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ZESTAWIENIE 
danych o stanie gospodarki odpadami w gminach wg poniŜszych pytań 

 
 
 
 
1. Nazwa jednostki samorządu terytorialnego: 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

2. Adres organu wykonawczego: 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

3. Osoba do kontaktu w sprawie niniejszego zestawienia (imię , nazwisko, tel./fax, e – mail) 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

4. Obowiązujące dokumenty: 

- Plan Gospodarki Odpadami: data uchwalenia; czy zaktualizowano Plan stosownie do 

ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 29 lipca 2005 r. 

(dołączyć adres strony internetowej, gdzie znajduje się wymagany dokument),  

- Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach (dołączyć kserokopie), 

- Wymaganie jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na 

prowadzenie działalności w zakresie odbierania od właścicieli nieruchomości 

odpadów komunalnych stałych oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych 

(dołączyć kserokopie), 

- Decyzje na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (dołączyć 

kserokopie wzoru wydawanej decyzji) 

- Decyzja na opróŜnianie zbiorników bezodpływowych (dołączyć kserokopie wzoru 

wydawanej decyzji) 

 
5. Wykaz podmiotów świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, w tym teŜ wskazanie gminnych jednostek organizacyjnych i 

przedsiębiorców komunalnych. 
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6. Wykaz podmiotów świadczących usługi w zakresie transportu odpadów (dołączyć 

przykładową decyzję) 

7. Składowisko odpadów. 
 

L.p. Składowiska odpadów Zakres danych Informacje 

1. Ogólne informacje o obiekcie 
1.1 Nazwa i adres składowiska odpadów -  
1.2 Gmina -  
1.3 Typ składowiska (N/O/IN)* -  

1.4 
Nazwa i adres właściciela składowiska 
odpadów 

- 
 

1.5 Liczba zaplanowanych kwater szt.  
1.6 Liczba kwater eksploatowanych szt.  

1.7 
Przewidywany okres eksploatacji 
kwater 

Podać rok 
zakończenia 
eksploatacji 

 

1.8 Liczba kwater zamkniętych szt.  

1.9 
Czy zamknięte kwatery są w trakcie w 
trakcie rekultywacji? 

[tak/nie] 
 

1.10 
Czy składowisko jest w trakcie 
monitoringu po zakończeniu 
rekultywacji zapełnionych kwater? 

[tak/nie] 
 

1.11 
Czy zaplanowano lokalizację nowego 
składowiska po zapełnieniu 
istniejącego? 

[tak/nie] 
 

1.12 
Decyzja o wykonaniu zaleceń  
z przeglądu ekologicznego  

Podać: 
- organ wydający, 
- datę wydania  
decyzji 

 

1.13 
Rok faktycznego dostosowania 
składowiska odpadów do zaleceń  
z przeglądu ekologicznego 

Podać datę 
dostosowania 

 

 
Czy składowisko ujęte jest w wykazie 
zamieszczonym w wojewódzkim 
planie gospodarki odpadami? 

[tak/nie] 
 

2. Dane techniczne 
2.1 Pojemność całkowita m3  
2.2 Pojemność zapełniona m3  
2.3 Pojemność pozostała do zapełnienia m3  
2.3 Powierzchnia w granicach korony m2  

Brak   [tak/nie]  2.3 Uszczelnienie 
Naturalna bariera 
geologiczna 
(miąŜszość, 
współczynnik 
filtracji) 
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Sztuczna bariera 
geologiczna 
(miąŜszość, 
współczynnik 
filtracji) 

 

Izolacja syntetyczna 
(materiał grubość) 

 

Brak [tak/nie]  
Warstwa drenaŜowa 
(miąŜszość, 
współczynnik 
filtracji) 

 

Kolektory (materiał, 
średnica) 

 
2.4 DrenaŜ odcieków 

Zewnętrzny system 
rowów 

 

Brak [tak/nie]  

2.5 Gromadzenie odcieków W specjalnych 
zbiornikach 
(pojemność, m3) 

 

2.6 Postępowanie z odciekami   
Brak [tak/nie]  
Z emisją do 
atmosfery 

 

Spalanie w pochodni  
2.7 

Instalacja do odprowadzenia gazu 
składowiskowego 

Odzysk energii  
Brak [tak/nie]  

2.8 Pas zieleni 
Szerokość pasa [m]  

2.9 Ogrodzenie [tak/nie]  
2.10 Rejestracja wjazdów [tak/nie]  
2.11 Ewidencja odpadów [tak/nie]  

szt.  
Marka  2.12 Waga  

Oprogramowanie  
Marka  
Moc  

Rocznik  
2.13 Kompaktory 

TonaŜ  
Marka  
Moc  

Rocznik  
2.14 Spychacz 

TonaŜ  
Marka  
Moc  2.15 Ładowarki 

Rocznik  
2.16 Urządzenia do mycia i dezynfekcji [tak/nie]  

[tak/nie]  
2.17 

Wykonanie warstwy przykrywającej 
odpady Materiał (jeśli 

odpady, podać kod)  
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2.17 Monitoring   
3. Odpady 

