Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2003 – 2006

Tabela Nr 1. Stacja demontaŜu pojazdów P.U.H.P. „AMBIT” Sp. z o.o. Białystok
L.p.

Elementy charakterystyki instalacji

Zakres danych

Informacje o instalacji

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres instalacji

Przedsiębiorstwu Usługowo-Handlowo-Produkcyjnemu „AMBIT” Sp. z o. o.
Dobrzyniewie DuŜym, gm. Dobrzyniewo DuŜe

1.2.

Gmina

Białystok

1.3.

Powiat

Białostocki

1.4.

Województwo

podlaskie

1.5.

REGON (jeśli posiada)

050029097

1.6.

NIP (jeśli posiada)

542-020-68-40

1.7.

Rodzaj instalacji

1.8

Opis stosowanych metod odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów

Podać:
proces odzysku lub unieszkodliwiania odpadów1)

stacji demontaŜu pojazdów
-

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
AMBIT Sp. z o.o.
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
ul. Jarcza 1
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
15-186 Białystok
terytorialnego).

1.9.

Nazwa i adres właściciela instalacji

1.10.

REGON (jeśli posiada)

050029097

1.11.

NIP (jeśli posiada)

542-020-68-40

1.12.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
instalacją

1.13.

REGON (jeśli posiada)

050029097

1.14.

NIP (jeśli posiada)

542-020-68-40

1.15.

Nazwa i adres zarządzającego instalacją

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
AMBIT Sp. z o.o.
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
ul. Jarcza 1
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
15-186 Białystok
terytorialnego).

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
AMBIT Sp. z o.o.
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
ul. Jarcza 1
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
15-186 Białystok
terytorialnego).
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1.16.

REGON (jeśli posiada)

050029097

1.17.

NIP (jeśli posiada)

542-020-68-40

1.18.

Czy kierownik instalacji posiada
wymagane kwalifikacje
(jeśli dotyczy)?

2.

Decyzje administracyjne

2.1.

[tak/nie]

-

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.

Zezwolenie na prowadzenie działalności
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania
decyzji, termin obowiązywania.
odpadów

Białystok, dnia
Białystok, dnia

2.6.

Pozwolenie zintegrowane
(jeśli dotyczy)

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

-

2.7.

Czy instalacja jest przewidziana do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

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

-

2.8.

Czy dla instalacji 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

[tak/nie]

tak

3.
3.1.

3.2.

Bazy danych i wykazy
Czy instalacja jest ujęta
w wojewódzkim planie gospodarki
odpadami?
Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej
bazie o gospodarce odpadami?
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3.3.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Środowiska?

3.4.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
[tak/nie]
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?

4.

Odpady

4.1.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do odzysku

Podać:
kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

4.2.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do unieszkodliwiania

Podać:
kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

4.3.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2003 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.4.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2003 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.5.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2004 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.6.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2004 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.7.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2005 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.8.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2005 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.9.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2006 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.10.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2006 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

[tak/nie]

tak
-

16 01 04* 3000Mg/rok
16 01 06 – 7000 Mg/rok
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Tabela Nr 2. Stacja demontaŜu pojazdów P.P.U.H. „HALS” Białystok
L.p.

Elementy charakterystyki instalacji

Zakres danych

Informacje o instalacji

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres instalacji

Koplany Folwark, działka Nr geodezyjny 145/7

1.2.

Gmina

Juchnowiec Kościelny

1.3.

Powiat

Białystok

1.4.

Województwo

Podlaskie

1.5.

REGON (jeśli posiada)

P-050358300

1.6.

NIP (jeśli posiada)

542-102-46-50

1.7.

Rodzaj instalacji

1.8

Opis stosowanych metod odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów

1.9.

Nazwa i adres właściciela instalacji

1.10.

REGON (jeśli posiada)

P-050358300

1.11.

NIP (jeśli posiada)

542-102-46-50

1.12.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
instalacją

1.13.

REGON (jeśli posiada)

P-050358300

1.14.

NIP (jeśli posiada)

542-102-46-50

1.15.

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
PPUH „HALS” Halina Korzyńska Ul. 1000 lecia P.P. 31/2 15-111 Białystok
Nazwa i adres zarządzającego instalacją
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
Przedsiębiorca prywatny
terytorialnego).

Podać:
proces odzysku lub unieszkodliwiania odpadów1)

R-15 Przetwarzanie odpadów w celu ich przechowywania do odzysku, w tym do recyklingu
DemontaŜ pojazdów, segregacja części, przekazywanie odpadów

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
PPUH „HALS” Halina Korzyńska Ul. 1000 lecia P.P. 31/2 15-111 Białystok
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
Przedsiębiorca prywatny
terytorialnego).

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
PPUH „HALS” Halina Korzyńska Ul. 1000 lecia P.P. 31/2 15-111 Białystok
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
Przedsiębiorca prywatny
terytorialnego).
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1.16.

REGON (jeśli posiada)

P-050358300

1.17.

NIP (jeśli posiada)

542-102-46-50

1.18.

Czy kierownik instalacji posiada
wymagane kwalifikacje
(jeśli dotyczy)?

2.

Decyzje administracyjne

2.1.

[tak/nie]

Tak

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.

Zezwolenie na prowadzenie działalności
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
w zakresie odzysku lub
decyzji, termin obowiązywania.
unieszkodliwiania odpadów

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Data wydania : 25.05.2005 Nr decyzji ŚR.Io.66200/8/05/JW
Termin Obowiązywania 25.05.2015

2.6.

Pozwolenie zintegrowane
(jeśli dotyczy)

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

-

2.7.

Czy instalacja jest przewidziana do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

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

-

2.8.

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji:
Czy dla instalacji była wydana decyzja w podstawę prawną, organ wydający, datę wydania
decyzji, znak decyzji,
sprawie wstrzymania działalności?
termin wstrzymania działalności.

3.

Bazy danych i wykazy

3.1.

Czy instalacja jest ujęta
w wojewódzkim planie gospodarki
odpadami?

[tak/nie]

Tak

3.2.

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej
bazie
o gospodarce odpadami?

[tak/nie]

Tak

Nie
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3.3.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Środowiska?

[tak/nie]

Tak

3.4.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
[tak/nie]
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?

Tak

4.

Odpady

4.1.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do odzysku

160104 – zuŜyte lub nie nadające się do uŜytkowanie pojazdy – 1100Mg/rok
Podać:
160106 - zuŜyte lub nie nadające się do uŜytkowania pojazdy zawierające ciecz i inne
kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.
niebezpieczne elementy – 900 Mg/rok

4.2.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do unieszkodliwiania

Podać:
kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

4.3.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2003 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.4.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2003 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.5.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2004 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

46,100

4.6.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2004 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.7.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2005 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

120,800

4.8.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2005 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.9.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2006 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

68,695

4.10.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2006 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-
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Tabela Nr 3. Stacja demontaŜu pojazdów P.P.U.H. „Agromech” Sp. z o.o. Sokółka
L.p.

Elementy charakterystyki instalacji

Zakres danych

Informacje o instalacji

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres instalacji

PPUH AGROMECH Sp. z o.o. 16-100 Sokółka Os. Buchwełowo 10

1.2.

Gmina

Sokółka

1.3.

Powiat

Sokólski

1.4.

Województwo

Podlaskie

1.5.

REGON (jeśli posiada)

050031473

1.6.

NIP (jeśli posiada)

545-000-06-69

1.7.

Rodzaj instalacji

1.8

Opis stosowanych metod odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów

1.9.

Nazwa i adres właściciela instalacji

Podać:
proces odzysku lub unieszkodliwiania odpadów1)

R-14
Fizyczny

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

JST

1.10. REGON (jeśli posiada)

0052353

1.11. NIP (jeśli posiada)

545-00-04-911

1.12.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
instalacją

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

JST

1.13. REGON (jeśli posiada)

0052353

1.14. NIP (jeśli posiada)

545-00-04-911

1.15. Nazwa i adres zarządzającego instalacją

1.16. REGON (jeśli posiada)

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

PPUH AGROMECH Sp. z o.o. 16-100 Sokółka
Os. Buchwełowo 10

050031473

Zarząd Województwa Podlaskiego
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1.17. NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik instalacji posiada wymagane
1.18. kwalifikacje
(jeśli dotyczy)?

545-000-06-69
[tak/nie]

tak

2.

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

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie
(jeśli dotyczy)

2.5.

Zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów

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

Podlaski Urząd Wojewódzki 01.07.2005r. ŚR.Io.66200/15/05/JW
Do 30.06.2015r.

2.6.

Pozwolenie zintegrowane
(jeśli dotyczy)

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

-

2.7.

Czy instalacja jest przewidziana do uzyskania JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia
pozwolenia zintegrowanego?
wniosku.

2.8.

Czy dla instalacji była wydana decyzja w
sprawie wstrzymania działalności?

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

-

-

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

-

[tak/nie]

-

3.2.

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej bazie
[tak/nie]
o gospodarce odpadami?

-

3.3.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
[tak/nie]
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska?

-

3.4.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?

3.
3.1.

Bazy danych i wykazy
Czy instalacja jest ujęta
w wojewódzkim planie gospodarki
odpadami?

[tak/nie]

-
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4.

Odpady

4.1.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do
odzysku

Podać:
kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

130205

160601

160120 160119 160103

160107

160117

4.2.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do
unieszkodliwiania

Podać:
kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

130205

160601

160120 160119 160103

160107

160117

4.3.

Masa odpadów poddana odzyskowi w 2003 r.
[Mg]
(jeśli dotyczy)

-

4.4.

Masa odpadów poddana unieszkodliwieniu w
[Mg]
2003 r.
(jeśli dotyczy)

-

4.5.

Masa odpadów poddana odzyskowi w 2004 r.
[Mg]
(jeśli dotyczy)

-

4.6.
4.7.

Masa odpadów poddana unieszkodliwieniu w
[Mg]
2004 r.
(jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana odzyskowi w 2005 r.
[Mg]
(jeśli dotyczy)

25,141

4.8.

Masa odpadów poddana unieszkodliwieniu w
[Mg]
2005 r.
(jeśli dotyczy)

24,76

4.9.

Masa odpadów poddana odzyskowi w 2006 r.
[Mg]
(jeśli dotyczy)

56,226

Masa odpadów poddana unieszkodliwieniu w
4.10. 2006 r.
[Mg]
(jeśli dotyczy)

55,759

Zarząd Województwa Podlaskiego
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Tabela Nr 4. Stacja demontaŜu pojazdów „Transdźwig” Augustów
L.p.

Elementy charakterystyki instalacji

Zakres danych

Informacje o instalacji

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres instalacji

1.2.

Gmina

1.3.

Powiat

Augustowski

1.4.

Województwo

Podlaskie

1.5.

REGON (jeśli posiada)

1.6.

NIP (jeśli posiada)

1.7.

Rodzaj instalacji

1.8

Opis stosowanych metod odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów

1.9.

Nazwa i adres właściciela instalacji

1.10.

REGON (jeśli posiada)

790162660

1.11.

NIP (jeśli posiada)

846-10-00-634

1.12.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
instalacją

1.13.

REGON (jeśli posiada)

790162660

1.14.

NIP (jeśli posiada)

846-10-00-634

1.15.

Nazwa i adres zarządzającego instalacją

1.16.

REGON (jeśli posiada)

Stacja demontaŜu pojazdów
-

790162660
846-10-00-634
Podać:
proces odzysku lub unieszkodliwiania odpadów1)

R14
DemontaŜ pojazdów

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).

TRANSDŹWIG Zawadzcy s.j.
Ul. Wypusty 7
16-300 Augustów
Przedsiębiorca prywatny

TRANSDŹWIG Zawadzcy s.j.
Ul. Wypusty 7
16-300 Augustów
Przedsiębiorca prywatny

TRANSDŹWIG Zawadzcy s.j.
Ul. Wypusty 7
16-300 Augustów
Przedsiębiorca prywatny
790162660
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846-10-00-634

1.17.

NIP (jeśli posiada)

1.18.

Czy kierownik instalacji posiada
wymagane kwalifikacje
(jeśli dotyczy)?

2.

Decyzje administracyjne
Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)

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

Nie

2.1.

2.2.

Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu
(jeśli dotyczy)

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

Urząd Miejski w Augustowie
GP-733/192/97 z dnia 10.07.1997r.

2.3.

Pozwolenie na budowę

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

Urząd Rejonowy w Augustowie
OA.7351/131/97 z dn. 12.12.1997r.

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie
(jeśli dotyczy)

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

2.5.

Zezwolenie na prowadzenie działalności
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
w zakresie odzysku lub
decyzji, termin obowiązywania.
unieszkodliwiania odpadów

ŚR.Io.66200/26/05/JW
Podlaski Urząd Wojewódzki 01.07.2005r.
Do 30.06.2015r.

2.6.

Pozwolenie zintegrowane
(jeśli dotyczy)

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

Nie

2.7.

Czy instalacja jest przewidziana do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

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

Nie

2.8.

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji:
Czy dla instalacji była wydana decyzja w podstawę prawną, organ wydający, datę wydania
decyzji, znak decyzji,
sprawie wstrzymania działalności?
termin wstrzymania działalności.

3.

Bazy danych i wykazy

3.1.

Czy instalacja jest ujęta
w wojewódzkim planie gospodarki
odpadami?

3.2.

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej
bazie
o gospodarce odpadami?

tak
[tak/nie]

Nie

?
[tak/nie]
?
[tak/nie]
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Tak

3.3.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Środowiska?

3.4.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
[tak/nie]
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?

4.

Odpady

4.1.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do odzysku

Podać:
kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu. -

4.2.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do unieszkodliwiania

Podać:
kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

4.3.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2003 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

Odzysk części około 5 Mg/rok

4.4.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2003 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.5.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2004 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

8

4.6.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2004 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.7.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2005 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

10

4.8.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2005 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

12

4.9.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2006 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

18

4.10.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2006 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

[tak/nie]

-
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Tabela Nr 5. Stacja demontaŜu pojazdów „MIRPOL” Sp. z o.o. Białystok
L.p.

Elementy charakterystyki instalacji

Zakres danych

Informacje o instalacji

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres instalacji

MIRPOL – Sp. z o.o. 15-620 Białystok ul. Elewatorska 29 Stacja demontaŜu pojazdów

1.2.

Gmina

Białystok

1.3.

Powiat

Białystok

1.4.

Województwo

Podlaskie

1.5.

REGON (jeśli posiada)

052129561

1.6.

NIP (jeśli posiada)

542-290-48-21

1.7.

Rodzaj instalacji

1.8

Opis stosowanych metod odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów

1.9.

Nazwa i adres właściciela instalacji

1.10.

REGON (jeśli posiada)

052129561

1.11.

NIP (jeśli posiada)

542-290-48-21

1.12.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
instalacją

1.13.

REGON (jeśli posiada)

052129561

1.14.

NIP (jeśli posiada)

542-290-48-21

1.15.

Nazwa i adres zarządzającego instalacją

1.16.

REGON (jeśli posiada)

1.17.

NIP (jeśli posiada)

Podać:
proces odzysku lub unieszkodliwiania odpadów1)

R 14, R15
DemontaŜ zuŜytych lub nie nadających się do uŜytkowania pojazdów

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
MIRPOL Sp. z o.o. 15-620 Białystok, ul. Elewatorska 29
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
terytorialnego).

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
MIRPOL Sp. z o.o. 15-620 Białystok, ul. Elewatorska 29
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
terytorialnego).

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
MIRPOL Sp. z o.o. 15-620 Białystok, ul. Elewatorska 29
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
terytorialnego).
052129561
542-290-48-21

Zarząd Województwa Podlaskiego

13

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2003 – 2006

1.18.

Czy kierownik instalacji posiada
wymagane kwalifikacje
(jeśli dotyczy)?

2.

Decyzje administracyjne

2.1.

Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)

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

Akt notarialny Repertorium A Numer 2159/2005 z dnia 18.05.2005

2.2.

Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu
(jeśli dotyczy)

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

Nie dotyczy (instalacja bez zabudowy)

2.3.

Pozwolenie na budowę

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

Nie dotyczy (instalacja bez zabudowy)

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie
(jeśli dotyczy)

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

Nie dotyczy

2.5.

Zezwolenie na prowadzenie działalności
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
w zakresie odzysku lub
decyzji, termin obowiązywania.
unieszkodliwiania odpadów

2.6.

Pozwolenie zintegrowane
(jeśli dotyczy)

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

2.7.

Czy instalacja jest przewidziana do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

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

2.8.

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji:
Czy dla instalacji była wydana decyzja w podstawę prawną, organ wydający, datę wydania
decyzji, znak decyzji,
sprawie wstrzymania działalności?
termin wstrzymania działalności.

3.

Bazy danych i wykazy

3.1.

Czy instalacja jest ujęta
w wojewódzkim planie gospodarki
odpadami?

[tak/nie]

tak

3.2.

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej
bazie
o gospodarce odpadami?

[tak/nie]

tak

3.3.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Środowiska?

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

tak

Podlaskie Urząd Wojewódzki w Białymstoku decyzja z dnia 22.07.2005r. Nr ŚR.Io.66200/22/05/JW
Termin obowiązywania do dnia 30.07.2015r.
Nie dotyczy

Nie

Nie
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3.4.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
[tak/nie]
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?

4.

Odpady

4.1.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do odzysku

Podać:
160104- 2 000,00
kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu. 160106 – 200,00

4.2.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do unieszkodliwiania

Podać:
Nie dotyczy
kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

4.3.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2003 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

Nie dotyczy

4.4.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2003 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

Nie dotyczy

4.5.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2004 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

Nie dotyczy

4.6.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2004 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

Nie dotyczy

4.7.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2005 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

457,02

4.8.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2005 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

Nie dotyczy

4.9.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2006 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

271,023

4.10.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2006 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

Nie dotyczy

tak
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Tabela Nr 6. Stacja demontaŜu pojazdów P.H.U. „Auto-Złom” Grajewo
L.p.

Elementy charakterystyki instalacji

Zakres danych

Informacje o instalacji

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres instalacji

PHU ‘Auto-Złom’ J. Koniecko
Grajewo
Magazynowa 11

1.2.

Gmina

Grajewo

1.3.

Powiat

Grajewo

1.4.

Województwo

Podlaskie

1.5.

REGON (jeśli posiada)

450669750

1.6.

NIP (jeśli posiada)

719-100-56-66

1.7.

Rodzaj instalacji

1.8

Opis stosowanych metod odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów

Podać:
proces odzysku lub unieszkodliwiania odpadów1)

Stacja demontaŜu pojazdów
Zbieranie odpadów

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
PUH Auto – Złom
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
Jerzy Koniecko
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
19-200 Grajewo, Toczyłowo 48
terytorialnego).
Tel. 086-272-88-55

1.9.

Nazwa i adres właściciela instalacji

1.10.

REGON (jeśli posiada)

450669750

1.11.

NIP (jeśli posiada)

719-100-56-66

1.12.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
instalacją

1.13.

REGON (jeśli posiada)

1.14.

NIP (jeśli posiada)

1.15.

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

1.16.

REGON (jeśli posiada)

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

PUH Auto – Złom
Jerzy Koniecko
19-200 Grajewo, Toczyłowo 48
Tel. 086-272-88-55
450669750
719-100-56-66
PUH Auto – Złom
Jerzy Koniecko
19-200 Grajewo, Toczyłowo 48
Tel. 086-272-88-55
450669750
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1.17.

NIP (jeśli posiada)

1.18.

Czy kierownik instalacji posiada
wymagane kwalifikacje
(jeśli dotyczy)?

2.

Decyzje administracyjne

2.1.

719-100-56-66
[tak/nie]

Tak

Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)

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

Starostwo Powiatowe w Grajewie
WA 7354-1-6/03 2003.09.02

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.

Zezwolenie na prowadzenie działalności
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
w zakresie odzysku lub
decyzji, termin obowiązywania.
unieszkodliwiania odpadów

2.6.

Pozwolenie zintegrowane
(jeśli dotyczy)

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

2.7.

Czy instalacja jest przewidziana do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

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

2.8.

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji:
Czy dla instalacji była wydana decyzja w podstawę prawną, organ wydający, datę wydania
sprawie wstrzymania działalności?
decyzji, znak decyzji,
termin wstrzymania działalności.

3.

Bazy danych i wykazy

3.1.

Czy instalacja jest ujęta
w wojewódzkim planie gospodarki
odpadami?

[tak/nie]

Tak

3.2.

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej
bazie
o gospodarce odpadami?

[tak/nie]

tak

3.3.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Środowiska?

[tak/nie]

Tak

Starostwo Powiatowe w Grajewie
WA 7354-1-6/03 2003.09.02
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
17.08.2005 ŚR.Io.66200/13/05/JW.

Nie
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3.4.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
[tak/nie]
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?

4.

Odpady

tak

160104 – 1500,00
130205 -4,5
130208 – 4,5
Podać:
130502 – 0,2
2)
kod odpadu oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.
160111 – 0,01
160113 – 0,03
160213 – 0,01
160601 – 20
150203 – 0,1
160103 – 15,0
Podać:
160807 – 0,2
2)
kod odpadu oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu. 160115 – 0,2
160116 -0,07
160117 -10,00

4.1.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do odzysku

4.2.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do unieszkodliwiania

4.3.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2003 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

1,8

4.4.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2003 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.5.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2004 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

1,83

4.6.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2004 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

4.7.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2005 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

4.8.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2005 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

4.9.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2006 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

4.10.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2006 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

2,04

89,01

-
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Tabela Nr 7. Stacja demontaŜu pojazdów Usługi Motoryzacyjne Zambrów
L.p.

Elementy charakterystyki instalacji

Zakres danych

Informacje o instalacji

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres instalacji

Usługi Motoryzacyjne Marek Rydlewski

1.2.

Gmina

Zambrów

1.3.

Powiat

Zambrów

1.4.

Województwo

Podlaskie

1.5.

REGON (jeśli posiada)

450012546

1.6.

NIP (jeśli posiada)

723-000-48-73

1.7.

Rodzaj instalacji

1.8

Opis stosowanych metod odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów

1.9.

Nazwa i adres właściciela instalacji

1.10.

REGON (jeśli posiada)

450012546

1.11.

NIP (jeśli posiada)

723-000-48-73

1.12.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
instalacją

1.13.

REGON (jeśli posiada)

-

1.14.

NIP (jeśli posiada)

-

1.15.

Nazwa i adres zarządzającego instalacją

1.16.

REGON (jeśli posiada)

Podać:
proces odzysku lub unieszkodliwiania odpadów1)

Przekazanie odpadów do specjalistycznych firm, sprzedaŜ części samochodowych nadających się
do ponownego uŜytku

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

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

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
Usługi Motoryzacyjne Marek Rydlewski
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
terytorialnego).
-
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1.17.

NIP (jeśli posiada)

1.18.

Czy kierownik instalacji posiada
wymagane kwalifikacje
(jeśli dotyczy)?

2.

Decyzje administracyjne

2.1.

-

[tak/nie]

-

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.

Zezwolenie na prowadzenie działalności
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
w zakresie odzysku lub
decyzji, termin obowiązywania.
unieszkodliwiania odpadów

Podlaski Urząd Wojewódzki wydz. Środowiska i Rolnictwa z 17.08.2005 r. ŚR. 10.66200/23/05
do 15.08.2015 r.

2.6.

Pozwolenie zintegrowane
(jeśli dotyczy)

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

-

2.7.

Czy instalacja jest przewidziana do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

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

-

2.8.

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji:
Czy dla instalacji była wydana decyzja w podstawę prawną, organ wydający, datę wydania
sprawie wstrzymania działalności?
decyzji, znak decyzji,
termin wstrzymania działalności.

3.

Bazy danych i wykazy

3.1.

Czy instalacja jest ujęta
w wojewódzkim planie gospodarki
odpadami?

[tak/nie]

Tak

3.2.

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej
bazie
o gospodarce odpadami?

[tak/nie]

Tak

3.3.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Środowiska?

[tak/nie]

Tak

-
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3.4.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
[tak/nie]
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?

4.

Odpady

4.1.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do odzysku

Podać:
kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

4.2.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do unieszkodliwiania

Podać:
kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

4.3.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2003 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.4.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2003 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.5.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2004 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.6.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2004 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.7.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2005 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.8.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2005 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

160601 – 0,071
130208 – 0,300

4.9.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2006 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

160601 – 0,25
160119 – 23,07
160117 – 111,199
160103 -2,885

4.10.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2006 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

-
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Tabela Nr 8. Stacja demontaŜu pojazdów „Auto-Złom” Kolno
L.p.

Elementy charakterystyki instalacji

Zakres danych

Informacje o instalacji

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres instalacji

Auto- Złom Mechanika Pojazdowa Kazimierz Piekarski
18-500 Kolno, ul. Kolejowa 8D

1.2.

Gmina

Kolno

1.3.

Powiat

Kolno

1.4.

Województwo

Podlaskie

1.5.

REGON (jeśli posiada)

450005629

1.6.

NIP (jeśli posiada)

721-110-97-08

1.7.

Rodzaj instalacji

1.8

Opis stosowanych metod odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów

1.9.

Nazwa i adres właściciela instalacji

1.10.

REGON (jeśli posiada)

450005629

1.11.

NIP (jeśli posiada)

721-110-97-08

1.12.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
instalacją

1.13.

REGON (jeśli posiada)

450005629

1.14.

NIP (jeśli posiada)

721-110-97-08

1.15.

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Przedsiębiorca prywatny
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
Nazwa i adres zarządzającego instalacją
AUTO ZŁOM MECHANIKA POJAZDOWA Kazimierz Piekarski
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
18-500 Kolno, ul. Kolejowa 8D
terytorialnego).

1.16.

REGON (jeśli posiada)

450005629

1.17.

NIP (jeśli posiada)

721-110-97-08

Podać:
proces odzysku lub unieszkodliwiania odpadów1)

R15
Rozbiórka samochodów wycofanych z eksploatacji

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Przedsiębiorca prywatny
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
AUTO ZŁOM MECHANIKA POJAZDOWA Kazimierz Piekarski
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
18-500 Kolno, ul. Kolejowa 8D
terytorialnego).

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Przedsiębiorca prywatny
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
AUTO ZŁOM MECHANIKA POJAZDOWA Kazimierz Piekarski
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
18-500 Kolno, ul. Kolejowa 8D
terytorialnego).
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1.18.

Czy kierownik instalacji posiada
wymagane kwalifikacje
(jeśli dotyczy)?

2.

Decyzje administracyjne

2.1.

[tak/nie]

Tak

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.

Urząd Miasta Kolno

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie
(jeśli dotyczy)

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

-

2.5.

Zezwolenie na prowadzenie działalności
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
w zakresie odzysku lub
decyzji, termin obowiązywania.
unieszkodliwiania odpadów

-

2.6.

Pozwolenie zintegrowane
(jeśli dotyczy)

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

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
17.08.2005r. ŚR.Io.66200/21/05/JW
Ze zmianą : 21.06.2007 ŚRJ.JW.66200/8/07 waŜna do 15.08.2015r.

2.7.

Czy instalacja jest przewidziana do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

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

-

2.8.

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji:
Czy dla instalacji była wydana decyzja w podstawę prawną, organ wydający, datę wydania
decyzji, znak decyzji,
sprawie wstrzymania działalności?
termin wstrzymania działalności.

3.

Bazy danych i wykazy

3.1.

Czy instalacja jest ujęta
w wojewódzkim planie gospodarki
odpadami?

[tak/nie]

Tak

3.2.

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej
bazie
o gospodarce odpadami?

[tak/nie]

Tak

3.3.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Środowiska?

[tak/nie]

-

Tak
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3.4.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
[tak/nie]
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?

4.

Odpady

4.1.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do odzysku

Podać:
160104 Pojazdy wycofane z eksploatacji – 300 Mg/rok
kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

4.2.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do unieszkodliwiania

Podać:
kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

4.3.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2003 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

4.4.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2003 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

4.5.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2004 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

4.6.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2004 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

4.7.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2005 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

160117 – 62
130208 – 0,215
170402 – 0,879
170404 – 0,08

4.8.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2005 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

160601 – 0,208
170402 - 0,354
170404 – 0,023
170401 – 0,064
160117 – 8,45
130208 – 0,47

-

4.9.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2006 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

160117 – 112
170402 – 1,19
170404 – 0,034
170401 - 0,163
160103 - 0,3
160199 – 1,0
160601 – 1,84
130208 – 0,989
160107 – 0,12

4.10.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2006 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-
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Tabela Nr 9. Stacja demontaŜu pojazdów AUTO-HANDEL Wysokie Mazowieckie
L.p.

