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1. Cel i zakres opracowania 
Celem opracowania jest  informacja z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami za okres 
kończący się 31 grudnia 2006 r..  

2. Stan prawny 
Obowiązek składania co dwa lata radzie gminy sprawozdań z realizacji gminnego planu gospodarki 
odpadami został nałożony na organ wykonawczy gminy w art. 14 ust. 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. o odpadach. 
W dniu 13 października 2005 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o 
odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458 oraz z 2006 r. Nr 63, 
poz. 441), która wprowadziła modyfikacje dotyczące: 
1) zakresu gminnych planów gospodarki odpadami, 
2) okresu sprawozdawczego oraz procedury przygotowania sprawozdania z realizacji gminnego 
planu gospodarki odpadami. 
 
Ad. 1. Zmiana zakresu gminnych planów gospodarki odpadami. 
Poprzez zmianę art. 14 ust. 2 oraz uchylenie ust. 3 i 4 w art. 15 ustawy o odpadach doprecyzowany i 
ujednolicony został ogólny zakres gminnego planu gospodarki. Z kolei wyłączenie gminnych planów 
gospodarki odpadami z ust. 7 w art. 15 i dodanie nowego ust. 7a w art. 15 ustawy zawęziło zakres 
gminnego planu gospodarki odpadami tylko do odpadów komunalnych powstających na obszarze 
danej gminy oraz przywożonych na jej obszar z uwzględnieniem odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji oraz odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych. Konsekwencją 
tych zmian, była nowelizacja rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie 
sporządzania planów gospodarki odpadami. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 
2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami zostało 
opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 46, poz. 333 i obowiązuje od 5 kwietnia 2006 r. 
 
Ad. 2. Zmiana okresu sprawozdawczego oraz procedury przygotowania sprawozdania z realizacji 
gminnego planu gospodarki odpadami. 
W artykule 14 ustawy o odpadach dodany został ustęp 12b. Określa on okres sprawozdawczy z 
realizacji planu gospodarki odpadami, jako okres dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 
31 grudnia roku kończącego ten okres.  
Ponadto w artykule 14 całkowicie zmienione zostało brzmienie ust. 13, w którym w pkt 1 określono, 
że sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami organ wykonawczy gminy 
przedkłada radzie gminy oraz zarządowi powiatu w terminie do dnia 31 marca, po upływie okresu 
sprawozdawczego. 
Oznacza to, że pierwsze sprawozdanie z realizacji gminnego planu  gospodarki odpadami 
powinno zosta ć przedło żone radzie gminy i zarz ądowi powiatu do dnia 31 marca 2007 r.  Termin 
ten wynika zaś z art. 9 ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw, 
który mówi, że pierwsze sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami obejmuje 
okres od dnia uchwalenia pierwszego planu gospodarki odpadami do dnia 31 grudnia 2006 r. 
 
Gminny plan gospodarki odpadami został przyj ęty Uchwał ą Rady Gminy w Świdnicy  
nr XXIX/362/2004 z dnia 17 listopada 2004 roku. 
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3. Zakres informacji zawartych w gminnym planie gos podarki 
odpadami za okres ko ńczący si ę 31 grudnia 2006 r. 
Zakres informacji z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami odpowiada treści przyjętego 
planu.  
Oznacza to, że w informacji z realizacji planu gospodarki przedstawiono postępy w realizacji każdego 
z zadań zapisanych w planie lub wyjaśniono powody zaniechania działań lub ewentualnych opóźnień. 
Wnioski zawarte w informacji powinny zostać uwzględnione w aktualizacji gminnego planu gospodarki 
odpadami. 
Gminny plan gospodarki odpadami został przygotowany w oparciu o pierwotną wersję rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami. 
Tym samym obejmuje on postępowanie z wszystkimi rodzajami odpadów. Jednak, mając na uwadze 
zmiany w ustawie o odpadach obowiązujące od 13 października 2005 r. oraz zmiany w 
rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami, można 
ograniczyć zakres informacji z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami tylko do opisu zmian w 
systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Jednakże ze względu na zachowanie konsekwencji w 
działaniach oraz pełnego obrazu gospodarki odpadami na terenie gminy w informacji z realizacji 
gminnego planu gospodarki odpadami są dane dotyczące zmian w gospodarowaniu wszystkimi 
rodzajami odpadów na jej terenie. Natomiast dopiero zaktualizowany gminny plan gospodarki 
odpadami będzie dotyczył jedynie odpadów komunalnych. 
Zakres informacji z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami odnosi się do zmian, które na 
terenie gminy zaszły od 2004 roku do 31 grudnia 2006 r., w odniesieniu do wymienionych poniżej 
aspektów gospodarki odpadami: 
1) Stan gospodarki odpadami na dzień 31 grudnia 2006 r., w tym: 
a) rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów, 
b) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku, 
c) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania, 
d) istniejące systemy zbierania odpadów, 
e) rodzaj oraz moc przerobowa instalacji do odzysku odpadów, 
f) stan formalno-prawny instalacji do unieszkodliwiania odpadów. 
2) Stan realizacji zaplanowanych celów i działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie 
gospodarki odpadami, w tym: 
a) działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu odpadów, 
b) działań zmierzających do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania 
na środowisko, 
c) działań wspomagających prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, 
transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 
d) działań zmierzających do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów. 
3) Ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć, 
4) Ocena przyjętego systemu monitoringu, w tym wartości wskaźników pozwalających na określenie 
sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z 
uwzględnieniem ich jakości i ilości. 
 
Informacja została opracowana przez firmę ALBEKO s.c. w Opolu przy udziale pracowników Urzędu 
Gminy w Świdnicy. 
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4. Rodzaj i ilo ść odpadów poddawanych poszczególnym 
procesom unieszkodliwiania i odzysku 
 
Tabela 1. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy poddanych 
poszczególnym procesom unieszkodliwiania w latach 2004-2006. 
 

2004 rok 2006 rok 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu 

Masa [Mg] 
Oznaczenie 

procesu 
unieszkodliwiania 

Masa [Mg] 
Oznaczenie 

procesu 
unieszkodliwiania 

20 Odpady komunalne ł ącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne 1 428,780 D5 - na terenie 

gminy 1 950,320 D5 - na terenie 
gminy  

RAZEM w tym: 
Na terenie gminy 
Poza terenem gminy 

1 428,780 Mg/a 
1 428,780 Mg/a 

0,000 Mg/a 

1 950,320 Mg/a 
1 950,320 Mg/a  

0,000 Mg/a 
 
Podsumowanie: 
Odpady komunalne składowane są na gminnym składowisku odpadów w Sulisławicach czyli na 
terenie gminy. Jak widać z powyższego zestawienia ilość odpadów komunalnych zebranych z terenu 
Gminy Świdnica w 2006 roku jest większa niż w roku 2004. Spowodowane jest to z rosnącą 
świadomością poprawnego gospodarowania odpadami (większa ilość podpisanych umów na odbiór 
odpadów) .  
 
Tabela 2. Ilości i rodzaje odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) powstających na terenie 
gminy i  poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania w latach 2004-2006. 
 

2004 rok 2006 rok 
Kod 

odpadu Rodzaj odpadu 
Masa [Mg] 

Oznaczenie 
procesu 

unieszkodliwiania 
Masa [Mg] 

Oznaczenie 
procesu 

unieszkodliwiania 

02  Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponiczn ych, rybołówstwa, le śnictwa, łowiectwa 
oraz przetwórstwa żywno ści 

02 01 08* 

Odpady agrochemikaliów 
zawierające substancje 
niebezpieczne, w tym środki 
ochrony roślin I i II klasy 
toksyczności (bardzo toksyczne i 
toksyczne) 

0,010 D9 – poza 
terenem gminy 0,074 D9 – poza 

terenem gminy 

02 01 81 

Zwierzęta padłe i odpadowa 
tkanka zwierzęca stanowiące 
materiał szczególnego i 
wysokiego ryzyka inne niż 
wymienione w 02 01 80 

2,800 D10 – poza 
terenem gminy 4,200 D10 – poza 

terenem gminy 

02 01 82 Zwierzęta padłe i ubite z 
konieczności 

0,500 D10 – poza 
terenem gminy 

1,700 D10 – poza 
terenem gminy 

02 02 02 
Odpadowa tkanka zwierzęca 

0,200 
D10 – poza 

terenem gminy 0,300 
D10 – poza 

terenem gminy 
RAZEM w tym: 
Na terenie gminy 
Poza terenem gminy 

3,510 Mg/a 
0,000 Mg/a 
3,510 Mg/a 

6,274 Mg/a 
0,000 Mg/a 
6,274 Mg/a 
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07 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stos owania produktów przemysłu chemii organicznej 

07 02 14* 
Odpady z dodatków zawierające 
substancje niebezpieczne (np. 
plastyfikatory, stabilizatory) 

0,030 D9 – poza 
terenem gminy 

0,070 D9 – poza 
terenem gminy 

RAZEM w tym: 
Na terenie gminy 
Poza terenem gminy 

0,030 Mg/a 
0,000 Mg/a 
0,030 Mg/a 

0,070 Mg/a 
0,000 Mg/a 
0,070 Mg/a 

15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierani a, materiały filtracyjne i ubrania ochronne 
nie uj ęte w innych grupach 

15 02 03 

Sorbenty, materiały filtracyjne, 
tkaniny do wycierania (np. 
szmaty, ścierki) i ubrania 
ochronne inne niż wymienione w 
15 02 02 

0,055 D5 – na terenie 
gminy 

0,150 D5 – na terenie 
gminy 

RAZEM w tym: 
Na terenie gminy 
Poza terenem gminy 

0,055 Mg/a 
0,055 Mg/a 
0,055 Mg/a 

0,150 Mg/a 
0,150 Mg/a 
0,000 Mg/a 

17  Odpady z budowy, remontów i demonta żu obiektów budowlanych, oraz infrastruktury drogowe j  
(włączając gleb ę i ziemi ę z terenów zanieczyszczonych) 

17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz 
betonowy z rozbiórek i remontów 53,500 

D5 – poza 
terenem gminy 72,000 

D5 – poza 
terenem gminy 

17 01 02 Gruz ceglany 45,000 D5 – poza 
terenem gminy 60,000 D5 – poza 

terenem gminy 

17 01 03 
Odpady innych materiałów 
ceramicznych i elementów 
wyposażenia 

10,500 D5 – poza 
terenem gminy 15,000 D5 – poza 

terenem gminy 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, 
gruzu ceglanego, odpadowych 
materiałów ceramicznych i 
elementów wyposażenia inne niż 
wymienione w 17 01 06 