3.1 
Kody odpadów, które są dopuszczone 
do składowania na składowisku 
odpadów 

  

3.2 Masa odpadów składowana w 2005 r. [Mg]  

3.3 

Masa odpadów poddana odzyskowi na 
składowisku odpadów w trakcie 
eksploatacji składowiska w 2005 r.  
(jeśli dotyczy) 

[Mg]  

3.4 
Z terenu jakich gmin składowane są 
odpady na wysypisku 

- 
 

3.5 
Ceny przyjmowania odpadów na 
składowisko 

[Mg/zł]  

N – składowisko odpadów niebezpiecznych 
O – składowisko odpadów obojętnych 
IN – składowisko odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne 
 
8. Instalacje odzysku lub innego niŜ składowanie unieszkodliwiania odpadów działające 

na terenie gminy 
 
L.p. Elementy charakterystyki instalacji Zakres danych Informacje o instalacji 
1. Ogólne informacje o obiekcie 
1.1 Nazwa i adres instalacji -  
1.2 Nazwa i adres właściciela instalacji -  

1.3 Rodzaj instalacji 

Podać:  
proces odzysku lub 
unieszkodliwiania 
odpadów 

 

1.4 
Opis stosowanych metod odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów 

  

1.5 
Pozwolenie na uŜytkowanie (jeśli 
dotyczy) 

 Podać: 
- organ wydający, 
- datę wydania 
decyzji, 

 

1.6 
Zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów 

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

 

1.7 
Czy instalacja jest ujęta w 
wojewódzkim planie gospodarki 
odpadami? 

[tak/nie] 
 

1.8 
Rodzaj i ilość odpadów 
dopuszczonych do odzysku 

Podać: 
- kody odpadów 
ilość w Mg/rok dla 
kaŜdego odpadu 

 

1.9 
Rodzaj i ilość odpadów 
dopuszczonych do 

Podać: 
- kody odpadów 
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unieszkodliwiania ilość w Mg/rok dla 
kaŜdego odpadu 

1.10 
Masa odpadów poddana odzyskowi 
w 2005 r. (jeśli dotyczy) 

  

1.11 
Masa odpadów poddana 
unieszkodliwieniu w 2005 r. (jeśli 
dotyczy) 

  

 
 
9. Odpady: 
 
Lp. Elementy charakterystyki systemu 

zbiórki odpadów komunalnych 
Zakres danych 

Informacje o systemie 
zbiórki odpadów  

1.1 
Ilość zbieranych odpadów ogółem 
(selektywnie i nieselektywnie) 

[Mg/rok] 
 

Szkło  [Mg/rok]  
Makulatura 
[Mg/rok] 

 

Plastik  [Mg/rok]  
1.2 

Ilość zbieranych odpadów w sposób 
selektywny  

i inne    [Mg/rok]  

1.3 
Opis systemów zbieranych odpadów 
w sposób selektywny u źródła 

- 
 

Szkło   [szt.]  
Makulatura   [szt.]  1.4 

Ilość pojemników przeznaczonych  
do selektywnej zbiórki 

Plastik   [ szt.]  

1.5 
Instalcja do demontaŜu odpadów 
wielkogabarytowych 

[tak/nie] 
 

1.6 
Ilość odpadów wielkogabarytowych 
– system zbiórki za 2005 r. 

[Mg/rok] 
 

1.7 

System zbiórki odpadów 
niebezpiecznych (m.in. leków 
przeterminowanych, baterii, 
opakowań po farbach, zuŜytego 
sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego itp.), oraz w tym 
wielkogabarytowych – informacja o 
ilości zebranych tego typu odpadów 
za rok 2005  

  

1.8 

Podanie planowanych działań  
w zakresie rozwoju selektywnej 
zbiórki odpadów niebezpiecznych 
pochodzących ze strumienia 
odpadów komunalnych 

  

1.9 

Planowana budowa lub 
modernizacja składowisk odpadów 
komunalnych wg standardów unii 
europejskiej i przepisów unii 
krajowych 

  

1.10 Podanie nieczynnych składowisk –   
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czy zostały zrekultywowane 
(powierzchnia i ilość odpadów 
zdeponowanych) 

1.11 
WdraŜanie systemu selektywnego 
zbierania odpadów ulegających 
biodegradacji – krótki opis 

  

1.12 

Czy zaprowadzona jest ewidencja 
umów zawartych na odbierania 
odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości 

[tak/nie] 

 

1.12 
Działania informacyjno-edukacyjne 
(formy działania) 

  

 
 
10. Zestawienie informacji o zrealizowanych waŜniejszych przedsięwzięciach z zakresu 

gospodarki odpadami za lata 2004 – 2006 w układzie rzeczowo – inwestycyjnym. 

11. Zestawienie o planowanych zadaniach inwestycyjnych z zakresu gospodarki odpadami na 

rok 2007 i lata następne – stan zaawansowania planowanej inwestycji 

12. Koszty poniesione na realizacje zadań inwestycyjnych w latach 2004 – 2006 oraz na 

działalność związaną z selektywną zbiórką odpadów opakowaniowych, niebezpiecznych, 

edukację ekologiczną, itp. 

