2.21.
2.22.
2.23.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na
podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2
- 1 została wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?
Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?
Zgoda na zamknięcie wydzielonej części
składowiska na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach
Zgoda na zamkniecie składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach
Rok faktycznego zamknięcia składowiska
odpadów
Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać datę dostosowania
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
Podać rok
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
08.12.2003r. RA.7630-24/03

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego

Rok zamknięcia 2009r.

JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać datę zamknięcia
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego

Starostwo powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

640

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewóztwa Podlaskiego na lata 2003 – 2006

2.24.
2.25.

składowiska
Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję
eksploatacji składowiska była czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
(jeśli dotyczy)

30.01.2003r. RA> 7630-19/1/02
JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres

Nie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

Wójt Gminy Klukowo
20.03.2001 r. 7050-1/2001
Bezterminowo

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

Nie

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w
sprawie wstrzymania działalności?

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin
wstrzymania działalności

Nie

[tak/nie]

Tak

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.
4.

Bazy danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w wykazie
zamieszczonym w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie
o gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2006 r.?

JeŜeli tak, to podać rok
[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

tak

[tak/nie]
[tak/nie]

[tak/nie]

[tak/nie]

Wymagania techniczne

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do zapełnienia
Powierzchnia w granicach korony

4.5.

Uszczelnienie

4.6.

DrenaŜ odcieków

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]

162 000
34 840
127 160

Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik filtracji)

Grunt gliniasty, nieprzepuszczalny, miąŜszość i wsp.
Filtracji – brak dnaych

Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)

nie
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4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu
składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji

4.15.
4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

5.
5.1.

5.2.
6.
6.1.
6.2.

Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej podczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni składowiska
Struktura i skład odpadów

Tak
tak
nie
nie
nie
nie
brak

Nie
ZróŜnicowana 7-40 mm
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Warstwa gleby o grubości ok. 30 cm

Dofinansowanie
Czy dostosowanie składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?
Czy rekultywacja składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?

JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”
JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”

Odpady
Czy na składowisku odpadów są deponowane
odpady komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

nie
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6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

6.8.

6.9.
6.10.

6.11.

6.12.
6.13.

6.14.

6.15.
6.16.

6.17.

6.18.

wyłącznie odpady wydobywcze określone w
dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do
składowania na składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)
Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?
Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)

200301, 200302, 200303, 200199, 200203, 200201, 200307, 200111, 200202, 190801, 190802,0190502, 200309,
200101, 200902, 160119
[tak/nie]
Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje
odpadów
JeŜeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie
jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu
wydającego, daty decyzji, znaku decyzji

tak

nie

[Mg]

280,5

[Mg]

70,9

[Mg] (kod odpadów)
[Mg]

188

[Mg]

111

[Mg] (kod odpadów)
[Mg]

181,9

[Mg]

81,1

[Mg] (kod odpadów)
[Mg]

242

[Mg]

77

[Mg] (kod odpadów)
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Tabela Nr 121. Składowisko odpadów w m. Czarnowo-Biki
Lp.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

1.
Nazwa i adres składowiska odpadów
Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
składowiskiem odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.

Informacje o składowisku odpadów

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.15.
1.16.

Zakres danych

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik składowiska odpadów posiada
wymagane kwalifikacje?
Liczba kwater
Liczba kwater eksploatowanych
Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie budowy?
Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po
zakończeniu rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu
monitoringu?

w trakcie rekultywacji
Gminne Składowisko Odpadów
Kulesze Kościelne
Wysokomazowiecki
podlaskie
000539621
722-127-43-43

(N/O/IN; OUO)1)
Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

IN
Urząd Gminy
Ul. Główna 6
18-208 Kulesze Kościelne

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Osoba prywatna

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Urząd Gminy
Ul. Główna 6
18-208 Kulesze Kościelne
000539621
722-127-43-43

[tak/nie]

Tak

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

1
1
--Nie

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

Decyzje administracyjne

2.1.

Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

2.2.

Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

2.3.

Pozwolenie na budowę

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji;

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego
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wskazać jeśli decyzja została uchylona

2.4.
2.5.
2.6.

Pozwolenie na uŜytkowanie
Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt. 1 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)

2.7.

Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt.1 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.
2.11.

2.12.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt. 2 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.
2.16.

2.17.

2.18.
2.19.
2.20.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na
podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2
- 1 została wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?
Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?
Zgoda na zamknięcie wydzielonej części
składowiska na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Mazowieckiem
1995.08.30 UNA.7351-Ixp-2/95
Kierownik Urzędu Rejonowego w Wysokiem
Mazowieckiem
1998.02.18 UNA.7351-Ixp-2-1/95/98

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

----

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
29.12.2003 RA. 7636-27/03

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane

Budowa 2 piezometrów – 2006r.
Nie. WyposaŜenie w wagę samochodową, zaplecze
sanitarne, brodzik, sprzęt p.p. brak środków
finansowych.

JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane

Nie

----

Podać datę dostosowania

----

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania

Nie

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane

-----

Nie

Nie dotyczy

Podać rok

----

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia

Nie dotyczy

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego

Nie dotyczy

JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
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2.21.
2.22.
2.23.
2.24.
2.25.

Zgoda na zamkniecie składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach
Rok faktycznego zamknięcia składowiska
odpadów
Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska
Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję
eksploatacji składowiska była czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
(jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów

Nie dotyczy

Podać datę zamknięcia

Nie dotyczy

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
30.01.2003 RA. 7630-18/1/02

JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres

Nie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
14.03.2007r. RA. 7623-4/07 do 31 grudnia 2012r.
Unieszkodliwianie odpadów w procesie D5

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

Nie dotyczy

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

Nie

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w
sprawie wstrzymania działalności?

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin
wstrzymania działalności

Nie

[tak/nie]

----

JeŜeli tak, to podać rok

-----

[tak/nie]

----

[tak/nie]

----

[tak/nie]

----

[tak/nie]

----

[tak/nie]

-----

[tak/nie]

----

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik filtracji)

21 021
7 907
13 113
3 750
Jest
----

Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik

----

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Bazy danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w wykazie
zamieszczonym w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie
o gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2006 r.?
Wymagania techniczne
Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do zapełnienia
Powierzchnia w granicach korony
Uszczelnienie
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4.6.

DrenaŜ odcieków

4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu
składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji

4.15.
4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

5.
5.1.

5.2.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej podczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

Brak
---------Tak
8
Tak
Nie
Tak
Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni składowiska
Struktura i skład odpadów

Tak
20 03 01
Nie

Folia polietylenowa o grubości 1,5-2,0 mm
Jest
świr, grunt
Rury kamionkowe perforowane 0,10m
Nachylenie o 0,2% w kierunku zachodnim i 0,5% w
kierunku północnym
Nie
Jest
Studnia – 14 m3
Nie
Tak
Nie
Nie

Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie

Dofinansowanie
Czy dostosowanie składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?
Czy rekultywacja składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?

JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”
JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”
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6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

6.8.

6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.14.
6.15.
6.16.
6.17.
6.18.

Odpady
Czy na składowisku odpadów są deponowane
odpady komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane
wyłącznie odpady wydobywcze określone w
dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do
składowania na składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)
Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?
Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy)

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

Nie
20 03 01

[tak/nie]
Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje
odpadów
JeŜeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie
jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu
wydającego, daty decyzji, znaku decyzji

Tak
Nie dotyczy
Nie dotyczy

[Mg]

200

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

200

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

110

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy

[Mg]

100

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg] (kod odpadów)

Nie dotyczy
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Tabela Nr 122. Składowisko odpadów w miejscowości Noski Śnietne
Lp.
1.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Nazwa i adres składowiska odpadów

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
składowiskiem odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.

