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Załącznik 1.1.  Karta składowiska odpadów . 
 

L.p. Elementy charakterystyki 
składowiska odpadów Zakres danych Informacje o składowisku 

odpadów 

1. Ogólne informacje o obiekcie 

1.1. 
Nazwa i adres składowiska 
odpadów 

 

Składowisko Odpadów 
Innych niŜ Obojętne                     

i Niebezpieczne                             
w Raciborzu                              

ul. Rybnicka125 

1.2. Gmina  Racibórz 

1.3. Powiat  raciborski 

1.4. Województwo  śląskie 

1.5. REGON (jeśli posiada)  273210846 

1.6. NIP (jeśli posiada)  639-13-64-464 

1.7. Typ składowiska (N/O/IN; OUO)1) IN 

1.8. 
Nazwa i adres właściciela 
składowiska odpadów 

Podać, czy jest to jednostka 
samorządu terytorialnego, 

Skarbu Państwa, 
przedsiębiorca prywatny, 

kapitał mieszany (podać % 
udziału jednostek 

samorządu terytorialnego). 

Gmina Miasta Racibórz 
ul. Batorego 6 

47-400 Racibórz 
 

Jednostka ze 100% 
udziałem samorządu 

terytorialnego 

1.9. REGON (jeśli posiada)  272347744 

1.10. NIP (jeśli posiada)  639-00-01-529 

1.11. 
Nazwa i adres właściciela 
gruntu pod składowiskiem 
odpadów 

Podać, czy jest to jednostka 
samorządu terytorialnego, 

Skarbu Państwa, 
przedsiębiorca prywatny, 

kapitał mieszany (podać % 
udziału jednostek 

samorządu terytorialnego). 

Gmina Miasta Racibórz 
ul. Batorego 6 

47-400 Racibórz 
 

Jednostka ze 100% 
udziałem samorządu 

terytorialnego 

1.12. REGON (jeśli posiada)  272347744 

1.13. NIP (jeśli posiada)  639-00-01-529 

1.14. 
Nazwa i adres zarządzającego 
składowiskiem odpadów 

Podać, czy jest to jednostka 
samorządu terytorialnego, 

Skarbu Państwa, 
przedsiębiorca prywatny, 

kapitał mieszany (podać % 
udziału jednostek 

samorządu terytorialnego). 

Miejskie Składowiska 
Odpadów 

ul. Rybnicka 125 
47-400 Racibórz 

1.15 REGON (jeśli posiada)  273210846 

1.16 NIP (jeśli posiada)  639-13-64-464 
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L.p. Elementy charakterystyki 
składowiska odpadów Zakres danych Informacje o składowisku 

odpadów 

1.17. 
Czy kierownik składowiska 
odpadów posiada wymagane 
kwalifikacje? 

[tak/nie] Tak 

1.18. Liczba kwater szt. 1 

1.19. Liczba kwater eksploatowanych szt. 1 

1.20. Liczba kwater zamkniętych szt. 0 

1.21. 
Czy składowisko jest w trakcie 
budowy? 

[tak/nie] Nie 

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

[tak/nie] Tak 

1.23. 
Czy składowisko jest w trakcie 
rekultywacji? 

[tak/nie] Nie 

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

[tak/nie] Nie 

1.25. 
Czy składowisko jest w okresie 
po zakończeniu monitoringu? 

[tak/nie] Nie 

2. Decyzje administracyjne 

2.1. 
Decyzja lokalizacyjna (jeśli 
dotyczy) 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji. 

Prezydent Miasta Racibórz 
07.11.1991r. 

Nr 11/90  
 

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. 

Kierownik Urz ędu 
Rejonowego w Raciborzu             

08.12.1993r. 

2.4. 
Pozwolenie na uŜytkowanie 
(jeśli dotyczy) 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji. 

Państwowa Terenowa 
Inspekcja Sanitarna                  

w Raciborzu 
 19.12.1996r. 

SE VIIIb/583/96 
II kwatera:  

Starosta Raciborski 
26.10.2000r. 

S.A.7353A/65/2/00 
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L.p. Elementy charakterystyki 
składowiska odpadów Zakres danych Informacje o składowisku 

odpadów 

2.5. 

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

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji. 

Starosta Raciborski 
06.11.2002r.  

 SE-III-7623/111/02 

2.6. 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 
ustawy wprowadzającej2) 

(jeśli dotyczy) 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji, 

wyznaczony rok 
dostosowania. 

Wojewoda Śląski 
31.12.2003r. 

ŚR.II.6626/18/1/03 
Rok dostosowania: 2005 

2.7. 