13. Planowane koszty na lata 2007 i lata następne na realizację zadań z zakresu gospodarki 

odpadami. 

14. Ilość mieszkańców na terenie gminy. 

15. Informacje o wymaganiach, jakie powinien spełnić przedsiębiorca (lub zakład usług 

komunalnych) posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: 

Lp. Wymagania i obowiązki dla przedsiębiorców  Uwzględniono 
[tak/nie] 

1. Dysponowanie nieruchomością na bazę techniczną, wyposaŜoną w: 

1.1 - miejsce postojowe z punktem napraw  

1.1.1 - miejsce do mycia pojazdów oraz pojemników*  

1.1.2 - własną linię sortowniczą lub sortownię słuŜącą do segregowania 
zmieszanych odpadów komunalnych, przesortowania surowców 
wtórnych, o wydajności uwzględniającej dzienną ilość 
pozyskiwanych odpadów* 

 

1.1.3 - stanowisko do belowania wyposaŜone w belownice*  

1.1.4 - stanowisko odbioru odpadów wielkogabarytowych (meble, 
sprzętu RTV, AGD itp.) 

 

1.1.5 - stanowisko (boksy lub kontenery) do odbioru odpadów 
niebezpiecznych (świetlówki, akumulatory, baterie, leki 
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przeterminowane, opakowania po farbach, lakierach itp.) 
2. Dysponowanie specjalistycznym sprzętem technicznym w liczbie i stanie 

technicznym gwarantującym utrzymanie właściwego standardu sanitarnego, 
następującego rodzaju: 

2.1 pojemniki  i kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych 
zmieszanych 

 

2.2 pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w ujednoliconym 
kolorze dla poszczególnych rodzajów odpadów 

 

2.2.1 - niebieskim z przeznaczeniem na makulaturę  
(o pojemności  .............. m3) 

 

2.2.2 - Ŝółtym z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne  

(o pojemności ................ m3) 

 

2.2.3 - zielonym z przeznaczeniem na szkło kolorowe  
o pojemności  ................ m3 

 

2.2.3 - białym z przeznaczeniem na szkło białe  
(o pojemności  ............... m3) 

 

2.3 - brązowym z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne:  

2.3.1 - odpady zielone powstające na terenie zabudowanym domami 
jednorodzinnymi w  pojemnikach (o pojemności  ............ m3) 

 

2.3.2 odpady zielone powstające na terenie zabudowanym domami  
wielorodzinnymi w kontenerach (o pojemności ..............m3) 

 

2.3.2 odpady kuchenne powstające w domach jednorodzinnych  
w pojemnikach (o pojemności ............ m3,) wyłoŜonych  workami 
biodegradowalnymi 

 

2.3.2 odpady kuchenne powstające w domach wielorodzinnych  
w pojemnikach o pojemności od .............. m3, wyłoŜonych 
workami biodegradowalnymi 

 

2.4 worki foliowe do selektywnej zbiórki odpadów dla poszczególnych 
rodzajów odpadów 

 

3. Dysponowanie pojazdami specjalistycznymi, których konstrukcja uniemoŜliwia 
rozpylanie i  rozwiewanie przewoŜonych odpadów, następującego rodzaju: 

3.1 - pojazdy bezpylne  

3.2 - pojazdy bramowe  

3.3 - pojazdy hakowe  

3.4 - pojazdy wyposaŜone w urządzenie typu HDS  

3.5 - pojazdy cięŜarowe  

4. Gromadzenie danych o świadczonych usługach przy uŜyciu 
własnego systemu komputerowego albo udokumentowanie 
zlecenia gromadzenia tych danych systemem komputerowym, 
poprzez przedłoŜenie stosownej umowy – umoŜliwiającym 
przekazywanie danych w formie sprawozdań w programie Excel 

 

5. Oznaczenie pojemników, kontenerów i worków, o których mowa  
w pkt 2, za pomocą logo lub nazwą przedsiębiorcy 

 

6. Oznaczenie pojazdów, o których mowa w pkt 3, za pomocą logo 
lub nazwą przedsiębiorcy 
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7. Mycie i dezynfekowanie raz w miesiącu pojemników i kontenerów, 
o których mowa w pkt 2 

 

8. Mycie i dezynfekowanie codzienne pojazdów, o których  
mowa w pkt 3 

 

9. Składowanie pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i 
odpadów nie nadających się do odzysku na wskazane składowisko 
odpadów komunalnych 

 

10. Przekazywanie odpadów odzyskanych do recyklingu  

11. WyposaŜenie pojemników do selektywnej zbiórki szkła w 
dodatkowy pojemnik („kieszeń”) w kolorze czerwonym do 
gromadzenia baterii pochodzących z gospodarstw domowych 

 

 

* - w przypadku gdy nieruchomość, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie spełnia wymagań 

określonych w ust. 1 pkt 1 lit. b – d, przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować 

prawo do korzystania z urządzeń, których dotyczą te wymagania, naleŜących do innych 

przedsiębiorców, przez przedłoŜenie stosownych umów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowali: 
Józef Rapior 
Honorata Wagner 
Tel.: (061) 878 5558 