Informacje o składowisku odpadów

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

1.15.
1.16.

Zakres danych

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik składowiska odpadów posiada
wymagane kwalifikacje?
Liczba kwater
Liczba kwater eksploatowanych
Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie budowy?
Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po
zakończeniu rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu
monitoringu?

(N/O/IN; OUO)1)
Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Wysypisko Odpadów Stałych, zlokalizowane jest na
gruntach wsi Racibory Nowe, na działce nr 54/3,
niedaleko miejscowości Noski Śnietne.
Sokoły
Wysokomazowiecki
Podlaskie
IN
Gmina Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218
Sokoły – jednostka samorządu terytorialnego.
000536870
722-10-68-224

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Gmina Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218
Sokoły – jednostka samorządu terytorialnego.
000536870
722-10-68-224

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Spółdzielnia Kółek Rolniczych, ul. Kolejowa 31, 18218 Sokoły - spółdzielnia
000593402
722-000-24-76

[tak/nie]

Tak

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

1
1
Nie

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Naczelnik Gminy, Decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji: GK 8638-1/87 z dnia 04.05.1987r

Decyzje administracyjne
Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
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2.2.

Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)

2.3.

Pozwolenie na budowę

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie
Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt. 1 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt.1 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.
2.11.

2.12.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt. 2 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.
2.16.

2.17.

2.18.
2.19.
2.20.
2.21.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na
podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2
- 1 została wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?
Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?
Zgoda na zamknięcie wydzielonej części
składowiska na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach
Zgoda na zamkniecie składowiska odpadów na

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

-

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji;
wskazać jeśli decyzja została uchylona
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Naczelnik Gminy, Pozwolenie na budowę GK 83811/5/87 z 31.12.1987r
Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem, RA
7630-28/03

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane

-

-

-

-

Podać datę dostosowania

-

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania

-

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane

-

-

-

Podać rok

-

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem z
dnia 29.09.2003r, RA 7630-28/03,rok zamknięcia:
30.12.2008r

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego

Nie, gdyŜ data zamknięcia to 30.12.2008r

JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
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podstawie art. 54 ustawy o odpadach
2.22.
2.23.
2.24.
2.25.

Rok faktycznego zamknięcia składowiska
odpadów
Data zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska
Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję
eksploatacji składowiska była czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
(jeśli dotyczy)

wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać datę zamknięcia

-

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem, RA
7630-21/02 z 30.01.2003r

JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres

Nie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

-

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

-

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

-

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w
sprawie wstrzymania działalności?

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin
wstrzymania działalności

-

[tak/nie]

Tak

JeŜeli tak, to podać rok

-

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)

16656
14616
Tak
Tak

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Bazy danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w wykazie
zamieszczonym w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie
o gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2006 r.?
Wymagania techniczne
Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do zapełnienia
Powierzchnia w granicach korony
Uszczelnienie
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4.6.

DrenaŜ odcieków

4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu
składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji

4.15.
4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

5.
5.1.

5.2.
6.

Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej podczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

Tak
-

Tak
Nie
60
Tak
Nie
Tak
Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni składowiska
Struktura i skład odpadów

Tak
Piach, Ŝwir
-

Tak
-

Dofinansowanie
Czy dostosowanie składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?
Czy rekultywacja składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?

JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”
JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”

0
Tak, wymaga dodatkowych środków, jednak te koszty
nie zostały jeszcze oszacowane.

Odpady
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6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

6.8.

6.9.
6.10.

6.11.

6.12.
6.13.
6.14.
6.15.
6.16.
6.17.

6.18.