Elementy charakterystyki instalacji

Zakres danych

Informacje o instalacji

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres instalacji

1.2.

Gmina

AUTO-HANDEL, Skup złomu
Wiesław Kierlewicz
Osipy Lepertowizna 15
18-200 Wysokie Mazowieckie
Wysokie Mazowieckie

1.3.

Powiat

Wysokie Mazowieckie

1.4.

Województwo

Podlaskie

1.5.

REGON (jeśli posiada)

450197416

1.6.

NIP (jeśli posiada)

722-114-57-81

1.7.

Rodzaj instalacji

1.8

Opis stosowanych metod odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów

Podać:
proces odzysku lub unieszkodliwiania odpadów1)

R-15
Zbieranie i selekcja powstałych odpadów, przekazywane odpowiedniej ilości po zebraniu
wyspecjalizowanym firmom

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

1.9.

Nazwa i adres właściciela instalacji

1.10.

REGON (jeśli posiada)

450197416

1.11.

NIP (jeśli posiada)

722-114-57-81

1.12.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
instalacją

1.13.

REGON (jeśli posiada)

450197416

1.14.

NIP (jeśli posiada)

722-114-57-81

1.15.

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

AUTO-HANDEL, Skup złomu
Wiesław Kierlewicz
Osipy Lepertowizna 15
18-200 Wysokie Mazowieckie

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
Własność prywatna
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
terytorialnego).
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1.16.

REGON (jeśli posiada)

1.17.

NIP (jeśli posiada)

1.18.

Czy kierownik instalacji posiada
wymagane kwalifikacje
(jeśli dotyczy)?

2.

Decyzje administracyjne

2.1.

450197416
722-114-57-81
[tak/nie]

Tak

Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)

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

Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie
Dn. 02.08.2005, postanowienie Nr OE.7060-2/13/05

2.2.

Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu
(jeśli dotyczy)

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

Decyzja o warunkach zabudowy Nr BGK 7331/41/06 wydana przez wójta Gminy Wysokie
Mazowieckie w dniu 05/05/2006

2.3.

Pozwolenie na budowę

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

Pozwolenie na budowę : decyzja Nr 294/06 z dn. 20.07.2006, wydana przez Starostwo Powiatowe
w Wyskokiem Mazowieckiem

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie
(jeśli dotyczy)

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

Pozwolenie na budowę : decyzja Nr 294/06 z dn. 20.07.2006, wydana przez Starostwo Powiatowe
w Wyskokiem Mazowieckiem

2.5.

Zezwolenie na prowadzenie działalności
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
w zakresie odzysku lub
decyzji, termin obowiązywania.
unieszkodliwiania odpadów

Decyzja podlaskiego urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr ŚR.Io.RM.66200/13/05/06 z dnia
06.01.2006r.

2.6.

Pozwolenie zintegrowane
(jeśli dotyczy)

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

-

2.7.

Czy instalacja jest przewidziana do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

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

Nie

2.8.

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji:
Czy dla instalacji była wydana decyzja w podstawę prawną, organ wydający, datę wydania
sprawie wstrzymania działalności?
decyzji, znak decyzji,
termin wstrzymania działalności.

3.

Bazy danych i wykazy

3.1.

Czy instalacja jest ujęta
w wojewódzkim planie gospodarki
odpadami?

[tak/nie]

Tak

3.2.

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej
bazie
o gospodarce odpadami?

[tak/nie]

Tak

Nie
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3.3.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Środowiska?

[tak/nie]

Tak

3.4.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
[tak/nie]
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?

Tak

4.

Odpady

4.1.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do odzysku

4.2.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do unieszkodliwiania

4.3.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2003 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.4.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2003 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.5.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2004 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.6.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2004 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.7.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2005 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

83,520

4.8.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2005 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

0,924

4.9.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2006 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

119,107

4.10.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2006 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

62,879

Podać:
160104 – 200
kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.
160106 – 50
Rodzaje ilości odpadów do unieszkodliwienia załączam jako kserokopię wymienionych w decyzji
Podać:
kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu. zezwalającej na jej wytwarzanie
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Tabela Nr 10. Stacja demontaŜu pojazdów PKS Suwałki
L.p.

Elementy charakterystyki instalacji

Zakres danych

Informacje o instalacji

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres instalacji

Stacja demontaŜu pojazdów : A/17
16-400 Suwałki ul. Wojska Polskiego 100
Odzysk materiałów pochodzących z demontaŜu pojazdów wycofanych z eksploatacji na wniosek
właściciela pojazdu

1.2.

Gmina

Suwałki

1.3.

Powiat

Suwalski

1.4.

Województwo

1.5.

REGON (jeśli posiada)

000616959

1.6.

NIP (jeśli posiada)

844-000-40-58

1.7.

Rodzaj instalacji

1.8

Opis stosowanych metod odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów

Podlaskie

Podać:
proces odzysku lub unieszkodliwiania odpadów1)

DemontaŜ i przekazywanie poszczególnych rodzajów odpadów dla innych jednostek
gospodarczych
DemontaŜ i przekazywanie poszczególnych rodzajów odpadów dla innych jednostek
gospodarczych

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
PKS w Suwałkach Spółka Akcyjna 16-400 Suwałki
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
Ul. Wojska Polskiego 100
terytorialnego).
Skarb Państwa

1.9.

Nazwa i adres właściciela instalacji

1.10.

REGON (jeśli posiada)

000616959

1.11.

NIP (jeśli posiada)

844-000-40-58

1.12.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
instalacją

1.13.

REGON (jeśli posiada)

000616959

1.14.

NIP (jeśli posiada)

844-000-40-58

1.15.

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
PKS w Suwałkach Spółka Akcyjna 16-400 Suwałki
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
Nazwa i adres zarządzającego instalacją
Ul. Wojska Polskiego 100
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
Skarb Państwa
terytorialnego).

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Skarb Państwa – wieczyste uŜytkowanie terenu
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
PKS w Suwałkach Spółka Akcyjna 16-400 Suwałki
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
Ul. Wojska Polskiego 100
terytorialnego).
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1.16.

REGON (jeśli posiada)

000616959

1.17.

NIP (jeśli posiada)

844-000-40-58

1.18.

Czy kierownik instalacji posiada
wymagane kwalifikacje
(jeśli dotyczy)?

2.

Decyzje administracyjne

2.1.

[tak/nie]

Nie dotyczy

Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)

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

Nie dotyczy

2.2.

Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu
(jeśli dotyczy)

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

Nie dotyczy

2.3.

Pozwolenie na budowę

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

Nie dotyczy

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie
(jeśli dotyczy)

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

Nie dotyczy

2.5.

Zezwolenie na prowadzenie działalności
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
w zakresie odzysku lub
decyzji, termin obowiązywania.
unieszkodliwiania odpadów

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku 15-213 Białystok
Ul. Mickiewicza 3
09.01.2006 r. znak : ŚR:Io.RM.66200/27/03/06 Do 31.12.2015r.

2.6.

Pozwolenie zintegrowane
(jeśli dotyczy)

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

Nie dotyczy

2.7.

Czy instalacja jest przewidziana do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

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

Nie

2.8.

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji:
Czy dla instalacji była wydana decyzja w podstawę prawną, organ wydający, datę wydania
sprawie wstrzymania działalności?
decyzji, znak decyzji,
termin wstrzymania działalności.

3.

Bazy danych i wykazy

3.1.

Czy instalacja jest ujęta
w wojewódzkim planie gospodarki
odpadami?

[tak/nie]

3.2.

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej
bazie
o gospodarce odpadami?

[tak/nie]

Nie

Instalacja jest umieszczona w prowadzonym przez Wojewodę Podlaskiego wykazie pod numerem
A/17
Tak
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Tak

3.3.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Środowiska?

3.4.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
[tak/nie]
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?

4.

Odpady

4.1.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do odzysku

4.2.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do unieszkodliwiania

[tak/nie]

Podać:
kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu. 160104 – zuŜyte lub nie nadające się di uŜytkowania pojazdy
- 50,00 Mg/rok
130208-1,2
Podać:
160113-0,1
2)
kod odpadu oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.
160103-3,00
160122-0,5

4.3.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2003 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.4.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2003 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.5.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2004 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.6.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2004 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.7.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2005 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.8.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2005 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.9.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2006 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

24,708

4.10.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2006 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-
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Tabela Nr 11. Stacja demontaŜu pojazdów Centrum Recyklingu Samochodowego Białystok
L.p.

Elementy charakterystyki składowiska
odpadów

1.

Zakres danych

Informacje o instalacji

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres instalacji

Centrum Recyklingu Samochodowego Rafał Ptaszyński Krzysztof Tymoszuk
15-501Białystok
ul. Baranowicka 119

1.2.

Gmina

Białystok

1.3.

Powiat

Białystok

1.4.

Województwo

Podlaskie

1.5.

REGON (jeśli posiada)

050854000

1.6.

NIP (jeśli posiada)

966-14-04-070

1.7.

Rodzaj instalacji

1.8.

Opis stosowanych metod odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów

1.9.

Nazwa i adres właściciela instalacji

1.10.

REGON (jeśli posiada)

-

1.11.

NIP (jeśli posiada)

-

1.12.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
instalacją

1.13.

REGON (jeśli posiada)

-

1.14.

NIP (jeśli posiada)

-

Podać:
proces odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

R14 , R15
DemontaŜ pojazdów i segregowanie odpadów

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Centrum Recyklingu Samochodowego Rafał Ptaszyński Krzysztof Tymoszuk
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
15-501Białystok
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
ul. Baranowicka 119
terytorialnego).

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Centrum Recyklingu Samochodowego Rafał Ptaszyński Krzysztof Tymoszuk
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
15-501Białystok
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
ul. Baranowicka 119
terytorialnego).
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Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Centrum Recyklingu Samochodowego Rafał Ptaszyński Krzysztof Tymoszuk
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
15-501Białystok
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
ul. Baranowicka 119
terytorialnego).

1.15

Nazwa i adres zarządzającego s
instalacją

1.16

REGON (jeśli posiada)

-

1.17.

NIP (jeśli posiada)

-

1.18.

Czy kierownik instalacji posiada
wymagane kwalifikacje?

2.

[tak/nie]

-

Decyzje administracyjne

2.1.

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

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

Nie dotyczy

2.2.

Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)

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

Nie dotyczy

2.3.

Pozwolenie na budowę

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

Nie dotyczy

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie (jeśli dotyczy)

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

Nie dotyczy

2.5.

Podać:
Zezwolenie na prowadzenie działalności
organ wydający, datę wydania decyzji,
w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania
znak decyzji,
odpadów (jeśli dotyczy)
termin obowiązywania.

2.6.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

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

Nie dotyczy

2.7.

Czy instalacja jest przewidziana do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

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

Nie dotyczy

2.8.

Czy dla instalacji 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.
3.1.

Decyzja nr. Śr.Io.JW.66200/37/05/06
Decyzja nr. Śr.I.JW.66220/6/06

Bazy danych i wykazy
Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkim
planie gospodarki odpadami?

[tak/nie]

Tak
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3.2.

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej
bazie o gospodarce odpadami?

[tak/nie]

Tak

3.3.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Środowiska?

[tak/nie]

Tak

3.4.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
[tak/nie]
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?

Tak

4.

Odpady

4.1.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do odzysku

Podać:
kod odpadu oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

160103 – 100 Mg/rok
160199-60 Mg/rok
160119 – 120 Mg/rok
150203 – 20 Mg/rok

4.2.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do unieszkodliwiania

Podać:
kod odpadu oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

-

4.3.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2003 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

0

4.4.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2003 r. (jeśli dotyczy)

-

4.5.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2004 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

0

4.6.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2004 r. (jeśli dotyczy)

-

4.7.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2005 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

0

4.8.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2005 r. (jeśli dotyczy)

-

4.9.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2006 r. (jeśli dotyczy)

20,657

4.10.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2006 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

-
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Tabela Nr 12. Stacja demontaŜu pojazdów Spółdzielnia Kółek Rolniczych Suwałki
L.p.

Elementy charakterystyki instalacji

Zakres danych

Informacje o instalacji

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres instalacji

Stacja demontaŜu pojazdów wycofanych z eksploatacji
16-400 Suwałki ul. Północna 27

1.2.

Gmina

Miasto Suwałki

1.3.

Powiat

Suwalskie

1.4.

Województwo

Podlaskie

1.5.

REGON (jeśli posiada)

000457840

1.6.

NIP (jeśli posiada)

8440004437

1.7.

Rodzaj instalacji

1.8

Opis stosowanych metod odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów

1.9.

Nazwa i adres właściciela instalacji

1.10.

REGON (jeśli posiada)

000457840

1.11.

NIP (jeśli posiada)

8440004437

1.12.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
instalacją

1.13.

REGON (jeśli posiada)

000457840

1.14.

NIP (jeśli posiada)

8440004437

1.15.

Nazwa i adres zarządzającego instalacją

1.16.

REGON (jeśli posiada)

Podać:
proces odzysku lub unieszkodliwiania odpadów1)

DemontaŜ
Wymontowywanie z pojazdów wycofanych z eksploatacji przedmiotów wyposaŜenie i części
nadających się do ponownego uŜycia

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Spółdzielnia Kółek Rolniczych
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
16-400 Suwałki ul. Północna 27
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
Przedsiębiorca mieszany
terytorialnego).

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Spółdzielnia Kółek Rolniczych
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
16-400 Suwałki ul. Północna 27
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
Przedsiębiorca mieszany
terytorialnego).

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Spółdzielnia Kółek Rolniczych
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
16-400 Suwałki ul. Północna 27
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
Przedsiębiorca mieszany
terytorialnego).
000457840
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1.17.

NIP (jeśli posiada)

1.18.

Czy kierownik instalacji posiada
wymagane kwalifikacje
(jeśli dotyczy)?

2.

Decyzje administracyjne

2.1.

8440004437
[tak/nie]

Tak

Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)

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

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok

2.2.

Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu
(jeśli dotyczy)

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

Prezydent Miasta Suwałk
27.02.2006
OSGK.II-7624-12/DS/05

2.3.

Pozwolenie na budowę

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

Prezydent Miasta Suwałk
27.02.2006
AGP V-7353-33/2006

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie
(jeśli dotyczy)

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

ŚR.Io.JW66200/3/6 wydanej przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok

2.5.

Zezwolenie na prowadzenie działalności
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
w zakresie odzysku lub
decyzji, termin obowiązywania.
unieszkodliwiania odpadów

ŚR.Io.JW66200/3/6 wydanej przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok

2.6.

Pozwolenie zintegrowane
(jeśli dotyczy)

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

Nie dotyczy

2.7.

Czy instalacja jest przewidziana do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

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

Nie dotyczy

2.8.

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji:
Czy dla instalacji była wydana decyzja w podstawę prawną, organ wydający, datę wydania
decyzji, znak decyzji,
sprawie wstrzymania działalności?
termin wstrzymania działalności.

3.

Bazy danych i wykazy

3.1.

Czy instalacja jest ujęta
w wojewódzkim planie gospodarki
odpadami?

[tak/nie]

Tak

3.2.

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej
bazie
o gospodarce odpadami?

[tak/nie]

Tak

Nie

Zarząd Województwa Podlaskiego

35

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2003 – 2006

3.3.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Środowiska?

3.4.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
[tak/nie]
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?

4.

Odpady

4.1.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do odzysku

Podać:
214,152 – 160104
kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

4.2.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do unieszkodliwiania

Podać:
Nie dotyczy
kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

4.3.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2003 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

Nie dotyczy

4.4.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2003 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

Nie dotyczy

4.5.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2004 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

Nie dotyczy

4.6.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2004 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

Nie dotyczy

4.7.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2005 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

Nie dotyczy

4.8.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2005 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

Nie dotyczy

4.9.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2006 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

Nie dotyczy

4.10.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2006 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

Nie dotyczy

[tak/nie]

Tak
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Tabela Nr 13. Stacja demontaŜu pojazdów Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Kolno
L.p.

Elementy charakterystyki instalacji

Zakres danych

Informacje o instalacji

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres instalacji

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, Adam Kukliński,
ul. Targowa 4, 18-500 Kolno,

1.2.

Gmina

Kolno

1.3.

Powiat

kolneński

1.4.

Województwo

podlaskie

1.5.

REGON (jeśli posiada)

450005523

1.6.

NIP (jeśli posiada)

1.7.

Rodzaj instalacji

1.8

Opis stosowanych metod odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów

1.9.

Nazwa i adres właściciela instalacji

1.10.

REGON (jeśli posiada)

1.11.

NIP (jeśli posiada)

1.12.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
instalacją

1.13.

REGON (jeśli posiada)

1.14.

NIP (jeśli posiada)

1.15.

Nazwa i adres zarządzającego instalacją

1.16.

REGON (jeśli posiada)

Podać:
proces odzysku lub unieszkodliwiania odpadów1)

stacji demontaŜu pojazdów
R14 – Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części oraz R15 –
Przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu,

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, Adam Kukliński,
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
ul. Targowa 4, 18-500 Kolno,
terytorialnego).
450005523

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, Adam Kukliński, ul. Targowa 4, 18-500 Kolno,,
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
terytorialnego).
450005523

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, Adam Kukliński,
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
ul. Targowa 4, 18-500 Kolno,
terytorialnego).
450005523
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1.17.

NIP (jeśli posiada)

1.18.

Czy kierownik instalacji posiada
wymagane kwalifikacje
(jeśli dotyczy)?

2.

Decyzje administracyjne

2.1.

[tak/nie]

-

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.

Zezwolenie na prowadzenie działalności
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
w zakresie odzysku lub
decyzji, termin obowiązywania.
unieszkodliwiania odpadów

2.6.

Pozwolenie zintegrowane
(jeśli dotyczy)

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

2.7.

Czy instalacja jest przewidziana do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

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

2.8.

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji:
Czy dla instalacji była wydana decyzja w podstawę prawną, organ wydający, datę wydania
sprawie wstrzymania działalności?
decyzji, znak decyzji,
termin wstrzymania działalności.

3.

Bazy danych i wykazy

3.1.

Czy instalacja jest ujęta
w wojewódzkim planie gospodarki
odpadami?

[tak/nie]

Tak

3.2.

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej
bazie
o gospodarce odpadami?

[tak/nie]

Tak

3.3.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Środowiska?

[tak/nie]

Tak

Białystok, dnia sierpnia 2006 r. ŚR.Io.JW.66200/32/05/06

-

-
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3.4.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
[tak/nie]
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?

4.

Odpady

4.1.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do odzysku

Podać:
kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

4.2.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do unieszkodliwiania

Podać:
kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

4.3.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2003 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.4.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2003 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.5.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2004 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.6.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2004 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.7.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2005 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.8.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2005 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.9.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2006 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.10.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2006 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

16 01 04* 3 000Mg/rok
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Tabela Nr 14. Stacja demontaŜu pojazdów „Eko-Auto-Recykling” Choroszcz
L.p.

Elementy charakterystyki instalacji

Zakres danych

Informacje o instalacji

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres instalacji

„Eko – Auto - Recykling” Stacja DemontaŜu Pojazdów, Teresa Bielawska,
Porosły 94, 16-070 Choroszcz,

1.2.

Gmina

Choroszcz

1.3.

Powiat

Białostocki

1.4.

Województwo

podlaskie

1.5.

REGON (jeśli posiada)

052216544

1.6.

NIP (jeśli posiada)

-

1.7.

Rodzaj instalacji

1.8

Opis stosowanych metod odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów

1.9.

Nazwa i adres właściciela instalacji

1.10.

REGON (jeśli posiada)

052216544

1.11.

NIP (jeśli posiada)

-

1.12.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
instalacją

1.13.

REGON (jeśli posiada)

052216544

1.14.

NIP (jeśli posiada)

-

1.15.

Nazwa i adres zarządzającego instalacją

1.16.

REGON (jeśli posiada)

Podać:
proces odzysku lub unieszkodliwiania odpadów1)

stacji demontaŜu pojazdów
R14 – Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części oraz R15 –
Przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu,

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
„Eko – Auto - Recykling” Stacja DemontaŜu Pojazdów, Teresa Bielawska,
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
Porosły 94, 16-070 Choroszcz,
terytorialnego).

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
„Eko – Auto - Recykling” Stacja DemontaŜu Pojazdów, Teresa Bielawska,
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
Porosły 94, 16-070 Choroszcz,
terytorialnego).

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
„Eko – Auto - Recykling” Stacja DemontaŜu Pojazdów, Teresa Bielawska,
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
Porosły 94, 16-070 Choroszcz,
terytorialnego).
052216544
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1.17.

NIP (jeśli posiada)

1.18.

Czy kierownik instalacji posiada
wymagane kwalifikacje
(jeśli dotyczy)?

2.

Decyzje administracyjne

2.1.

[tak/nie]

-

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.

Zezwolenie na prowadzenie działalności
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
w zakresie odzysku lub
decyzji, termin obowiązywania.
unieszkodliwiania odpadów

2.6.

Pozwolenie zintegrowane
(jeśli dotyczy)

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

2.7.

Czy instalacja jest przewidziana do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

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

2.8.

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji:
Czy dla instalacji była wydana decyzja w podstawę prawną, organ wydający, datę wydania
decyzji, znak decyzji,
sprawie wstrzymania działalności?
termin wstrzymania działalności.

3.

Bazy danych i wykazy

3.1.

Czy instalacja jest ujęta
w wojewódzkim planie gospodarki
odpadami?

[tak/nie]

Tak

3.2.

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej
bazie
o gospodarce odpadami?

[tak/nie]

Tak

3.3.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Środowiska?

[tak/nie]

Tak

Białystok, dnia grudnia 2006 r.
ŚR.I.JW.66200/9/06

-

-

Zarząd Województwa Podlaskiego

41

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2003 – 2006

3.4.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
[tak/nie]
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?

4.

Odpady

4.1.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do odzysku

Podać:
kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

4.2.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do unieszkodliwiania

Podać:
kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

4.3.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2003 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.4.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2003 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.5.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2004 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.6.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2004 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.7.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2005 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.8.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2005 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.9.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2006 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.10.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2006 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

16 01 04* 2 000Mg/rok
16 01 06 – 200 Mg/rok
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Tabela Nr 15. Stacja demontaŜu pojazdów Naprawa Aut powypadkowych Sokółka
L.p.

Elementy charakterystyki instalacji

Zakres danych

Informacje o instalacji

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres instalacji

1.2.

Gmina

1.3.

Powiat

Sokólski

1.4.

Województwo

Podlaskie

1.5.

REGON (jeśli posiada)

1.6.

NIP (jeśli posiada)

1.7.

Rodzaj instalacji

1.8

Opis stosowanych metod odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów

Naprawa aut powypadkowych
16-100 Sokółka, ul. Jana Pawła II 1 (stacja działa od 3 miesięcy)
Sokółka

050595419
545-121-79-74
Podać:
proces odzysku lub unieszkodliwiania odpadów1)

Odzysk : R14 – inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części
R15 – przetwarzanie odpadów w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do rekultywacji
Odzysk : R14 – inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części
R15 – przetwarzanie odpadów w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do rekultywacji

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

Przedsiębiorca prywatny
Naprawa aut powypadkowych
Mariusz Woronowicz
16-100 Sokółka, ul. Jana Pawła II nr 1

1.9.

Nazwa i adres właściciela instalacji

1.10.

REGON (jeśli posiada)

050595419

1.11.

NIP (jeśli posiada)

545-121-79-74

1.12.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
instalacją

1.13.

REGON (jeśli posiada)

050595419

1.14.

NIP (jeśli posiada)

545-121-79-74

1.15.

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

Przedsiębiorca prywatny
Naprawa aut powypadkowych
Mariusz Woronowicz
16-100 Sokółka, ul. Jana Pawła II nr 1

1.16.

REGON (jeśli posiada)

050595419

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

Przedsiębiorca prywatny
Naprawa aut powypadkowych
Mariusz Woronowicz
16-100 Sokółka, ul. Jana Pawła II nr 1
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1.17.

NIP (jeśli posiada)

1.18.

Czy kierownik instalacji posiada
wymagane kwalifikacje
(jeśli dotyczy)?

2.

Decyzje administracyjne

2.1.

545-121-79-74
[tak/nie]

-

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.

Burmistrz Sokółki
5 września 2005 rok, GPK.7331-84/05

2.3.

Pozwolenie na budowę

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

Starostwo Powiatowe w Sokółce
AB – 7351 – 396/06, 22.12.2006r.
AB – 7351 – 28/06, 09.03.2006r.

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie
(jeśli dotyczy)

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

Powiatowy Inspektor nadzoru Budowlanego w Sokółce
06.02.2007r.
SIO7353/7/07

2.5.

Zezwolenie na prowadzenie działalności
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
w zakresie odzysku lub
decyzji, termin obowiązywania.
unieszkodliwiania odpadów

Podlaski Urząd Wojewódzki 8.05.2007r.
ŚR.I.JW.66200/4/07, do dnia 8 maja 2017r.

2.6.

Pozwolenie zintegrowane
(jeśli dotyczy)

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

-

2.7.

Czy instalacja jest przewidziana do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

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

-

2.8.

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji:
Czy dla instalacji była wydana decyzja w podstawę prawną, organ wydający, datę wydania
sprawie wstrzymania działalności?
decyzji, znak decyzji,
termin wstrzymania działalności.

3.

Bazy danych i wykazy

3.1.

Czy instalacja jest ujęta
w wojewódzkim planie gospodarki
odpadami?

[tak/nie]

Nie

3.2.

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej
bazie
o gospodarce odpadami?

[tak/nie]

Brak danych

3.3.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Środowiska?

[tak/nie]

Brak danych

Nie
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3.4.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
[tak/nie]
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?

4.

Odpady

4.1.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do odzysku

4.2.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do unieszkodliwiania

4.3.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2003 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

4.4.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2003 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

4.5.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2004 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

4.6.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2004 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

4.7.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2005 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

4.8.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2005 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

4.9.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2006 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

4.10.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2006 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

Brak danych

Podać:
160104 - 300 Mg
kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.
160106 - 300 Mg
Podać:
kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

-

-

-

-

-

-

-

-

Zarząd Województwa Podlaskiego

45

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2003 – 2006

Tabela Nr 16. Zakład Usługowo – Handlowy Składnica Złomu ŁomŜa
L.p.

Elementy charakterystyki składowiska
odpadów

1.

Zakres danych

Informacje o instalacji

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres instalacji

Zakład Usługowo – Handlowy Składnica Złomu, Jan Łuba
Ul. Poznańska 118
18-400 ŁomŜa

1.2.

Gmina

ŁomŜa

1.3.

Powiat

ŁomŜyński

1.4.

Województwo

Podlaskie

1.5.

REGON (jeśli posiada)

-

1.6.

NIP (jeśli posiada)

-

1.7.

Rodzaj instalacji

1.8.

Opis stosowanych metod odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów

1.9.

Nazwa i adres właściciela instalacji

1.10.

REGON (jeśli posiada)

-

1.11.

NIP (jeśli posiada)

-

1.12.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
instalacją

1.13.

REGON (jeśli posiada)

-

1.14.

NIP (jeśli posiada)

-

1.15

Nazwa i adres zarządzającego instalacją

Podać:
proces odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

R14
Stacja demontaŜu pojazdów

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Zakład Usługowo – Handlowy Składnica Złomu, Jan Łuba
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
Ul. Poznańska 118
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
18-400 ŁomŜa
terytorialnego).

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Zakład Usługowo – Handlowy Składnica Złomu, Jan Łuba
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
Ul. Poznańska 118
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
18-400 ŁomŜa
terytorialnego).

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Zakład Usługowo – Handlowy Składnica Złomu, Jan Łuba
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
Ul. Poznańska 118
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
18-400 ŁomŜa
terytorialnego).
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1.16

REGON (jeśli posiada)

-

1.17.

NIP (jeśli posiada)

-

1.18.

Czy kierownik instalacji posiada
wymagane kwalifikacje?