210,000 D5 – poza 
terenem gminy 

220,000 D5 – poza 
terenem gminy 

17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 11,000 
D5 – poza 

terenem gminy 15,000 
D5 – poza 

terenem gminy 

17 02 01 Drewno 5,100 
D5 – poza 

terenem gminy 5,000 
D5 – poza 

terenem gminy 

17 02 02 Szkło 4,800 D5 – poza 
terenem gminy 5,100 D5 – poza 

terenem gminy 

17 02 03 Tworzywa sztuczne 3,400 D5 – poza 
terenem gminy 

2,400 D5 – poza 
terenem gminy 

17 03 80 Odpadowa papa 4,500 D5 – poza 
terenem gminy 

5,100 D5 – poza 
terenem gminy 

17 04 05 Żelazo i stal 6,000 
D5 – poza 

terenem gminy 2,400 
D5 – poza 

terenem gminy 

17 04 10* 
Kable zawierające ropę naftową, 
smołę i inne substancje 
niebezpieczne  

0,400 D10 – poza 
terenem gminy 

0,700 D10 – poza 
terenem gminy 

17 05 04 
Gleba i ziemia w tym kamieni, 
inne niż wymienione w 17 05 03 20,000 

D5 – na terenie 
gminy 32,000 

D5 – na terenie 
gminy 

17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż 
wymieniony w 17 05 05 6,200 D5 – na terenie 

gminy 7,700 D5 – na terenie 
gminy 

17 08 02 
Materiały konstrukcyjne 
zawierające gips inne niż 
wymienione w 17 08 01  

4,800 D5 – poza 
terenem gminy 3,500 D5 – poza 

terenem gminy 
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RAZEM w tym: 
Na terenie gminy 
Poza terenem gminy 

385,200 Mg/a 
26,000 Mg/a 
359,200 Mg/a 

445,900 Mg/a 
39,700 Mg/a 
406,200 Mg/a 

19 Odpady z instalacji i urz ądzeń słu żących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków 
oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów prze mysłowych 

19 08 99 Inne nie wymienione odpady 0,150 D5 – na terenie 
gminy 0,200  D5 – na terenie 

gminy 

19 12 01 Papier i tektura 0,200 
D5 – na terenie 

gminy 0,150 
D5 – na terenie 

gminy 

19 12 02 Metale żelazne 1,500 
D5 – na terenie 

gminy 1,600 
D5 – na terenie 

gminy 

19 12 03 Metale nieżelazne 0,300 D5 – na terenie 
gminy 0,400 D5 – na terenie 

gminy 

19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma 1,800 D5 – na terenie 
gminy 

2,000 D5 – na terenie 
gminy 

19 12 05 Szkło 3,000 D5 – na terenie 
gminy 2,700 D5 – na terenie 

gminy 
RAZEM w tym: 
Na terenie gminy 
Poza terenem gminy 

6,950 Mg/a 
6,950 Mg/a 
0,000 Mg/a 

7,050 Mg/a 
7,050 Mg/a 
0,000 Mg/a 

ŁĄCZNIE w tym: 
Na terenie gminy 
Poza terenem gminy 

395,745 Mg/a 
33,005 Mg/a 
362,740 Mg/a 

459,444 Mg/a 
46,900 Mg/a 
412,544 Mg/a 

 
Podsumowanie: 
Rodzaje i ilości odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) wytworzonych na terenie gminy i 
poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania w latach 2004-2006 wg. powyższej tabeli   
uległy znacznej zmianie. W 2006 roku wytworzono większą ilość odpadów co należy kojarzyć z 
rozwojem i wzrostem produkcji w zakładach i gospodarstwach rolnych znajdujących się na terenie 
gminy. 
Wytworzone odpady unieszkodliwiane były w większości poza terenem Gminy Świdnica. 
 
Tabela 3. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy poddanych 
poszczególnym procesom odzysku gminy w latach 2004-2006. 
 

2004 rok 2006 rok 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu 

Masa [Mg] Oznaczenie procesu 
odzysku 

Masa [Mg] 
Oznaczenie 

procesu 
odzysku 

15 Odpady opakowaniowe: sorbenty, tkaniny do wycierani a, materiały filtracyjne i ubrania ochronne 
nie uj ęte w innych grupach  

15 01 02 Opakowania z tworzyw 
sztucznych 1,917 R5 – poza terenem 

gminy  8,050 R5 – poza 
terenem gminy  

15 01 07 Opakowania ze szkła 55,700 R5 – poza terenem 
gminy  74,230 R5 – poza 

terenem gminy  
RAZEM w tym: 
Na terenie gminy 
Poza terenem gminy 

57,617 Mg/a 
0,000 Mg/a 
57,617 Mg/a 

82,280 Mg/a 
0,000 Mg/a 
82,280 Mg/a 

 
 
 
 



INFORMACJA Z REALIZACJI GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI  
DLA GMINY ŚWIDNICA 

Opole 2007 rok 
ALBEKO S.C.    7 

Podsumowanie: 
W 2006 roku na terenie Gminy Świdnica zebrano znacznie większą ilość posegregowanych odpadów 
w stosunku do roku 2004. Spowodowane jest to rozszerzeniem segregacji odpadów komunalnych na 
terenie gminy.  
 
Tabela 4. Ilości i rodzaje odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) pochodzących z terenu 
gminy  poddanych poszczególnym procesom odzysku w latach 2004-2006. 
 

2004 rok 2006rok 

Kod odpadu Rodzaj odpadu 
Masa [Mg] 

Oznaczenie 
procesu 
odzysku 

Masa [Mg] Oznaczenie 
procesu odzysku 

01 Odpady powstaj ące przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chem icznej przeróbce rud oraz 
innych kopalin 

01 04 12 

Odpady powstające przy 
płukaniu i oczyszczaniu kopalin 
inne niż wymienione w 01 04 07 
i 01 04 11 

2 500,000 
R10, R14 – 

poza terenem 
gminy 

3 000,000 R10, R14 – poza 
terenem gminy 

RAZEM w tym: 
Na terenie gminy 
Poza terenem gminy 

2 500,000 Mg/a 
0,000 Mg/a 

2 500,000 Mg/a 

3 000,000 Mg/a 
0,000 Mg/a 

3 000,000 Mg/ 

02 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponiczn ych, rybołówstwa, le śnictwa, łowiectwa 
oraz przetwórstwa żywno ści 

02 01 06 Odchody zwierzęce 0,000 R10 100,000 
R10 – na terenie 

gminy 

02 03 81 
Odpady z produkcji pasz 
roślinnych 5,900 

R14 – na 
terenie gminy 0,000 R14 

02 04 01 Osady z czyszczenia i mycia 
buraków 7 004,200 R14, R10 – na 

terenie gminy 11 528,600 R14, R10 – na 
terenie gminy 

02 04 02 
Nienormowany węglan oraz 
kreda cukrownicza (wapno 
defekacyjne) 

10 891,300 R10 – na 
terenie gminy 1 147,400 R10 – na terenie 

gminy 

02 04 80 Wysłodki 76 062,000 R14 –poza 
terenem gmin 

54 054,000 R14 –poza 
terenem gminy 

02 04 99  Inne nie wymienione odpady 4 710,200 R1, R10 – na 
terenie gminy 26,000 R1, R10 – na 

terenie gminy 
RAZEM w tym: 
Na terenie gminy 
Poza terenem gminy 

105 073,600 Mg/a 
31 011,600 Mg/a 
76 062,000 Mg/a 

73 456,000 Mg/a 
19 402,000 Mg/a 
54 054,000 Mg/ 

04 Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i t ekstylnego 

04 02 99 Inne nie wymienione odpady 12,000 R14 – na 
terenie gminy 18,000 R14 – na terenie 

gminy 
RAZEM w tym: 
Na terenie gminy 
Poza terenem gminy 

12,000 Mg/a 
12,000 Mg/a 
0,000 Mg/a 

18,000 Mg/a 
18,000 Mg/a 

0,000 Mg/ 
13 Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wył ączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) 

13 01 10* 
Mineralne oleje hydrauliczne nie 
zawierające związków 
chlorowcoorganicznych 

0,800 R9 - poza 
terenem gminy 

1,200 R9 - poza 
terenem gminy 

13 01 13* Inne oleje hydrauliczne 0,030 
R9 - poza 

terenem gminy 0,050 
R9 - poza 

terenem gminy 
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13 02 05* 

Mineralne oleje silnikowe, 
przekładniowe i smarowe nie 
zawierające związków 
chlorowcoorganicznych 

1,500 R9 - poza 
terenem gminy 

1,700 R9 – poza 
terenem gminy 

13 02 08* Inne oleje silnikowe, 
przekładniowe i smarowe 0,085 R9 - poza 

terenem gminy 0,130 R9 - poza 
terenem gminy 

13 05 02* 

Mineralne oleje silnikowe, 
przekładniowe i smarowe nie 
zawierające związków 
chlorowcoorganicznych 

0,010 R9 - poza 
terenem gminy 

0,030 R9 - poza 
terenem gminy 

RAZEM w tym: 
Na terenie gminy 
Poza terenem gminy 

2,425 Mg/a 
0,000 Mg/a 
2,425 Mg/a 

3,110 Mg/a 
0,000 Mg/a 
3,110 Mg/a 

15 Odpady opakowaniowe: sorbenty, tkaniny do wycierani a, materiały filtracyjne i ubrania 
ochronne nie uj ęte w innych grupach 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 31,073 R3 – poza 
terenem gminy 

35,085 R3 – poza 
terenem gminy 

15 01 02 Opakowania z tworzyw 
sztucznych 0,010 R5 – poza 

terenem gminy 0,010 R5 – poza 
terenem gminy 

15 01 03 Opakowania z drewna 0,020 
R1 – na terenie 

gminy 0,030 
R1 – na terenie 

gminy 

15 02 02* 

Sorbenty, materiały filtracyjne 
(w tym filtry olejowe nieujęte w 
innych grupach), tkaniny do 
wycierania (np. szmaty, ścierki) i 
ubrania ochronne 
zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi (np. PCB) 