Czy na składowisku odpadów są deponowane
odpady komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane
wyłącznie odpady wydobywcze określone w
dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do
składowania na składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)
Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?
Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie

200101, 200102, 200108, 200110, 200111, 200125, 200128, 200130, 200132, 200134, 200136, 200138, 200139, 200140,
200141, 200180, 200199, 200201, 200202, 200203, 200301, 200302, 200303, 200304, 200306, 200307,200399.
[tak/nie]
Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje
odpadów
JeŜeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie
jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu
wydającego, daty decyzji, znaku decyzji

Tak
Nie

[Mg]

179,5

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

318

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

275

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

317,5

[Mg]

-

[Mg] (kod odpadów)

-
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Tabela Nr 123. Składowisko odpadów w Dąbrówce Kościelnej
Lp.
1.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Nazwa i adres składowiska odpadów

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
składowiskiem odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.

Informacje o składowisku odpadów

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

1.15.
1.16.

Zakres danych

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik składowiska odpadów posiada
wymagane kwalifikacje?
Liczba kwater
Liczba kwater eksploatowanych
Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie budowy?
Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po
zakończeniu rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu
monitoringu?

(N/O/IN; OUO)1)
Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Gminne składowisko odpadów komunalnych w
Dąbrówce Kościelnej
Szepietowo
Wysokomazowiecki
Podlaskie
P-000544941
722-10-00-166
IN
Gmina Szepietowo
ul. Główna 6
18-210 Szepietowo
P-000544941
722-10-00-166
Gmina Szepietowo
ul. Główna 6
18-210 Szepietowo
P-000544941
722-10-00-166
Jednostka samorządu terytorialnego – Zakład
Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w
Szepietowie
450094372
722-11-69-907

[tak/nie]

TAK

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

5
2
0
NIE

[tak/nie]

TAK

[tak/nie]

NIE

[tak/nie]

NIE

[tak/nie]

NIE

Urząd Wojewódzki w ŁomŜy Wydział Ochrony
Środowiska
OŚ.II.8632/5a/83 z dnia 23.08.1983 r.

Decyzje administracyjne

2.1.

Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

2.2.

Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
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2.3.

Pozwolenie na budowę

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie
Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt. 1 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt.1 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.
2.11.

2.12.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt. 2 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.
2.16.

2.17.

2.18.
2.19.
2.20.
2.21.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na
podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2
- 1 została wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?
Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?
Zgoda na zamknięcie wydzielonej części
składowiska na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach
Zgoda na zamkniecie składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Urząd Gminy w Szepietowie
GKK-833-8331-5/86
z dnia 4.07.1986 r.
-

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

-

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania

-

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji;
wskazać jeśli decyzja została uchylona

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane

-

-

-

Podać datę dostosowania

-

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania

-

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane

-

-

-

Podać rok

-

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem z
dn. 8 grudnia 2003 roku RA.7630-22/03
rok zamknięcia – 31 grudzień 2008 r.

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego

-

JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
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odpadów
2.22.
2.23.
2.24.
2.25.

Rok faktycznego zamknięcia składowiska
odpadów
Data zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska
Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję
eksploatacji składowiska była czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
(jeśli dotyczy)

Podać datę zamknięcia

31 grudzień 2009 r.

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem z
dn. 16.06.2003 r.

JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres

-

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

-

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

-

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

-

Czy dla składowiska była wydana decyzja w
sprawie wstrzymania działalności?

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin
wstrzymania działalności

-

[tak/nie]

TAK

JeŜeli tak, to podać rok

2009

[tak/nie]

TAK

[tak/nie]

TAK

[tak/nie]

TAK

[tak/nie]

TAK

[tak/nie]

TAK

[tak/nie]

TAK

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]

72.285
55.179
17.106
23.000
NIE

Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik filtracji)

Naturalna bariera – izolacja glina

2.28.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Bazy danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w wykazie
zamieszczonym w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie
o gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2006 r.?
Wymagania techniczne
Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do zapełnienia
Powierzchnia w granicach korony
Uszczelnienie
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4.6.

4.7.

5.
5.1.
5.2.