2.

[tak/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.

-

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie (jeśli dotyczy)

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

-

2.5.

Podać:
Zezwolenie na prowadzenie działalności
organ wydający, datę wydania decyzji,
w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania
znak decyzji,
odpadów (jeśli dotyczy)
termin obowiązywania.

2.6.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

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

-

2.7.

Czy instalacja jest przewidziana do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

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

-

2.8.

Czy dla instalacji 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.

ŚR.Io.66200/9/05/JW z dnia 1 lipca 2005 r.

Bazy danych i wykazy

3.1.

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkim
planie gospodarki odpadami?

[tak/nie]

Tak

3.2.

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej
bazie o gospodarce odpadami?

[tak/nie]

Tak
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3.3.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Środowiska?

[tak/nie]

Tak

3.4.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
[tak/nie]
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?

Tak

4.

Odpady

4.1.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do odzysku

Podać:
kod odpadu oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

16 01 04 – 1 000

4.2.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do unieszkodliwiania

Podać:
kod odpadu oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

-

4.3.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2003 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.4.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2003 r. (jeśli dotyczy)

-

4.5.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2004 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.6.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2004 r. (jeśli dotyczy)

-

4.7.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2005 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.8.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2005 r. (jeśli dotyczy)

-

4.9.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2006 r. (jeśli dotyczy)

111,5

4.10.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2006 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

-
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Tabela Nr 17. Zakład Naprawy Samochodów CięŜarowych Białystok
L.p.

Elementy charakterystyki składowiska
odpadów

1.

Zakres danych

Informacje o instalacji

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres instalacji

Zakład Naprawy Samochodów CięŜarowych, Mirosław Wasilewski
ul. Białostocka 6A
Juchnowiec Górny

1.2.

Gmina

Białystok

1.3.

Powiat

Białostocki

1.4.

Województwo

Podlaskie

1.5.

REGON (jeśli posiada)

-

1.6.

NIP (jeśli posiada)

-

1.7.

Rodzaj instalacji

1.8.

Opis stosowanych metod odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów

1.9.

Nazwa i adres właściciela instalacji

1.10.

REGON (jeśli posiada)

-

1.11.

NIP (jeśli posiada)

-

1.12.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
instalacją

1.13.

REGON (jeśli posiada)

-

1.14.

NIP (jeśli posiada)

-

1.15

Nazwa i adres zarządzającego instalacją

Podać:
proces odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

R15
Stacja demontaŜu pojazdów

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Zakład Naprawy Samochodów CięŜarowych, Mirosław Wasilewski
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
Ul. Wiadukt 8
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
15-327 Białystok
terytorialnego).

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Zakład Naprawy Samochodów CięŜarowych, Mirosław Wasilewski
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
Ul. Wiadukt 8
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
15-327 Białystok
terytorialnego).

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Zakład Naprawy Samochodów CięŜarowych, Mirosław Wasilewski
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
Ul. Wiadukt 8
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
15-327 Białystok
terytorialnego).
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1.16

REGON (jeśli posiada)

-

1.17.

NIP (jeśli posiada)

-

1.18.

Czy kierownik instalacji posiada
wymagane kwalifikacje?

2.

[tak/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.

-

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie (jeśli dotyczy)

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

-

2.5.

Podać:
Zezwolenie na prowadzenie działalności
organ wydający, datę wydania decyzji,
w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania
znak decyzji,
odpadów (jeśli dotyczy)
termin obowiązywania.

2.6.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

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

-

2.7.

Czy instalacja jest przewidziana do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

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

-

2.8.

Czy dla instalacji 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.

ŚR.Io.66200/11/05/JW z dnia 1 lipca 2005 roku

Bazy danych i wykazy

3.1.

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkim
planie gospodarki odpadami?

[tak/nie]

Tak

3.2.

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej
bazie o gospodarce odpadami?

[tak/nie]

Tak

3.3.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Środowiska?

[tak/nie]

Tak
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3.4.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
[tak/nie]
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?

4.

Odpady

4.1.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do odzysku

Podać:
kod odpadu oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

16 01 04 – 3000

4.2.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do unieszkodliwiania

Podać:
kod odpadu oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

-

4.3.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2003 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.4.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2003 r. (jeśli dotyczy)

-

4.5.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2004 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.6.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2004 r. (jeśli dotyczy)

-

4.7.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2005 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.8.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2005 r. (jeśli dotyczy)

-

4.9.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2006 r. (jeśli dotyczy)

322

4.10.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2006 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

-

Zarząd Województwa Podlaskiego

51

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2003 – 2006

Tabela Nr 18. Przedsiębiorstwo „Auto-Szrot” Białystok
L.p.

Elementy charakterystyki składowiska
odpadów

1.

Zakres danych

Informacje o instalacji

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres instalacji

Przedsiębiorstwo „Auto-Szrot” Andrzej Gromiński, Dorota Gromińska
Ul. Zabłudowska 12
15-587 Białystok

1.2.

Gmina

Białystok

1.3.

Powiat

Białostocki

1.4.

Województwo

Podlaskie

1.5.

REGON (jeśli posiada)

-

1.6.

NIP (jeśli posiada)

-

1.7.

Rodzaj instalacji

1.8.

Opis stosowanych metod odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów

1.9.

Nazwa i adres właściciela instalacji

1.10.

REGON (jeśli posiada)

-

1.11.

NIP (jeśli posiada)

-

1.12.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
instalacją

1.13.

REGON (jeśli posiada)

-

1.14.

NIP (jeśli posiada)

-

1.15

Nazwa i adres zarządzającego instalacją

Podać:
proces odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

R14
Stacja demontaŜu pojazdów

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Przedsiębiorstwo „Auto-Szrot” Andrzej Gromiński, Dorota Gromińska
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
Ul. Zabłudowska 12
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
15-587 Białystok
terytorialnego).

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Przedsiębiorstwo „Auto-Szrot” Andrzej Gromiński, Dorota Gromińska
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
Ul. Zabłudowska 12
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
15-587 Białystok
terytorialnego).

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Przedsiębiorstwo „Auto-Szrot” Andrzej Gromiński, Dorota Gromińska
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
Ul. Zabłudowska 12
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
15-587 Białystok
terytorialnego).
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1.16

REGON (jeśli posiada)

-

1.17.

NIP (jeśli posiada)

-

1.18.

Czy kierownik instalacji posiada
wymagane kwalifikacje?

2.

[tak/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.

-

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie (jeśli dotyczy)

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

-

2.5.

Podać:
Zezwolenie na prowadzenie działalności
organ wydający, datę wydania decyzji,
w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania
znak decyzji,
odpadów (jeśli dotyczy)
termin obowiązywania.

2.6.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

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

-

2.7.

Czy instalacja jest przewidziana do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

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

-

2.8.

Czy dla instalacji 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.

ŚR.Io.66200/10/05/JW z dnia 1 lipca 2005 roku

Bazy danych i wykazy

3.1.

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkim
planie gospodarki odpadami?

[tak/nie]

Tak

3.2.

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej
bazie o gospodarce odpadami?

[tak/nie]

Tak
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3.3.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Środowiska?

3.4.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
[tak/nie]
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?

[tak/nie]

4.

Tak

Odpady

4.1.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do odzysku

Podać:
kod odpadu oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

16 01 04 – 150

4.2.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do unieszkodliwiania

Podać:
kod odpadu oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

-

4.3.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2003 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.4.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2003 r. (jeśli dotyczy)

-

4.5.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2004 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.6.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2004 r. (jeśli dotyczy)

-

4.7.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2005 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.8.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2005 r. (jeśli dotyczy)

-

4.9.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2006 r. (jeśli dotyczy)

144,81

4.10.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2006 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

-
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Tabela Nr 19. Przedsiębiorstwo WielobranŜowe ”Stan-Mar” Sokółka
L.p.

Elementy charakterystyki składowiska
odpadów

1.

Zakres danych

Informacje o instalacji

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres instalacji

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe „Stan-Mar”,
Usługi Handel, Stanisław Hołub
Ul. Torowa 2
16-100 Sokółka

1.2.

Gmina

Białystok

1.3.

Powiat

Białostocki

1.4.

Województwo

Podlaskie

1.5.

REGON (jeśli posiada)

-

1.6.

NIP (jeśli posiada)

-

1.7.

Rodzaj instalacji

1.8.

Opis stosowanych metod odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów

1.9.

Nazwa i adres właściciela instalacji

1.10.

REGON (jeśli posiada)

-

1.11.

NIP (jeśli posiada)

-

1.12.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
instalacją

1.13.

REGON (jeśli posiada)

-

1.14.

NIP (jeśli posiada)

-

1.15

Nazwa i adres zarządzającego instalacją

Podać:
proces odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

R14
Urządzenia do demontaŜu pojazdów

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).

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe „Stan-Mar”,
Usługi Handel, Stanisław Hołub
Ul. Torowa 2
16-100 Sokółka

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe „Stan-Mar”,
Usługi Handel, Stanisław Hołub
Ul. Torowa 2
16-100 Sokółka

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe „Stan-Mar”,
Usługi Handel, Stanisław Hołub
Ul. Torowa 2
16-100 Sokółka
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1.16

REGON (jeśli posiada)

-

1.17.

NIP (jeśli posiada)

-

1.18.

Czy kierownik instalacji posiada
wymagane kwalifikacje?

2.

[tak/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.

-

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie (jeśli dotyczy)

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

-

2.5.

Zezwolenie na prowadzenie działalności Podać:
w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania organ wydający, datę wydania decyzji,
odpadów (jeśli dotyczy)
znak decyzji,termin obowiązywania.

2.6.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

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

-

2.7.

Czy instalacja jest przewidziana do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

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

-

2.8.

Czy dla instalacji 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.

ŚR.Io.66200/14/05/JW z dnia 1 lipca 2005 roku

Bazy danych i wykazy

3.1.

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkim
planie gospodarki odpadami?

[tak/nie]

Tak

3.2.

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej
bazie o gospodarce odpadami?

[tak/nie]

Tak
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3.3.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Środowiska?

3.4.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
[tak/nie]
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?

[tak/nie]

4.

Tak

Odpady

4.1.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do odzysku

Podać:
kod odpadu oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

16 01 04 – 100

4.2.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do unieszkodliwiania

Podać:
kod odpadu oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

-

4.3.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2003 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.4.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2003 r. (jeśli dotyczy)

-

4.5.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2004 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.6.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2004 r. (jeśli dotyczy)

-

4.7.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2005 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.8.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2005 r. (jeśli dotyczy)

-

4.9.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2006 r. (jeśli dotyczy)

110,9

4.10.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2006 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

-
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Tabela Nr 20. Przedsiębiorstwo „Tomex” Sp. J. Ciechanowiec
L.p.

Elementy charakterystyki składowiska
odpadów

1.

Zakres danych

Informacje o instalacji

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres instalacji

Przedsiębiorstwo „Tomex” Sp. J. jadwiga i Tomasz Miliszkiewicz
Zadobrze 26
18-230 Ciechanowiec

1.2.

Gmina

Ciechanowiec

1.3.

Powiat

Wysokomazowiecki

1.4.

Województwo

Podlaskie

1.5.

REGON (jeśli posiada)

-

1.6.

NIP (jeśli posiada)

-

1.7.

Rodzaj instalacji

1.8.

Opis stosowanych metod odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów

1.9.

Nazwa i adres właściciela instalacji

1.10.

REGON (jeśli posiada)

-

1.11.

NIP (jeśli posiada)

-

1.12.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
instalacją

1.13.

REGON (jeśli posiada)

-

1.14.

NIP (jeśli posiada)

-

1.15

Nazwa i adres zarządzającego instalacją

Podać:
proces odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

R15
Instalacja do demontaŜu pojazdów

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Przedsiębiorstwo „Tomex” Sp. J. jadwiga i Tomasz Miliszkiewicz
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
Zadobrze 26
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
18-230 Ciechanowiec
terytorialnego).

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Przedsiębiorstwo „Tomex” Sp. J. jadwiga i Tomasz Miliszkiewicz
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
Zadobrze 26
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
18-230 Ciechanowiec
terytorialnego).

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Przedsiębiorstwo „Tomex” Sp. J. jadwiga i Tomasz Miliszkiewicz
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
Zadobrze 26
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
18-230 Ciechanowiec
terytorialnego).
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1.16

REGON (jeśli posiada)

-

1.17.

NIP (jeśli posiada)

-

1.18.

Czy kierownik instalacji posiada
wymagane kwalifikacje?

2.

[tak/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.

-

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie (jeśli dotyczy)

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

-

2.5.

Podać:
Zezwolenie na prowadzenie działalności
organ wydający, datę wydania decyzji,
w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania
znak decyzji,
odpadów (jeśli dotyczy)
termin obowiązywania.

2.6.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

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

-

2.7.

Czy instalacja jest przewidziana do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

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

-

2.8.

Czy dla instalacji 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.

ŚR.Io.EP.66200/28/05 z dnia 30.08.05

Bazy danych i wykazy

3.1.

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkim
planie gospodarki odpadami?

[tak/nie]

Tak

3.2.

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej
bazie o gospodarce odpadami?

[tak/nie]

Tak
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3.3.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Środowiska?

[tak/nie]

-

3.4.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
[tak/nie]
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?

-

4.

Odpady

4.1.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do odzysku

Podać:
kod odpadu oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

16 01 04 – 500

4.2.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do unieszkodliwiania

Podać:
kod odpadu oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

-

4.3.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2003 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.4.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2003 r. (jeśli dotyczy)

-

4.5.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2004 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.6.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2004 r. (jeśli dotyczy)

-

4.7.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2005 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.8.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2005 r. (jeśli dotyczy)

-

4.9.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2006 r. (jeśli dotyczy)

150,809

4.10.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2006 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

-
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Tabela Nr 21. Stacja Paliw Usług Transportowych Wizna
L.p.

Elementy charakterystyki składowiska
odpadów

1.

Zakres danych

Informacje o instalacji

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres instalacji

Stacja Paliw Usług Transportowych, Pelagia Łada
Ul. ŁomŜyńska 11
14-430 Wizna

1.2.

Gmina

Wizna

1.3.

Powiat

ŁomŜyński

1.4.

Województwo

Podlaskie

1.5.

REGON (jeśli posiada)

-

1.6.

NIP (jeśli posiada)

-

1.7.

Rodzaj instalacji

1.8.

Opis stosowanych metod odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów

1.9.

Nazwa i adres właściciela instalacji

1.10.

REGON (jeśli posiada)

-

1.11.

NIP (jeśli posiada)

-

1.12.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
instalacją

1.13.

REGON (jeśli posiada)

-

1.14.

NIP (jeśli posiada)

-

1.15

Nazwa i adres zarządzającego instalacją

Podać:
proces odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

R15
Instalacja do demontaŜu pojazdów

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Stacja Paliw Usług Transportowych, Pelagia Łada
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
Ul. ŁomŜyńska 11
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
14-430 Wizna
terytorialnego).

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Stacja Paliw Usług Transportowych, Pelagia Łada
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
Ul. ŁomŜyńska 11
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
14-430 Wizna
terytorialnego).

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Stacja Paliw Usług Transportowych, Pelagia Łada
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
Ul. ŁomŜyńska 11
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
14-430 Wizna
terytorialnego).
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1.16

REGON (jeśli posiada)

-

1.17.

NIP (jeśli posiada)

-

1.18.

Czy kierownik instalacji posiada
wymagane kwalifikacje?

2.

[tak/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.

-

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie (jeśli dotyczy)

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

-

2.5.

Podać:
Zezwolenie na prowadzenie działalności
organ wydający, datę wydania decyzji,
w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania
znak decyzji,
odpadów (jeśli dotyczy)
termin obowiązywania.

2.6.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

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

-

2.7.

Czy instalacja jest przewidziana do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

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

-

2.8.

Czy dla instalacji 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.

ŚR.Io.EP.66201/6/05 z dnia 30.08.05

Bazy danych i wykazy

3.1.

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkim
planie gospodarki odpadami?

[tak/nie]

Tak

3.2.

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej
bazie o gospodarce odpadami?

[tak/nie]

Tak
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3.3.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Środowiska?

[tak/nie]

-

3.4.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
[tak/nie]
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?

-

4.

Odpady

4.1.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do odzysku

Podać:
kod odpadu oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

16 01 04 – 50

4.2.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do unieszkodliwiania

Podać:
kod odpadu oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

-

4.3.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2003 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.4.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2003 r. (jeśli dotyczy)

-

4.5.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2004 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.6.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2004 r. (jeśli dotyczy)

-

4.7.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2005 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.8.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2005 r. (jeśli dotyczy)

-

4.9.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2006 r. (jeśli dotyczy)

33,78

4.10.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2006 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

-
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Tabela Nr 22. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „MAG” Jedwabne
L.p.

Elementy charakterystyki składowiska
odpadów

1.

Zakres danych

Informacje o instalacji

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres instalacji

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „MAG” Andrzej Grabowski
Ul. Przytulska 54
18-420 Jedwabne

1.2.

Gmina

Jedwabne

1.3.

Powiat

ŁomŜyński

1.4.

Województwo

Podlaskie

1.5.

REGON (jeśli posiada)

-

1.6.

NIP (jeśli posiada)

-

1.7.

Rodzaj instalacji

1.8.

Opis stosowanych metod odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów

1.9.

Nazwa i adres właściciela instalacji

1.10.

REGON (jeśli posiada)

1.11.

NIP (jeśli posiada)

1.12.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
instalacją

1.13.

REGON (jeśli posiada)

-

1.14.

NIP (jeśli posiada)

-

1.15

Nazwa i adres zarządzającego instalacją

Podać:
proces odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

R14
Instalacja do demontaŜu pojazdów

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „MAG” Andrzej Grabowski
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
Ul. Przytulska 54
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
18-420 Jedwabne
terytorialnego).

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „MAG” Andrzej Grabowski
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
Ul. Przytulska 54
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
18-420 Jedwabne
terytorialnego).

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „MAG” Andrzej Grabowski
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
Ul. Przytulska 54
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
18-420 Jedwabne
terytorialnego).
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1.16

REGON (jeśli posiada)

-

1.17.

NIP (jeśli posiada)

-

1.18.

Czy kierownik instalacji posiada
wymagane kwalifikacje?

2.

[tak/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.

-

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie (jeśli dotyczy)

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

-

2.5.

Podać:
Zezwolenie na prowadzenie działalności
organ wydający, datę wydania decyzji,
w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania
znak decyzji,
odpadów (jeśli dotyczy)
termin obowiązywania.

2.6.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

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

-

2.7.

Czy instalacja jest przewidziana do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

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

-

2.8.

Czy dla instalacji 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.

ŚR.Io.RM. 66200/35/05 z dnia 28 października 2005roku

Bazy danych i wykazy

3.1.

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkim
planie gospodarki odpadami?

[tak/nie]

Tak

3.2.

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej
bazie o gospodarce odpadami?

[tak/nie]

Tak

3.3.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Środowiska?

[tak/nie]

-
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3.4.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
[tak/nie]
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?

4.

Odpady

4.1.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do odzysku

Podać:
kod odpadu oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

16 01 04 – 600

4.2.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do unieszkodliwiania

Podać:
kod odpadu oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

-

4.3.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2003 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.4.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2003 r. (jeśli dotyczy)

-

4.5.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2004 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.6.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2004 r. (jeśli dotyczy)

-

4.7.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2005 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.8.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2005 r. (jeśli dotyczy)

-

4.9.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2006 r. (jeśli dotyczy)

300

4.10.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2006 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

-
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Tabela Nr 23. Przedsiębiorstwo „Grupa-Eko” Zambrów
L.p.

Elementy charakterystyki składowiska
odpadów

1.

Zakres danych

Informacje o instalacji

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres instalacji

Przedsiębiorstwo „Grupa-Eko” Piotr śebrowski
Wola Zambrowska 201
18-300 Zambrów

1.2.

Gmina

Zambrów

1.3.

Powiat

Zambrowski

1.4.

Województwo

Podlaskie

1.5.

REGON (jeśli posiada)

-

1.6.

NIP (jeśli posiada)

-

1.7.

Rodzaj instalacji

1.8.

Opis stosowanych metod odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów

1.9.

Nazwa i adres właściciela instalacji

1.10.

REGON (jeśli posiada)

-

1.11.

NIP (jeśli posiada)

-

1.12.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
instalacją

1.13.

REGON (jeśli posiada)

-

1.14.

NIP (jeśli posiada)

-

1.15

Nazwa i adres zarządzającego instalacją

Podać:
proces odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

R15
Stacja do demontaŜu pojazdów

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Przedsiębiorstwo „Grupa-Eko” Piotr śebrowski
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
Wola Zambrowska 201
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
18-300 Zambrów
terytorialnego).

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Przedsiębiorstwo „Grupa-Eko” Piotr śebrowski
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
Wola Zambrowska 201
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
18-300 Zambrów
terytorialnego).

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Przedsiębiorstwo „Grupa-Eko” Piotr śebrowski
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
Wola Zambrowska 201
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
18-300 Zambrów
terytorialnego).
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1.16

REGON (jeśli posiada)

-

1.17.

NIP (jeśli posiada)

-

1.18.

Czy kierownik instalacji posiada
wymagane kwalifikacje?

2.

[tak/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.

-

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie (jeśli dotyczy)

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

-

2.5.

Zezwolenie na prowadzenie działalności Podać:
w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania organ wydający, datę wydania decyzji,
odpadów (jeśli dotyczy)
znak decyzji, termin obowiązywania.

2.6.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

2.7.

Czy instalacja jest przewidziana do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

2.8.

Czy dla instalacji była wydana decyzja w
sprawie wstrzymania działalności?

3.

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.

ŚR. I.JW.66200/14/06 z dnia 29.12.2006r.

-

-

-

Bazy danych i wykazy

3.1.

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkim
planie gospodarki odpadami?

[tak/nie]

-

3.2.

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej
bazie o gospodarce odpadami?

[tak/nie]

-

3.3.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Środowiska?

[tak/nie]

-
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3.4.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
[tak/nie]
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?

4.

Odpady

4.1.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do odzysku

Podać:
kod odpadu oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

16 01 04 – 1200

4.2.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do unieszkodliwiania

Podać:
kod odpadu oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

-

4.3.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2003 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.4.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2003 r. (jeśli dotyczy)

-

4.5.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2004 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.6.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2004 r. (jeśli dotyczy)

-

4.7.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2005 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.8.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2005 r. (jeśli dotyczy)

-

4.9.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2006 r. (jeśli dotyczy)

Stacja działa od początku roku 2007

4.10.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2006 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

-
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Tabela Nr 24. Przedsiębiorstwo „Kol-Pol” s.c. Łapy
L.p.

Elementy charakterystyki składowiska
odpadów

1.

Zakres danych

Informacje o instalacji

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres instalacji

Przedsiębiorstwo „Kol-Pol” s.c.
Wiesław Konopko i Wojciech Konopko
Ul. Wodociągowa 21
18-100 Łapy

1.2.

Gmina

Łapy

1.3.

Powiat

Białostocki

1.4.

Województwo

Podlaskie

1.5.

REGON (jeśli posiada)

-

1.6.

NIP (jeśli posiada)

-

1.7.

Rodzaj instalacji

1.8.

Opis stosowanych metod odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów

1.9.

Nazwa i adres właściciela instalacji

1.10.

REGON (jeśli posiada)

-

1.11.

NIP (jeśli posiada)

-

1.12.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
instalacją

1.13.

REGON (jeśli posiada)

-

1.14.

NIP (jeśli posiada)

-

1.15

Nazwa i adres zarządzającego instalacją

Podać:
proces odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

R15 i R14
Stacja do demontaŜu pojazdów

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).

Przedsiębiorstwo „Kol-Pol” s.c.
Wiesław Konopko i Wojciech Konopko
Ul. Wodociągowa 21
18-100 Łapy

Przedsiębiorstwo „Kol-Pol” s.c.
Wiesław Konopko i Wojciech Konopko
Ul. Wodociągowa 21
18-100 Łapy

Przedsiębiorstwo „Kol-Pol” s.c.
Wiesław Konopko i Wojciech Konopko
Ul. Wodociągowa 21
18-100 Łapy
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1.16

REGON (jeśli posiada)

-

1.17.

NIP (jeśli posiada)

-

1.18.

Czy kierownik instalacji posiada
wymagane kwalifikacje?

2.

[tak/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.

-

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie (jeśli dotyczy)

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

-

2.5.

Podać:
Zezwolenie na prowadzenie działalności
organ wydający, datę wydania decyzji,
w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania
znak decyzji,
odpadów (jeśli dotyczy)
termin obowiązywania.

2.6.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

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

-

2.7.

Czy instalacja jest przewidziana do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

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

-

2.8.

Czy dla instalacji 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.

ŚR. I. BWE.66200/6/07 z dnia 29.08.2007r.

Bazy danych i wykazy

3.1.

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkim
planie gospodarki odpadami?

[tak/nie]

Tak

3.2.

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej
bazie o gospodarce odpadami?

[tak/nie]

Tak

3.3.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Środowiska?

[tak/nie]

-
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3.4.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
[tak/nie]
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?

4.

Odpady

4.1.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do odzysku

Podać:
kod odpadu oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

16 01 04 – 9 500

4.2.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do unieszkodliwiania

Podać:
kod odpadu oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

-

4.3.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2003 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.4.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2003 r. (jeśli dotyczy)

-

4.5.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2004 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.6.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2004 r. (jeśli dotyczy)

-

4.7.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2005 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.8.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2005 r. (jeśli dotyczy)

-

4.9.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2006 r. (jeśli dotyczy)

Stacja działa od początku roku 2007

4.10.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2006 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

-
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Tabela Nr 25. Instalacje i urządzenia przetwarzające odpady opakowaniowe i tworzywa sztuczne Białystok
L.p.

Elementy charakterystyki składowiska
odpadów

1.

Zakres danych

Informacje o instalacji

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres instalacji

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych , Handel, Usługi, GraŜyna Molska,
ul. Pajkerta 5
15-617 Białystok

1.2.

Gmina

Białystok

1.3.

Powiat

Białystok

1.4.

Województwo

Podlaskie

1.5.

REGON (jeśli posiada)

200117210

1.6.

NIP (jeśli posiada)

542-297-46-26

1.7.

Rodzaj instalacji

1.8.

Opis stosowanych metod odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów

Podać:
proces odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

R14
Przetwarzanie tworzyw sztucznych

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych , Handel, Usługi, GraŜyna Molska,
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
ul. Pajkerta 5
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
15-617 Białystok
terytorialnego).

1.9.

Nazwa i adres właściciela instalacji

1.10.

REGON (jeśli posiada)

200117210

1.11.

NIP (jeśli posiada)

542-297-46-26

1.12.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
instalacją

1.13.

REGON (jeśli posiada)

200117210

1.14.

NIP (jeśli posiada)

542-297-46-26

1.15

Nazwa i adres zarządzającego instalacją

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych , Handel, Usługi, GraŜyna Molska,
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
ul. Pajkerta 5
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
15-617 Białystok
terytorialnego).

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych , Handel, Usługi, GraŜyna Molska,
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
ul. Pajkerta 5
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
15-617 Białystok
terytorialnego).

Zarząd Województwa Podlaskiego

73

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2003 – 2006

1.16

REGON (jeśli posiada)

200117210

1.17.

NIP (jeśli posiada)

542-297-46-26

1.18.

Czy kierownik instalacji posiada
wymagane kwalifikacje?

2.

[tak/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.

-

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie (jeśli dotyczy)

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

Nie dotyczy

2.5.

Podać:
Zezwolenie na prowadzenie działalności
organ wydający, datę wydania decyzji,
w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania
znak decyzji,
odpadów (jeśli dotyczy)
termin obowiązywania.

2.6.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

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

Nie

2.7.

Czy instalacja jest przewidziana do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

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

Nie

2.8.

Czy dla instalacji 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.

Prezydent Miasta , dn 25.10.2002r. ,
OSGK-II-7625/196/02,
Prezydent Miasta , dn 21.12.2006r. ,
OSGK-II-7660/102/06, 31.12.2016r.

Bazy danych i wykazy

3.1.

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkim
planie gospodarki odpadami?

[tak/nie]

Tak

3.2.

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej
bazie o gospodarce odpadami?