Czy przepisów wć decyzji o 
dostosowaniu na podstawie art. 
33 ust. 2 pkt 1 ustawy 
wprowadzającej2) została 
wykonana? 

[tak/nie] 

JeŜeli nie, to wyjaśnić, 
które postanowienia i 
dlaczego nie zostały 

wykonane. 

Nie 
Nie przedstawiono sposobu 

zagospodarowania gazu 
składowiskowego. 

Koncepcja 
zagospodarowania gazu 
składowiskowego ujęta 

została w projekcie 
rozbudowy składowiska. 

2.8. 
Czy decyzja o dostosowaniu 
została przedłuŜona? 

JeŜeli tak, to na podstawie 
jakiej decyzji - podać: 

podstawę prawną, 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji, 

wyznaczony rok 
dostosowania. 

Tak 
Wojewoda Śląski 

13.12.2005r.  
ŚR-II-6626/18/03/2/05 

2.9. 
Czy przedłuŜona decyzja 
została wykonana? 

[tak/nie] 

JeŜeli nie, to wyjaśnić, 
które postanowienia i 
dlaczego nie zostały 

wykonane. 

Tak 

2.10. 
Rok faktycznego dostosowania 
składowiska odpadów 

Podać datę dostosowania. 2006 

2.11. 

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

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji, 

wyznaczony rok 
dostosowania. 

Nie dotyczy 

2.12. 

Czy przepisów wć decyzji o 
dostosowaniu na podstawie art. 
33 ust. 2 pkt 2 ustawy 
wprowadzającej2) została 
wykonana? 

[tak/nie] 

JeŜeli nie, to wyjaśnić, 
które postanowienia i 
dlaczego nie zostały 

wykonane. 

Nie dotyczy 
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L.p. Elementy charakterystyki 
składowiska odpadów Zakres danych Informacje o składowisku 

odpadów 

2.13. 
Czy decyzja o dostosowaniu 
została przedłuŜona? 

JeŜeli tak, to na podstawie 
jakiej decyzji - podać: 

podstawę prawną, 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji, 

wyznaczony rok 
dostosowania. 

Nie dotyczy 

2.14. 
Czy przedłuŜona decyzja 
została wykonana? 

[tak/nie] 

JeŜeli nie, to wyjaśnić, 
które postanowienia i 
dlaczego nie zostały 

wykonane. 

Nie dotyczy 

2.15. 
Rok faktycznego dostosowania 
składowiska odpadów 

Podać rok. Nie dotyczy 

2.16. 

Decyzja o zamknięciu 
składowiska na podstawie art. 
33 ust. 6 ustawy 
wprowadzającej2) (jeśli 
dotyczy) 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji, 

wyznaczony rok 
zamknięcia. 

Nie dotyczy 

2.17. 

Czy decyzja o zamknięciu 
składowiska na podstawie art. 
33 ust. 6 ustawy 
wprowadzającej2) została 

wykonana? 

[tak/nie] 

JeŜeli nie, to wyjaśnić 
dlaczego. 

Nie dotyczy 

2.18. 
Czy decyzja o zamknięciu 
została przedłuŜona? 

JeŜeli tak, to na podstawie 
jakiej decyzji – podać: 

podstawę prawną, 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji, 

wyznaczony rok 
zamknięcia. 

Nie dotyczy 

2.19. 
Czy przedłuŜona decyzja o 
zamknięciu została wykonana? 

[tak/nie] 

JeŜeli nie, to wyjaśnić 
dlaczego. 

Nie dotyczy 

2.20. 

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

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji, 

wyznaczony rok 
zamknięcia, 

datę zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

Nie dotyczy 
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L.p. Elementy charakterystyki 
składowiska odpadów Zakres danych Informacje o składowisku 

odpadów 

2.21. 

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

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, znak 
decyzji, 

wyznaczony rok 
zamknięcia, 

datę zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

Nie dotyczy 

2.22. 
Rok faktycznego zamknięcia 
składowiska odpadów 

Podać datę zamknięcia. Nie dotyczy 

2.23. 
Decyzja zatwierdzająca 
instrukcję eksploatacji 
składowiska 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji. 

Wojewoda Śląski 
18.04.2005r.  

ŚR-II-6623/18/03/7/05 

2.24. 
Czy decyzja zatwierdzająca 
instrukcję eksploatacji 
składowiska była czasowa? 

JeŜeli tak, to wskazać na 
jaki okres. Nie 

2.25. 

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

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji, 

termin obowiązywania. 

Wojewoda Śląski 
17.05.2005r.  