DrenaŜ odcieków

Gromadzenie odcieków

Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)

-

Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]

NIE

Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)

-

Kolektory (materiał, średnica)

-

Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej podczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni składowiska
Struktura i skład odpadów

NIE
NIE
NIE
NIE
TAK
3
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Ziemia z wykopów 20 02 02
TAK – trzy piezometry
-

Dofinansowanie
Czy dostosowanie składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?
Czy rekultywacja składowiska wymaga

JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”
JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
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dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.

6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.14.
6.15.
6.16.

6.17.

6.18.

własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”

Odpady
Czy na składowisku odpadów są deponowane
odpady komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane
wyłącznie odpady wydobywcze określone w
dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do
składowania na składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)
Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?
Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)

[tak/nie]

TAK

[tak/nie]

NIE

17 01 01, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 81, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 02 03, 20 02 01, 20 03 02, 19 08 01, 19 08 02,
19 01 12, 20 03 99, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 11, 20 01 39, 20 01 99, 15 01 07, 15 01 02, 15 01 06.
[tak/nie]

TAK

Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje
odpadów
JeŜeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie
jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu
wydającego, daty decyzji, znaku decyzji

15 01 07, 15 01 02, 15 01 06, 20 01 01, 20 01 02 odzysk
NIE

[Mg]

812

[Mg]

29

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

805

[Mg]

18

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

594

[Mg]

44

[Mg] (kod odpadów)

-

[Mg]

773

[Mg]

53

[Mg] (kod odpadów)

-
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Tabela Nr 124.
Lp.

Składowisko odpadów w Czerwonym Borze
Elementy charakterystyki składowiska odpadów

1.
Nazwa i adres składowiska odpadów

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
składowiskiem odpadów

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Informacje o składowisku odpadów

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

1.15.
1.16.

Zakres danych

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik składowiska odpadów posiada
wymagane kwalifikacje?
Liczba kwater
Liczba kwater eksploatowanych
Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie budowy?
Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po
zakończeniu rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu
monitoringu?

w trakcie rekultywacji
Składowisko Odpadów innych niŜ niebezpieczne w
Czerwonym Boru
Zambrów
Zambrowski
podlaskie

(N/O/IN; OUO)1)
Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

IN
Miasto Zambrów
Ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
450009716
723 – 100 – 16 -64

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Skarb Państwa. Zarząd Lasów Państwowych,
Nadleśnictwo ŁomŜa

Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu terytorialnego)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Polowa 19 18-300 Zambrów
450078172
7230001403

[tak/nie]

Tak

Szt.
Szt.
Szt.
[tak/nie]

1
1
Nie

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

Decyzje administracyjne
Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)
Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)
Pozwolenie na budowę

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Wójt Gminy Kołaki Kościelne RGL. 7330-6/94

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji;
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wskazać jeśli decyzja została uchylona
2.4.
2.5.
2.6.

2.7.

Pozwolenie na uŜytkowanie
Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt. 1 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt.1 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.9.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.10.
2.11.

2.12.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.
2 pkt 2 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust.2 pkt. 2 ustawy
wprowadzającej 2 - 1została wykonana?

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłuŜona?

2.14.

Czy przedłuŜona decyzja została wykonana?

2.15.
2.16.

2.17.

2.18.
2.19.
2.20.

2.21.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2 - 1 (jeśli
dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na
podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2
- 1 została wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu została przedłuŜona?
Czy przedłuŜona decyzja o zamknięciu została
wykonana?
Zgoda na zamknięcie wydzielonej części
składowiska na podstawie art. 54 ustawy o
odpadach
Zgoda na zamkniecie składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

01.08.1996r.
Starostwo Powiatowe w Zambrowie RI.7623-11/02 z
28.06.2002r.

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

----

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania

----

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane

----

----

----

Podać datę dostosowania

----

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania

-----

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane
JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane

-----

-----

-----

Podać rok

----

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia

----

[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego

----

JeŜeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia
[tak/nie]
JeŜeli nie, to wyjaśnić dlaczego
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
odpadów
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2.22.
2.23.
2.24.
2.25.