0,010 
R1 – poza 

terenem gminy 0,020 
R1 – poza 

terenem gminy 

RAZEM w tym: 
Na terenie gminy 
Poza terenem gminy 

31,113 Mg/a 
0,020 Mg/a 
31,093 Mg/a 

35,145 Mg/a 
0,030 Mg/a 

35,115 Mg/a 
16 Odpady nie uj ęte w innych grupach 

16 01 07* Filtry olejowe 0,019 R4 - poza 
terenem gminy 

0,020 R4 - poza 
terenem gminy 

16 01 13* Płyny hamulcowe 0,005 R14 – poza 
terenem gminy 0,008 R14 – poza 

terenem gminy 

16 01 17 Metale żelazne 2,800 
R4 – poza 

terenem gminy 6,000 
R4 - poza 

terenem gminy 

16 01 21* 
Niebezpieczne elementy inne 
niż wymienione w 16 01 07 do 
16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14 

0,100 R14 – poza 
terenem gminy 

0,200 R14 – poza 
terenem gminy 

16 02 13* 
Zużyte urządzenia zawierające 
niebezpieczne elementy - lampy 
fluorescencyjne 

0,004 R4 - poza 
terenem gminy 

0,004 R4 - poza 
terenem gminy 

16 02 15* 
Niebezpieczne elementy lub 
części składowe usunięte ze 
zużytych urządzeń 

0,101 R14 – poza 
terenem gminy 

0,151 R14 – poza 
terenem gminy 

16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe 0,350 
R4, R6 – poza 
terenem gmin 0,450 

R4, R6 – poza 
terenem gmin 

16 07 09* Odpady zawierające inne 
substancje niebezpieczne 0,020 R14 – poza 

terenem gminy 0,040 R14 – poza 
terenem gminy 

16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki 
informacji 

0,001 R14 – poza 
terenem gminy 

0,001 R14 – poza 
terenem gminy 
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RAZEM w tym: 
Na terenie gminy 
Poza terenem gminy 

3,400 Mg/a 
0,000 Mg/a 
3,400 Mg/a 

6,874 Mg/a 
0,000 Mg/a 
6,874 Mg/a 

17 Odpady z budowy, remontów i demonta żu obiektów budowlanych, oraz infrastruktury drogowe j  
(włączając gleb ę i ziemi ę z terenów zanieczyszczonych) 

17 03 01* Asfalt zawierający smołę 3,000 
R14 – poza 

terenem gminy 5,000 
R14 – poza 

terenem gminy 
RAZEM w tym: 
Na terenie gminy 
Poza terenem gminy 

3,000 Mg/a 
0,000 Mg/a 
3,000 Mg/a 

5,000 Mg/a 
0,000 Mg/a 
5,000 Mg/a 

19 Odpady z instalacji i urz ądzeń słu żących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków 
oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów prze mysłowych 

19 08 01 Skratki 0,200 R3 – na terenie 
gminy 0,200 R3 – na terenie 

gminy 

19 08 05 Ustabilizowane komunalne 
osady ściekowe 20,000 R3 – na terenie 

gminy 24,000 R3 – na terenie 
gminy 

RAZEM w tym: 
Na terenie gminy 
Poza terenem gminy 

20,200 Mg/a 
20,200 Mg/a 
0,000 Mg/a 

24,200 Mg/a 
24,200 Mg/a 
0,000 Mg/a 

ŁĄCZNIE w tym: 
Na terenie gminy 
Poza terenem gminy 

107 645,738 Mg/a 
31 043,820 Mg/a 
76 601,918 Mg/a 

76 548,329 Mg/a 
19 444,230 Mg/a 
57 104,099 Mg/a 

 
Podsumowanie: 
Rodzaje odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) wytworzonych na terenie gminy i 
poddanych poszczególnym procesom odzysku w latach 2004-2006 wg. powyższej tabeli  nie uległy 
znacznej zmianie. W roku 2006 można zaobserwować znaczny spadek ilości powstałych odpadów w 
stosunku do roku 2004. Największa różnica w ilości poddanych do odzysku odpadów jest w 
przypadku odpadów, powstałych na terenie Cukrowni.  
 
Oznaczenia do tabel 1-4 
* - odpady niebezpieczne 
 
PROCESY UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW 
D1   Składowanie na składowiskach odpadów obojętnych 
D2   Obróbka w glebie i ziemi (np. biodegradacja odpadów płynnych lub szlamów w glebie i ziemi) 
D3   Składowanie poprzez głębokie wtryskiwanie (np. wtryskiwanie odpadów, które można pompować) 
D4   Retencja powierzchniowa (np. umieszczanie odpadów na poletkach osadowych lub lagunach) 
D5   Składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż 
niebezpieczne 
D6   Odprowadzanie do wód z wyjątkiem mórz*  
D7   Lokowanie (zatapianie) na dnie mórz 
D8   Obróbka biologiczna niewymieniona w innym punkcie niniejszego załącznika, w wyniku której powstają 
odpady, unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D12 (np. 
fermentacja) 
D9   Obróbka fizyczno-chemiczna niewymieniona w innym punkcie niniejszego załącznika, w wyniku której 
powstają odpady, unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do 
D12 (np. parowanie, suszenie, strącanie) 
D10  Termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie 
D11  Termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na morzu 
D12  Składowanie odpadów w pojemnikach w ziemi (np. w kopalni) 
D13  Sporządzanie mieszanki lub mieszanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w 
punktach od D1 do D12 
D14  Przepakowywanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D13 
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D15  Magazynowanie w czasie któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D14 (z 
wyjątkiem tymczasowego magazynowania w czasie zbiórki w miejscu, gdzie odpady są wytwarzane) 
 
DZIAŁANIA POLEGAJĄCE NA WYKORZYSTANIU ODPADÓW W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI LUB 
PROWADZĄCE DO ODZYSKANIA Z ODPADÓW SUBSTANCJI LUB MATERIAŁÓW LUB ENERGII WRAZ Z 
ICH WYKORZYSTANIEM 
R1   Wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii 
R2   Regeneracja lub odzyskiwanie rozpuszczalników 
R3   Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (włączając 
kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania) 
R4   Recykling lub regeneracja metali i związków metali 
R5   Recykling lub regeneracja innych materiałów nieorganicznych 
R6   Regeneracja kwasów lub zasad 
R7   Odzyskiwanie składników stosowanych do usuwania zanieczyszczeń 
R8   Odzyskiwanie składników z katalizatorów 
R9   Powtórna rafinacja oleju lub inne sposoby ponownego wykorzystania oleju 
R10  Rozprowadzenie na powierzchni ziemi, w celu nawożenia lub ulepszania gleby lub rekultywacji gleby i 
ziemi 
R11  Wykorzystanie odpadów pochodzących z któregokolwiek z działań wymienionych w punktach od R1 do 
R10 
R12  Wymiana odpadów w celu poddania któremukolwiek z działań wymienionych w punktach od R1 do R11 
R13  Magazynowanie odpadów, które mają być poddane któremukolwiek z działań wymienionych w punktach 
od R1 do R12 (z wyjątkiem tymczasowego magazynowania w czasie zbiórki w miejscu, gdzie odpady są 
wytwarzane) 
R14  Inne działania prowadzące do wykorzystania odpadów w całości lub części lub do odzyskania z odpadów 
substancji lub materiałów, łącznie z ich wykorzystaniem, niewymienione w punktach od R1 do R13 

5. Stan formalno-prawny instalacji do odzysku oraz 
unieszkodliwiania odpadów 

5.1. Składowisko odpadów w Mokrzeszowie 
 
Tabela 5. Karta składowiska odpadów - stan na dzień 31 grudnia 2006 r. 
 

Lp. Elementy charakterystyki 
składowiska odpadów Zakres danych Informacje o składowisku odpadów 

1. Ogólne informacje o obiekcie 
1.1. Nazwa i adres 

składowiska  Składowisko odpadów w Mokrzeszowie 

1.2. Gmina  Świdnica 
1.3. Powiat  Świdnicki 
1.4. Województwo  Dolnośląskie 
1.5.  Regon  000544674 
1.6. NIP  884-10-08-599 
1.7.  Typ składowiska  Niebezpieczne i inne niż niebezpieczne 
1.8. Nazwa i adres właściciela 

składowiska odpadów   Gmina Świdnica 

1.9. REGON  000544674 
1.10. NIP  884-10-08-599 
1.11. Nazwa i adres właściciela 

gruntu pod 
składowiskiem odpadów  

 Gmina Świdnica 

1.12. REGON  000544674 
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1.13. NIP  884-10-08-599 
1.14. Nazwa i adres 

zarządzającego 
składowiskiem odpadów 

 Gmina Świdnica 

1.15. REGON  000544674 
1.16. NIP  884-10-08-599 
1.17. Czy kierownik 

składowiska odpadów 
posiada wymagane 
kwalifikacje? 

 Nie dotyczy 

1.18. Liczba kwater Szt. 2 
1.19. Liczba kwater 

eksploatowanych  Składowisko zamknięte 

1.20. Liczba kwater 
zamkniętych 

Szt. 2 

1.21. Czy składowisko jest w 
trakcje budowy?  Nie 

1.22. Czy składowisko jest w 
trakcie eksploatacji 
(przed zamknięciem)? 

 Nie 

1.23. Czy składowisko jest w 
trakcie rekultywacji?  Nie 

1.24. Czy składowisko jest w 
trakcie monitoringu po 
zakończeniu 
rekultywacji? 

 Nie 

1.25. Czy składowisko jest w 
okresie po zakończeniu 
monitoringu? 

 Nie 

2. Decyzje administracyjne 
2.1. Decyzja lokalizacyjna  Brak danych 
2.2. Decyzja o warunkach 

zabudowy i 
zagospodarowaniu 
terenu 

Dot. rekultywacji  
Decyzja o warunkach zabudowy i 
zagospodarowaniu terenu – dot. rekultywacji 
składowiska z dnia 29.10.1996 roku Nr 111/96 

2.3. 
Pozwolenie na budowę Dot. rekultywacji 

Pozwolenie na budowę – dot. rekultywacji 
składowiska Nr UN-735L/13/97/SG z dnia 
20.02.1997 roku 

2.4. Pozwolenie na 
użytkowanie 

 Brak danych 

2.5. Przegląd ekologiczny na 
podstawie art. 33 ust. 1 
ustawy wprowadzającej1 

 Nie wykonano 

2.6. Decyzja o dostosowaniu 
na podstawie art. 33 ust. 
2 pkt. 1 ustawy 
wprowadzającej1 

 Brak danych 

2.7. Czy przepisy w  decyzja 
o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 
pkt. 1 ustawy 
wprowadzającej1 zostały 
wykonane? 

 Brak danych 
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2.8. Czy decyzja o 
dostosowaniu została 
przedłużona? 