ŚR-II-6621-21/1/2/05 
Termin obowiązywania : 

30.04.2007r. 

2.26. 
Pozwolenie zintegrowane (jeśli 
dotyczy) 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji, 

termin obowiązywania. 

Wojewoda Śląski 
27.04.2007 r. 

ŚR-II-6618/18/06/12/07, 
Termin obowiązywania: 

26.04.2012 r. 

2.27. 
Czy składowisko jest 
przewidziane do uzyskania 
pozwolenia zintegrowanego? 

JeŜeli tak, to podać termin 
(planowany) złoŜenia 

wniosku. 
Nie dotyczy 

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

JeŜeli tak, to podać dane nt. 
decyzji: 

podstawę prawną, 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji, 

termin wstrzymania 
działalności. 

Nie 

3. Bazy danych i wykazy 

3.1. 

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

[tak/nie] Tak 



Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Raciborskiego na lata 2008-2011 z perspektywą do roku 2015- załączniki  

 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu – Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa                                                Strona 7 z 60 

L.p. Elementy charakterystyki 
składowiska odpadów Zakres danych Informacje o składowisku 

odpadów 

3.2. 

Czy w wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami określono 
termin zamknięcia 
składowiska? 

JeŜeli tak, to podać rok. 
Tak 
2015 

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

[tak/nie] Tak 

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

[tak/nie] Tak 

3.5. 
Czy składowisko jest ujęte w 
bazie Wojewódzkiego Urzędu 
Statystycznego? 

[tak/nie] Brak danych 

3.6. 

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

[tak/nie] Brak danych 

3.7. 

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

[tak/nie] Brak danych 

3.8. 

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

[tak/nie] Brak danych 

4. Wymagania techniczne 

4.1. Pojemność całkowita m3 335 000 

4.2. Pojemność zapełniona m3 294 124 

4.3. 
Pojemność pozostała do 
zapełnienia 

m3 40 876 

4.4. 
Powierzchnia w granicach 
korony 

m2 29 800 

Brak [tak/nie] Nie 

Naturalna bariera 
geologiczna (miąŜszość, 
współczynnik filtracji) 

Nie dotyczy 

Sztuczna bariera 
geologiczna (rodzaj, 

miąŜszość, współczynnik 
filtracji) 

Nie dotyczy 

4.5. Uszczelnienie 

Izolacja syntetyczna 

(materiał, grubość) 
Folia PEHD gładka             
o grubości 2,0 mm 
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L.p. Elementy charakterystyki 
składowiska odpadów Zakres danych Informacje o składowisku 

odpadów 

Brak [tak/nie] Nie 

Warstwa drenaŜowa 
(miąŜszość, współczynnik 

filtracji) 

Piaskowo-Ŝwirowa                      
o grubości 0,55 m 

Współczynnik filtracji                
k większy niŜ 1x10-4 m/s 

Kolektory (materiał, 
średnica) 

Rury drenarskie PCV                
o średnicy 100 i 50 mm 

Ukształtowanie misy 
(nachylenie wzdłuŜ 

kolektorów i w kierunku 
kolektorów, %) 

Nachylenie 1-1,5 % 

4.6. DrenaŜ odcieków 

Zewnętrzny system rowów 

Rowy opaskowe                           
o przekroju trapezowym 

szerokość dna 0,35m, 
głębokość ok. 0,5m 

Brak [tak/nie] Nie 
4.7. Gromadzenie odcieków 

W specjalnych zbiornikach 
(pojemność, m3) 108  

Odprowadzenie do 
kanalizacji miejskiej 

[tak/nie] 
Nie 

Wywóz do oczyszczalni  
miejskiej [tak/nie] Tak 

Wykorzystanie do celów 
technologicznych (jakich?) 

Tak 

Zraszanie odpadów 

4.8. Postępowanie z odciekami 

Oczyszczanie lub 
podczyszczanie we własnej 

oczyszczalni (odbiornik 
ścieków oczyszczonych) 

Nie 

Brak [tak/nie] Tak 

Z emisją do atmosfery Nie 

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] 10-40  

4.11. Ogrodzenie [tak/nie] Tak (częściowo) 

4.12. Rejestracja wjazdów [tak/nie] Tak 
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L.p. Elementy charakterystyki 
składowiska odpadów Zakres danych Informacje o składowisku 

odpadów 

4.13. Ewidencja odpadów [tak/nie] Tak 

4.14. Waga [tak/nie] Tak 

4.15. 
Urządzenia do mycia i 
dezynfekcji 

[tak/nie] Tak 

[tak/nie] Tak 

4.16. 
Wykonywanie warstw 
przekrywających odpady Materiał 

(jeśli odpady, podać kod) 