[tak/nie]

Tak
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3.3.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Środowiska?

3.4.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
[tak/nie]
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?

[tak/nie]

4.

Tak

Odpady

4.1.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do odzysku

Podać:
kod odpadu oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

150102 – 500 Mg/rok
191204 – 500 Mg/rok

4.2.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do unieszkodliwiania

Podać:
kod odpadu oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

-

4.3.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2003 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.4.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2003 r. (jeśli dotyczy)

-

4.5.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2004 r. (jeśli dotyczy)

79,500

4.6.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2004 r. (jeśli dotyczy)

-

4.7.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2005 r. (jeśli dotyczy)

135,400

4.8.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2005 r. (jeśli dotyczy)

-

4.9.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2006 r. (jeśli dotyczy)

215,200

4.10.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2006 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

[Mg]

[Mg]

-
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Tabela Nr 26. Instalacje i urządzenia przetwarzające odpady opakowaniowe i tworzywa sztuczne „BETESCA” Białystok
L.p.

Elementy charakterystyki składowiska
odpadów

1.

Zakres danych

Informacje o instalacji

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres instalacji

Chemiczna Spółdzielnia Pracy „BETESCA”
ul. Króla Z. Augusta 26
15-136 Białystok

1.2.

Gmina

Białystok

1.3.

Powiat

Białostocki

1.4.

Województwo

Podlaskie

1.5.

REGON (jeśli posiada)

000405725

1.6.

NIP (jeśli posiada)

532-02-02-693

1.7.

Rodzaj instalacji

1.8.

Opis stosowanych metod odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów

1.9.

Nazwa i adres właściciela instalacji

1.10.

REGON (jeśli posiada)

000405725

1.11.

NIP (jeśli posiada)

532-02-02-693

1.12.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
instalacją

1.13.

REGON (jeśli posiada)

000405725

1.14.

NIP (jeśli posiada)

532-02-02-693

1.15

Nazwa i adres zarządzającego instalacją

Podać:
proces odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Granulator GS300/400
R 14

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Chemiczna Spółdzielnia Pracy „BETESCA”
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
ul. Króla Z. Augusta 26
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
15-136 Białystok
terytorialnego).

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Chemiczna Spółdzielnia Pracy „BETESCA”
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
ul. Króla Z. Augusta 26
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
15-136 Białystok
terytorialnego).

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Chemiczna Spółdzielnia Pracy „BETESCA”
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
ul. Króla Z. Augusta 26
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
15-136 Białystok
terytorialnego).
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1.16

REGON (jeśli posiada)

000405725

1.17.

NIP (jeśli posiada)

532-02-02-693

1.18.

Czy kierownik instalacji posiada
wymagane kwalifikacje?

2.

[tak/nie]

nie

Decyzje administracyjne

2.1.

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

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

nie dotyczy

2.2.

Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)

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

nie dotyczy

2.3.

Pozwolenie na budowę

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

nie dotyczy

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie (jeśli dotyczy)

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

nie dotyczy

2.5.

Podać:
Zezwolenie na prowadzenie działalności
organ wydający, datę wydania decyzji,
w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania
znak decyzji,
odpadów (jeśli dotyczy)
termin obowiązywania.

2.6.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

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

nie dotyczy

2.7.

Czy instalacja jest przewidziana do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

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

nie dotyczy

2.8.

Czy dla instalacji 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.

Urząd Miejski w Białymstoku 19.08..2002
OSGK-II-7625/128/02 Do dnia 31.12.2011

Bazy danych i wykazy

3.1.

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkim
planie gospodarki odpadami?

[tak/nie]

tak

3.2.

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej
bazie o gospodarce odpadami?

[tak/nie]

Tak
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3.3.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Środowiska?

[tak/nie]

-

3.4.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
[tak/nie]
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?

-

4.

Odpady

4.1.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do odzysku

Podać:
kod odpadu oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

15 01 02 – 30 Mg/rok
15 01 01 – 4,0 Mg/rok

4.2.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do unieszkodliwiania

Podać:
kod odpadu oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

-

4.3.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2003 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

33

4.4.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2003 r. (jeśli dotyczy)

4.5.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2004 r. (jeśli dotyczy)

4.6.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2004 r. (jeśli dotyczy)

-

4.7.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2005 r. (jeśli dotyczy)

18,5

4.8.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2005 r. (jeśli dotyczy)

4.9.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2006 r. (jeśli dotyczy)

4.10.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2006 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

[Mg]

[Mg]

20,6

16,4
-
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Tabela Nr 27. Instalacje i urządzenia przetwarzające odpady opakowaniowe i tworzywa sztuczne P.H.U. „DAMI” Białystok
L.p.

Elementy charakterystyki składowiska
odpadów

1.

Zakres danych

Informacje o instalacji

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres instalacji

PHU „DAMI” Agnieszka Woźniak
Zuchów 31,15-506 Białystok

1.2.

Gmina

Białystok

1.3.

Powiat

Białostocki

1.4.

Województwo

Podlaskie

1.5.

REGON (jeśli posiada)

050685683

1.6.

NIP (jeśli posiada)

542-245-82-50

1.7.

Rodzaj instalacji

1.8.

Opis stosowanych metod odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów

1.9.

Nazwa i adres właściciela instalacji

1.10.

REGON (jeśli posiada)

050685683

1.11.

NIP (jeśli posiada)

542-245-82-50

1.12.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
instalacją

1.13.

REGON (jeśli posiada)

050685683

1.14.

NIP (jeśli posiada)

542-245-82-50

1.15

Nazwa i adres zarządzającego instalacją

1.16

REGON (jeśli posiada)

Podać:
proces odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Rozdrabnianie przez mielenie
R 14

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
PHU „DAMI” Agnieszka Woźniak
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
Zuchów 31,15-506 Białystok
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
terytorialnego).

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
PHU „DAMI” Agnieszka Woźniak
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
Zuchów 31,15-506 Białystok
terytorialnego).

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
PHU „DAMI” Agnieszka Woźniak
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
Zuchów 31,15-506 Białystok
terytorialnego).
050685683
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1.17.

NIP (jeśli posiada)

1.18.

Czy kierownik instalacji posiada
wymagane kwalifikacje?

2.

542-245-82-50
[tak/nie]

nie dotyczy

Decyzje administracyjne

2.1.

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

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

nie dotyczy

2.2.

Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)

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

nie dotyczy

2.3.

Pozwolenie na budowę

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

nie dotyczy

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie (jeśli dotyczy)

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

nie dotyczy

2.5.

Podać:
Zezwolenie na prowadzenie działalności
organ wydający, datę wydania decyzji,
w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania
znak decyzji,
odpadów (jeśli dotyczy)
termin obowiązywania.

2.6.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

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

nie dotyczy

2.7.

Czy instalacja jest przewidziana do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

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

nie dotyczy

2.8.

Czy dla instalacji 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.

Urząd Miasta Białystok, wydana 22.04.2002, znak OSGK-II-7625/72/02
do 30.03.2012

Bazy danych i wykazy

3.1.

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkim
planie gospodarki odpadami?

[tak/nie]

tak

3.2.

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej
bazie o gospodarce odpadami?

[tak/nie]

Tak

3.3.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Środowiska?

[tak/nie]

Nie
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3.4.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
[tak/nie]
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?

4.

Nie
Odpady

4.1.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do odzysku

Podać:
kod odpadu oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

16 01 19 – 80 Mg/rok

4.2.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do unieszkodliwiania

Podać:
kod odpadu oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

-

4.3.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2003 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

4.4.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2003 r. (jeśli dotyczy)

4.5.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2004 r. (jeśli dotyczy)

4.6.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2004 r. (jeśli dotyczy)

-

4.7.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2005 r. (jeśli dotyczy)

220,8

4.8.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2005 r. (jeśli dotyczy)

4.9.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2006 r. (jeśli dotyczy)

4.10.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2006 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

[Mg]

[Mg]

274,8

77,3
-
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Tabela Nr 28. Instalacje i urządzenia przetwarzające odpady opakowaniowe i tworzywa sztuczne P.P.H.U. „KOŁOPLAST”
Białystok
L.p.

Elementy charakterystyki instalacji

Zakres danych

Informacje o instalacji

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres instalacji

P.P.H.U. KOŁOPLAST Maciej Kołodko
15-197 Białystok,
ul. Kluka 34 A

1.2.

Gmina

Białystok

1.3.

Powiat

Białystok

1.4.

Województwo

Podlaskie

1.5.

REGON (jeśli posiada)

050468069

1.6.

NIP (jeśli posiada)

542-156-34-24

1.7.

Rodzaj instalacji

1.8

Opis stosowanych metod odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów

1.9.

Nazwa i adres właściciela instalacji

1.10.

REGON (jeśli posiada)

050468069

1.11.

NIP (jeśli posiada)

542-156-34-24

1.12.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
instalacją

1.13.

REGON (jeśli posiada)

050468069

1.14.

NIP (jeśli posiada)

542-156-34-24

Podać:
proces odzysku lub unieszkodliwiania odpadów1)

Przetwórstwo tworzyw sztucznych – odzysk odpadów
R14
Mielenie, aglomeracja, regramulacja

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
P.P.H.U. KOŁOPLAST Maciej Kołodko
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
15-197 Białystok,
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
ul. Kluka 34 A
terytorialnego).

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
P.P.H.U. KOŁOPLAST Maciej Kołodko
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
15-197 Białystok,
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
ul. Kluka 34 A
terytorialnego).
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1.15.

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
P.P.H.U. KOŁOPLAST Maciej Kołodko
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
Nazwa i adres zarządzającego instalacją
15-197 Białystok,
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
ul. Kluka 34 A
terytorialnego).

1.16.

REGON (jeśli posiada)

050468069

1.17.

NIP (jeśli posiada)

542-156-34-24

1.18.

Czy kierownik instalacji posiada
wymagane kwalifikacje
(jeśli dotyczy)?

2.

Decyzje administracyjne

2.1.

[tak/nie]

tak

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.

Zezwolenie na prowadzenie działalności
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
w zakresie odzysku lub
decyzji, termin obowiązywania.
unieszkodliwiania odpadów

Decyzja ur. OSGK 7625/103/03
Z dnia 07.11.2003r. – termin obowiązywania do dn. 31.10.2013 r. wyd. przez UM w Białymstoku

2.6.

Pozwolenie zintegrowane
(jeśli dotyczy)

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

-

2.7.

Czy instalacja jest przewidziana do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

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

-

2.8.

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji:
Czy dla instalacji była wydana decyzja w podstawę prawną, organ wydający, datę wydania
sprawie wstrzymania działalności?
decyzji, znak decyzji,
termin wstrzymania działalności.

3.

Bazy danych i wykazy

3.1.

Czy instalacja jest ujęta
w wojewódzkim planie gospodarki
odpadami?

[tak/nie]

Tak

3.2.

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej
bazie o gospodarce odpadami?

[tak/nie]

Tak

-
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3.3.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Środowiska?

[tak/nie]

Tak

3.4.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
[tak/nie]
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?

Tak

4.

Odpady

4.1.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do odzysku

4.2.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do unieszkodliwiania

4.3.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2003 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

150102- 75,20
160119 – 8,25
070213 – 5,15
040222 – 4,3

4.4.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2003 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.5.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2004 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

150102 – 100,45
160119 – 11,74
070213 – 8,34
040222 – 8,94

4.6.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2004 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.7.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2005 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

150102 – 152,4
160119 – 65,2
070213 – 42,8
040222 – 5,8

4.8.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2005 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.9.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2006 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

150102 – 175,05
160119 – 77,7
070213 – 55,31
040222 -6,34

4.10.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2006 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

Zgodnie z decyzją z pkt. 25: 150102 – 500 Mg/rok
Podać:
070213 – 150 Mg/rok
kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu. 160119 – 150 Mg/rok
040222 – 50 Mg/rok
Podać:
kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.
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Tabela Nr 29. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „RAU” Suwałki
L.p.

Elementy charakterystyki instalacji

Zakres danych

Informacje o instalacji

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres instalacji

Instalacja do odzysku odpadów z tworzyw sztucznych
Ul. Północnych 27
16-400 Suwałki

1.2.

Gmina

Miasto Suwałki

1.3.

Powiat

Suwalski

1.4.

Województwo

Podlaskie

1.5.

REGON (jeśli posiada)

790064436

1.6.

NIP (jeśli posiada)

8440007507

1.7.

Rodzaj instalacji

1.8

Opis stosowanych metod odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów

1.9.

Nazwa i adres właściciela instalacji

1.10.

REGON (jeśli posiada)

790064436

1.11.

NIP (jeśli posiada)

8440007507

1.12.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
instalacją

1.13.

REGON (jeśli posiada)

Podać:
proces odzysku lub unieszkodliwiania odpadów1)

Urządzenie zagęszczające
granularka
Mielenie, zagęszczanie odpadów, granulowanie
Powtórne wykorzystywanie do produkcji

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
Osoba fizyczna prowadząca działalność PPHU RAU Suwałki
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
Ul. Północna 27
terytorialnego).

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
PPHU RAU
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
Ul. Północna 27
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
16-400 Suwałki
terytorialnego).
790064436
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1.14.

NIP (jeśli posiada)

8440007507

1.15.

Nazwa i adres zarządzającego instalacją

1.16.

REGON (jeśli posiada)

790064436

1.17.

NIP (jeśli posiada)

8440007507

1.18.

Czy kierownik instalacji posiada
wymagane kwalifikacje
(jeśli dotyczy)?

2.

Decyzje administracyjne

2.1.

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
PPHU RAU
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
Ul. Północna 27
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
16-400 Suwałki
terytorialnego).

[tak/nie]

Nie dotyczy

Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)

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

Nie dotyczy

2.2.

Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu
(jeśli dotyczy)

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

Nie dotyczy

2.3.

Pozwolenie na budowę

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

Nie dotyczy

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie
(jeśli dotyczy)

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

Nie dotyczy

2.5.

Zezwolenie na prowadzenie działalności
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
w zakresie odzysku lub
decyzji, termin obowiązywania.
unieszkodliwiania odpadów

Urząd Miejski w Suwałkach OSGK17638-65/03 z dnia 20.10.2003r.
Do 30.09.2013r.

2.6.

Pozwolenie zintegrowane
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji, termin obowiązywania.
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2.7.

Czy instalacja jest przewidziana do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

2.8.

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji:
Czy dla instalacji była wydana decyzja w podstawę prawną, organ wydający, datę wydania
sprawie wstrzymania działalności?
decyzji, znak decyzji,
termin wstrzymania działalności.

3.

Bazy danych i wykazy

3.1.

3.2.

Czy instalacja jest ujęta
w wojewódzkim planie gospodarki
odpadami?
Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej
bazie
o gospodarce odpadami?

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

Nie dotyczy

Nie

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

3.3.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Środowiska?

3.4.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
[tak/nie]
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?

4.

Odpady

4.1.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do odzysku

Podać:
150102 – 10
kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu. 200139 – 9

4.2.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do unieszkodliwiania

Podać:
Nie dotyczy
kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

4.3.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2003 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

Nie dotyczy

4.4.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2003 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

Nie dotyczy

4.5.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2004 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

12,7
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4.6.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2004 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

Nie dotyczy

4.7.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2005 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

14,74

4.8.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2005 r. (jeśli
dotyczy)

[Mg]

Nie dotyczy

4.9.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2006 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

8,67

4.10.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2006 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

Nie dotyczy
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Tabela Nr 30. Rigips Polska – Stawiany Sp. z o.o. Zakład Produkcji Styropianu ŁomŜa
Lp.

Elementy charakterystyki

Zakres danych

Informacje o instalacji

1

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres instalacji

Rigips Polska – Stawiany Sp. z o.o. Zakład Produkcji Styropianu w ŁomŜy
Ul. Poznańska 103
18-400 ŁomŜa

1.2

Gmina

ŁomŜa

1.3

Powiat

Miasto ŁomŜa

1.4

Województwo

Podlaskie

1.5

REGON (jeśli posiada)

001412325

1.6

NIP (jeśli posiada)

662-005-01-59

1.7

Rodzaj instalacji

1.8

Opis stosowanych metod odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów

1.9

Nazwa i adres właściciela instalacji

1.10

REGON (jeśli posiada)

001412325

1.11

NIP (jeśli posiada)

662-005-01-59

1.12

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
instalacją

1.13

REGON (jeśli posiada)

001412325

1.14

NIP (jeśli posiada)

662-005-01-59

Podać: proces odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów 1).

R5

Recykling styropianu
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)

Rigips Polska – Stawiany Sp. z o.o.
Zakład Produkcji Styropianu w ŁomŜy
Ul. Poznańska 103
18-400 ŁomŜa

Rigips Polska – Stawiany Sp. z o.o.
Zakład Produkcji Styropianu w ŁomŜy
Ul. Poznańska 103
18-400 ŁomŜa
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Podać: czy jest to jednostka samorządu
terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca
prywatny. Kapitał mieszany (podać …udziału
jednostek samorządu terytorialnego)

Rigips Polska – Stawiany Sp. z o.o.
Zakład Produkcji Styropianu w ŁomŜy
Ul. Poznańska 103
18-400 ŁomŜa

1.15

Nazwa i adres zarządzającego
instalacją

1.16

REGON (jeśli posiada)

001412325

1.17

NIP (jeśli posiada)

662-005-01-59

1.18

Czy kierownik instalacji posiada
wymagane kwalifikacje (jeśli dotyczy)?

Nie dotyczy
[tak/nie]

2

Decyzje administracyjne

2.1

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

Podać organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji

Nie dotyczy

2.2

Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli dotycz)

Podać organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji

Nie dotyczy

2.3

Pozwolenie na budowę

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

Nie dotyczy

Podać organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji

Nie dotyczy

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

Prezydent Miasta ŁomŜa decyzja z dnia 25.03.2004 Nr GKO. 7066-14/04
Obowiązuje do dnia 28.02.2014

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

Nie dotyczy

2.4
2.5

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

2.6

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

2.7

Czy instalacja jest przewidziana do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

2.8

Czy dla instalacji była wydana decyzja
w sprawie wstrzymania działalności?

3

Bazy danych i wykazy

3.1

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkim
planie gospodarki odpadami?

[tak/nie]

Tak

3.2

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej
bazie o gospodarce odpadami?

[tak/nie]

Tak

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

Nie

Nie
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3.3
3.4

Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Środowiska?
Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego

4

Odpady

4.1

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do odzysku

4.2

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do unieszkodliwiania

4.3

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2003 r (jeśli dotyczy)

4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Masa odpadów poddana
unieszkodliwianiu w 2003 r (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddana odzyskowi w
2004 r (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
unieszkodliwianiu w 2004 r (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddana odzyskowi w
2005 r (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
unieszkodliwianiu w 2005 r (jeśli
dotyczy)

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

Podać:
Kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego
odpadu
Podać:
Kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego
odpadu

15 01 02 - 308

-

[Mg]

0

[Mg]

-

[Mg]

298,29

[Mg]

-

[Mg]

291,51

[Mg]

326

4.9

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2006 r (jeśli dotyczy)

[Mg]

4.10

Masa odpadów poddana
unieszkodliwianiu w 2006 r (jeśli
dotyczy)

[Mg]

-
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Tabela Nr 31. Przedsiębiorstwo Handlowe „GABO” Zwierki
Lp.

Elementy charakterystyki

Zakres danych

Informacje o instalacji

1

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres instalacji

PPH „GABO” Jerzy Grabowski
Ul. Zwierki 3
16-060 Zabłudów

1.2

Gmina

Zabłudów

1.3

Powiat

białostocki

1.4

Województwo

Podlaskie

1.5

REGON (jeśli posiada)

-

1.6

NIP (jeśli posiada)

-

1.7

Rodzaj instalacji

1.8

Opis stosowanych metod odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów

1.9

Nazwa i adres właściciela instalacji

1.10

REGON (jeśli posiada)

-

1.11

NIP (jeśli posiada)

-

1.12

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
instalacją

1.13

REGON (jeśli posiada)

-

1.14

NIP (jeśli posiada)

-

Podać: proces odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów 1).

R14

Zagęszczarka odpadów foliowych, regranularka
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)

PPH „GABO” Jerzy Grabowski
Ul. Zwierki 3
16-060 Zabłudów

PPH „GABO” Jerzy Grabowski
Ul. Zwierki 3
16-060 Zabłudów
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Podać: czy jest to jednostka samorządu
terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca
prywatny. Kapitał mieszany (podać …udziału
jednostek samorządu terytorialnego)

PPH „GABO” Jerzy Grabowski
Ul. Zwierki 3
16-060 Zabłudów

1.15

Nazwa i adres zarządzającego
instalacją

1.16

REGON (jeśli posiada)

-

1.17

NIP (jeśli posiada)

-

1.18

Czy kierownik instalacji posiada
wymagane kwalifikacje (jeśli dotyczy)?

[tak/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
zagospodarowania terenu (jeśli dotycz)

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

-

Podać organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji

-

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

RŚ.V.76441/46/2005 z dnia 22.08.2005r. Starostwo Powiatowe w Białymstoku

2.4
2.5

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

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

-

2.6

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

2.7

Czy instalacja jest przewidziana do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

2.8

Czy dla instalacji była wydana decyzja
w sprawie wstrzymania działalności?

3

Bazy danych i wykazy

3.1

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkim
planie gospodarki odpadami?

[tak/nie]

Tak

3.2

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej
bazie o gospodarce odpadami?

[tak/nie]

Tak

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

-

-
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3.3
3.4

Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Środowiska?
Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego

4

Odpady

4.1

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do odzysku

4.2

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do unieszkodliwiania

4.3

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2003 r. (jeśli dotyczy)

4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

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

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

Podać:
Kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego
odpadu
Podać:
Kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego
odpadu

150102 - 670

-

[Mg]

-

[Mg]

-

[Mg]

-

[Mg]

-

[Mg]

-

[Mg]

144

4.9

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2006 r (jeśli dotyczy)

[Mg]

4.10

Masa odpadów poddana
unieszkodliwianiu w 2006 r (jeśli
dotyczy)

[Mg]

-
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Tabela Nr 32. Przedsiębiorstwo „ANWILEX” Sp. z o.o. Białystok
Lp.

Elementy charakterystyki

Zakres danych

Informacje o instalacji

1

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres instalacji

Przedsiębiorstwo „ANWILEDX” Sp. z o.o.
Ul. Elewatorska 29
15-620 Białystok

1.2

Gmina

Białystok

1.3

Powiat

białostocki

1.4

Województwo

Podlaskie

1.5

REGON (jeśli posiada)

-

1.6

NIP (jeśli posiada)

-

1.7

Rodzaj instalacji

1.8

Opis stosowanych metod odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów

1.9

Nazwa i adres właściciela instalacji

1.10

REGON (jeśli posiada)

-

1.11

NIP (jeśli posiada)

-

1.12

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
instalacją

1.13

REGON (jeśli posiada)

-

1.14

NIP (jeśli posiada)

-

Podać: proces odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów 1).

R15

2 młyny Mercodor, młyn SG3048, młyn SG3060
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)

Przedsiębiorstwo „ANWILEDX” Sp. z o.o.
Ul. Elewatorska 29
15-620 Białystok

Przedsiębiorstwo „ANWILEDX” Sp. z o.o.
Ul. Elewatorska 29
15-620 Białystok
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Podać: czy jest to jednostka samorządu
terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca
prywatny. Kapitał mieszany (podać …udziału
jednostek samorządu terytorialnego)

Przedsiębiorstwo „ANWILEDX” Sp. z o.o.
Ul. Elewatorska 29
15-620 Białystok

1.15

Nazwa i adres zarządzającego
instalacją

1.16

REGON (jeśli posiada)

-

1.17

NIP (jeśli posiada)

-

1.18

Czy kierownik instalacji posiada
wymagane kwalifikacje (jeśli dotyczy)?

[tak/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
zagospodarowania terenu (jeśli dotycz)

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

-

Podać organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji

-

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

OSGR-2-7660/4/06
16.01.2006 Urząd Miasta Białystok

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

-

2.4
2.5

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

2.6

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

2.7

Czy instalacja jest przewidziana do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

2.8

Czy dla instalacji była wydana decyzja
w sprawie wstrzymania działalności?

3

Bazy danych i wykazy

3.1

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkim
planie gospodarki odpadami?

[tak/nie]

Tak

3.2

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej
bazie o gospodarce odpadami?

[tak/nie]

Tak

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

-

-
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3.3
3.4

Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Środowiska?
Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego

4

Odpady

4.1

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do odzysku

4.2

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do unieszkodliwiania

4.3

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2003 r. (jeśli dotyczy)

4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

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

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

Podać:
Kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego
odpadu
Podać:
Kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego
odpadu

120105, 160119 - 940

-

[Mg]

-

[Mg]

-

[Mg]

-

[Mg]

-

[Mg]

-

[Mg]

-

313,5

4.9

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2006 r (jeśli dotyczy)

[Mg]

4.10

Masa odpadów poddana
unieszkodliwianiu w 2006 r (jeśli
dotyczy)

[Mg]

-
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Tabela Nr 33. Spółdzielnia Inwalidów Głuchoniemych im. J. Rogowskiego „SIGNA” Choroszcz
Lp.

Elementy charakterystyki

Zakres danych

Informacje o instalacji

1

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres instalacji

Spółdzielnia Inwalidów Głuchoniemych im. J. Rogowskiego „SIGNA”
Ul. Warszawska 52
16-070 Choroszcz

1.2

Gmina

Choroszcz

1.3

Powiat

białostocki

1.4

Województwo

Podlaskie

1.5

REGON (jeśli posiada)

-

1.6

NIP (jeśli posiada)

-

1.7

Rodzaj instalacji

1.8

Opis stosowanych metod odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów

1.9

Nazwa i adres właściciela instalacji

1.10

REGON (jeśli posiada)

-

1.11

NIP (jeśli posiada)

-

1.12

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
instalacją

1.13

REGON (jeśli posiada)

-

1.14

NIP (jeśli posiada)

-

Podać: proces odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów 1).

R14

2 młyny noŜowe NTP4 i NTP3
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)

Spółdzielnia Inwalidów Głuchoniemych im. J. Rogowskiego „SIGNA”
Ul. Warszawska 52
16-070 Choroszcz

Spółdzielnia Inwalidów Głuchoniemych im. J. Rogowskiego „SIGNA”
Ul. Warszawska 52
16-070 Choroszcz
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Podać: czy jest to jednostka samorządu
terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca
prywatny. Kapitał mieszany (podać …udziału
jednostek samorządu terytorialnego)

Spółdzielnia Inwalidów Głuchoniemych im. J. Rogowskiego „SIGNA”
Ul. Warszawska 52
16-070 Choroszcz

1.15

Nazwa i adres zarządzającego
instalacją

1.16

REGON (jeśli posiada)

-

1.17

NIP (jeśli posiada)

-

1.18

Czy kierownik instalacji posiada
wymagane kwalifikacje (jeśli dotyczy)?

[tak/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
zagospodarowania terenu (jeśli dotycz)

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

-

Podać organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji

-

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

RŚ.V. 76440/125/2002/04
22.01.2005 Starostwo Powiatowe w Białymstoku

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

-

2.4
2.5

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

2.6

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

2.7

Czy instalacja jest przewidziana do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

2.8

Czy dla instalacji była wydana decyzja
w sprawie wstrzymania działalności?

3

Bazy danych i wykazy

3.1

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkim
planie gospodarki odpadami?

[tak/nie]

Tak

3.2

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej
bazie o gospodarce odpadami?

[tak/nie]

Tak

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

-

-
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3.3
3.4

Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Środowiska?
Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego

4

Odpady

4.1

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do odzysku

4.2

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do unieszkodliwiania

4.3

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2003 r. (jeśli dotyczy)

4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

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

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

Podać:
Kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego
odpadu
Podać:
Kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego
odpadu

150102 – 453,6

-

[Mg]

-

[Mg]

-

[Mg]

-

[Mg]

-

[Mg]

-

[Mg]

-

76

4.9

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2006 r (jeśli dotyczy)

[Mg]

4.10

Masa odpadów poddana
unieszkodliwianiu w 2006 r (jeśli
dotyczy)

[Mg]

-
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Tabela Nr 34. Przedsiębiorstwo „HERMES RECYKLING” Sp. z o.o. Białystok
Lp.