 Brak danych 

2.9. Czy przedłużona decyzja 
została wykonana? 

 Brak danych 

2.10. Rok faktycznego 
dostosowania 
składowiska odpadów 

 Brak danych 

2.11. Decyzja o dostosowaniu 
na podstawie art. 33 ust. 
2 pkt. 2 ustawy 
wprowadzającej1 

 Brak danych 

2.12. Czy przepisy w  decyzja 
o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 
pkt. 2 ustawy 
wprowadzającej1 zostały 
wykonane? 

 Brak danych 

2.13. Czy decyzja o 
dostosowaniu została 
przedłużona? 

 Brak danych 

2.14. Czy przedłużona decyzja 
została wykonana? 

 Brak danych 

2.15. Rok faktycznego 
dostosowania 
składowiska odpadów 

 Brak danych 

2.16. Decyzja o zamknięciu 
składowiska na 
podstawie art. 33 ust. 6 
ustawy wprowadzającej1 

 Brak danych 

2.17. Czy decyzja o 
zamknięciu składowiska 
na podstawie art. 33 ust. 
6 ustawy 
wprowadzającej1 została 
wykonana 

 Brak danych 

2.18. Czy decyzja o 
zamknięciu została 
przedłużona? 

 Brak danych 

2.19. Czy przedłużona decyzja 
o zamknięciu została 
wykonana? 

 Brak danych 

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

 Brak danych 

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

 Brak danych 

2.22. Rok faktycznego 
zamknięcia składowiska 
odpadów 

 Czerwiec 1995 rok 
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2.23. Decyzja zatwierdzająca 
instrukcję eksploatacji 
składowiska 

 Brak danych 

2.24. Czy decyzja 
zatwierdzająca instrukcję 
eksploatacji składowiska 
była czasowa? 

 Brak danych 

2.25. Zezwolenie na 
prowadzenie działalności 
w zakresie odzysku lub 
unieszkodliwiania 
odpadów   

 Brak danych 

2.26. Pozwolenie zintegrowane  Nie 
2.27. Czy składowisko jest 

przewidziane do 
uzyskania pozwolenia 
zintegrowanego? 

Nie  

2.28. Czy dla składowiska była 
wydana decyzja w 
sprawie wstrzymania 
działalności? 

Nie  

2.29. Decyzja zobowiązująca 
do przeprowadzenia 
rekultywacji składowiska i 
termin rekultywacji 

Tak 

Pozwolenie na budowę – dot. rekultywacji 
składowiska wydane przez Starostę Świdnickiego 
z dnia 03.03.2005 roku Nr ROŚ-7563-3 
Śg.26/2/05 

3. Bazy danych i wykazy 
3.1. Czy składowisko jest 

ujęte w wykazie 
zamieszczonym w 
wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami? 

 Tak 

3.2. Czy w wojewódzkim 
planie gospodarki 
odpadami określono 
termin zamknięcia 
składowiska? 

 Nie 

3.3. Czy składowisko jest 
ujęte w wojewódzkiej 
bazie o gospodarce 
odpadami? 

 Nie 

3.4.  Czy składowisko jest 
ujęte w Wojewódzkiej 
Inspekcji Ochrony 
Środowiska? 

 Tak 

3.5. Czy składowisko jest 
ujęte w Wojewódzkiego 
Urzędu Statystycznego? 

 Nie 

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

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

 Nie 

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

 Nie 

4. Wymagania techniczne 
4.1. Pojemność całkowita m3 800 000,000 
4.2. Pojemność zapełniona m3 800 000,000 
4.3. Pojemność została do 

zapełnienia 
m3 0 

4.4. Powierzchnia w 
granicach korony m2 37 450 

Brak [tak/nie] Tak 
Naturalna bariera 
geologiczna 

Brak 4.5. Uszczelnienie 
Sztuczna bariera 
geologiczna 

Wydzielona niecka betonowa przeznaczona do 
składowania odpadów pogalwanicznych  

Brak [tak/nie] Brak 
Warstwa drenażowa Brak 
Kolektory Brak 
Ukształtowanie misy  Brak 4.6. Drenaż odcieków 

Zewnętrzny system 
rowów Brak 

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

zbiornikach 
Brak 

Odprowadzenie do 
kanalizacji miejskiej Nie 

Wywóz do oczyszczalni 
miejskiej Nie 

Wykorzystanie do 
celów technologicznych Nie 4.8. Postępowanie z 

odciekami 

Oczyszczanie lub 
podczyszczanie we 
własnej oczyszczalni  

Nie 

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

4.9. 
Instalacja do 
odprowadzania gazu 
składowiskowego 

Odzysk energii Nie 
Brak [tak/nie] Brak 4.10. Pas zieleni 
Szerokość pasa [m] Brak 

4.11. Ogrodzenie  Tak – zbiornik na odpady niebezpieczne 
4.12. Rejestracja wjazdów  Nie dotyczy 
4.13. Ewidencja odpadów  Nie dotyczy 
4.14. Waga  Nie dotyczy 
4.15. Urządzenia do mycia i 

dezynfekcji  Nie dotyczy 
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 Nie dotyczy 4.16. Wykonywanie warstw 

przykrywających odpady Materiał Nie dotyczy 
Dane meteorologiczne Nie 
Kontrola wykonywania 
elementów służących 
do monitoringu 

Nie 

Wody powierzchniowe Nie 

4.17. Monitoring w fazie 
przedeksploatacyjnej 

Wody podziemne Nie 
Opad atmosferyczny Nie 
Wody powierzchniowe Nie 
Wody odciekowe Nie 
Wody podziemne Nie 
Gaz składowiskowy Nie 
Osiadanie powierzchni 
składowiska Nie 

4.18. 
Monitoring w fazie 
eksploatacyjnej lub 
poeksploatacyjnej 

Struktura i skład 
odpadów 

Nie 

5. Dofinansowanie 
5.1. Czy dostosowanie 

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

 Nie dotyczy 

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

 Tak 

6. Odpady 
6.1. Czy na składowisku 

odpadów są deponowane 
odpady komunalne? 

 
Na składowisku składowane były odpady 
komunalne i przemysłowe m.in. odpady 

pogalwaniczne 
6.2. Czy na składowisku 

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

 Nie dotyczy 

6.3. Kody odpadów, które są 
dopuszczone do 
składowania na 
składowisku odpadów 

 Nie dotyczy 

6.4. Czy odpady są 
składowane godnie z 
rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki2? 

 Nie dotyczy 

6.5. Kody odpadów 
dopuszczonych do 
odzysku na składowisku 
odpadów 

 Nie dotyczy 

6.6. Czy do rekultywacji 
wykorzystywane są 
odpady? 

 Nie dotyczy 
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6.7. Masa odpadów 
składowana w 2003 r. Mg Nie dotyczy 

6.8. Masa odpadów poddana 
odzyskowi na 
składowisku odpadów w 
trakcie eksploatacji 
składowiska w 2003 r. 

Mg Nie dotyczy 

6.9. Masa odpadów 
stosowana do 
rekultywacji po 
zamknięciu składowiska 
w 2003 r. 

Mg Nie dotyczy 

6.10. Masa odpadów 
składowana w 2004 r. Mg Nie dotyczy 

6.11. Masa odpadów poddana 
odzyskowi na 
składowisku odpadów w 
trakcie eksploatacji 
składowiska w 2004 r. 

Mg Nie dotyczy 

6.12. Masa odpadów 
stosowana do 
rekultywacji po 
zamknięciu składowiska 
w 2004 r. 

Mg Nie dotyczy 

6.13. Masa odpadów 
składowana w 2005 r. 

Mg Nie dotyczy 

6.14. Masa odpadów poddana 
odzyskowi na 
składowisku odpadów w 
trakcie eksploatacji 
składowiska w 2005 r. 

Mg Nie dotyczy 

6.15. Masa odpadów 
stosowana do 
rekultywacji po 
zamknięciu składowiska 
w 2005 r. 

Mg Nie dotyczy 

6.16. Masa odpadów 
składowana w 2006 r. 

Mg Nie dotyczy 

6.17. Masa odpadów poddana 
odzyskowi na 
składowisku odpadów w 
trakcie eksploatacji 
składowiska w 2006 r. 

Mg Nie dotyczy 

6.18. Masa odpadów 
stosowana do 
rekultywacji po 
zamknięciu składowiska 
w 2006 r. 

Mg Nie dotyczy 
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5.2. Składowisko odpadów w Sulisławicach 
 
Tabela 6. Karta składowiska odpadów - stan na dzień 31 grudnia 2006 r. 
 

Lp. Elementy charakterystyki 
składowiska odpadów 

Zakres danych Informacje o składowisku odpadów 

1. Ogólne informacje o obiekcie 
1.1. Nazwa i adres 

składowiska  Gminne składowisko odpadów komunalnych w 
Sulisławicach 

1.2. Gmina  Świdnica 
1.3. Powiat  Świdnicki 
1.4. Województwo  Dolośląskie 
1.5.  Regon  000544674 
1.6. NIP  884-10-08-599 
1.7.  Typ składowiska  Inne niż niebezpieczne i obojętne 
1.8. Nazwa i adres właściciela 

składowiska odpadów   
Gmina Świdnica 
Ul. Głowackiego 4 
58-100 Świdnica 

1.9. REGON  000544674 
1.10. NIP  884-10-08-599 
1.11. Nazwa i adres właściciela 

gruntu pod 
składowiskiem odpadów  

 
Gmina Świdnica 
Ul. Głowackiego 4 
58-100 Świdnica 

1.12. REGON  000544674 
1.13. NIP  884-10-08-599 
1.14. Nazwa i adres 

zarządzającego 
składowiskiem odpadów 

 
Przedsiębiorstwo Utylizacji Odpadów sp. z o.o. 
Zawiszów 5 
58-100 Świdnica 

1.15. REGON  890711832 
1.16. NIP  884-22-12-942 
1.17. Czy kierownik 

składowiska odpadów 
posiada wymagane 
kwalifikacje? 