Rok faktycznego zamknięcia składowiska
odpadów
Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska
Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję
eksploatacji składowiska była czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
(jeśli dotyczy)

Podać datę zamknięcia

----

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji

Podlaski Urząd Woj. ŚR.Jo 6621/6/02

JeŜeli tak, to wskazać na jaki okres

---

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

Podlaski Urząd Woj. ŚR. 106622/1/03 z 12.02.2003r.
do 28.02.2013 r.

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

Woj. Podl. 30.04.2007 r. ŚR.IKA.66/41/10/07 do
30.04.2017r.

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia wniosku

-----

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w
sprawie wstrzymania działalności?

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin
wstrzymania działalności

----

[tak/nie]

Tak

JeŜeli tak, to podać rok

----

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

----

[tak/nie]

-----

[tak/nie]

----

m3
m3
m3
m3
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąŜszość, współczynnik
filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

108 780,00 Mg
80 536,90 Mg
28 243,10 Mg
17 100 m2
tak
----

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.
4.

Bazy danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w wykazie
zamieszczonym w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie
o gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Srodowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w przekazywanym
przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa
Środowiska w 2006 r.?
Wymagania techniczne

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do zapełnienia
Powierzchnia w granicach korony

4.5.

Uszczelnienie
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4.6.

DrenaŜ odcieków

4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu
składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia
i dezynfekcji

4.15.
4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

5.
5.1.

5.2.
6.
6.1.

Brak [tak/nie]
Warstwa drenaŜowa (miąŜszość, współczynnik filtracji)
Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuŜ kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
Odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej podczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

---Grubość 40 cm
..... PCV
---------Tak
54 m3
---tak
------------------Naturalny las
Tak
Tak
Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów słuŜących do monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni składowiska
Struktura i skład odpadów

Tak
Pospółka mineralna
-------------Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Dofinansowanie
Czy dostosowanie składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?
Czy rekultywacja składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?

JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”
JeŜeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego.
JeŜeli nie, wstawić ,,0”

0

37 701 904 zł

Odpady
Czy na składowisku odpadów są deponowane

[tak/nie]

Zarząd Wojewóztwa Podlaskiego
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6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

6.8.

6.9.
6.10.

6.11.

6.12.
6.13.
6.14.
6.15.
6.16.
6.17.

6.18.

odpady komunalne?
Czy na składowisku odpadów są deponowane
wyłącznie odpady wydobywcze określone w
dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do
składowania na składowisku odpadów3)
Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki4)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na
składowisku odpadów (jeśli dotyczy)
Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?
Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddawana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska
w 2006 r. (jeśli dotyczy)

[tak/nie]
2001, 2002, 2003, 020599, 040221, 170107, 190801, 19080., 150101, 150102, i inne zgodnie z pozwoleniem
zintegorwanym.
[tak/nie]
Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje
odpadów
JeŜeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie
jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu
wydającego, daty decyzji, znaku decyzji

tak
-------

[Mg]

7729,1

[Mg]

----

[Mg] (kod odpadów)

----

[Mg]

7926,0

[Mg]

----

[Mg] (kod odpadów)

----

[Mg]

8042,2

[Mg]

-----

[Mg] (kod odpadów)

-----

[Mg]

8086,7

[Mg]

-----

[Mg] (kod odpadów)

-----
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Objaśnienia do Tabel:
1)
N – składowisko odpadów niebezpiecznych, O – składowisko odpadów obojętnych, IN – składowisko odpadów innych niŜ
niebezpieczne i obojętne. JeŜeli na składowisku są składowane wyłącznie odpady wydobywcze (zdefiniowane w dyrektywie
2006/21/WE) dodatkowo dopisać określenia UOU – obiekt unieszkodliwiania odpadów.
2)
Ustawa
z
dnia
27
lipca
2001
r.
o
wprowadzeniu
ustawy
Prawo
ochrony
środowiska,
ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.
3)
Według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.
4)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane
w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595).
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