Elementy charakterystyki

Zakres danych

Informacje o instalacji

1

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres instalacji

Przedsiębiorstwo „HERMES RECYKLING” Sp. z o.o.
Ul. Dąbrowskiego 28
15-872 Białystok

1.2

Gmina

Białystok

1.3

Powiat

białostocki

1.4

Województwo

Podlaskie

1.5

REGON (jeśli posiada)

-

1.6

NIP (jeśli posiada)

-

1.7

Rodzaj instalacji

1.8

Opis stosowanych metod odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów

1.9

Nazwa i adres właściciela instalacji

1.10

REGON (jeśli posiada)

-

1.11

NIP (jeśli posiada)

-

1.12

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
instalacją

1.13

REGON (jeśli posiada)

-

1.14

NIP (jeśli posiada)

-

Podać: proces odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów 1).

R14

Belownica i granularka
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)

Przedsiębiorstwo „HERMES RECYKLING” Sp. z o.o.
Ul. Dąbrowskiego 28
15-872 Białystok

Przedsiębiorstwo „HERMES RECYKLING” Sp. z o.o.
Ul. Dąbrowskiego 28
15-872 Białystok
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Podać: czy jest to jednostka samorządu
terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca
prywatny. Kapitał mieszany (podać …udziału
jednostek samorządu terytorialnego)

Przedsiębiorstwo „HERMES RECYKLING” Sp. z o.o.
Ul. Dąbrowskiego 28
15-872 Białystok

1.15

Nazwa i adres zarządzającego
instalacją

1.16

REGON (jeśli posiada)

-

1.17

NIP (jeśli posiada)

-

1.18

Czy kierownik instalacji posiada
wymagane kwalifikacje (jeśli dotyczy)?

[tak/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
zagospodarowania terenu (jeśli dotycz)

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

-

Podać organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji

-

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

OSGK.-2/76/60/34/04
Z dnia 02.07.2004 Urząd Miasta Białystok

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

-

2.4
2.5

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

2.6

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

2.7

Czy instalacja jest przewidziana do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

2.8

Czy dla instalacji była wydana decyzja
w sprawie wstrzymania działalności?

3

Bazy danych i wykazy

3.1

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkim
planie gospodarki odpadami?

[tak/nie]

Tak

3.2

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej
bazie o gospodarce odpadami?

[tak/nie]

Tak

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

-

-
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3.3
3.4

Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Środowiska?
Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego

4

Odpady

4.1

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do odzysku

4.2

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do unieszkodliwiania

4.3

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2003 r. (jeśli dotyczy)

4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

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

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

Podać:
Kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego
odpadu
Podać:
Kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego
odpadu

150102 – 3 400

-

[Mg]

-

[Mg]

-

[Mg]

-

[Mg]

-

[Mg]

-

[Mg]

-

2378,3

4.9

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2006 r (jeśli dotyczy)

[Mg]

4.10

Masa odpadów poddana
unieszkodliwianiu w 2006 r (jeśli
dotyczy)

[Mg]

-
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Tabela Nr 35. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Suwałki
L.p.

Elementy charakterystyki instalacji

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres instalacji

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych ul. Buczka 150 a Suwałki

1.2.

Gmina

Suwałki

1.3.

Powiat

Suwalskie

1.4.

Województwo

Podlaskie

1.5.

REGON (jeśli posiada)

790162156

1.6.

NIP (jeśli posiada)

1.7.

Rodzaj instalacji

1.8

Opis stosowanych metod odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów

Zakres danych

Informacje o instalacji

844-10-07-515
Podać:
proces odzysku lub unieszkodliwiania odpadów1)

1. komora zamknięta biostabilizatora
2. Linia do segregacji odpadów
1. Metoda D8 biologiczne unieszkodliwianie odpadów w biostabilizatorze metodą DANO
2. Metoda R15 przetwarzanie odpadów w celu przygotowania ich do odzysku

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

1.9.

Nazwa i adres właściciela instalacji

1.10.

REGON (jeśli posiada)

000523376

1.11.

NIP (jeśli posiada)

8441121381

1.12.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
instalacją

1.13.

REGON (jeśli posiada)

000523376

1.14.

NIP (jeśli posiada)

8441121381

1.15.

Nazwa i adres zarządzającego instalacją

1.16.

REGON (jeśli posiada)

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

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
Ul. Buczka 150 a
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
Suwałki
terytorialnego).
790162156
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1.17.

NIP (jeśli posiada)

1.18.

Czy kierownik instalacji posiada
wymagane kwalifikacje
(jeśli dotyczy)?

2.

Decyzje administracyjne

2.1.

844-10-07-515
[tak/nie]

Świadectwo kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami nr 003 z 4 lipca 2002 roku

Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)

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

Wójt Gminy Suwałki decyzja nr OŚ.P7335/3/92 z dnia 25.03.1992 roku

2.2.

Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu
(jeśli dotyczy)

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

Nie dotyczy

2.3.

Pozwolenie na budowę

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

Urząd Rejonowy w Suwałkach decyzja Nr OA.JU.7351/10/6/92 z dnia 17.09.1992 roku

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie
(jeśli dotyczy)

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

Nie dotyczy

2.5.

Zezwolenie na prowadzenie działalności
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
w zakresie odzysku lub
decyzji, termin obowiązywania.
unieszkodliwiania odpadów

Pozwolenie zintegrowane Podlaski Urząd Wojewódzki decyzja nr ŚR.I.K.A. 66141/3/06 z dnia 16
listopada 2006r. – okres waŜności 10 lat

2.6.

Pozwolenie zintegrowane
(jeśli dotyczy)

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

Podlaski Urząd Wojewódzki decyzja nr ŚR.I.KA66141/3/06 z dnia 16 listopada 2006 roku

2.7.

Czy instalacja jest przewidziana do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

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

Nie dotyczy

2.8.

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji:
Czy dla instalacji była wydana decyzja w podstawę prawną, organ wydający, datę wydania
sprawie wstrzymania działalności?
decyzji, znak decyzji,
termin wstrzymania działalności.

3.

Bazy danych i wykazy

3.1.

Czy instalacja jest ujęta
w wojewódzkim planie gospodarki
odpadami?

3.2.

3.3.
3.4.

Nie

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

Czy instalacja jest ujęta w bazie
[tak/nie]
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?

Tak

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej
bazie
o gospodarce odpadami?
Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Środowiska?
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4.

Odpady

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do odzysku

150101 – 100
150102 – 100
150103 - 40
150104 – 70
150105 – 50
150106 – 500
Podać:
150107- 70
kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu. 200101 – 150
200102 – 100
200138 – 40
200139 – 40
200140 – 100
200199 – 80
200307 – 50

4.2.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do unieszkodliwiania

020103 – 40
020106 – 40
020107 – 30
020199 – 40
020601 – 40
020381 – 30
020382 -1000
010399 – 50
030105 – 100
150101 – 20
Podać:
160306 – 40
2)
kod odpadu oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu. 160380 – 80
200101 – 10
200108 – 70
200138 – 20
200201 – 60
200203 – 40
200301- 18800
200302 – 360
200303 – 60
200399 - 20

4.3.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2003 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

485,00

4.4.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2003 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

15631,84

4.1.
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4.5.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2004 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

676,61

4.6.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2004 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

14826,85

4.7.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2005 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

886,04

4.8.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2005 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

15027,10

4.9.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2006 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

819,87

4.10.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2006 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

15530,9
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Tabela Nr 36. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Hryniewicze
L.p.

Elementy charakterystyki składowiska
odpadów

1.

Zakres danych

Informacje o instalacji

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres instalacji

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
16-061 Hryniewicze

1.2.

Gmina

Juchnowiec Kościelny

1.3.

Powiat

Białostocki

1.4.

Województwo

Podlaskie

1.5.

REGON (jeśli posiada)

050001472

1.6.

NIP (jeśli posiada)

542-020-03-81

1.7.

Rodzaj instalacji

1.8.

Opis stosowanych metod odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów

1.9.

Nazwa i adres właściciela instalacji

Podać:
proces odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

R 15
R3
Sortowanie
Kompostowanie

PUHP „LECH” Sp. z o.o.
Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
ul. Kombatantów 4
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
15-110 Białystok
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
jednostka samorządu terytorialnego
terytorialnego).
100 % udziału jednostek samorządu terytorialnego

1.10. REGON (jeśli posiada)

050001472

1.11. NIP (jeśli posiada)

542-020-03-81

1.12.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
instalacją

PUHP „LECH” Sp. z o.o.
Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
ul. Kombatantów 4
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
15-110 Białystok
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
jednostka samorządu terytorialnego
terytorialnego).
100 % udziału jednostek samorządu terytorialnego

1.13. REGON (jeśli posiada)

050001472

1.14. NIP (jeśli posiada)

542-020-03-81
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1.15

Nazwa i adres zarządzającego instalacją

1.16

REGON (jeśli posiada)

PUHP „LECH” Sp. z o.o.
Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
ul. Kombatantów 4
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
15-110 Białystok
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
jednostka samorządu terytorialnego
terytorialnego).
100 % udziału jednostek samorządu terytorialnego
050001472

1.17. NIP (jeśli posiada)
1.18.

Czy kierownik instalacji posiada wymagane
kwalifikacje?

2.

542-020-03-81
[tak/nie]

Tak

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.

-

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie (jeśli dotyczy)

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

-

2.5.

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

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

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

2.6.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

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

Nie dotyczy

2.7.

Czy instalacja jest przewidziana do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

2.8.

Czy dla instalacji była wydana decyzja w
sprawie wstrzymania działalności?

3.

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

Bazy danych i wykazy
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3.1.

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkim
planie gospodarki odpadami?

[tak/nie]

Tak

3.2.

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej
bazie o gospodarce odpadami?

[tak/nie]

Tak

3.3.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Środowiska?

[tak/nie]

Tak

3.4.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?

[tak/nie]

Tak

4.

Odpady

4.1.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do
odzysku

Podać:
kod odpadu oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

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

4.2.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do
unieszkodliwiania

Podać:
kod odpadu oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

-

4.3.

Masa odpadów poddana odzyskowi w 2003
r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

43 078,43

4.4.

Masa odpadów poddana unieszkodliwieniu w
[Mg]
2003 r. (jeśli dotyczy)

4.5.

Masa odpadów poddana odzyskowi w 2004
r. (jeśli dotyczy)

4.6.

Masa odpadów poddana unieszkodliwieniu w
[Mg]
2004 r. (jeśli dotyczy)

-

4.7.

Masa odpadów poddana odzyskowi w 2005
r. (jeśli dotyczy)

50 332,75

4.8.

Masa odpadów poddana unieszkodliwieniu w
[Mg]
2005 r. (jeśli dotyczy)

-

4.9.

Masa odpadów poddana odzyskowi w 2006
r. (jeśli dotyczy)

46 508,49

4.10.

Masa odpadów poddana unieszkodliwieniu w
[Mg]
2006 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

[Mg]

[Mg]

48 126,54

-
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Tabela Nr 37. Instalacje i urządzenia przetwarzające odpady pochodzenia zwierzęcego w przetwórstwie produktów
spoŜywczych „KEMOS” Suwałki
L.p.

Elementy charakterystyki instalacji

Zakres danych

Informacje o instalacji

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres instalacji

ZPP KEMOS Sp. j. ul. Wojska Polskiego 112 A, 16-400 Suwałki

1.2.

Gmina

Suwałki

1.3.

Powiat

Suwałki

1.4.

Województwo

Podlaskie

1.5.

REGON (jeśli posiada)

050574535

1.6.

NIP (jeśli posiada)

542-24-01-391

1.7.

Rodzaj instalacji

1.8

Opis stosowanych metod odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów

Podać:
proces odzysku lub unieszkodliwiania odpadów1)

R14
Metoda hartmanna

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
ZPP Kemos Sp.j. – przedsiębiorstwo prywatne
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
Ul. Generała Andersa 38/304
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
15-113 Białystok
terytorialnego).

1.9.

Nazwa i adres właściciela instalacji

1.10.

REGON (jeśli posiada)

050574535

1.11.

NIP (jeśli posiada)

542-24-01-391

1.12.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
instalacją

1.13.

REGON (jeśli posiada)

1.14.

NIP (jeśli posiada)

1.15.

Nazwa i adres zarządzającego instalacją

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Animex – Grupa Drobiarska Sp. z o.o.
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
Ul. Wojska Polskiego 112A
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
16-400 Suwałki
terytorialnego).

872-10-02-714
Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
ZPP KEMOS Sp.j. ul. Wojska Polskiego 112 A
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
16-400 Suwałki
terytorialnego).
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1.16.

REGON (jeśli posiada)

050574535

1.17.

NIP (jeśli posiada)

542-24-01-391

1.18.

Czy kierownik instalacji posiada
wymagane kwalifikacje
(jeśli dotyczy)?

2.

Decyzje administracyjne

2.1.

[tak/nie]

-

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.

Zezwolenie na prowadzenie działalności
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
w zakresie odzysku lub
decyzji, termin obowiązywania.
unieszkodliwiania odpadów

-

2.6.

Pozwolenie zintegrowane
(jeśli dotyczy)

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

Urząd Miejski w Suwałkach
Decyzja OSGK.II.7624-32/2/06 z dnia 10.07.2006 r. waŜna do 01.03.2016 r.

2.7.

Czy instalacja jest przewidziana do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

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

-

2.8.

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji:
Czy dla instalacji była wydana decyzja w podstawę prawną, organ wydający, datę wydania
sprawie wstrzymania działalności?
decyzji, znak decyzji,
termin wstrzymania działalności.

3.

Bazy danych i wykazy

3.1.

Czy instalacja jest ujęta
w wojewódzkim planie gospodarki
odpadami?

[tak/nie]

Tak

3.2.

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej
bazie
o gospodarce odpadami?

[tak/nie]

Tak

Nie
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3.3.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Środowiska?

3.4.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
[tak/nie]
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?

4.

Odpady

4.1.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do odzysku

020201 – 9 000,00
Podać:
020202 – 24 000,00
kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.
020203 – 3 000,00

4.2.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do unieszkodliwiania

Podać:
kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

4.3.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2003 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

6092,1239

4.4.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2003 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.5.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2004 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

7944,117

4.6.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2004 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.7.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2005 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

9621,131

4.8.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2005 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.9.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2006 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

9668,717

4.10.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2006 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

[tak/nie]

Tak

-
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Tabela Nr 38. Instalacje i urządzenia przetwarzające odpady pochodzenia zwierzęcego w przetwórstwie produktów
spoŜywczych „EKO-STOK” Sp. z o.o. Rutki
L.p.

Elementy charakterystyki instalacji

Zakres danych

Informacje o instalacji

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres instalacji

EKO-STOK Sp. z o.o.
Górskie Ponikły Stok 50
18-312 Rutki

1.2.

Gmina

Rutki Kossaki

1.3.

Powiat

Zambrów

1.4.

Województwo

Podlaskie

1.5.

REGON (jeśli posiada)

200043144

1.6.

NIP (jeśli posiada)

723-157-19-82
Podać:
proces odzysku lub unieszkodliwiania odpadów1)

1. Przyjęcie surowca i rozdrobnienie
2. Poddanie obróbce termicznej w destruktorach 3 szt.
3. Oddzielenie tłuszczu
4. Mielenie mączki i oczyszczenie tłuszczu
5. Dystrybucja

1.7.

Rodzaj instalacji

1.8

Opis stosowanych metod odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów

1.9.

Nazwa i adres właściciela instalacji

1.10.

REGON (jeśli posiada)

200043144

1.11.

NIP (jeśli posiada)

723-157-19-82

1.12.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
instalacją

1.13.

REGON (jeśli posiada)

200043144

1.14.

NIP (jeśli posiada)

723-157-19-82

termiczna
Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
EKO-STOK Sp. z o.o.
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
Górskie Ponikły Stok 50
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
18-312 Rutki
terytorialnego).

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
EKO-STOK Sp. z o.o.
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
Górskie Ponikły Stok 50
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
18-312 Rutki
terytorialnego).
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1.15.

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
EKO-STOK Sp. z o.o.
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
Nazwa i adres zarządzającego instalacją
Górskie Ponikły Stok 50
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
18-312 Rutki
terytorialnego).

1.16.

REGON (jeśli posiada)

200043144

1.17.

NIP (jeśli posiada)

723-157-19-82

1.18.

Czy kierownik instalacji posiada
wymagane kwalifikacje
(jeśli dotyczy)?

2.

Decyzje administracyjne

2.1.

[tak/nie]

-

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.

Zezwolenie na prowadzenie działalności
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
w zakresie odzysku lub
decyzji, termin obowiązywania.
unieszkodliwiania odpadów

-

2.6.

Pozwolenie zintegrowane
(jeśli dotyczy)

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

Marzec 2007

2.7.

Czy instalacja jest przewidziana do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

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

-

2.8.

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji:
Czy dla instalacji była wydana decyzja w podstawę prawną, organ wydający, datę wydania
sprawie wstrzymania działalności?
decyzji, znak decyzji,
termin wstrzymania działalności.

3.
3.1.
3.2.

Bazy danych i wykazy
Czy instalacja jest ujęta
w wojewódzkim planie gospodarki
odpadami?
Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej
bazie o gospodarce odpadami?

-

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak
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3.3.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Środowiska?

3.4.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
[tak/nie]
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?

4.

Odpady

4.1.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do odzysku

Podać:
kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

4.2.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do unieszkodliwiania

Podać:
kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

4.3.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2003 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.4.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2003 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.5.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2004 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.6.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2004 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.7.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2005 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

020202-77,6
020204-87,5
020281-305,7

4.8.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2005 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.9.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2006 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

4.10.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2006 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

[tak/nie]

Tak

-

020202 – 573
020204 – 916,18
020281 – 7 792,3
020181 – 82,38
020201 – 239,21
020203 – 103,41
020182 – 110,88
160380 – 64,28
020680 – 5,61
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Tabela Nr 39. Instalacje i urządzenia przetwarzające odpady pochodzenia zwierzęcego w przetwórstwie produktów
spoŜywczych „PROVIMI-ROLIMPEX S.A.” Białystok
L.p.

Elementy charakterystyki składowiska
odpadów

1.

Zakres danych

Informacje o instalacji

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres instalacji

PROVIMI-ROLIMPEX S.A. Wytwórnia Pasz w Białymstoku

1.2.

Gmina

Białystok

1.3.

Powiat

Białystok

1.4.

Województwo

Podlaskie

1.5.

REGON (jeśli posiada)

010416632

1.6.

NIP (jeśli posiada)

526 00 20 114

1.7.

Rodzaj instalacji

1.8.

Opis stosowanych metod odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów

Podać:
proces odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Linia technologiczna produkcji pasz dla zwierząt. R14
Wykorzystywanie śrut poekstrakcyjnych do produkcji pasz

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
PROVIMI-ROLIMPEX S.A.
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
Al. Jerozolimskie 146d,
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
02-305 WARSZAWA
terytorialnego).

1.9.

Nazwa i adres właściciela instalacji

1.10.

REGON (jeśli posiada)

010416632

1.11.

NIP (jeśli posiada)

526 00 20 114

1.12.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
instalacją

1.13.

REGON (jeśli posiada)

010416632

1.14.

NIP (jeśli posiada)

526 00 20 114

1.15

Nazwa i adres zarządzającego instalacją

1.16

REGON (jeśli posiada)

010416632

1.17.

NIP (jeśli posiada)

526 00 20 114

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

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
PROVIMI-ROLIMPEX S.A. Wytwórnia Pasz w Białymstoku
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
terytorialnego).
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1.18.

Czy kierownik instalacji posiada
wymagane kwalifikacje?

2.

[tak/nie]

tak

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.

-

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie (jeśli dotyczy)

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

-

2.5.

2.6.

Zezwolenie na prowadzenie działalności Podać:
w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania organ wydający, datę wydania decyzji,
odpadów (jeśli dotyczy)
znak decyzji, termin obowiązywania.
Podać:
Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy) organ wydający, datę wydania decyzji,
znak decyzji, termin obowiązywania.

Prezydent miasta , dnia 29.06.2004r. ,
OSGK-II-7660/59/04, 31.05.2014r.
Nie dotyczy

2.7.

Czy instalacja jest przewidziana do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

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

2.8.

Czy dla instalacji była wydana decyzja w
sprawie wstrzymania działalności?

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

3.

Nie dotyczy

Bazy danych i wykazy

3.1.

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkim
planie gospodarki odpadami?

[tak/nie]

Tak

3.2.

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej
bazie o gospodarce odpadami?

[tak/nie]

Tak

3.3.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Środowiska?

[tak/nie]

Tak

3.4.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
[tak/nie]
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?

Tak

4.
4.1.

Odpady
Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do odzysku

Podać:
kod odpadu oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

02 03 03 – 40 000 Mg/rok
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4.2.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do unieszkodliwiania

Podać:
kod odpadu oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

-

4.3.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2003 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

0

4.4.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2003 r. (jeśli dotyczy)

-

4.5.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2004 r. (jeśli dotyczy)

9 406

4.6.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2004 r. (jeśli dotyczy)

-

4.7.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2005 r. (jeśli dotyczy)

11 537

4.8.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2005 r. (jeśli dotyczy)

-

4.9.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2006 r. (jeśli dotyczy)

13 892

4.10.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2006 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

[Mg]

[Mg]

-
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Tabela Nr 40. Instalacje i urządzenia przetwarzające odpady pochodzenia zwierzęcego w przetwórstwie produktów
spoŜywczych Zakład Produkcji Mączek w Bokinach
L.p.

Elementy charakterystyki instalacji

1.

Ogólne informacje o obiekcie

Zakres danych

Informacje o instalacji

1.1.

Nazwa i adres instalacji

Zakład Produkcji Mączek w Bokinach
Stanisław Wiśniewski
18-100 Łapy
Telefon : 0856502250

1.2.

Gmina

Łapy

1.3.

Powiat

Białostocki

1.4.

Województwo

Podlaskie

1.5.

REGON (jeśli posiada)

050003420

1.6.

NIP (jeśli posiada)

542-010-72-10

1.7.

Rodzaj instalacji

1.8

Opis stosowanych metod odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów

1.9.

Nazwa i adres właściciela instalacji

1.10.

REGON (jeśli posiada)

050003420

1.11.

NIP (jeśli posiada)

542-010-72-10

1.12.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
instalacją

1.13.

REGON (jeśli posiada)

050003420

1.14.

NIP (jeśli posiada)

542-010-72-10

Podać:
proces odzysku lub unieszkodliwiania odpadów1)

Produkcja mączki rybnej i oleju rybnego w procesie odzysku odpadów
Przetwórstwo odpadów rybnych w produkty finalne – mączka rybna i olej rybny ( do pasz)

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 Produkcji Mączek w Bokinach
Stanisław Wiśniewski
18-100 Łapy
Telefon : 0856502250

Zakład Produkcji Mączek w Bokinach
Stanisław Wiśniewski
18-100 Łapy
Telefon : 0856502250
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1.15.

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

Zakład Produkcji Mączek w Bokinach
Stanisław Wiśniewski
18-100 Łapy
Telefon : 0856502250

1.16.

REGON (jeśli posiada)

050003420

1.17.

NIP (jeśli posiada)

542-010-72-10

1.18.

Czy kierownik instalacji posiada
wymagane kwalifikacje
(jeśli dotyczy)?

2.

Decyzje administracyjne

2.1.

[tak/nie]

tak

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

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie
(jeśli dotyczy)

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

-

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

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

-

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

Starostwo powiatowy białostocki
04.06.2007 RŚ.II.76452-2/06 z dnia 05.06.2017r.

2.7.

Czy instalacja jest przewidziana do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

2.8.

Czy dla instalacji 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.

2.5.
2.6.

3.
3.1.

3.2.

Bazy danych i wykazy
Czy instalacja jest ujęta
w wojewódzkim planie gospodarki
odpadami?
Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej
bazie o gospodarce odpadami?

-

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak
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3.3.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Środowiska?

[tak/nie]

-

3.4.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
[tak/nie]
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?

-

4.

Odpady

4.1.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do odzysku

4.2.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do unieszkodliwiania

4.3.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2003 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

5 000

4.4.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2003 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.5.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2004 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

4 827,3

4.6.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2004 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.7.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2005 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

5 000

4.8.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2005 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.9.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2006 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

5 000

4.10.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2006 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

Podać:
kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu. Odpady rybne i krewetkowe 020102
5 000 ton/rok
Podać:
kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.
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Tabela Nr 41. Wytwórnia Pasz i Koncentratów „DE HEUS” Sp. z o.o. ŁomŜa
Lp.

Elementy charakterystyki

1

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres instalacji

Wytwórnia Pasz i Koncentratów DE HEUS Sp. z o.o.
Ul. Poznańska 121
18-400 ŁomŜa

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

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

ŁomŜa
Miasto ŁomŜa
Podlaskie
0011917655
526-13-06-893

1.7

Rodzaj instalacji

1.8

Opis stosowanych metod odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów

1.9

Nazwa i adres właściciela instalacji

1.10
1.11

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.12

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
instalacją

1.13
1.14

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.15

Nazwa i adres zarządzającego
instalacją

1.16
1.17

2

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik instalacji posiada
wymagane kwalifikacje (jeśli dotyczy)?
Decyzje administracyjne

2.1

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

2.2

Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli dotycz)

2.3

Pozwolenie na budowę

1.18

Zakres danych

Informacje o instalacji

Podać: proces odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów 1).

R14
Wykorzystanie odpadów jako surowiec do produkcji pasz dla zwierząt

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

DE HEUS Sp. z o.o.
Ul. Lotnicza 21 B
99-100 Łęczyca
Przedsiębiorca prywatny
0011917655
526-13-06-893

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

DE HEUS Sp. z o.o.
Ul. Lotnicza 21 B
99-100 Łęczyca
Przedsiębiorca prywatny
0011917655
526-13-06-893

Podać: czy jest to jednostka samorządu
terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca
prywatny. Kapitał mieszany (podać …udziału
jednostek samorządu terytorialnego)

DE HEUS Sp. z o.o.
Ul. Lotnicza 21 B
99-100 Łęczyca
Przedsiębiorca prywatny
0011917655
526-13-06-893
Tak

[tak/nie]
Podać organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji
Podać organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji
Podać organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji; wskazać, jeśli decyzja została uchylona

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
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2.4
2.5

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

2.6

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

2.7

Czy instalacja jest przewidziana do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

2.8

Czy dla instalacji była wydana decyzja
w sprawie wstrzymania działalności?

3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10

Bazy danych i wykazy
Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkim
planie gospodarki odpadami?
Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej
bazie o gospodarce odpadami?
Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Środowiska?
Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego
Odpady
Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do odzysku
Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do unieszkodliwiania
Masa odpadów poddana odzyskowi w
2003 r (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
unieszkodliwianiu w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddana odzyskowi w
2004 r (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
unieszkodliwianiu w 2004 r
Masa odpadów poddana odzyskowi w
2005 r (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
unieszkodliwianiu w 2005 r.
Masa odpadów poddana odzyskowi w
2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
unieszkodliwianiu w 2006 r. (jeśli
dotyczy)

Podać organ wydający, datę wydania decyzji, znak
decyzji

Nie dotyczy

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

Prezydent Miasta ŁomŜa decyzja z dnia 22.01.2007 r. Nr GKO. 70660-06/07
Obowiązuje do dnia 31.12.2016 r.

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

Nie dotyczy
Nie

Nie

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie

Podać:
Kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego
odpadu
Podać: Kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla
kaŜdego odpadu
[Mg]
[Mg]
[Mg]
[Mg]
[Mg]
[Mg]
[Mg]
[Mg]

02 03 03 – 30 000
02 04 99 – 6 000

02 06 01 – 1000
02 03 80 – 8 000

02 07 01 – 500
02 07 02 – 1 000 02 04 80 – 12 000

Nie dotyczy
0
Nie dotyczy
0
Nie dotyczy
0
Nie dotyczy
0
Nie dotyczy
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Tabela Nr 42. Instalacje i urządzenia przetwarzające odpady z procesów termicznych „BRUK POLSKA” Białystok
L.p.

Elementy charakterystyki składowiska
odpadów

1.