 Tak 

1.18. Liczba kwater Szt. 4 
1.19. Liczba kwater 

eksploatowanych 
Szt. 3 

1.20. Liczba kwater 
zamkniętych Szt. 1 

1.21. Czy składowisko jest w 
trakcje budowy?  Nie 

1.22. Czy składowisko jest w 
trakcie eksploatacji 
(przed zamknięciem)? 

 Tak 

1.23. Czy składowisko jest w 
trakcie rekultywacji?  Nie 

1.24. Czy składowisko jest w 
trakcie monitoringu po 
zakończeniu 
rekultywacji? 

 Nie 

1.25. Czy składowisko jest w 
okresie po zakończeniu 
monitoringu? 

 Nie 
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2. Decyzje administracyjne 
2.1. Decyzja lokalizacyjna  Brak danych 
2.2. Decyzja o warunkach 

zabudowy i 
zagospodarowaniu 
terenu 

 Brak danych 

2.3. Pozwolenie na budowę  Decyzja Starosty Świdnickiego z dnia 31.07.2003r. Nr 
655/2003 

2.4. Pozwolenie na 
użytkowanie 

 Decyzja Starosty Świdnickiego z dnia 31.12.2002r. Nr 
190/2002 

2.5. Przegląd ekologiczny na 
podstawie art. 33 ust. 1 
ustawy wprowadzającej1 

 Wykonano 

2.6. Decyzja o dostosowaniu 
na podstawie art. 33 ust. 
2 pkt. 1 ustawy 
wprowadzającej1 

 Nie dotyczy 

2.7. Czy przepisy w  decyzja 
o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 
pkt. 1 ustawy 
wprowadzającej1 zostały 
wykonane? 

 Nie dotyczy 

2.8. Czy decyzja o 
dostosowaniu została 
przedłużona? 

 Nie dotyczy 

2.9. Czy przedłużona decyzja 
została wykonana?  Nie dotyczy 

2.10. Rok faktycznego 
dostosowania 
składowiska odpadów 

 Nie dotyczy 

2.11. Decyzja o dostosowaniu 
na podstawie art. 33 ust. 
2 pkt. 2 ustawy 
wprowadzającej1 

 Nie dotyczy 

2.12. Czy przepisy w  decyzja 
o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 
pkt. 2 ustawy 
wprowadzającej1 zostały 
wykonane? 

 Nie dotyczy 

2.13. Czy decyzja o 
dostosowaniu została 
przedłużona? 

 Nie dotyczy 

2.14. Czy przedłużona decyzja 
została wykonana? 

 Nie dotyczy 

2.15. Rok faktycznego 
dostosowania 
składowiska odpadów 

 Nie dotyczy 

2.16. Decyzja o zamknięciu 
składowiska na 
podstawie art. 33 ust. 6 
ustawy wprowadzającej1 

 Nie dotyczy 
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2.17. Czy decyzja o 
zamknięciu składowiska 
na podstawie art. 33 ust. 
6 ustawy 
wprowadzającej1 została 
wykonana 

 Nie dotyczy 

2.18. Czy decyzja o 
zamknięciu została 
przedłużona? 

 Nie dotyczy 

2.19. Czy przedłużona decyzja 
o zamknięciu została 
wykonana? 

 Nie dotyczy 

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

 Nie dotyczy 

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

 Nie dotyczy 

2.22. Rok faktycznego 
zamknięcia składowiska 
odpadów 

 Nie dotyczy 

2.23. 
Decyzja zatwierdzająca 
instrukcję eksploatacji 
składowiska 

 

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr ŚR-III-6621-
2/03 z dnia 28.02.2003 r.  
Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr ŚR-III-6621-
2/18/03 z dnia 28.02.2003 r.  

2.24. Czy decyzja 
zatwierdzająca instrukcję 
eksploatacji składowiska 
była czasowa? 

Nie  

2.25. Zezwolenie na 
prowadzenie działalności 
w zakresie odzysku lub 
unieszkodliwiania 
odpadów   

Tak W pozwoleniu zintegrowanym 

2.26. 
Pozwolenie zintegrowane Tak 

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 
21.12.2004r. Nr PZ 9/2004 – obowiązuje do dnia 
31.12.2014 roku 

2.27. Czy składowisko jest 
przewidziane do 
uzyskania pozwolenia 
zintegrowanego? 

Tak  

2.28. Czy dla składowiska była 
wydana decyzja w 
sprawie wstrzymania 
działalności? 

Nie  

3. Bazy danych i wykazy 
3.1. Czy składowisko jest 

ujęte w wykazie 
zamieszczonym w 
wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami? 

 Tak 
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3.2. Czy w wojewódzkim 
planie gospodarki 
odpadami określono 
termin zamknięcia 
składowiska? 

Tak Po 2020 roku 

3.3. Czy składowisko jest 
ujęte w wojewódzkiej 
bazie o gospodarce 
odpadami? 

 Tak 

3.4.  Czy składowisko jest 
ujęte w Wojewódzkiej 
Inspekcji Ochrony 
Środowiska? 

 Tak 

3.5. Czy składowisko jest 
ujęte w Wojewódzkiego 
Urzędu Statystycznego? 

 Tak 

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

 Tak 

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

 Tak 

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

 Tak 

4. Wymagania techniczne 
4.1. Pojemność całkowita m3 2 176 203,000 
4.2. Pojemność zapełniona m3 227 500,000 
4.3. Pojemność została do 

zapełnienia m3 1 948 703,000 

4.4. Powierzchnia w 
granicach korony m2 67 000 

4.5. Powierzchnia w 
granicach ogrodzenia m2 149 100 

Tak  
Naturalna bariera 
geologiczna 

w-wa iłów i gliny o gr. min. 1,0 m 4.6. Uszczelnienie 
Sztuczna bariera 
geologiczna Folia PEHD gr. 2,5 mm 

Brak Nie 
Warstwa drenażowa Tak 
Kolektory Tak 
Ukształtowanie misy  Tak 

4.7. Drenaż odcieków 

Zewnętrzny system 
rowów Tak 
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Tak  
4.7. Gromadzenie odcieków W specjalnych 

zbiornikach zbiornik odcieków o poj. 483 m3 

Odprowadzenie do 
kanalizacji miejskiej 

Nie 

Wywóz do oczyszczalni 
miejskiej 

Tak 

Wykorzystanie do 
celów technologicznych Tak 

4.8. Postępowanie z 
odciekami 

Oczyszczanie lub 
podczyszczanie we 
własnej oczyszczalni  

Nie 

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

4.9. 
Instalacja do 
odprowadzania gazu 
składowiskowego 

Odzysk energii Nie 
Brak [tak/nie] Nie 

4.10. Pas zieleni 
Szerokość pasa [m] 10-15 m 

4.11. Ogrodzenie  Tak 
4.12. Rejestracja wjazdów  Tak 
4.13. Ewidencja odpadów  Tak 
4.14. Waga  Tak 
4.15. Urządzenia do mycia i 

dezynfekcji  Tak 

Tak 

10 01 01 
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 
wymienionych w 10 01 01) 

10 01 02 Popioły lotne z węgla 

10 01 80 
Mieszanki popiołowo-żużlowe z 
mokrego odprowadzania odpadów 
paleniskowych 

10 12 06 Zużyte formy 

10 12 08 
Wybrakowane wyroby ceramiczne, 
cegły, kafle i ceramika budowlana (po 
przeróbce termicznej) 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z 
rozbiórek i remontów 

17 01 02 Gruz ceglany 

17 01 03 Odpady innych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 
ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia 
inne niż wymienione w 17 01 06 

17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg 
17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż 
wymienione w 17 05 03 

17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż 
wymieniony w 17 05 05 

17 05 08 
Tłuczeń torowy(kruszywo) Iny niż 
wymieniony w 17 05 07 

4.16. Wykonywanie warstw 
przykrywających odpady 

Materiał 

17 08 02 
Materiały konstrukcyjne zawierające 
gips inne niż wymienione w 17 08 01  



INFORMACJA Z REALIZACJI GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI  
DLA GMINY ŚWIDNICA 

Opole 2007 rok 
ALBEKO S.C.    22 

19 08 02 Zawartość piaskowników 

19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady 
ściekowe 

19 12 01 Papier i tektura 
19 12 02  Metale żelazne 
19 12 03 Metale nieżelazne 
19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma 
19 12 05 Szkło 

19 12 07 
Drewno inne niż wymienione w 19 12 
06 

19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie) 
20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 
20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 

Dane meteorologiczne Nie 
Kontrola wykonywania 
elementów służących 
do monitoringu 

Nie 

Wody powierzchniowe Nie 

4.17. Monitoring w fazie 
przedeksploatacyjnej 

Wody podziemne Tak 
Opad atmosferyczny Tak 
Wody powierzchniowe Nie 
Wody odciekowe Tak 
Wody podziemne Tak 
Gaz składowiskowy Tak 
Osiadanie powierzchni 
składowiska 

Nie 

4.18. 
Monitoring w fazie 
eksploatacyjnej lub 
poeksploatacyjnej 

Struktura i skład 
odpadów Nie 

5. Dofinansowanie 
5.1. Czy dostosowanie 

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

 Nie  

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

 Tak 

6. Odpady 
6.1. Czy na składowisku 

odpadów są deponowane 
odpady komunalne? 

 Tak 

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

 Tak 

02 01 01 Osady z mycia i czyszczenia 
02 01 03 Odpadowa masa roślinna 

02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem 
opakowań) 

6.3. Kody odpadów, które są 
dopuszczone do 
składowania na 
składowisku odpadów 

02 01 07 Odpady z gospodarki leśnej 
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02 01 83  Odpady z upraw hydroponicznych 
02 02 01 Odpady z mycia i przygotowywania surowców 

02 02 03 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 
przetwórstwa 

02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 

02 02 82 Odpady z mączki rybnej inne niż wymienione w  02 
02 80  

02 03 01 Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, 
odwirowywania i oddzielania surowców 

02 03 02 Odpady konserwantów 
02 03 03 Odpady poekstrakcyjne 

02 03 04 
Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 
przetwórstwa 

02 03 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 

02 03 80 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa 
produktów roślinnych ( z wyłączeniem 02 03 81 ) 

02 03 81 Odpady z produkcji pasz roślinnych 
02 03 82  Odpady tytoniowe 
02 04 01 Osady z czyszczenia i mycia buraków 

02 04 02 Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda 
cukrownicza (wapno defekacyjne) 

02 04 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 
02 04 80  Wysłodki 

02 05 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz 
przetwarzania 

02 05 02 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 

02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i 
przetwórstwa 

02 06 02 Odpady konserwantów 
02 06 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 
02 06 80 Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze 

02 07 01 
Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego 
rozdrabniania surowców 

02 07 02 Odpady z destylacji spirytusów 
02 07 03 Odpady z procesów chemicznych 

02 07 04 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i 
przetwórstwa 

02 07 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 

02 07 80 
Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, 
wywary 

03 01 01 Odpady kory i korka 

03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir 
inne niż wymienione w 03 01 04 