Zakres danych

Informacje o instalacji

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres instalacji

BRUK POLSKA Bojczuk Zinajda
ul. Komunalna 3, 15-197 Białystok

1.2.

Gmina

Białystok

1.3.

Powiat

Białostocki

1.4.

Województwo

Podlaskie

1.5.

REGON (jeśli posiada)

200016319

1.6.

NIP (jeśli posiada)

543-192-14-05

1.7.

Rodzaj instalacji

1.8.

Opis stosowanych metod odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów

Podać:
proces odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

R 14

Silos
Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, BRUK POLSKA Bojczuk Zinajda
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
ul. Komunalna 3, 15-197 Białystok
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
przedsiębiorca prywatny
terytorialnego).

1.9.

Nazwa i adres właściciela instalacji

1.10.

REGON (jeśli posiada)

200016319

1.11.

NIP (jeśli posiada)

543-192-14-05

1.12.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
instalacją

1.13.

REGON (jeśli posiada)

-

1.14.

NIP (jeśli posiada)

-

1.15

Nazwa i adres zarządzającego instalacją

1.16

REGON (jeśli posiada)

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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1.17.

NIP (jeśli posiada)

1.18.

Czy kierownik instalacji posiada
wymagane kwalifikacje?

2.

[tak/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.

-

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie (jeśli dotyczy)

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

-

2.5.

Podać:
Zezwolenie na prowadzenie działalności
organ wydający, datę wydania decyzji,
w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania
znak decyzji,
odpadów (jeśli dotyczy)
termin obowiązywania.

2.6.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

2.7.

Czy instalacja jest przewidziana do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

2.8.

Czy dla instalacji była wydana decyzja w
sprawie wstrzymania działalności?

3.

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

Prezydent Miasta Białegostoku 05.07.2006 r. OSGK-II-7660/60/06
do 30.06.2016

-

JeŜeli tak, to podać termin (planowany) złoŜenia
Nie
wniosku.
JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji:
Nie
podstawę prawną, organ wydający, datę wydania
decyzji, znak decyzji, termin wstrzymania działalności.
Bazy danych i wykazy

3.1.

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkim
planie gospodarki odpadami?

[tak/nie]

Tak

3.2.

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej
bazie o gospodarce odpadami?

[tak/nie]

Tak

3.3.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Środowiska?

[tak/nie]

-

3.4.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
[tak/nie]
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?

-

4.

Odpady
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4.1.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do odzysku

Podać:
kod odpadu oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

100102 – 700 Mg/rok

4.2.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do unieszkodliwiania

Podać:
kod odpadu oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

-

4.3.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2003 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.4.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2003 r. (jeśli dotyczy)

-

4.5.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2004 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.6.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2004 r. (jeśli dotyczy)

-

4.7.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2005 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.8.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2005 r. (jeśli dotyczy)

-

4.9.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2006 r. (jeśli dotyczy)

200,000

4.10.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2006 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

-
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Tabela Nr 43. Instalacje i urządzenia przetwarzające odpady z procesów termicznych „BRUX” Sp. z o.o. Białystok
L.p.

Elementy charakterystyki składowiska
odpadów

1.

Zakres danych

Informacje o instalacji

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres instalacji

BRUX Sp. z o.o.
ul. Produkcyjna 102,
15-680 Białystok

1.2.

Gmina

Białystok

1.3.

Powiat

Białystok

1.4.

Województwo

Podlaskie

1.5.

REGON (jeśli posiada)

050320869

1.6.

NIP (jeśli posiada)

542-10-11-765

1.7.

Rodzaj instalacji

1.8.

Opis stosowanych metod odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów

Podać:
proces odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

R14
stosowanie popiołów lotnych jako dodatku do masy betonowej

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
BRUX Sp. z o.o.
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
ul. Produkcyjna 102,
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
15-680 Białystok
terytorialnego).

1.9.

Nazwa i adres właściciela instalacji

1.10.

REGON (jeśli posiada)

050320869

1.11.

NIP (jeśli posiada)

542-10-11-765

1.12.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
instalacją

1.13.

REGON (jeśli posiada)

-

1.14.

NIP (jeśli posiada)

-

1.15

Nazwa i adres zarządzającego instalacją

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,
BRUX Sp. z o.o.
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
ul. Produkcyjna 102,
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
15-680 Białystok
terytorialnego).
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1.16

REGON (jeśli posiada)

050320869

1.17.

NIP (jeśli posiada)

542-10-11-765

1.18.

Czy kierownik instalacji posiada
wymagane kwalifikacje?

2.

[tak/nie]

Tak

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.

-

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie (jeśli dotyczy)

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

-

2.5.

Zezwolenie na prowadzenie działalności Podać:
w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania organ wydający, datę wydania decyzji,
odpadów (jeśli dotyczy)
znak decyzji, termin obowiązywania.

2.6.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

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

Nie dotyczy

2.7.

Czy instalacja jest przewidziana do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

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

Nie dotyczy

2.8.

Czy dla instalacji była wydana decyzja w
sprawie wstrzymania działalności?

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

3.

Prezydent miasta , dn. 30.05.2005r. ,
OSGK-II-7660/42/05, 30.04.2015r.

Bazy danych i wykazy

3.1.

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkim
planie gospodarki odpadami?

[tak/nie]

Tak

3.2.

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej
bazie o gospodarce odpadami?

[tak/nie]

Tak

3.3.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Środowiska?

[tak/nie]

-
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3.4.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
[tak/nie]
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?

4.

Odpady

4.1.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do odzysku

Podać:
kod odpadu oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

10 01 02 - 500 Mg/rok

4.2.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do unieszkodliwiania

Podać:
kod odpadu oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

-

4.3.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2003 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.4.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2003 r. (jeśli dotyczy)

-

4.5.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2004 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.6.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2004 r. (jeśli dotyczy)

-

4.7.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2005 r. (jeśli dotyczy)

204,200

4.8.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2005 r. (jeśli dotyczy)

-

4.9.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2006 r. (jeśli dotyczy)

140,100

4.10.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2006 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

[Mg]

-
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Tabela Nr 44. Instalacje i urządzenia przetwarzające odpady z procesów termicznych P.W. Rak-Bud KsięŜyno
L.p.

Elementy charakterystyki instalacji

1.

Zakres danych

Informacje o instalacji

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres instalacji

1.2.

Gmina

1.3.

Powiat

1.4.

Województwo

1.5.

REGON (jeśli posiada)

1.6.

NIP (jeśli posiada)

1.7.

Rodzaj instalacji

1.8

Opis stosowanych metod odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów

P.W.Rak-Bud Raczkowski i wspólnicy sp. j
ul. Przemysłowa 6
KsięŜyno
Juchnowiec Kość.
Białystok
Podlaskie
052233838
9661724745
Podać:
proces odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

R-14
Popioły lotne z węgla kamiennego są dodawane jako wypełniacz przy produkcji betonu
towarowego

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
P.W.Rak-Bud Raczkowski i wspólnicy sp. j
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
ul. Przemysłowa 6
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
KsięŜyno
terytorialnego).

1.9.

Nazwa i adres właściciela instalacji

1.10.

REGON (jeśli posiada)

052233838

1.11.

NIP (jeśli posiada)

9661724745

1.12.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
instalacją

1.13.

REGON (jeśli posiada)

1.14.

NIP (jeśli posiada)

1.15.

Nazwa i adres zarządzającego instalacją

P.W.Rak-Bud Raczkowski i wspólnicy sp. j
ul. Przemysłowa 6
KsięŜyno

1.16.

REGON (jeśli posiada)

052233838

1.17.

NIP (jeśli posiada)

9661724745

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
P.W.Rak-Bud Raczkowski i wspólnicy sp. j
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
ul. Przemysłowa 6
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
KsięŜyno
terytorialnego).
052233838
9661724745
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1.18.

Czy kierownik instalacji posiada
wymagane kwalifikacje
(jeśli dotyczy)?

2.

Decyzje administracyjne

2.1.

Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)

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

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny
RGG.IV.8411-44/99 08.09.1999 r.

2.2.

Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu
(jeśli dotyczy)

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

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny
UAN.III.7330-211/97 26.06.1998 r.

2.3.

Pozwolenie na budowę

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

Starostwo Powiatowe Białystok
AR.7351-5/1/99f 26.02.1999 r.

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie
(jeśli dotyczy)

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

Pow. Inspektorat Nadzoru Bud. w B-stoku
PNB 7353-5/2/2003 29.08.2003 r.

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

tak

Zezwolenie na prowadzenie działalności Podać:
w zakresie odzysku lub
organ wydający, datę wydania decyzji,
unieszkodliwiania odpadów
znak decyzji, termin obowiązywania.
Podać:
Pozwolenie zintegrowane
organ wydający, datę wydania decyzji,
(jeśli dotyczy)
znak decyzji, termin obowiązywania.
Czy instalacja jest przewidziana do
JeŜeli tak, to podać termin
uzyskania pozwolenia zintegrowanego? (planowany) złoŜenia wniosku.
JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji:
Czy dla instalacji była wydana decyzja w
podstawę prawną, organ wydający, datę wydania
sprawie wstrzymania działalności?
decyzji, znak decyzji, termin wstrzymania działalności.

Starostwo Powiatowe Białystok
RŚ.V.76441/17/2004/2005 19.05.2005 r.
WaŜne do 25.08.2014 r.
Nie

3.

Bazy danych i wykazy

3.1.

Czy instalacja jest ujęta
w wojewódzkim planie gospodarki
odpadami?

[tak/nie]

Tak

3.2.

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej
bazie o gospodarce odpadami?

[tak/nie]

Tak

3.3.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Środowiska?

[tak/nie]

-

3.4.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
[tak/nie]
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?

-

4.

Odpady
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4.1.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do odzysku

Podać:
kod odpadu oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

Popiół lotny z węgla o kodzie 100102
3000 Mg / rok

4.2.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do unieszkodliwiania

Podać:
kod odpadu oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

-

4.3.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2003 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.4.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2003 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.5.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2004 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

764,68

4.6.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2004 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.7.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2005 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

700,63

4.8.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2005 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.9.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2006 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

2787,52

4.10.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2006 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]
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Tabela Nr 45. Ceramika budowlana „LEWKOWO” Sp. z o.o. Narewka
L.p.

Elementy charakterystyki instalacji

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres instalacji

Ceramika budowlana ‘LEWKOWO” Sp. z o.o
Lewkowo Stare
17-220 Narewka

1.2.

Gmina

Narewka

1.3.

Powiat

1.4.

Województwo

1.5.

REGON (jeśli posiada)

1.6.

NIP (jeśli posiada)

1.7.

Rodzaj instalacji

1.8

Opis stosowanych metod odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów

Zakres danych

Informacje o instalacji

hajnowski
Podlaskie
Podać:
proces odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

R5
Recykling materiałów nieorganicznych

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Ceramika budowlana ‘LEWKOWO” Sp. z o.o
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
Lewkowo Stare
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
17-220 Narewka
terytorialnego).

1.9.

Nazwa i adres właściciela instalacji

1.10.

REGON (jeśli posiada)

1.11.

NIP (jeśli posiada)

1.12.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
instalacją

1.13.

REGON (jeśli posiada)

-

1.14.

NIP (jeśli posiada)

-

1.15.

Nazwa i adres zarządzającego instalacją

Ceramika budowlana ‘LEWKOWO” Sp. z o.o
Lewkowo Stare
17-220 Narewka

1.16.

REGON (jeśli posiada)

-

1.17.

NIP (jeśli posiada)

-

1.18.

Czy kierownik instalacji posiada
wymagane kwalifikacje

-

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Ceramika budowlana ‘LEWKOWO” Sp. z o.o
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
Lewkowo Stare
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
17-220 Narewka
terytorialnego).
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2.

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.

-

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie
(jeśli dotyczy)

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

RŚ.7635/18/2002 z dnia 28.02.2003 Starostwo Powiatowe w Białymstoku

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Zezwolenie na prowadzenie działalności Podać:
w zakresie odzysku lub
organ wydający, datę wydania decyzji,
unieszkodliwiania odpadów
znak decyzji, termin obowiązywania.
Podać:
Pozwolenie zintegrowane
organ wydający, datę wydania decyzji,
(jeśli dotyczy)
znak decyzji, termin obowiązywania.
Czy instalacja jest przewidziana do
JeŜeli tak, to podać termin
uzyskania pozwolenia zintegrowanego? (planowany) złoŜenia wniosku.
JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji:
Czy dla instalacji była wydana decyzja w
podstawę prawną, organ wydający, datę wydania
sprawie wstrzymania działalności?
decyzji, znak decyzji, termin wstrzymania działalności.

-

3.

Bazy danych i wykazy

3.1.

Czy instalacja jest ujęta
w wojewódzkim planie gospodarki
odpadami?

[tak/nie]

Tak

3.2.

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej
bazie o gospodarce odpadami?

[tak/nie]

Tak

3.3.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Środowiska?

[tak/nie]

-

3.4.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
[tak/nie]
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?

-

4.

Odpady

4.1.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do odzysku

Podać:
kod odpadu oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

100102 100108 101208 100101
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4.2.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do unieszkodliwiania

Podać:
kod odpadu oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

-

4.3.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2003 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.4.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2003 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.5.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2004 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.6.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2004 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.7.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2005 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.8.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2005 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.9.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2006 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

7 127,4

4.10.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2006 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-
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Tabela Nr 46. Przedsiębiorstwo „CEMEX Polska” Sp. z o.o.
L.p.

Elementy charakterystyki instalacji

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres instalacji

Przedsiębiorstwo „CEMEX Polska” Sp. z o.o.
Ul. Gen. Kleeberga 14
15-678 Białystok

1.2.

Gmina

Białystok

1.3.

Powiat

1.4.

Województwo

1.5.

REGON (jeśli posiada)

1.6.

NIP (jeśli posiada)

1.7.

Rodzaj instalacji

1.8

Opis stosowanych metod odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów

Zakres danych

Informacje o instalacji

białostocki
Podlaskie
Podać:
proces odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

R 14
Węzeł betoniarski STETTER

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Przedsiębiorstwo „CEMEX Polska” Sp. z o.o.
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
UL. Al. Jerozolimskie 212 A
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
02-486 Warszawa
terytorialnego).

1.9.

Nazwa i adres właściciela instalacji

1.10.

REGON (jeśli posiada)

1.11.

NIP (jeśli posiada)

1.12.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
instalacją

1.13.

REGON (jeśli posiada)

-

1.14.

NIP (jeśli posiada)

-

1.15.

Nazwa i adres zarządzającego instalacją

Przedsiębiorstwo „CEMEX Polska” Sp. z o.o.
Ul. Gen. Kleeberga 14
15-678 Białystok

1.16.

REGON (jeśli posiada)

-

1.17.

NIP (jeśli posiada)

-

1.18.

Czy kierownik instalacji posiada
wymagane kwalifikacje

-

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Przedsiębiorstwo „CEMEX Polska” Sp. z o.o.
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
UL. Al. Jerozolimskie 212 A
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
02-486 Warszawa
terytorialnego).
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2.

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.

-

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie
(jeśli dotyczy)

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

OSGK-II-7625/122/02/03 z dnia 29.04.2003 r.

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Zezwolenie na prowadzenie działalności Podać:
w zakresie odzysku lub
organ wydający, datę wydania decyzji,
unieszkodliwiania odpadów
znak decyzji, termin obowiązywania.
Podać:
Pozwolenie zintegrowane
organ wydający, datę wydania decyzji,
(jeśli dotyczy)
znak decyzji, termin obowiązywania.
Czy instalacja jest przewidziana do
JeŜeli tak, to podać termin
uzyskania pozwolenia zintegrowanego? (planowany) złoŜenia wniosku.
JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji:
Czy dla instalacji była wydana decyzja w
podstawę prawną, organ wydający, datę wydania
sprawie wstrzymania działalności?
decyzji, znak decyzji, termin wstrzymania działalności.

-

3.

Bazy danych i wykazy

3.1.

Czy instalacja jest ujęta
w wojewódzkim planie gospodarki
odpadami?

[tak/nie]

Tak

3.2.

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej
bazie o gospodarce odpadami?

[tak/nie]

Tak

3.3.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Środowiska?

[tak/nie]

-

3.4.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
[tak/nie]
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?

-

4.

Odpady

4.1.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do odzysku

Podać:
kod odpadu oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

100102 – 5 000
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4.2.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do unieszkodliwiania

Podać:
kod odpadu oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

-

4.3.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2003 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.4.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2003 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.5.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2004 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.6.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2004 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.7.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2005 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.8.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2005 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.9.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2006 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

5 465,2

4.10.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2006 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-
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Tabela Nr 47. Przedsiębiorstwo „ABW Super Bruk” Hryniewicze
L.p.

Elementy charakterystyki instalacji

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres instalacji

ABW Super Bruk
Hryniewicze
Skrytka pocztowa Białystok 383

1.2.

Gmina

Juchnowiec Kościelny

1.3.

Powiat

1.4.

Województwo

1.5.

REGON (jeśli posiada)

1.6.

NIP (jeśli posiada)

1.7.

Rodzaj instalacji

1.8

Opis stosowanych metod odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów

Zakres danych

Informacje o instalacji

białostocki
Podlaskie
Podać:
proces odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

R 14
Dwie instalacje HESS – o mocy przerobowej 4 000Mg/rok
PMSA – o mocy przerobowej 1 500 Mg/rok

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

1.9.

Nazwa i adres właściciela instalacji

1.10.

REGON (jeśli posiada)

052130430

1.11.

NIP (jeśli posiada)

-

1.12.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
instalacją

1.13.

REGON (jeśli posiada)

052130430

1.14.

NIP (jeśli posiada)

-

1.15.

Nazwa i adres zarządzającego instalacją

ABW Super Bruk
Hryniewicze

1.16.

REGON (jeśli posiada)

052130430

1.17.

NIP (jeśli posiada)

-

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
ABW Super Bruk
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
Hryniewicze
terytorialnego).
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1.18.

Czy kierownik instalacji posiada
wymagane kwalifikacje

2.

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.

-

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie
(jeśli dotyczy)

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

RŚV.76440/102/2004 z dnia 03.08.2004

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

-

Zezwolenie na prowadzenie działalności Podać:
w zakresie odzysku lub
organ wydający, datę wydania decyzji,
unieszkodliwiania odpadów
znak decyzji, termin obowiązywania.
Podać:
Pozwolenie zintegrowane
organ wydający, datę wydania decyzji,
(jeśli dotyczy)
znak decyzji, termin obowiązywania.
Czy instalacja jest przewidziana do
JeŜeli tak, to podać termin
uzyskania pozwolenia zintegrowanego? (planowany) złoŜenia wniosku.
JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji:
Czy dla instalacji była wydana decyzja w
podstawę prawną, organ wydający, datę wydania
sprawie wstrzymania działalności?
decyzji, znak decyzji, termin wstrzymania działalności.

-

3.

Bazy danych i wykazy

3.1.

Czy instalacja jest ujęta
w wojewódzkim planie gospodarki
odpadami?

[tak/nie]

Tak

3.2.

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej
bazie o gospodarce odpadami?

[tak/nie]

Tak

3.3.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Środowiska?

[tak/nie]

-

3.4.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
[tak/nie]
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?

-

4.

Odpady

4.1.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do odzysku

Podać:
kod odpadu oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

100102 – 5 500

Zarząd Województwa Podlaskiego

141

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2003 – 2006

4.2.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do unieszkodliwiania

Podać:
kod odpadu oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

-

4.3.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2003 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.4.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2003 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.5.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2004 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.6.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2004 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.7.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2005 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.8.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2005 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.9.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2006 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

3 532,9

4.10.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2006 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-
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Tabela Nr 48. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Kombinat budowlany Sp. z o.o. Białystok
L.p.

Elementy charakterystyki składowiska
odpadów

1.

Zakres danych

Informacje o instalacji

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres instalacji

Zakład Produkcyjno-Transportowy
P.P.U.H. Kombinat Budowlany sp. z o.o.
ul. Ciołkowskiego 88,
15-545 Białystok

1.2.

Gmina

Białystok

1.3.

Powiat

Białystok

1.4.

Województwo

Podlaskie

1.5.

REGON (jeśli posiada)

050232763

1.6.

NIP (jeśli posiada)

542-030-35-89

1.7.

Rodzaj instalacji

1.8.

Opis stosowanych metod odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów

1.9.

Nazwa i adres właściciela instalacji

1.10.

REGON (jeśli posiada)

050232763

1.11.

NIP (jeśli posiada)

542-030-35-89

1.12.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
instalacją

1.13.

REGON (jeśli posiada)

050232763

1.14.

NIP (jeśli posiada)

542-030-35-89

Podać:
proces odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Proces odzyskiwania kruszyw i wody z resztek mieszanek betonowych
R15

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Zakład Produkcyjno-Transportowy
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
P.P.U.H. Kombinat Budowlany sp. z o.o. ul. Ciołkowskiego 88,
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
15-545 Białystok
terytorialnego).

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Zakład Produkcyjno-Transportowy
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
P.P.U.H. Kombinat Budowlany sp. z o.o. ul. Ciołkowskiego 88,
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
15-545 Białystok
terytorialnego).
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Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
terytorialnego).

1.15

Nazwa i adres zarządzającego instalacją

1.16

REGON (jeśli posiada)

-

1.17.

NIP (jeśli posiada)

-

1.18.

Czy kierownik instalacji posiada
wymagane kwalifikacje?

2.

[tak/nie]

tak

Decyzje administracyjne

2.1.

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

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

Nie dotyczy

2.2.

Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)

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

Nie dotyczy

2.3.

Pozwolenie na budowę

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

Nie dotyczy

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie (jeśli dotyczy)

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

Nie dotyczy

2.5.

Podać:
Zezwolenie na prowadzenie działalności
organ wydający, datę wydania decyzji,
w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania
znak decyzji,
odpadów (jeśli dotyczy)
termin obowiązywania.

2.6.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

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

Nie dotyczy

2.7.

Czy instalacja jest przewidziana do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

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

Nie dotyczy

2.8.

Czy dla instalacji 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.
3.1.

Urząd Miejski w Białymstoku 21.04.2006 r. OSGK-II-7660/37/06 31.05.2016

Bazy danych i wykazy
Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkim
planie gospodarki odpadami?

[tak/nie]

Tak
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3.2.

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej
bazie o gospodarce odpadami?

[tak/nie]

Tak

3.3.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Środowiska?

[tak/nie]

Tak

3.4.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
[tak/nie]
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?

4.

Odpady

4.1.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do odzysku

Podać:
kod odpadu oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

19 13 14 – 800 Mg/rok

4.2.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do unieszkodliwiania

Podać:
kod odpadu oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

-

4.3.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2003 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.4.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2003 r. (jeśli dotyczy)

-

4.5.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2004 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.6.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2004 r. (jeśli dotyczy)

-

4.7.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2005 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.8.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2005 r. (jeśli dotyczy)

-

4.9.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2006 r. (jeśli dotyczy)

127,00

4.10.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2006 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

-
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Tabela Nr 49. Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o. Białystok
L.p.

Elementy charakterystyki składowiska
odpadów

1.

Zakres danych

Informacje o instalacji

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres instalacji

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów sp. z o.o.
ul. Produkcyjna 102
15-680 Białystok

1.2.

Gmina

Białystok

1.3.

Powiat

Białystok

1.4.

Województwo

Podlaskie

1.5.

REGON (jeśli posiada)

050035407

1.6.

NIP (jeśli posiada)

542-020-17-94

1.7.

Rodzaj instalacji

1.8.

Opis stosowanych metod odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów

1.9.

Nazwa i adres właściciela instalacji

1.10.

REGON (jeśli posiada)

050035407

1.11.

NIP (jeśli posiada)

542-020-17-94

1.12.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
instalacją

1.13.

REGON (jeśli posiada)

050035407

1.14.

NIP (jeśli posiada)

542-020-17-94

Podać:
proces odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Kruszarka

R14
Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów sp. z o.o.
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
ul. Produkcyjna 102
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
15-680 Białystok.
terytorialnego).

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów sp. z o.o.
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
ul. Produkcyjna 102
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
15-680 Białystok.
terytorialnego).
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Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów sp. z o.o.
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
ul. Produkcyjna 102
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
15-680 Białystok.
terytorialnego).

1.15

Nazwa i adres zarządzającego instalacją

1.16

REGON (jeśli posiada)

050035407

1.17.

NIP (jeśli posiada)

542-020-17-94

1.18.

Czy kierownik instalacji posiada
wymagane kwalifikacje?

2.

[tak/nie]

tak

Decyzje administracyjne

2.1.

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

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

Nie dotyczy

2.2.

Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)

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

Nie dotyczy

2.3.

Pozwolenie na budowę

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

Nie dotyczy

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie (jeśli dotyczy)

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

Nie dotyczy

2.5.

Podać:
Zezwolenie na prowadzenie działalności
organ wydający, datę wydania decyzji,
w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania
znak decyzji,
odpadów (jeśli dotyczy)
termin obowiązywania.

2.6.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

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

Nie dotyczy

2.7.

Czy instalacja jest przewidziana do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

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

Nie

2.8.

Czy dla instalacji 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.

Urząd Miejski w Białymstoku 19.04.2002 r. OSGK-II-7625/55/02 31.12.2011

Bazy danych i wykazy
Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkim
planie gospodarki odpadami?

[tak/nie]

tak
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3.2.

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej
bazie o gospodarce odpadami?

[tak/nie]

tak

3.3.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Środowiska?

[tak/nie]

tak

3.4.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
[tak/nie]
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?

tak

4.

Odpady

4.1.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do odzysku

Podać:
kod odpadu oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

4.2.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do unieszkodliwiania

Podać:
kod odpadu oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

-

4.3.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2003 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

0

4.4.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2003 r. (jeśli dotyczy)

-

4.5.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2004 r. (jeśli dotyczy)

1800

4.6.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2004 r. (jeśli dotyczy)

-

4.7.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2005 r. (jeśli dotyczy)

2100

4.8.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2005 r. (jeśli dotyczy)

-

4.9.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2006 r. (jeśli dotyczy)

2500

4.10.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2006 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

[Mg]

[Mg]

17 01 81 – 2600 Mg/rok

-
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Tabela Nr 50. Przedsiębiorstwo „KRUSZBET” S.A. Suwałki
L.p.

Elementy charakterystyki instalacji

Zakres danych

Informacje o instalacji

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres instalacji

Zakład Produkcji Kruszywa i Prefabrykantów
Ul. SianoŜęć, 16-400 Suwałki

1.2.

Gmina

Miasto Suwałki

1.3.

Powiat

Suwalski

1.4.

Województwo

Podlaskie

1.5.

REGON (jeśli posiada)

790305756

1.6.

NIP (jeśli posiada)

8441771506

1.7.

Rodzaj instalacji

1.8

Opis stosowanych metod odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów

Podać:
proces odzysku lub unieszkodliwiania odpadów1)

Recykling gruzu betonowego
Kruszenie i sortowanie wykorzystywane do produkcji betonu i jako podbud. pod drogi

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

Przedsiębiorstwo prywatne
Ul. BakałaŜewska 86
16-400 Suwałki

1.9.

Nazwa i adres właściciela instalacji

1.10.

REGON (jeśli posiada)

790305756

1.11.

NIP (jeśli posiada)

8441771506

1.12.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
instalacją

1.13.

REGON (jeśli posiada)

790305756

1.14.

NIP (jeśli posiada)

8441771506

1.15.

Nazwa i adres zarządzającego instalacją

1.16.

REGON (jeśli posiada)

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).

UŜytkowanie wieczyste przez przedsiębiorcę prywatnego

Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych KRUSZBET S.A.
Ul. Bakałarzewska 86
16-400 Suwałki
790305756
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1.17.

NIP (jeśli posiada)

1.18.

Czy kierownik instalacji posiada
wymagane kwalifikacje
(jeśli dotyczy)?

2.

Decyzje administracyjne

2.1.

8441771506
[tak/nie]

tak

Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)

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

Nie wymaga

2.2.

Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu
(jeśli dotyczy)

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

Nie wymaga

2.3.

Pozwolenie na budowę

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

Nie wymaga

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie
(jeśli dotyczy)

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

Nie wymaga

2.5.