03 01 81 
Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż 
wymienione w 03 01 80  

03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 
03 03 01 Odpady z kory i drewna 

03 03 02 Osady i szlamy z produkcji celulozy metodą 
siarczynową ( w tym osady ługu zielonego) 

03 03 05 Szlamy z odbarwienia makulatury 

03 03 07 
Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki 
makulatury i tektury 

03 03 10 Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i 
powłok pochodzące z mechanicznej separacji 
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03 03 11 
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż 
wymienione w  
03 03 10 

03 03 80 Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub 
chlorem 

03 03 81 Szlamy z innych procesów bielenia 
04 01 01 Osady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapnia) 
04 01 02 Odpady z wapnienia 
04 01 05 Brzeczka garbująca niezawierająca chromu 

04 01 07 
Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z 
zakładowych oczyszczalni ścieków 

04 01 09 Odpady z polerowania i wykańczania 

04 02 09 Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny 
impregnowane, elastomery, plastomery) 

04 02 10  
Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. 
tłuszcze, woski) 

04 02 20 
Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż 
wymienione w 04 02 19 

04 02 21 Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych 
04 02 22 Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych 
04 02 80 Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych 
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 

15 02 03 
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 
(np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż 
wymienione w 15 02 02 

16 01 12 Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 
11 

16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż 
wymienione w 16 02 13 

16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 
03, 16 03 80 

16 03 06 
Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 
16 03 80 

16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub 
nieprzydatne do spożycia 

16 11 02 
Węglopochodne okładziny piecowe i materiały 
ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż 
wymienione w 16 11 01 

16 11 04 
Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z 
procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 
11 03 

16 11 06 
Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z 
procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 
16 11 05 

16 81 02 Odpady inne niż wymienione w 16 81 01 
16 82 02 Odpady inne niż wymienione w 16 82 01 
17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 
17 01 82 Inne niewymienione odpady 
17 03 80 Odpadowa papa 
17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 
17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 

 

 

17 06 04 
Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 
17 06 03 
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17 08 02 
Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż 
wymienione  
w 17 08 01 

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 
inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

 

 

19 05 01 
Nieprzekompostowane frakcje odpadów 
komunalnych i podobnych 

19 05 02 
Nie przkompostowane frakcje odpadów pochodzenia 
zwierzęcego i roślinnego  

19 05 03 Kompost nie odpowiadający wymaganiom (nie 
nadający się do wykorzystania) 

19 05 99 Inne niewymienione odpady 

19 06 04 
Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu 
odpadów komunalnych 

19 06 06 Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu 
odpadów zwierzęcych i roślinnych 

19 08 01 Skratki 

19 08 12 
Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków 
przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11 

19 08 14 
Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania 
ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 
13 

19 09 01 Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki 
19 09 02 Osady z klarowania wody 
19 09 03 Osady z dekarbonizacji wody 
19 09 04 Zużyty węgiel aktywny 
19 09 05 Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne 

19 09 06 Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników 
jonitowych 

19 09 99 Inne niewymienione odpady 

19 12 12 
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i 
przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne 
niż wymienione w 19 12 11 

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 
20 02 01  Odpady ulegające biodegradacji 
20 02 03 Inne odpady nie ulegające biodegradacji 
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 
20 03 02 Odpady z targowisk 

20 03 04 
Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 
gromadzenia nieczystości 

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 

 

 

20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych 
grupach 

6.4. Czy odpady są 
składowane godnie z 
rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki2? 

 Tak 

10 01 01 
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 
wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 
01) 

10 01 02 Popioły lotne z węgla 

10 01 80 
Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego 
odprowadzania odpadów paleniskowych 

6.5. Kody odpadów 
dopuszczonych do 
odzysku na składowisku 
odpadów  

10 12 06 Zużyte formy 
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10 12 08 Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i 
ceramika budowlana (po przeróbce termicznej) 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 
remontów 

17 01 02 Gruz ceglany 

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 
wyposażenia 

17 01 07 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 
odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg 
17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione 
w 17 05 03 

17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 

17 05 08 Tłuczeń torowy(kruszywo) Iny niż wymieniony w 17 
05 07 

17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż 
wymienione w 17 08 01  

19 08 02 Zawartość piaskowników 
19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe 
19 12 01 Papier i tektura 
19 12 02  Metale żelazne 
19 12 03 Metale nieżelazne 
19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma 
19 12 05 Szkło 
19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 
19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie) 
20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 

  

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 
6.6. Czy do rekultywacji 

wykorzystywane są 
odpady? 

 Nie dotyczy 

20 03 01 – Niesegregowane 
(zmieszane) odpady komunalne 111 341,800 6.7. Masa odpadów 

składowana w 2003 r. 
112 339,920 Mg 

20 03 03 - Odpady z czyszczenia ulic 
i placów 998,120 

17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz 
betonowy z rozbiórek i remontów 1 009,92 

17 01 02 - Gruz ceglany 6 216,140 

17 05 04 - Gleba i ziemia, w tym 
kamienie, inne niż wymienione w 17 
05 03  

192,120 

17 05 06 - Urobek z pogłębiania inny 
niż wymieniony w 17 05 05 12,760 

6.8. Masa odpadów poddana 
odzyskowi na 
składowisku odpadów w 
trakcie eksploatacji 
składowiska w 2003 r. 

7 521,680 Mg 

20 03 07 – Odpady 
wielkogabarytowe 

90,740 
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6.9. Masa odpadów 
stosowana do 
rekultywacji po 
zamknięciu składowiska 
w 2003 r. 

Mg Nie dotyczy 

20 03 01 – Niesegregowane 
(zmieszane) odpady komunalne 63 796,420 

6.10. 
Masa odpadów 
składowana w 2004 r. 

63 840,040 Mg 
20 03 03 - Odpady z czyszczenia ulic 
i placów 43,620 

17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz 
betonowy z rozbiórek i remontów 565,900 

17 05 06 - Urobek z pogłębiania inny 
niż wymieniony w 17 05 05 500,920 

6.11. Masa odpadów poddana 
odzyskowi na 
składowisku odpadów w 
trakcie eksploatacji 
składowiska w 2004 r. 

1096,10 Mg 

20 03 07 – Odpady 
wielkogabarytowe 29,28 

6.12. Masa odpadów 
stosowana do 
rekultywacji po 
zamknięciu składowiska 
w 2004 r. 

Mg Nie dotyczy 

20 03 01 – Niesegregowane 
(zmieszane) odpady komunalne 

67 946,260 6.13. Masa odpadów 
składowana w 2005 r. 

67 953,060 Mg 20 03 04 - Szlamy ze zbiorników 
bezodpływowych służących do 
gromadzenia nieczystości 

6,800 

15 01 04 – Opakowania z metali 0,357 
17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz 
betonowy z rozbiórek i remontów 453,870 

17 04 01 – Miedź, brąz, mosiądz 0,087 

17 04 02 – Aluminium 0,044 

17 04 05 – Żelazo i stal 5,497 

17 04 07 – Mieszaniny metali 0,001 

17 05 06 - Urobek z pogłębiania inny 
niż wymieniony w 17 05 05 246,044 

20 01 39 – Tworzywa sztuczne 11,400 

6.14. Masa odpadów poddana 
odzyskowi na 
składowisku odpadów w 
trakcie eksploatacji 
składowiska w 2005 r. 

773,180 Mg 

20 03 07 – Odpady 
wielkogabarytowe 55,880 

6.15. Masa odpadów 
stosowana do 
rekultywacji po 
zamknięciu składowiska 
w 2005 r. 

Mg Nie dotyczy 

20 03 01 – Niesegregowane 
(zmieszane) odpady komunalne 65 761,450 

6.16. Masa odpadów 
składowana w 2006 r. 

65 770,420 Mg 20 03 04 - Szlamy ze zbiorników 
bezodpływowych służących do 
gromadzenia nieczystości 

8,970 

17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz 
betonowy z rozbiórek i remontów 236,800 

6.17. Masa odpadów poddana 
odzyskowi na 
składowisku odpadów w 
trakcie eksploatacji 

421,440 Mg 

17 05 06 - Urobek z pogłębiania inny 
niż wymieniony w 17 05 05 115,900 
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składowiska w 2006 r. 20 03 07 – Odpady 
wielkogabarytowe 68,740 

6.18. Masa odpadów 
stosowana do 
rekultywacji po 
zamknięciu składowiska 
w 2006 r. 

Mg Nie dotyczy 

 
Objaśnienia do tabeli 5: 
1) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o 
odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. 
2) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, 
które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595). 

5.3. Instalacje odzysku lub innego ni ż składowanie unieszkodliwiania 
odpadów 
Na terenie gminy Świdnica istnieje instalacja do odzysku odpadów R14 typu:  
04 02 22 – Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych 
20 01 10 - Odzież 
zlokalizowana na terenie COMFER Sp. z o.o. w Bystrzycy Górnej 71c. Odzyskowi poddawane są 
zakupione odpady.  
 
Tabela 7. Karta instalacji odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów - stan na 
dzień 31 grudnia 2006 r. 
 

Lp. Elementy charakterystyki 
instalacji 

Zakres danych Informacje o instalacji 

1. Ogólne informacje o obiekcie 
1.1. Nazwa i adres instalacji  COMFER sp. z o.o. 

58-114 Bystrzyca Górna 71c 
1.2. Gmina  Świdnica 
1.3. Powiat  Świdnicki 
1.4. Województwo  Dolnośląskie 
1.5.  Regon  8310680 
1.6. NIP  884-00-33-431 
1.7.  Rodzaj instalacji  Instalacja do wytwarzania tkanin filcopodobnych 
1.8. Opis stosowanych metod 

odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów 

 R14 – całkowity odzysk opadów 

1.9. Nazwa i adres właściciela 
instalacji   COMFER sp. z o.o. 

58-114 Bystrzyca Górna 71c 
1.10 Regon  8310680 
1.11 NIP  884-00-33-431 
1.12
. 

Nazwa i adres właściciela 
gruntu pod instalacją  

 COMFER sp. z o.o. 
58-114 Bystrzyca Górna 71c 

1.13 Regon  8310680 
1.14 NIP  884-00-33-431 
1.15 Nazwa i adres 

zarządzającego instalacją  
COMFER sp. z o.o. 
58-114 Bystrzyca Górna 71c 

1.16 Regon  8310680 
1.17 NIP  884-00-33-431 
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1.18
. 

Czy kierownik instalacji  
posiada wymagane 
kwalifikacje? 

 Tak 

2. Decyzje administracyjne 
2.1. Decyzja lokalizacyjna  Brak danych 
2.2. Decyzja o warunkach 

zabudowy i 
zagospodarowaniu terenu 

 
Brak danych 

2.3. Pozwolenie na budowę  Brak danych 
2.4. Pozwolenie na użytkowanie  Brak danych 
2.5. Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie 
odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów   

 

Decyzja Starosty Świdnickiego Nr ROŚ - 
7644/o/61/738/02 z dnia 29.10.2002 r. 

2.6. Pozwolenie zintegrowane  Nie wymaga 
2.7. Czy instalacja jest 

przewidziane do uzyskania 
pozwolenia 
zintegrowanego? 

 Nie 

2.8. Czy dla instalacji była 
wydana decyzja w sprawie 
wstrzymania działalności? 

 Nie 

3. Bazy danych i wykazy 
3.1. Czy instalacja jest ujęta w 

wykazie zamieszczonym w 
wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami? 

 Tak 

3.2. Czy instalacja jest ujęta w 
wojewódzkiej bazie o 
gospodarce odpadami? 

 Tak 

3.3.  Czy instalacja jest ujęta w 
bazie Wojewódzkiej 
Inspekcji Ochrony 
Środowiska? 

 Tak 

3.4. Czy instalacja jest ujęta w 
bazie Wojewódzkiego 
Urzędu Statystycznego? 

 Tak 

4. Odpady 
04 02 22 – Odpady z 
przetworzonych włókien 
tekstylnych 

4.1. Rodzaj i ilość odpadów 
dopuszczonych do odzysku 

Mg/rok 

20 01 10 - Odzież 

500,000 

4.2. Rodzaj i ilość odpadów 
dopuszczonych do 
unieszkodliwiania 

Mg/rok Nie dotyczy 

04 02 22 – Odpady z 
przetworzonych włókien 
tekstylnych 

308,000 
4.3. 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi w 2005 r. Mg 

20 01 10 - Odzież 80,000 
4.4. Masa odpadów poddana 

unieszkodliwianiu w 2005 r. 
Mg Nie dotyczy 
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6. Stan realizacji działa ń ujętych w gminnym planie gospodarki odpadami na lata 
2004-2006 
 
Tabela 8. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie 
gminy w latach 2004-2006. 
 

Lp. 
Nazwa zadania w 
krajowym planie 

gospodarki odpadami 

Rok 
realizacji 

Nazwa zadania w 
gminnym planie 

gospodarki odpadami 
Opis podjętych działań Koszt 

[tys. PLN] 

1. Przygotowanie i przyjęcie 
gminnych planów gospodarki 
odpadami. 

2007 Przyjęcie gminnego planu 
gospodarki odpadami 

Uchwałą Rady Gminy w Świdnicy nr XXIX/362/2004 z dnia 
17 listopada 2004 roku. 

 

2004-2006 

Wprowadzenie nowego systemu 
zbierania odpadów 

Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Świdnica 
prowadzona jest system wielopojemnikowym.  Na terenie 
gminy ustawione są w wyznaczonych punktach kolorowe 
pojemniki o poj. 1100 l przewidziane do selektywnej zbiórki 
odpadów typu: szkło, plastik i makulatura. 
Gmina ma podpisaną umowę z zakładem FARMUTIL HS z 
Kaczor, której przekazuje z terenu gminy do utylizacji 
bezpańskie padłe zwierzęta.   

� Od początku wdrożenia selektywnej zbiórki 
odpadów prowadzona jest edukacja ekologiczna 
polegająca na organizowaniu programów 
edukacyjnych w szkołach i przedszkolach. 

83,998 

2006 
Uchwalenie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku w Gminie 
Świdnica 

Uchwałą Rady Gminy w Świdnicy nr LV/535/2006 z dnia 08 
czerwca 2006 roku. 

 

2006 

Określenie wymagań jakie powinien 
spełniać przedsiębiorca ubiegający 
się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w 
zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli 
nieruchomości. 

Zarządzenie Wójta Świdnicy Nr 180/2006 z dnia 29 grudnia 
2006 rok w sprawie określenia wymagań jakie powinien 
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości. 
 

 

2. Organizacja zbiórki, transportu, 
odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych. 

2006 
Wystąpienie przedsiębiorcy 
prowadzącego działalność w 

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie zbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mają 
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zakresie zbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli 
nieruchomości z wnioskiem o 
zmianę posiadanego zezwolenia na 
prowadzenie działalności na 
odbieranie odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości. 

termin do złożenia wniosku do dnia 30 czerwca 2007 roku. 

  

2006 

Utworzenie ewidencji umów 
zawartych na odbiór odpadów 
komunalnych od właścicieli 
nieruchomości. 

Ewidencja umów  aktualizowana jest na bieżąco.   

3. Intensyfikacja akcji 
podnoszenia świadomości 
społecznej w dziedzinie 
gospodarki odpadami. 2004-2006 

Realizacja programu edukacyjnego 
w zakresie gospodarki odpadami. 

Od początku wdrożenia selektywnej zbiórki odpadów 
prowadzona jest edukacja ekologiczna polegająca na 
organizowaniu programów edukacyjnych w szkołach i 
przedszkolach m.in.: 

� Dzień  - „Sprzątanie Świata” 
� Konkurs dla szkół „Selektywna zbiórka odpadów – 

Gmina Świdnica”  

30,000 

4. Objęcie 100% 
mieszkańców 
zorganizowaną zbiórką 
odpadów komunalnych. 

2004-2006 

Objęcie większości mieszkańców 
gminy zorganizowanym odbiorem 
odpadów komunalnych. 

Około 60% mieszkańców gminy Świdnica ma podpisane 
umowy na odbiór odpadów komunalnych. Pozostali 
mieszkańcy zostaną zobowiązani w najbliższej przyszłości 
do podpisania stosownych umów. 

 

5. Rozwój selektywnej 
zbiórki odpadów 
ulegających biodegradacji, 
w tym odpadów zielonych i 
odpadów organicznych z 
gospodarstw domowych. 

2004-2006 

Wdrożenie na terenie gminy 
systemu selektywnej zbiórki 
odpadów ulegających biodegradacji 

Gmina Świdnica jest gminą wiejską w związku z powyższym 
przeprowadzono wśród mieszkańców edukację ekologiczną 
o konieczności kompostowania odpadów ulegających 
biodegradacji na terenie własnych posesji.  

 

6. Rozwój selektywnej 
zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych. 
Działania organizacyjne w 
celu zapewnienia w 2006 r. 
zbiórki na poziomie 20% 
odpadów 
wielkogabarytowych. 

2004-2006 

Wdrożenie na terenie gminy 
systemu selektywnego zbierania 
odpadów wielkogabarytowych oraz 
zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego. 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych nie została 
przeprowadzona.  
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7. Rozwój selektywnej zbiórki 
odpadów 
budowlanych wchodzących w 
strumień odpadów 
komunalnych. 
Działania organizacyjne w 
celu zapewnienia w 2006 r. 
zbiórki na poziomie 15% 
odpadów budowlanych w skali 
kraju. 

2004-2006 

Wdrożenie na terenie gminy 
systemu selektywnej zbiórki 
odpadów budowlanych 

Odpady  budowlane odbierane są odpłatnie przez firmę 
wywozową i wywożone są na składowisko odpadów gdzie 
wykorzystywane jako warstwa przesypowa odpadów lub 
wykorzystywane do utwardzania terenów. 

 

8. Rozwój selektywnej 
zbiórki, celem unieszkodliwiania 
odpadów niebezpiecznych 
wydzielonych ze strumienia 
odpadów komunalnych. 
Działania  organizacyjne w celu 
zapewnienia w 2006 r. zbiórki 
na poziomie 15% odpadów 
niebezpiecznych w kraju. 

2004-2006 

Wdrożenie na terenie gminy 
systemu selektywnego zbierania 
odpadów niebezpiecznych: 
zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego oraz 
przeterminowanych leków. 

Zbiórka odpadów niebezpiecznych nie została wdrożona.     

9. Likwidacja zagrożeń środowiska 
powodowanych przez 
nielegalne 
składowanie odpadów 

2004-2006 

Inwentaryzacja i likwidacja „dzikich 
wysypisk”  

Likwidacja „dzikich” wysypisk prowadzona jest na bieżąco.  

 
Tabela 9. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi na 
terenie gminy w latach 2004-2006. 
 

Lp. 
Nazwa zadania w 
krajowym planie 

gospodarki odpadami 

Rok 
realizacji 

Nazwa zadania w 
gminnym planie 

gospodarki odpadami 
Opis podjętych działań Koszt 

[tys. PLN] 

1. Organizowanie gospodarki 
odpadami opakowaniowymi na 
terenie gminy, w tym 
selektywnego zbierania 
finansowanego z opłat 
produktowych i opłat 
pobieranych przez organizacje 
odzysku. 

2004-2006 
 

Selektywna zbiórka odpadów 
opakowaniowych. 

Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Świdnica 
prowadzona jest system wielopojemnikowym.  Na terenie 
gminy ustawione są w wyznaczonych punktach kolorowe 
pojemniki o poj. 1100 l przewidziane do selektywnej zbiórki 
odpadów typu: szkło, plastik i makulatura. 
Ilość odpadów opakowaniowych zebranych w: 
- 2004 roku: 

� opakowania z tworzyw sztucznych – 1,917 Mg/a 
� opakowania szklane – 55,700 Mg/a 

13,203 
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- 2005 roku: 
� opakowania z tworzyw sztucznych – 5,282 Mg/a 
� opakowania szklane – 59,685 Mg/a 

 - 2006 roku: 
� opakowania z tworzyw sztucznych – 8,050 Mg/a 
� opakowania szklane – 74,230 Mg/a 

2. Budowa potencjału 
technicznego w zakresie 
selektywnego 
gromadzenia odpadów 
opakowaniowych: 
zapewnienie odpowiedniej 
ilości pojemników, 
budowa punktów 
gromadzenia odpadów 
opakowaniowych. 

2004-2006 

Na terenie gminy ustawionych 
jest łącznie 142 szt. pojemników 
do selektywnej zbiórki odpadów w 
tym: 
- 2 szt. na papier i tekturę 
- 76 szt. na tworzywa sztuczne 
- 64 szt. na szkło 

Na terenie Gminy Świdnica ustawione są gniazda po 2 
kontenery na szkło i plastik. Tylko w dwóch punktach 
dostawione są pojemniki przeznaczone do zbiórki opakowań z 
papieru i tektury.  
Z terenu gminy nie odnotowano do tej pory zebranych 
selektywnie opakowań z papieru i tektury.  
 