Zezwolenie na prowadzenie działalności w
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
zakresie odzysku lub unieszkodliwiania
decyzji, termin obowiązywania.
odpadów

Urząd Miejski w Suwałkach
08.06.2005
OSGK.I.7638-20/05 01.06.2015r.

2.6.

Pozwolenie zintegrowane
(jeśli dotyczy)

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

Nie

2.7.

Czy instalacja jest przewidziana do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

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

Nie

2.8.

Czy dla instalacji 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.

Czy instalacja jest ujęta
w wojewódzkim planie gospodarki
odpadami?

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

3.2.
3.3.

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej
bazie
o gospodarce odpadami?
Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Środowiska?

Zarząd Województwa Podlaskiego

150

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2003 – 2006

3.4.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?

4.

Odpady

4.1.

Podać:
Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do
kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego
odzysku
odpadu.

4.2.

Podać:
Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do
kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego
unieszkodliwiania
odpadu.

4.3.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2003 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

Nie dotyczy

4.4.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2003 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

Nie dotyczy

4.5.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2004 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

Nie dotyczy

4.6.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2004 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

Nie dotyczy

4.7.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2005 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

Nie dotyczy

4.8.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2005 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

Nie dotyczy

4.9.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2006 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

Instalacja nie została uruchomiona

4.10.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2006 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

Nie dotyczy

[tak/nie]

-

170101 – 10000

Nie dotyczy
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Tabela Nr 51. Usługi Transportowe Zambrów
L.p.

Elementy charakterystyki instalacji

Zakres danych

Informacje o instalacji

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres instalacji

Usługi transportowe Henryk śebrowski
Ul. Magazynowa 8
18-300 Zambrów

1.2.

Gmina

Gmina Zambrów

1.3.

Powiat

zambrowski

1.4.

Województwo

Podlaskie

1.5.

REGON (jeśli posiada)

1.6.

NIP (jeśli posiada)

1.7.

Rodzaj instalacji

1.8

Opis stosowanych metod odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów

1.9.

Nazwa i adres właściciela instalacji

1.10.

REGON (jeśli posiada)

-

1.11.

NIP (jeśli posiada)

-

1.12.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
instalacją

1.13.

REGON (jeśli posiada)

-

1.14.

NIP (jeśli posiada)

-

1.15.

Nazwa i adres zarządzającego instalacją

Podać:
proces odzysku lub unieszkodliwiania odpadów1)

Recykling gruzu betonowego
Kruszenie i sortowanie
7 kruszarek szczękowych Makrum 4015

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).

Usługi transportowe Henryk śebrowski
Ul. Podleśna 50
18-300 Zambrów

Usługi transportowe Henryk śebrowski
Ul. Podleśna 50
18-300 Zambrów

-
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1.16.

REGON (jeśli posiada)

1.17.

NIP (jeśli posiada)

1.18.

Czy kierownik instalacji posiada
wymagane kwalifikacje
(jeśli dotyczy)?

2.

Decyzje administracyjne

2.1.

[tak/nie]

-

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.

Zezwolenie na prowadzenie działalności w
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
zakresie odzysku lub unieszkodliwiania
decyzji, termin obowiązywania.
odpadów

RI.7623/54/05 z dnia 29.04.2005 Urząd Miasta Zambrów

2.6.

Pozwolenie zintegrowane
(jeśli dotyczy)

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

-

2.7.

Czy instalacja jest przewidziana do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

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

-

2.8.

Czy dla instalacji 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

3.1.

Czy instalacja jest ujęta
w wojewódzkim planie gospodarki
odpadami?

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

-

3.2.
3.3.

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej
bazie
o gospodarce odpadami?
Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Środowiska?
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3.4.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?

4.

Odpady

4.1.

Podać:
Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do
kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego
odzysku
odpadu.

4.2.

Podać:
Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do
kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego
unieszkodliwiania
odpadu.

4.3.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2003 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.4.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2003 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.5.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2004 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.6.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2004 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.7.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2005 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.8.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2005 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.9.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2006 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

459

4.10.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2006 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

[tak/nie]

170101 170102 170103 170107 170181 170182 170504
21 000 Mg/rok
-

Zarząd Województwa Podlaskiego

154

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2003 – 2006

Tabela Nr 52. Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Hryniewicze
L.p.

Elementy charakterystyki instalacji

Zakres danych

Informacje o instalacji

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres instalacji

1.2.

Gmina

Gmina Juchnowiec Kościelny

1.3.

Powiat

białostocki

1.4.

Województwo

Podlaskie

1.5.

REGON (jeśli posiada)

-

1.6.

NIP (jeśli posiada)

-

1.7.

Rodzaj instalacji

1.8

Opis stosowanych metod odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów

1.9.

Nazwa i adres właściciela instalacji

1.10.

REGON (jeśli posiada)

-

1.11.

NIP (jeśli posiada)

-

1.12.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
instalacją

1.13.

REGON (jeśli posiada)

-

1.14.

NIP (jeśli posiada)

-

1.15.

Nazwa i adres zarządzającego instalacją

Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Hryniewiczach

Podać:
proces odzysku lub unieszkodliwiania odpadów1)

Recykling gruzu betonowego
Kruszenie i sortowanie
Kruszarka typu 40.15

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).

Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Hryniewiczach

Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Hryniewiczach

Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Hryniewiczach
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1.16.

REGON (jeśli posiada)

-

1.17.

NIP (jeśli posiada)

-

1.18.

Czy kierownik instalacji posiada
wymagane kwalifikacje
(jeśli dotyczy)?

2.

Decyzje administracyjne

2.1.

[tak/nie]

-

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.

Zezwolenie na prowadzenie działalności w
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
zakresie odzysku lub unieszkodliwiania
decyzji, termin obowiązywania.
odpadów

RL.V.7660/81/2001/2002 z dnia 10.01.2002 Starostwo Powiatowe w Białymstoku

2.6.

Pozwolenie zintegrowane
(jeśli dotyczy)

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

-

2.7.

Czy instalacja jest przewidziana do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

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

-

2.8.

Czy dla instalacji 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

3.1.

Czy instalacja jest ujęta
w wojewódzkim planie gospodarki
odpadami?

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

-

3.2.
3.3.

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej
bazie
o gospodarce odpadami?
Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Środowiska?
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3.4.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?

4.

Odpady

4.1.

Podać:
Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do
kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego
odzysku
odpadu.

4.2.

Podać:
Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do
kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego
unieszkodliwiania
odpadu.

4.3.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2003 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.4.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2003 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.5.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2004 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.6.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2004 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.7.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2005 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.8.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2005 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.9.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2006 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

9055

4.10.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2006 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

[tak/nie]

170181 – 103 950

-

Zarząd Województwa Podlaskiego

157

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2003 – 2006

Tabela Nr 53. Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. Zambrów
L.p.

Elementy charakterystyki instalacji

1.

Ogólne informacje o obiekcie

Zakres danych

Informacje o instalacji

Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o.
Ul. PapieŜa Jana Pawła II 5
1.1.

Nazwa i adres instalacji
– Oczyszczalnia Miejska : Nagórki Jabłoń 105
18-300 Zambrów

1.2.

Gmina

Zambrów

1.3.

Powiat

Zambrów

1.4.

Województwo

Podlaskie

1.5.

REGON (jeśli posiada)

450155582

1.6.

NIP (jeśli posiada)

723-11-47-416

1.7.

Rodzaj instalacji

1.8

Opis stosowanych metod odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów

1.9.

Nazwa i adres właściciela instalacji

1.10.

REGON (jeśli posiada)

450155582

1.11.

NIP (jeśli posiada)

723-11-47-416

1.12.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
instalacją

1.13.

REGON (jeśli posiada)

450155582

1.14.

NIP (jeśli posiada)

723-11-47-416

Podać:
proces odzysku lub unieszkodliwiania odpadów1)

Wieloletnie procesy kompostowania (poletka osadowe) z udziałem trzciny lub dŜdŜownic kalifov.
Wieloletnie procesy kompostowania (poletka osadowe) z udziałem trzciny lub dŜdŜownic

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
Spółka z o.o. (100% wł. Miasta Zambrów)
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o.
terytorialnego).

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

Spółka z o.o. (100% wł. Miasta Zambrów)
Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o.
Oczyszczalnia Miejska – Nagórki Jabłoń 105
18-300 Zambrów
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1.15.

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

Spółka z o.o. (100% wł. Miasta Zambrów)
Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o.
Oczyszczalnia Miejska – Nagórki Jabłoń 105
18-300 Zambrów

1.16.

REGON (jeśli posiada)

450155582

1.17.

NIP (jeśli posiada)

723-11-47-416

1.18.

Czy kierownik instalacji posiada
wymagane kwalifikacje
(jeśli dotyczy)?

2.

Decyzje administracyjne

2.1.

[tak/nie]

-

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.

Zezwolenie na prowadzenie działalności
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania
decyzji, termin obowiązywania.
odpadów

Decyzja Nr 7623-40/06 z dnia 2006.08.11 wydana przez Starostwo Powiatowe w Zambrowie na
działalność w zakresie odzysku odpadu o kodzie 060314

2.6.

Pozwolenie zintegrowane
(jeśli dotyczy)

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

-

2.7.

Czy instalacja jest przewidziana do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

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

-

2.8.

Czy dla instalacji 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/nie]

-

3.
3.1.

3.2.

Bazy danych i wykazy
Czy instalacja jest ujęta
w wojewódzkim planie gospodarki
odpadami?
Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej
bazie
o gospodarce odpadami?
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3.3.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Środowiska?

[tak/nie]

-

3.4.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
[tak/nie]
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?

-

4.

Odpady

4.1.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do odzysku

Podać:
190805 – osady
kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu. Lata 2003-2006 – 1033 Mg s.m.

4.2.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do unieszkodliwiania

Lata 2003 – 2006
190801 – 151,46 – na składowisko
Podać:
kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu. 190802 – 59,77 – na składowisko
100101 – 6476 - R14 Przekazane
100102 – 287 – R14 Przekazane

4.3.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2003 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

321

4.4.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2003 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.5.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2004 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

275

4.6.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2004 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.7.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2005 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

243

4.8.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2005 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.9.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2006 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

194

4.10.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2006 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-
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Tabela Nr 54. Instalacja do przetwarzania odpadów wielomateriałowych „GREEN WAY” Dobrzyniewo DuŜe
L.p.
1.

Elementy charakterystyki instalacji
Ogólne dane o obiekcie

Zakres danych

Informacje o instalacji

1.1.

Nazwa i adres instalacji

Zakład Recyklingu i Transportu Stowarzyszenia
GREEN WAY

Stowarzyszenie prowadzi od 14 lat działalność pilotaŜową w której jest wykorzystywana między
innymi instalacja eksperymentalna słuŜąca do prowadzenia badań w zakresie produkcji paliw
formowanych.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Gmina
Powiat
Województwo
REGON
NIP

-

1.7.

Rodzaj instalacji

Podać proces odzysku

1.8

Opis stosowanych metod odzysku

1.9.

Nazwa i adres właściciela instalacji

-

1.10
1.11

REGON
NIP
Nazwa i adres właściciela gruntu pod
instalacją
REGON
NIP
Nazwa i adres zarządzającego
instalacja
REGON
NIP
Czy kierownik instalacji posiada
wymagane kwalifikacje?
Decyzje administracyjna
Decyzja lokalizacyjna
Decyzja o warunkach zabudowy
Pozwolenie na budowę
Pozwolenie na uŜytkowanie
Zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie odzysku

-

Dobrzyniewo DuŜe
białostocki
podlaskie
050291671
542-23-82-481
R- 14
PilotaŜowa działalność adaptująca rozwiązania stosowane w Szwecji
•
Identyfikacja odpadu
•
Wprowadzenie optymalnej formy rozdzielnego gromadzenia
•
Kompletacja dostaw, belowanie
•
Specjalistyczny transport
•
Sortowanie
•
Płatkowanie
•
Mielenie
•
Separacja pneumatyczna
•
Miksowanie z biomasą wg receptury umoŜliwiającej uzyskanie paliw formowanych o
dopuszczalnym poziomie niskiej emisji
•
Brykietowanie paliw formowanych
Działalność o charakterze pilotaŜowym, wdraŜającym nowe technologie i techniki recyklingu,
rozdzielnego gromadzenia, kompletacji dostaw oraz specjalistycznego transportu
050291671
542-23-82-481

-

Zakład Recyklingu i Transportu Stowarzyszenia GREEN WAY

-

050291671
542-23-82-481

-

Zakład Recyklingu i Transportu Stowarzyszenia GREEN WAY

-

050291671
542-23-82-481

-

InŜynier Artur Roskal posiada uprawnienia rzeczoznawcy Federacji NOT od roku 1978

Decyzje wydane przez Starostwo Powiatowe w
Białymstoku

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
RL.V 76.441/32/2002 z 3.12.2002 obowiązuje do 3.12.2012
RL. V 76.441/32/2002/2004 z 19.10.2004 obowiązuje do 3.12.2012

1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
2
2.1
2.2.
2.3
2.4
2.5
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2.6
2.7
2.8
3.
3.1
3.2
3.3

odpadów
Pozwolenie zintegrowane
Czy instalacja jest przewidziana do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego
Czy dla instalacji była wydana decyzja
w sprawie wstrzymania działalności ?
Bazy danych i wykazy
Czy instalacja jest ujęta w woj. planie
gospodarki odpadami
Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej
bazie o gospodarce odpadami ?
Czy instalacja jest ujęta w bazie WIOŚ
?

3.4

Czy instalacja jest ujęta w bazie WUS ?

4.

Odpady

4.1

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do odzysku

4.6

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do unieszkodliwiania
Masa odpadów poddana odzyskowi w
2003 roku
Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2003 r
Masa odpadów poddana odzyskowi w
2004 roku
Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2004 roku

4.7

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2005 roku

4.8

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2005 roku

4.2
4.3
4.4
4.5

4.9

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2006 roku

-

RL.V 76.441/32/2002/2004/2006 z 12.07.2006 obowiązuje do 3.12.2012
Nie dotyczy

-

Nie

-

Nie

-

tak

-

Tak

-

Tak

=

Cały zakres działalności Stowarzyszenia jest zarejestrowany w WUS o czy świadczy nadany
REGON
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury w ilości 400 Mg/rok
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 300 Mg/rok
15 01 03 Opakowania z drewna 200 Mg/rok
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 2000 Mg/ rok
16 01 19 Tworzywa sztuczne 100 Mg/rok
16 01 20 Szkło 100 Mg/ rok
19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma 100 Mg/ rok
19 12 05 Szkło 100 Mg/ rok
19 12 07 Drewno 100 Mg/rok
19 12 10 Odpady palne 300 Mg/rok
Grupa 15 01 05 opakowania wielomateriałowe w ilości 436,8 Mg
Grupa 15 01 05 opakowania wielomateriałowe w ilości 1.000,00 Mg
Grupa 15 01 05 opakowania wielomateriałowe w ilości 1.562,71 Mg

Od roku 2006 nie ma moŜliwości dokumentowania odzysku opakowań wielomateriałowych, poniewaŜ został wprowadzony manipulacyjny zapis 3a do
ustawy produktowej, na podstawie którego zakład wyspecjalizowany w odzysku opakowan wielomateriałowych nie ma Ŝadnej moŜliwości
dokumentowania poniewaŜ grupa 15 01 05 została wykreślona, natomiast odzysk ten dokumentują zakłady papiernicze, które nie dysponują instalacjami
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do odzysku opakowan wielomateriałowych.
Jest to niezgodne z zapisem art. 9 ustawy o odpadach i zapisu 143 ustawy o ochronie środowiska na podstawie którego odzysk mogą dokumentować
tylko te zakłady, które posiadają właściwe instalacje. W tym przypadku wystąpiła zmanipulowana niezgodność zapisów ustawy produktowej z wiodącymi
ustawami o odpadach jak teŜ o ochronie środowiska.
Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami przewiduje zwiększanie odzysku opakowań wielomateriałowych docelowo do 2.500 ton rocznie, jednak zaistniałe
praktyki matactwa ustawodawczego blokują na długi okres realizację tego zapisu.
4.10

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2006 roku

-
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Tabela Nr 55. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K.Dłuskiego w Białymstoku
L.p.

Elementy charakterystyki składowiska
odpadów

1.

Zakres danych

Informacje o instalacji

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres instalacji

Spalarnia Odpadów Medycznych

1.2.

Gmina

Białystok

1.3.

Powiat

Białystok

1.4.

Województwo

Podlaskie

1.5.

REGON (jeśli posiada)

050653045

1.6.

NIP (jeśli posiada)

966-13-29-279

1.7.

Rodzaj instalacji

1.8.

Opis stosowanych metod odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów

1.9.

Nazwa i adres właściciela instalacji

1.10.

REGON (jeśli posiada)

050653045

1.11.

NIP (jeśli posiada)

966-13-29-279

1.12.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
instalacją

1.13.

REGON (jeśli posiada)

1.14.

NIP (jeśli posiada)

Podać:
proces odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Termiczne unieszkodliwianie odpadów medycznych niebezpiecznych
Termiczne unieszkodliwianie odpadów medycznych w temp. 850-1200 O C

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
Spalarnia Odpadów Medycznych przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im.K.Dłuskiego w
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
Białymstoku , nadzorowanym przez Zarząd Województwa Podlaskiego
terytorialnego).

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
Właściciel- Zarząd Województwa Podlaskiego , który ustanowił nieodpłatne uŜytkowanie na czas
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
nieokreślony na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
terytorialnego).
Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
15-540 Białystok, ul. śurawia 14
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
terytorialnego).

1.15

Nazwa i adres zarządzającego instalacją

1.16

REGON (jeśli posiada)

050653045

1.17.

NIP (jeśli posiada)

966-13-29-279
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1.18.

Czy kierownik instalacji posiada
wymagane kwalifikacje?

2.

[tak/nie]

tak

Decyzje administracyjne

2.1.

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

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

Nie dotyczy

2.2.

Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)

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

Prezydent Miasta Białegostoku Nr A. V.-IM/7334/154/00z dnia 2.10.2000 r.

2.3.

Pozwolenie na budowę

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

Prezydent Miasta Białegostoku Nr A. II.P-7353/70/2001 z dnia 4.05.2001 r.

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie (jeśli dotyczy)

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

Prezydent Miasta Białegostoku Nr A. II.P 7355/7/2002z dnia 17.03.2003r

2.5.

Zezwolenie na prowadzenie działalności Podać:
w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania organ wydający, datę wydania decyzji,
odpadów (jeśli dotyczy)
znak decyzji,termin obowiązywania.

2.6.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

2.7.

Czy instalacja jest przewidziana do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

2.8.

Czy dla instalacji była wydana decyzja w
sprawie wstrzymania działalności?

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.

3.

Wojewoda Podlaski Nr ŚR.Io .6620/6/02/03 z dnia 29.01.2003 r. obowiązuje do 31.01.2013 r.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

nie

Bazy danych i wykazy

3.1.

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkim
planie gospodarki odpadami?

[tak/nie]

tak

3.2.

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej
bazie o gospodarce odpadami?

[tak/nie]

tak

3.3.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Środowiska?

[tak/nie]

tak

3.4.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
[tak/nie]
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?

tak

4.

Odpady
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4.1.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do odzysku

Podać:
kod odpadu oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

-

4.2.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do unieszkodliwiania

Podać:
kod odpadu oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

180102 – 2,5 Mg/rok
180103 – 183,0 Mg/rok
180109 - 3,5 Mg/rok
180182 – 1,0 Mg/rok

4.3.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2003 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.4.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2003 r. (jeśli dotyczy)

4.5.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2004 r. (jeśli dotyczy)

4.6.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2004 r. (jeśli dotyczy)

168,925 Mg

4.7.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2005 r. (jeśli dotyczy)

-

4.8.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2005 r. (jeśli dotyczy)

159,550 Mg

4.9.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2006 r. (jeśli dotyczy)

-

4.10.

Masa odpadów poddana
[Mg]
unieszkodliwieniu w 2006 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

[Mg]

[Mg]

125,270 Mg
-

142,290 Mg
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Tabela Nr 56. Instalacje unieszkodliwiające termicznie odpady medyczne i weterynaryjne przy Szpitalu Wojewódzkim w
ŁomŜy
L.p.

Elementy charakterystyki instalacji

1.

Zakres danych

Informacje o instalacji

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres instalacji

Spalarnia odpadów medycznych i weterynaryjnych

1.2.

Gmina

ŁomŜa

1.3.

Powiat

ŁomŜa

1.4.

Województwo

Podlaskie

1.5.

REGON (jeśli posiada)

-

1.6.

NIP (jeśli posiada)

-

1.7.

Rodzaj instalacji

1.8

Opis stosowanych metod odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów

1.9.

Nazwa i adres właściciela instalacji

1.10.

REGON (jeśli posiada)

450665024

1.11.

NIP (jeśli posiada)

7181689321

1.12.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
instalacją

1.13.

REGON (jeśli posiada)

450665024

1.14.

NIP (jeśli posiada)

7181689321

1.15.

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
Nazwa i adres zarządzającego instalacją
Szpital Wojewódzki w ŁomŜy – jednostka samorządu terytorialnego
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
terytorialnego).

1.16.

REGON (jeśli posiada)

Podać:
proces odzysku lub unieszkodliwiania odpadów1)

Unieszkodliwianie odpadów
Spalanie odpadów medycznych

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

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

450665024
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1.17.

NIP (jeśli posiada)

1.18.

Czy kierownik instalacji posiada
wymagane kwalifikacje
(jeśli dotyczy)?

2.

Decyzje administracyjne

2.1.
2.2.

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

7181689321
[tak/nie]

tak

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

-

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

Urząd Miejski w ŁomŜy wydano 09.07.2002 r. Decyzja 245/2002

2.3.

Pozwolenie na budowę

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

Urząd Miejski w ŁomŜy wydano 25.10.2002 r. Decyzja 255/2002

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie
(jeśli dotyczy)

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

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 26.01.2005 r. Decyzja PINB-7353-1-3-1/2005

2.5.

Zezwolenie na prowadzenie działalności Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
w zakresie odzysku lub
decyzji, termin obowiązywania.
unieszkodliwiania odpadów

Podlaskie Urząd Wojewódzki w Białymstoku
NZ-4154/653/2005
ROŚ.III.o.6620/10/04/05

2.6.

Pozwolenie zintegrowane
(jeśli dotyczy)

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

Nie dotyczy

2.7.

Czy instalacja jest przewidziana do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

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

Nie dotyczy

2.8.

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji:
Czy dla instalacji była wydana decyzja w podstawę prawną, organ wydający, datę wydania
sprawie wstrzymania działalności?
decyzji, znak decyzji,
termin wstrzymania działalności.

3.

Bazy danych i wykazy

3.1.

Czy instalacja jest ujęta
w wojewódzkim planie gospodarki
odpadami?

[tak/nie]

Tak

3.2.

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej
bazie o gospodarce odpadami?

[tak/nie]

Tak

3.3.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Środowiska?

[tak/nie]

-

3.4.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
[tak/nie]
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?

-

Nie była wydana
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4.

Odpady

4.1.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do odzysku

Podać:
kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

4.2.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do unieszkodliwiania

180101-2,00
180103-274,5
Podać:
180182-20
kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.
180109-0,5
180202-11,0

4.3.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2003 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

Nie dotyczy

4.4.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2003 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

180103-174,55
Własne 141,33
Obce – 33,22
18202- 0,1981

4.5.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2004 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

Nie dotyczy

4.6.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2004 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

180103-166,61
Własne 131,29
Obce 35,32
180202 (obce) -0,1069

4.7.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2005 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

Nie dotyczy

4.8.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2005 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

180103-172,62
Własne 147,47
Obce 25,15
180202 (obce) – 0,108

4.9.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2006 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

Nie dotyczy

[Mg]

180102 własne – 0,399
180103 162,45
Własne – 139,53
Obce – 22,91
180182 własne – 0,082
180109 – własne – 0,008
180202 – obce – 0,249

4.10.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2006 r.
(jeśli dotyczy)
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Tabela Nr 57. Instalacje unieszkodliwiające termicznie odpady medyczne i weterynaryjne przy Samodzielnym Publicznym
Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach
L.p.

Elementy charakterystyki instalacji

1.

Zakres danych

Informacje o instalacji

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres instalacji

Spalarnia odpadów medycznych niebezpiecznych,
Suwałki, ul. Szpitalna 60

1.2.

Gmina

Miasto Suwałki

1.3.

Powiat

Suwalski

1.4.

Województwo

Podlaskie

1.5.

REGON (jeśli posiada)

790319362

1.6.

NIP (jeśli posiada)

8441786376

1.7.

Rodzaj instalacji

1.8

Opis stosowanych metod odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów

1.9.

Nazwa i adres właściciela instalacji

1.10.

REGON (jeśli posiada)

790319362

1.11.

NIP (jeśli posiada)

8441786376

1.12.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
instalacją

1.13.

REGON (jeśli posiada)

790319362

1.14.

NIP (jeśli posiada)

8441786376

Podać:
proces odzysku lub unieszkodliwiania odpadów1)

D10
Piece do spalania odpadów

Termiczna utylizacja

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
Ul. Szpitalna 60
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
Jednostka Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego
terytorialnego).

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
Ul. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
terytorialnego).
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1.15.

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał
Ul. Szpitalna 60
Nazwa i adres zarządzającego instalacją
mieszany (podać % udziału jednostek samorządu
16-400 Suwałki
terytorialnego).

1.16.

REGON (jeśli posiada)

790319362

1.17.

NIP (jeśli posiada)

8441786376

1.18.

Czy kierownik instalacji posiada
wymagane kwalifikacje
(jeśli dotyczy)?

2.

Decyzje administracyjne

2.1.
2.2.

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

[tak/nie]

tak

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

-

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

Postępowanie w trakcie
-

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.

Zezwolenie na prowadzenie działalności
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
w zakresie odzysku lub
decyzji, termin obowiązywania.
unieszkodliwiania odpadów

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok,
Decyzja z dnia 06.01.2004r. nr ŚR.Io.6620/3/03/04
Decyzja obowiązywała do dnia 30.09.2005 r.

2.6.

Pozwolenie zintegrowane
(jeśli dotyczy)

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

Nie dotyczy

2.7.

Czy instalacja jest przewidziana do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

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

Nie dotyczy

2.8.

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji:
Czy dla instalacji była wydana decyzja w podstawę prawną, organ wydający, datę wydania
sprawie wstrzymania działalności?
decyzji, znak decyzji,
termin wstrzymania działalności.

3.

Bazy danych i wykazy

3.1.

Czy instalacja jest ujęta
w wojewódzkim planie gospodarki
odpadami?

[tak/nie]

Nie

Tak
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3.2.

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej
bazie o gospodarce odpadami?

[tak/nie]

Tak

3.3.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Środowiska?

[tak/nie]

-

3.4.

Czy instalacja jest ujęta w bazie
[tak/nie]
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?

-

4.

Odpady

4.1.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do odzysku

Podać:
kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

4.2.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do unieszkodliwiania

Podać:
kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

4.3.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2003 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.4.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2003 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.5.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2004 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.6.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2004 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.7.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2005 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.8.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2005 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.9.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2006 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.10.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2006 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

86,998
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Tabela Nr 58. Instalacje unieszkodliwiające termicznie odpady medyczne i weterynaryjne przy Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
L.p.

Elementy charakterystyki instalacji

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres instalacji

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
17-200 Hajnówka
ul. Lipowa 190

1.2.

Gmina

Hajnówka

1.3.

Powiat

Hajnówka

1.4.

Województwo

podlaskie

1.5.

REGON (jeśli posiada)

050582500

1.6.

NIP (jeśli posiada)

543-17-71-354

1.7.

Rodzaj instalacji

1.8

Zakres danych

Informacje o instalacji

Podać:
proces odzysku lub unieszkodliwiania odpadów1)

Utylizacja termiczna (D10)
Odpady są zgazowywane w komorze pirolitycznej z ograniczoną ilością tlenu, a wytworzone
gazy dopalają się w komorze termoreaktora w czasie 2 sekund i temperaturze 1 200 st. C.
Następnie spaliny przechodzą przez wymiennik ciepła wytwarzając parę, a po jego opuszczeniu
są dalej schładzane za pomocą cieczy (zuŜyty roztwór NaOH i woda) do temperatury około 170
st. C. Kolejnym etapem jest dozowanie do spalin sorbalitu (mieszanka wapna hydratyzowanego i
węgla aktywnego), oczyszczanie spalin na filtrze suchym (workowym) i płukanie spalin
roztworem NaOH. Instalacja jest bezściekowa.