 

3. Budowa potencjału 
technicznego w zakresie 
transportu odpadów 
opakowaniowych: 
specjalistyczne i podstawowe 
środki transportu  

2004-2006 

Samochody do transportu 
odpadów  

 Na terenie gminy istnieje wystarczający potencjał techniczny 
w zakresie transportu odpadów opakowaniowych. 

 

4. Działania informacyjno-
edukacyjne dla społeczności 
lokalnej. 

2004-2006 

Organizacja programów 
edukacyjnych poświęconych 
prawidłowemu postępowaniu z 
odpadami opakowaniowymi 

Od początku wdrożenia selektywnej zbiórki odpadów 
prowadzona jest edukacja ekologiczna polegająca na 
organizowaniu programów edukacyjnych w szkołach i 
przedszkolach m.in.: 

� Dzień  - „Sprzątanie Świata” 
� Konkurs dla szkół „Selektywna zbiórka odpadów – 

Gmina Świdnica”  

30,000 
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Tabela 10. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym 
na terenie gminy w latach 2004-2006. 

Lp. 
Nazwa zadania w 
krajowym planie 

gospodarki odpadami 

Rok 
realizacji 

Nazwa zadania w 
gminnym planie 

gospodarki odpadami 
Opis podjętych działań Koszt 

[tys. PLN] 

1. Rozpoznanie stanu 
aktualnego gospodarki 
odpadami w małych i 
średnich podmiotach 
gospodarczych. 

2004-2006 
 

Zbieranie informacji na temat 
gospodarki odpadami w małych i 
średnich przedsiębiorstwach. 

W Urzędzie Gminy w Świdnicy przechowywane są informacje, 
decyzje oraz pozwolenia na wytwarzanie, odzysk, 
unieszkodliwianie i gromadzenie odpadów przez 
przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie gminy.  

 

 
Tabela 11. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenie 
gminy w latach 2004-2006. 

Lp. 
Nazwa zadania w 
krajowym planie 

gospodarki odpadami 

Rok 
realizacji 

Nazwa zadania w 
gminnym planie 

gospodarki odpadami 
Opis podjętych działań 

Koszt 
[tys. PLN] 

1. Opracowanie i wdrożenie 
programu edukacyjno-
informacyjnego dla 
społeczeństwa. 

2004-2006 
 

Edukacja ekologiczna Wśród mieszkańców gminy rozprowadzane są informacje na 
temat wyrobów azbestowych i konieczności ich usunięcia do 
końca 2036 roku. 

 

2. Budowa gminnych punktów 
zbiórki odpadów 
niebezpiecznych 

2004-2006 
Zorganizowanie gminnego punktu 
zbiórki odpadów 
niebezpiecznych. 

Na terenie Gminy Świdnica nie zorganizowano punktów 
zbiórki odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych . 

 

3. Likwidacja zagrożenia 
środowiska z tytułu utylizacji 
padłych zwierząt 

2004-2006 
Likwidacja bezpańskich padłych 
zwierząt 

Gmina ma podpisaną umowę z zakładem FARMUTIL HS z 
Kaczor, której przekazuje z terenu gminy do utylizacji 
bezpańskie padłe zwierzęta.   

0,800 
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7. Ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych 
przedsi ęwzięć 
 
Tabela 12. Koszty poniesione na realizację zadań określonych w gminnym planie gospodarki 
odpadami w latach 2004-2006. 
 

Lp. Nazwa zadania 
Kwota 

przewidziana na 
zadanie [tys. PLN] 

Koszty poniesione 
w latach 2004-2006 

[tys. PLN] 

Źródło 
finansowania 

I. Przedsi ęwzięcia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 
1. Selektywna zbiórka odpadów  13,203 Gmina 
2. Zakup pojemników 

przeznaczonych do segregacji 
odpadów 

51,934 Gmina 

3. Koszty utylizacji bezdomnych 
padłych zwierząt 3,216 Gmina 

4. Edukacja ekologiczna 

Nie zaplanowano 
kosztów w Planie 

Gospodarki 
Odpadami dla 

Gminy Świdnica 
37,930 Gmina 

Razem  106,283  
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8. Ocena systemu monitoringu 
 
Tabela 13. Zestawienie wskaźników realizacji gminnego planu gospodarki odpadami 
 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Wartość 

wskaźnika dla 
roku 2004 

Przewidywana 
wartość 

wskaźnika na 
koniec 2006 r. 

Osiągnięta 
wartość 

wskaźnika na 
koniec 2006 r. 

1. Ilość zebranych odpadów 
komunalnych z terenu gminy [Mg/rok] 1 428,780 1 680,000 1 950,320 

2. Ilość zebranych selektywnie 
materiałów opakowaniowych [Mg] 57,617 185,000 82,280 

3. Ilość zebranych selektywnie odpadów 
ulegających biodegradacji [Mg] 

0,000 7,500 0,000 

4. Ilość zebranych selektywnie odpadów 
budowlanych [Mg] 0,000 24,000 0,000 

5. Ilość zebranych selektywnie odpadów 
wielkogabarytowych [Mg] 0,000 10,400 0,000 

6. Ilość zebranych selektywnie odpadów 
niebezpiecznych [Mg] 0,000 4,4 0,000 

 
Podsumowanie 
Nie wszystkie założone wskaźniki w Planie gospodarki odpadami dla Gminy Świdnica zostały 
osiągnięte, jednak założone wskaźniki dla 2006 roku odnośnie ilości zebranych selektywnie odpadów 
zostały w znaczny sposób zawyżony. Należy zauważyć, że w stosunku do 2004 roku, w 2006 roku 
zebrano znacznie większą ilość odpadów komunalnych z terenu gminy.  
Gospodarka odpadami komunalnymi oraz selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych na terenie 
Gminy Świdnica prowadzona jest dobrze.  
Nie wdrożono do tej pory segregacji odpadów niebezpiecznych oraz budowlanych i w przyszłych 
latach należy podjąć działania w tym kierunku.  
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9. Podsumowanie 
1. Zaplanowane zadania w „Planie  gospodarki odpadami dla gminy Świdnica” zaplanowane na lata 
2004-2006 zostały prawie całkowicie zrealizowane. Realizowane były zgodnie z założeniami 
określonymi w „Krajowym planie gospodarki odpadami”. Gospodarka odpadami komunalnymi oraz 
zbiórka odpadów opakowaniowych typu: tworzywa sztuczne oraz szkło na terenie Gminy Świdnica 
prowadzona jest bardzo dobrze.  
Od początku wdrożenia selektywnej zbiórki odpadów 2004 na terenie gminy bardzo prężnie 
prowadzona jest edukacja ekologiczna. 

 
2. Przedstawione w planie  cele :  

� Stworzenie nowoczesnego kompleksowego systemu zarządzania odpadami komunalnymi. 
� Stworzenie nowoczesnego systemu nadzoru nad gospodarką odpadami sektora 

gospodarczego. 
 zostały zrealizowane. 
 
3. Nie stwierdza się zadań, które zostały by pominięte. Realizacja zadań przebiegała zgodnie  
z założeniami w planie oraz w planie wyższego szczebla, przyjętym przez Radę Gminy  
w Świdnicy. 
W kolejnych latach zamierza się dokończenie realizacji zadań ujętych w planie, dla których cykl 
osiągnięcia efektu jest wieloletni.  
Istotne jest, że zaplanowany budżet został w znacznym stopniu wykorzystany.  
Odpady budowlane, gruz budowlany są na terenie składowiska odpadów w Sulisławicach 
wykorzystywane jako warstwa przysypowa odpadów i do utwardzania terenu. 
 
4. W 2006 roku na terenie gminy powstało Przedsiębiorstwo Recyklingu Odpadów i Przetwarzania 
Sp. z o.o. w ramach której planuje się: 
- opracowanie koncepcji budowy Zakładu Recyklingu 
- budowy instalacji do przetwórstwa odpadów 
- budowy Zakładu Produkcji Energii Odnawialnej z Odpadów z wykorzystanej Plazmowej Technologii 
Pyro Avo Firmy EAT A.S. 
 
5. Uwzględniając możliwości finansowania zadań należy stwierdzić,  że zadania ujęte w planie oraz  
w planie wyższego szczebla  są realizowane dobrze. Jedynie strefa uzgodnień obejmująca obowiązki 
Starostwa Powiatu i Zarządu Województwa wymaga skoordynowania w takim stopniu by zadania 
realizowane przez gminę mogłyby być w pełni kompatybilne z ich planem. 
 
6. Prowadzony system monitoringu gospodarki odpadami na terenie Gminy Świdnica przez 
pracowników Urzędu Gminy oraz Przedsiębiorstwo Utylizacji Odpadów w Świdnicy prowadzony jest  
w sposób poprawny. 
 
7. Dalsze doskonalenie  zadań  zostanie określone podczas aktualizacji planu , którego konieczność  
wykonania przewiduje się na rok 2008.  
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10. Wykorzystane materiały 
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z 2002 r. Nr 41, poz. 

365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, 
Nr 116, poz. 1208 i Nr 191, poz. 1956, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 90, poz. 758, Nr 130, poz. 
1087, Nr 175, poz. 1458 i 1462 i Nr 180, poz. 1495 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 360) 

2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 
1996 r. Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 60, poz. 369, Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 22, poz. 
272, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 
7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 729, Nr 
175, poz. 1458, Nr 180, poz. 1495 i Nr 236, poz. 2008) 

3. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o 
odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 143, poz. 
1196, z 2003 r. Nr 7, poz. 78 i Nr 190, poz. 1865, z 2004 r. Nr 49, poz. 464, z 2005 r. Nr 113, 
poz. 954 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 360) 

4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458 oraz z 2006 r. Nr 63, poz. 441) 

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania 
planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 333) 

6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r.w sprawie katalogu odpadów 
(Dz.U. Nr 112, poz. 1206) 

7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji 
oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień 
danych (Dz.U. Nr 152, poz. 1737) 

8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i zakresu 
dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami 
(Dz.U. Nr 152, poz. 1738) 

9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów 
odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595) 

10. Uchwała Nr 219 Rady Ministrów z dnia 29 października 2002 r. w sprawie krajowego planu 
gospodarki odpadami (M.P. 2003, Nr 11, poz. 159) 

11. Karta składowiska odpadów - stan na dzień 31 grudnia 2006 r., Ministerstwo Środowiska, maj 
2006 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