Opis stosowanych metod odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów

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

1.9.

Nazwa i adres właściciela instalacji

1.10.

REGON (jeśli posiada)

050667461

1.11.

NIP (jeśli posiada)

543-18-25-742

1.12.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
instalacją

1.13.

REGON (jeśli posiada)

050667461

1.14.

NIP (jeśli posiada)

543-18-25-742

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

Właścicielem instalacji jest Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Właścicielem gruntu jest Starostwo Powiatowe w Hajnówce
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1.15.

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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce, ul. Lipowa 190
Organem załoŜycielskim Zakładu jest Starostwo Powiatowe w Hajnówce

1.16.

REGON (jeśli posiada)

050582500

1.17.

NIP (jeśli posiada)

543-17-71-354

1.18.

Czy kierownik instalacji posiada
wymagane kwalifikacje
(jeśli dotyczy)?

2.

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.

Starostwo Powiatowe w Hajnówce znak: GB 7351-195/2000 z dnia 2000.07.05

2.4.

Pozwolenie na uŜytkowanie
(jeśli dotyczy)

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

Starostwo Powiatowe w Hajnówce znak : GB 7351-195/00/01 z dnia 2001.11.28

2.5.

Zezwolenie na prowadzenie działalności
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
w zakresie odzysku lub
decyzji, termin obowiązywania.
unieszkodliwiania odpadów

2.6.

Pozwolenie zintegrowane
(jeśli dotyczy)

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

2.7.

Czy instalacja jest przewidziana do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

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

2.8.

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji:
Czy dla instalacji była wydana decyzja w
podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, Nie
sprawie wstrzymania działalności?
znak decyzji, termin wstrzymania działalności.

3.

Bazy danych i wykazy

3.1.

Czy instalacja jest ujęta
w wojewódzkim planie gospodarki
odpadami?

[tak/nie]

[tak/nie]

tak

Decyzja Powiatowego Urzędu Wojewódzkiego znak : ROŚ.IIIo.6620/8/01 z dnia 0201.2002 r.,
waŜność 31.12.2010r.

Tak
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3.2.
3.3.
3.4.

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej
bazie o gospodarce odpadami?

[tak/nie]

Tak

Czy instalacja jest ujęta w bazie
[tak/nie]
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Czy instalacja jest ujęta w bazie
[tak/nie]
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?

Tak
Tak

4.

Odpady

4.1.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do odzysku

Podać:
kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

4.2.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do unieszkodliwiania

180102 – 10,000
Podać:
180103 – 219,000
2)
kod odpadu oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu. 180108 – 1,000
180202 -20,000

4.3.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2003 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.4.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2003 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

180102-2,306
180103-127,745
180108 -0,102
180202 – 0,000 Razem : 130,153

4.5.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2004 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.6.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2004 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

180102-2,006
180103-98,591
180108 -0,038
180202 – 0,000

4.7.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2005 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.8.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2005 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

180102 - 0,664
180103 - 61,337
180108 - 0,047
180202 – 0,000 Razem : 62,048

4.9.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2006 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.10.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2006 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

180102-1,499
180103-78,606
180108 -0,049
180202 – 0,238
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Tabela Nr 59. Zakład Recyklingu w Dolistowie Starym
L.p.

Elementy charakterystyki instalacji

Zakres danych

Informacje o instalacji

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres instalacji

Zakład Recyklingu w Dolistowie Starym

1.2.

Gmina

Jaświły

1.3.

Powiat

Moniecki

1.4.

Województwo

podlaskie

1.5.

REGON (jeśli posiada)

052196095

1.6.

NIP (jeśli posiada)

-

1.7.

Rodzaj instalacji

1.8

Opis stosowanych metod odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów

1.9.

Nazwa i adres właściciela instalacji

1.10.

REGON (jeśli posiada)

052196095

1.11.

NIP (jeśli posiada)

-

1.12.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
instalacją

1.13.

REGON (jeśli posiada)

-

1.14.

NIP (jeśli posiada)

-

1.15.

Nazwa i adres zarządzającego instalacją

1.16.

REGON (jeśli posiada)

Podać:
proces odzysku lub unieszkodliwiania odpadów1)

Odzysk odpadów przez segregację i podczyszczanie odpadów
Odzysk odpadów przez segregację i podczyszczanie odpadów R15

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).

BIOM Sp. z o.o.
Dąbrowa Białostocka
Ul. Gen. N. Sulika 1

-

Zakład Recyklingu w Dolistowie Starym

052196095
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1.17.

NIP (jeśli posiada)

1.18.

Czy kierownik instalacji posiada
wymagane kwalifikacje
(jeśli dotyczy)?

2.

Decyzje administracyjne

2.1.

[tak/nie]

-

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.

Zezwolenie na prowadzenie działalności
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak
w zakresie odzysku lub
decyzji, termin obowiązywania.
unieszkodliwiania odpadów

Decyzja Starostwa Powiatowego w Mońkach
OSS.ŚR.7644-36/05 z dnia 27 grudnia 2005 roku

2.6.

Pozwolenie zintegrowane
(jeśli dotyczy)

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

-

2.7.

Czy instalacja jest przewidziana do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

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

2.8.

JeŜeli tak, to podać dane nt. decyzji:
Czy dla instalacji była wydana decyzja w
podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, sprawie wstrzymania działalności?
znak decyzji, termin wstrzymania działalności.

3.

Bazy danych i wykazy

3.1.

Czy instalacja jest ujęta
w wojewódzkim planie gospodarki
odpadami?

[tak/nie]

Tak

3.2.

Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej
bazie o gospodarce odpadami?

[tak/nie]

Tak

Czy instalacja jest ujęta w bazie
[tak/nie]
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Czy instalacja jest ujęta w bazie
[tak/nie]
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?

Tak

3.3.
3.4.

Tak
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4.

Odpady

4.1.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do odzysku

Podać:
kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu. 150101 - 700 150102 - 300 150104-100 150105-300 1501007-1200

4.2.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do unieszkodliwiania

Podać:
kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego odpadu.

4.3.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2003 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.4.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2003 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.5.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2004 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.6.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2004 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.7.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2005 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.8.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2005 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.9.

Masa odpadów poddana odzyskowi w
2006 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

-

4.10.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2006 r.
(jeśli dotyczy)

[Mg]

200101 – 48,4
200102 – 97,7
200139 – 105,6
200140 – 1,5
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Tabela Nr 60. Fabryka Mebli ŁomŜa
Lp.

Elementy charakterystyki

1

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres instalacji

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

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

1.7

Rodzaj instalacji

1.8

Opis stosowanych metod odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów

1.9

Nazwa i adres właściciela instalacji

1.10
1.11

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.12

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
instalacją

1.13
1.14

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.15

Nazwa i adres zarządzającego
instalacją

1.16
1.17

2

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik instalacji posiada
wymagane kwalifikacje (jeśli dotyczy)?
Decyzje administracyjne

2.1

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

2.2

Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli dotycz)

2.3

Pozwolenie na budowę

2.4

Pozwolenie na uŜytkowanie (jeśli

1.18

Zakres danych

Informacje o instalacji

ŁomŜyńska Fabryka Mebli Sp. z o.o.
Ul. Poznańska 90
18-400 ŁomŜa
ŁomŜa
Miasto ŁomŜa
Podlaskie
450105220
718-100-81-95
Podać: proces odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów 1).

R1
Spalanie odpadów drewna – wykorzystanie jasko paliwo do wytwarzania energii cieplenej

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

ŁomŜyńska Fabryka Mebli Sp. z o.o.
Ul. Poznańska 90
18-400 ŁomŜa
450105220
718-100-81-95

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

Skarb Państwa
DzierŜawa wieczysta do 2089 r.

Podać: czy jest to jednostka samorządu
terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca
prywatny. Kapitał mieszany (podać …udziału
jednostek samorządu terytorialnego)

ŁomŜyńska Fabryka Mebli Sp. z o.o.
Ul. Poznańska 90
18-400 ŁomŜa
450105220
718-100-81-95
Nie dotyczy

[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

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
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2.5

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

2.6

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

2.7

Czy instalacja jest przewidziana do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

2.8

Czy dla instalacji była wydana decyzja
w sprawie wstrzymania działalności?

3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10

Bazy danych i wykazy
Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkim
planie gospodarki odpadami?
Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej
bazie o gospodarce odpadami?
Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Środowiska?
Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego
Odpady
Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do odzysku
Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do unieszkodliwiania
Masa odpadów poddana odzyskowi w
2003 r (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
unieszkodliwianiu w 2003 r (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddana odzyskowi w
2004 r (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
unieszkodliwianiu w 2004 r (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddana odzyskowi w
2005 r (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
unieszkodliwianiu w 2005 r
Masa odpadów poddana odzyskowi w
2006 r (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
unieszkodliwianiu w 2006 r (jeśli
dotyczy)

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

Prezydent Miasta ŁomŜa decyzja z dnia 09.12.2005 Nr GKO. 7066-51/05
Obowiązuje do dnia
30.11.2015 r

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

Nie dotyczy
Nie

Nie

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

-

[tak/nie]

-

Podać:
Kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego
odpadu
Podać:Kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla
kaŜdego odpadu

03 01 05
1 000
-

[Mg]
[Mg]
[Mg]
[Mg]
[Mg]
[Mg]
[Mg]
[Mg]

637
1 314
1 021
1 032
-
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Tabela Nr 61. Przedsiębiorstwo „MVV POLSKA” Sp. z o.o. Sokółka
Lp.

Elementy charakterystyki

1

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres instalacji

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

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

1.7

Rodzaj instalacji

1.8

Opis stosowanych metod odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów

1.9

Nazwa i adres właściciela instalacji

1.10
1.11

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.12

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
instalacją

1.13
1.14

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.15

Nazwa i adres zarządzającego
instalacją

1.16
1.17

2

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik instalacji posiada
wymagane kwalifikacje (jeśli dotyczy)?
Decyzje administracyjne

2.1

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

2.2

Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli dotycz)

2.3

Pozwolenie na budowę

2.4

Pozwolenie na uŜytkowanie (jeśli

1.18

Zakres danych

Informacje o instalacji

MVV POLSKA Sp. z o.o. Sokółka
Ul. Lotników Lewoniewskich 1
Sokółka 16-100
Sokółka
sokólski
Podlaskie
Podać: proces odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów 1).

R1
Spalanie odpadów drewna – wykorzystanie jasko paliwo do wytwarzania energii cieplenej
Kocił Justsen HHF-10

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

Ul. Królowej Marysieńki 10
02-954 Warszawa
-

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)

Ul. Królowej Marysieńki 10
02-954 Warszawa
-

[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

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
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2.5

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

2.6

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

2.7

Czy instalacja jest przewidziana do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

2.8

Czy dla instalacji była wydana decyzja
w sprawie wstrzymania działalności?

3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10

Bazy danych i wykazy
Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkim
planie gospodarki odpadami?
Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej
bazie o gospodarce odpadami?
Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Środowiska?
Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego
Odpady
Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do odzysku
Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do unieszkodliwiania
Masa odpadów poddana odzyskowi w
2003 r (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
unieszkodliwianiu w 2003 r (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddana odzyskowi w
2004 r (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
unieszkodliwianiu w 2004 r (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddana odzyskowi w
2005 r (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
unieszkodliwianiu w 2005 r
Masa odpadów poddana odzyskowi w
2006 r (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
unieszkodliwianiu w 2006 r (jeśli
dotyczy)

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

OŚ.7644/2/02 z dnia 04.11.2002
-

-

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

-

[tak/nie]

-

Podać:
Kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego
odpadu
Podać:Kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla
kaŜdego odpadu
[Mg]
[Mg]
[Mg]
[Mg]
[Mg]
[Mg]
[Mg]
[Mg]

7 700
7619
-
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Tabela Nr 62. Przedsiębiorstwo „PFLEIDERER” S.A. Grajewo
Lp.

Elementy charakterystyki

1

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres instalacji

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

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

1.7

Rodzaj instalacji

1.8

Opis stosowanych metod odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów

1.9

Nazwa i adres właściciela instalacji

1.10
1.11

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.12

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
instalacją

1.13
1.14

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.15

Nazwa i adres zarządzającego
instalacją

1.16
1.17

2

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik instalacji posiada
wymagane kwalifikacje (jeśli dotyczy)?
Decyzje administracyjne

2.1

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

2.2

Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli dotycz)

2.3

Pozwolenie na budowę

2.4

Pozwolenie na uŜytkowanie (jeśli

1.18

Zakres danych

Informacje o instalacji

PRELEIDERER S.A.
Ul. Wiórowa 1
19-203 Grajewo
Grajewo
grajewski
Podlaskie
Podać: proces odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów 1).

R1 i R14
Spalanie odpadów drewna, 2 kotłownie, 1 rębak

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

Ul. Wiórowa 1
19-203 Grajewo
-

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

Ul. Wiórowa 1
19-203 Grajewo

Podać: czy jest to jednostka samorządu
terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca
prywatny. Kapitał mieszany (podać …udziału
jednostek samorządu terytorialnego)

-

[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

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
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2.5

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

2.6

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

2.7

Czy instalacja jest przewidziana do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

2.8

Czy dla instalacji była wydana decyzja
w sprawie wstrzymania działalności?

3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10

Bazy danych i wykazy
Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkim
planie gospodarki odpadami?
Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej
bazie o gospodarce odpadami?
Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Środowiska?
Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego
Odpady
Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do odzysku
Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do unieszkodliwiania
Masa odpadów poddana odzyskowi w
2003 r (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
unieszkodliwianiu w 2003 r (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddana odzyskowi w
2004 r (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
unieszkodliwianiu w 2004 r (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddana odzyskowi w
2005 r (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
unieszkodliwianiu w 2005 r
Masa odpadów poddana odzyskowi w
2006 r (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
unieszkodliwianiu w 2006 r (jeśli
dotyczy)

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

WR.7647-4/04 z dnia 18.06.2004

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

-

-

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

-

[tak/nie]

-

Podać:
Kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego
odpadu
Podać:Kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla
kaŜdego odpadu

Dwie kotłownie : po 15 000
Trzy Kotły :po 56 940
Rębak : 219 000
-

[Mg]
[Mg]
[Mg]
[Mg]
[Mg]
[Mg]
[Mg]
[Mg]

56 648
-
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Tabela Nr 63. Fabryki mebli „FORTE” S.A.
Lp.

Elementy charakterystyki

1

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres instalacji

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

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

1.7

Rodzaj instalacji

1.8

Opis stosowanych metod odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów

1.9

Nazwa i adres właściciela instalacji

1.10
1.11

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.12

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
instalacją

1.13
1.14

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.15

Nazwa i adres zarządzającego
instalacją

1.16
1.17

2

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik instalacji posiada
wymagane kwalifikacje (jeśli dotyczy)?
Decyzje administracyjne

2.1

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

2.2

Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli dotycz)

2.3

Pozwolenie na budowę

2.4

Pozwolenie na uŜytkowanie (jeśli
dotyczy)

1.18

Zakres danych

Informacje o instalacji

Fabryki mebli ‘FORTE” S.A. w Ostrowi Mazowieckiej
Oddział w Suwałkach, Białymstoku i Hajnówce
Podlaskie
Podać: proces odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów 1).

R1
Spalanie odpadów drewna : kocioł energetyczny wodny Polytechnik USF 800-800kW

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

Biała 1
07-300 Ostrów Mazowiecki
-

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

Biała 1
07-300 Ostrów Mazowiecki

Podać: czy jest to jednostka samorządu
terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca
prywatny. Kapitał mieszany (podać …udziału
jednostek samorządu terytorialnego)

-

[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

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
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2.5

Zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów

2.6

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

2.7

Czy instalacja jest przewidziana do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

2.8

Czy dla instalacji była wydana decyzja
w sprawie wstrzymania działalności?

3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10

Bazy danych i wykazy
Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkim
planie gospodarki odpadami?
Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej
bazie o gospodarce odpadami?
Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Środowiska?
Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego
Odpady
Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do odzysku
Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do unieszkodliwiania
Masa odpadów poddana odzyskowi w
2003 r (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
unieszkodliwianiu w 2003 r
Masa odpadów poddana odzyskowi w
2004 r (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
unieszkodliwianiu w 2004 r (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddana odzyskowi w
2005 r (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
unieszkodliwianiu w 2005 r
Masa odpadów poddana odzyskowi w
2006 r (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
unieszkodliwianiu w 2006 r (jeśli
dotyczy)

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

OSGK.I.7638/40/06 z dnia 24.05.2006 (dla oddziału w Suwałkach)

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

-

-

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

-

[tak/nie]

-

Podać:
Kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego
odpadu
Podać:Kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla
kaŜdego odpadu
[Mg]
[Mg]
[Mg]
[Mg]
[Mg]
[Mg]
[Mg]
[Mg]

360
251,6
-
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Tabela Nr 64. Przedsiębiorstwo „DEVO” ŁomŜa
Lp.

Elementy charakterystyki

1

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres instalacji

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

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

1.7

Rodzaj instalacji

1.8

Opis stosowanych metod odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów

1.9

Nazwa i adres właściciela instalacji

1.10
1.11

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.12

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
instalacją

1.13
1.14

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.15

Nazwa i adres zarządzającego
instalacją

1.16
1.17

2

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik instalacji posiada
wymagane kwalifikacje (jeśli dotyczy)?
Decyzje administracyjne

2.1

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

2.2

Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli dotycz)

2.3

Pozwolenie na budowę

2.4

Pozwolenie na uŜytkowanie (jeśli

1.18

Zakres danych

Informacje o instalacji

Przesiębiostwo „DEVO” Jerzy karwacki
Ul. Meblowa 29
18-400 ŁomŜa
ŁomŜa
Podlaskie
Podać: proces odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów 1).

R1
Automatyczny zespół spalania rozdrobnionego drewna AZSD-250

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

Ul. Meblowa 29
18-400 ŁomŜa
-

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

Ul. Meblowa 29
18-400 ŁomŜa

Podać: czy jest to jednostka samorządu
terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca
prywatny. Kapitał mieszany (podać …udziału
jednostek samorządu terytorialnego)

-

[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

-
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2.5

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

2.6

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

2.7

Czy instalacja jest przewidziana do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

2.8

Czy dla instalacji była wydana decyzja
w sprawie wstrzymania działalności?

3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10

Bazy danych i wykazy
Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkim
planie gospodarki odpadami?
Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej
bazie o gospodarce odpadami?
Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Środowiska?
Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego
Odpady
Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do odzysku
Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do unieszkodliwiania
Masa odpadów poddana odzyskowi w
2003 r (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
unieszkodliwianiu w 2003 r
Masa odpadów poddana odzyskowi w
2004 r (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
unieszkodliwianiu w 2004 r (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddana odzyskowi w
2005 r (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
unieszkodliwianiu w 2005 r
Masa odpadów poddana odzyskowi w
2006 r (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
unieszkodliwianiu w 2006 r (jeśli
dotyczy)

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

-

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

-

-

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

-

[tak/nie]

-

Podać:
Kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego
odpadu
Podać:Kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla
kaŜdego odpadu
[Mg]
[Mg]
[Mg]
[Mg]
[Mg]
[Mg]
[Mg]
[Mg]

100
12
-
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Tabela Nr 65. Przedsiębiorstwo „PORTA KMI SYSTEM” Suwałki
Lp.

Elementy charakterystyki

1

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres instalacji

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

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

1.7

Rodzaj instalacji

1.8

Opis stosowanych metod odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów

1.9

Nazwa i adres właściciela instalacji

1.10
1.11

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.12

Nazwa i adres właściciela gruntu pod
instalacją

1.13
1.14

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.15

Nazwa i adres zarządzającego
instalacją

1.16
1.17

2

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik instalacji posiada
wymagane kwalifikacje (jeśli dotyczy)?
Decyzje administracyjne

2.1

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

2.2

Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jeśli dotycz)

2.3

Pozwolenie na budowę

2.4

Pozwolenie na uŜytkowanie (jeśli

1.18

Zakres danych

Informacje o instalacji

Przedsiębiorstwo ‘PORTA KMI SYSTEM’ Sp. z o.o.
Ul. Wojska Polskiego 114 B
16-400 Suwałki
Suwałki
Podlaskie
Podać: proces odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów 1).

R1
Kocioł energetyczny wodny

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

Przedsiębiorstwo ‘PORTA KMI SYSTEM’ Sp. z o.o.
Ul. Wojska Polskiego 114 B
16-400 Suwałki
-

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

Przedsiębiorstwo ‘PORTA KMI SYSTEM’ Sp. z o.o.
Ul. Wojska Polskiego 114 B
16-400 Suwałki

Podać: czy jest to jednostka samorządu
terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca
prywatny. Kapitał mieszany (podać …udziału
jednostek samorządu terytorialnego)

-

[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

-
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2.5

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

2.6

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

2.7

Czy instalacja jest przewidziana do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

2.8

Czy dla instalacji była wydana decyzja
w sprawie wstrzymania działalności?

3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10

Bazy danych i wykazy
Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkim
planie gospodarki odpadami?
Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej
bazie o gospodarce odpadami?
Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Środowiska?
Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego
Odpady
Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do odzysku
Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych
do unieszkodliwiania
Masa odpadów poddana odzyskowi w
2003 r (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
unieszkodliwianiu w 2003 r
Masa odpadów poddana odzyskowi w
2004 r (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
unieszkodliwianiu w 2004 r (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddana odzyskowi w
2005 r (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
unieszkodliwianiu w 2005 r
Masa odpadów poddana odzyskowi w
2006 r (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
unieszkodliwianiu w 2006 r (jeśli
dotyczy)

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

-

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

-

-

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

-

[tak/nie]

-

Podać:
Kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla kaŜdego
odpadu
Podać:Kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla
kaŜdego odpadu
[Mg]
[Mg]
[Mg]
[Mg]
[Mg]
[Mg]
[Mg]
[Mg]

360
251,6
-
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Spis tabel kart instalacji :
Tabela Nr 1. Stacja demontaŜu pojazdów P.U.H.P. „AMBIT” Sp. z o.o. Białystok
Tabela Nr 2. Stacja demontaŜu pojazdów P.P.U.H. „HALS” Białystok
Tabela Nr 3. Stacja demontaŜu pojazdów P.P.U.H. „Agromech” Sp. z o.o. Sokółka
Tabela Nr 4. Stacja demontaŜu pojazdów „Transdźwig” Augustów
Tabela Nr 5. Stacja demontaŜu pojazdów „MIRPOL” Sp. z o.o. Białystok
Tabela Nr 6. Stacja demontaŜu pojazdów P.H.U. „Auto-Złom” Grajewo
Tabela Nr 7. Stacja demontaŜu pojazdów Usługi Motoryzacyjne Zambrów
Tabela Nr 8. Stacja demontaŜu pojazdów „Auto-Złom” Kolno
Tabela Nr 9. Stacja demontaŜu pojazdów AUTO-HANDEL Wysokie Mazowieckie
Tabela Nr 10. Stacja demontaŜu pojazdów PKS Suwałki
Tabela Nr 11. Stacja demontaŜu pojazdów C.R.S. Białystok
Tabela Nr 12. Stacja demontaŜu pojazdów Spółdzielnia Kółek Rolniczych Suwałki
Tabela Nr 13. Stacja demontaŜu pojazdów Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
Tabela Nr 14. Stacja demontaŜu pojazdów „Eko-Auto-Recykling” Choroszcz
Tabela Nr 15. Stacja demontaŜu pojazdów Naprawa Aut powypadkowych Sokółka
Tabela Nr 16. Zakład Usługowo – Handlowy Składnica Złomu ŁomŜa
Tabela Nr 17. Zakład Naprawy Samochodów CięŜarowych Białystok
Tabela Nr 18. Przedsiębiorstwo „Auto-Szrot” Białystok
Tabela Nr 19. Przedsiębiorstwo WielobranŜowe ”Stan-Mar” Sokółka
Tabela Nr 20. Przedsiębiorstwo „Tomex” Sp. J. Ciechanowiec
Tabela Nr 21. Stacja Paliw Usług Transportowych Wizna
Tabela Nr 22. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „MAG” Jedwabne
Tabela Nr 23. Przedsiębiorstwo „Grupa-Eko” Zambrów
Tabela Nr 24. Przedsiębiorstwo „Kol-Pol” s.c. Łapy
Tabela Nr 25. Instalacje i urządzenia przetwarzające odpady opakowaniowe i
tworzywa sztuczne Białystok
Tabela Nr 26. Przedsiębiorstwo „BETESCA” Białystok
Tabela Nr 27. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DAMI” Białystok
Tabela Nr 28. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
„KOŁOPLAST” Białystok
Tabela Nr 29. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „RAU” Suwałki
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Tabela Nr 30. Rigips Polska – Stawiany Sp. z o.o. Zakład Produkcji Styropianu
ŁomŜa
Tabela Nr 31. Przedsiębiorstwo Handlowe „GABO” Zwierki
Tabela Nr 32. Przedsiębiorstwo „ANWILEX” Sp. z o.o. Białystok
Tabela Nr 33. Spółdzielnia Inwalidów Głuchoniemych im. J. Rogowskiego „SIGNA”
Choroszcz
Tabela Nr 34. Przedsiębiorstwo „HERMES RECYKLING” Sp. z o.o. Białystok
Tabela Nr 35. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Suwałki
Tabela Nr 36. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Hryniewicze
Tabela Nr 37. Przedsiębiorstwo „KEMOS” Suwałki
Tabela Nr 38. Przedsiębiorstwo „EKO-STOK” Sp. z o.o. Rutki
Tabela Nr 39. Przedsiębiorstwo „PROVIMI-ROLIMPEX S.A.” Białystok
Tabela Nr 40. Zakład Produkcji Mączek w Bokinach
Tabela Nr 41. Wytwórnia Pasz i Koncentratów „DE HEUS” Sp. z o.o. ŁomŜa
Tabela Nr 42. Przedsiębiorstwo „BRUK POLSKA” Białystok
Tabela Nr 43. Przedsiębiorstwo „BRUX” Sp. z o.o. Białystok
Tabela Nr 44. Przedsiębiorstwo Rak-Bud KsięŜyno
Tabela Nr 45. Ceramika budowlana „LEWKOWO” Sp. z o.o. Narewka
Tabela Nr 46. Przedsiębiorstwo „CEMEX Polska” Sp. z o.o.
Tabela Nr 47. Przedsiębiorstwo „ABW Super Bruk” Hryniewicze
Tabela Nr 48. PPUH Kombinat budowlany Sp. z o.o. Białystok
Tabela Nr 49. Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o. Białystok
Tabela Nr 50. Przedsiębiorstwo „KRUSZBET” S.A. Suwałki
Tabela Nr 51. Usługi Transportowe Zambrów
Tabela Nr 52. Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Hryniewicze
Tabela Nr 53. Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. Zambrów
Tabela Nr 54. Instalacja do przetwarzania odpadów wielomateriałowych „GREEN
WAY” Dobrzyniewo DuŜe
Tabela Nr 55. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K.Dłuskiego w Białymstoku
Tabela Nr 56. Instalacje unieszkodliwiające termicznie odpady medyczne i
weterynaryjne przy Szpitalu Wojewódzkim w ŁomŜy
Tabela Nr 57. Instalacje unieszkodliwiające termicznie odpady medyczne i
weterynaryjne przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu
Wojewódzkim w Suwałkach
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Tabela Nr 58. Instalacje unieszkodliwiające termicznie odpady medyczne i
weterynaryjne przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Hajnówce
Tabela Nr 59. Zakład Recyklingu w Dolistowie Starym
Tabela Nr 60. Fabryka Mebli ŁomŜa
Tabela Nr 61. Przedsiębiorstwo „MVV POLSKA” Sp. z o.o. Sokółka
Tabela Nr 62. Przedsiębiorstwo „PFLEIDERER” S.A. Grajewo
Tabela Nr 63. Fabryki mebli „FORTE” S.A.
Tabela Nr 64. Przedsiębiorstwo „DEVO” ŁomŜa
Tabela Nr 65. Przedsiębiorstwo „PORTA KMI SYSTEM” Suwałki
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