Odpady: 

10 01 01, 10 01 02, 17 01 01, 
17 01 02, 17 01 07, 17 01 81, 
17 03 02, 17 05 04, 17 05 06, 
17 05 08, 20 02 02, 20 03 03 

Dane meteorologiczne Tak 

Kontrola wykonywania 
elementów słuŜących do 

monitoringu 
Tak 

Wody powierzchniowe Tak 

4.17. 
Monitoring w fazie 
przedeksploatacyjnej 

Wody podziemne Tak 

Opad atmosferyczny Tak 

Wody powierzchniowe Tak 

Wody odciekowe Tak 

Wody podziemne Tak 

Gaz składowiskowy Tak 

Osiadanie powierzchni 
składowiska Tak 

4.18. 
Monitoring w fazie 
eksploatacyjnej lub 
poeksploatacyjnej 

Struktura i skład odpadów Tak 

5. Dofinansowanie 

5.1. 

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

JeŜeli tak, to wskazać 
szacowaną całkowitą kwotę 

i środki własne 
zarządzającego. 

Jeśli nie, wstawić „0”. 

0 

5.2. 

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

JeŜeli tak, to wskazać 
szacowaną całkowitą kwotę 

i środki własne 
zarządzającego. 

Jeśli nie, wstawić „0”. 

1.541,7 

w tym środki zarządcy 
składowiska 

0,00 

6. Odpady 
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L.p. Elementy charakterystyki 
składowiska odpadów Zakres danych Informacje o składowisku 

odpadów 

6.1. 
Czy na składowisku odpadów 
są deponowane odpady 
komunalne? 

[tak/nie] Tak 

6.2. 

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

[tak/nie] Nie 

6.3. 
Kody odpadów, które są 
dopuszczone do składowania na 
składowisku odpadów3) 

 

02 01 01, 02 01 02, 02 01 03, 
02 01 04, 02 01 06, 02 01 07, 
02 01 83, 02 02 02, 02 02 03, 
02 04 01, 02 04 02, 02 05 01, 
02 06 01, 03 01 01, 03 01 05, 
03 01 81, 04 01 09, 04 02 21, 
04 02 22, 15 02 03, 16 02 16, 
16 03 04, 16 03 06, 16 03 80, 
16 80 01, 16 81 02, 16 82 02, 
17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 
17 01 07, 17 01 80, 17 01 81, 
17 01 82, 17 02 01, 17 02 02, 
17 02 03, 17 03 80, 17 04 11, 
17 05 04, 17 05 06, 17 05 08, 
17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 
20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 
20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 
20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 

6.4. 
Czy odpady są składowane 
zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki?4) 

[tak/nie] Tak 

6.5. 
Kody odpadów dopuszczonych 
do odzysku na składowisku 
odpadów (jeśli dotyczy) 

Podać, w jakim celu są 
wykorzystywane 

poszczególne rodzaje 
odpadów. 

10 01 01, 10 01 02, 17 01 01, 
17 01 02, 17 01 07, 17 01 81, 
17 03 02, 17 05 04, 17 05 06, 
17 05 08, 20 02 02, 20 03 03 
Tworzenie warstwy inertnej 

oraz budowa wałów                      
i tymczasowych dróg 

technologicznych 

6.6. 
Czy do rekultywacji 
wykorzystywane są odpady? 

JeŜeli tak, to podać jakie 
rodzaje odpadów (kody) i 

na podstawie jakiej decyzji, 
ze wskazaniem podstawy 

prawnej, organu 
wydającego, daty decyzji, 

znaku decyzji. 

Nie 

6.7. 
Masa odpadów składowana w 
2003 r. (jeśli dotyczy) 

[Mg] 17 432 

6.8. 

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

[Mg] 6 936 
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L.p. Elementy charakterystyki 
składowiska odpadów Zakres danych Informacje o składowisku 

odpadów 

6.9. 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamknięciu 
składowiska w 2003 r. (jeśli 
dotyczy) 

[Mg] 

(kod odpadów) 
Nie dotyczy 

6.10. 
Masa odpadów składowana w 
2004 r. (jeśli dotyczy) 

[Mg] 18 954 

6.11. 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na składowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
składowiska w 2004 r. (jeśli 
dotyczy) 

[Mg] 12 666 

6.12. 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamknięciu 
składowiska w 2004 r. (jeśli 
dotyczy) 

[Mg] 

(kod odpadów) 
Nie dotyczy 

6.13. 
Masa odpadów składowana w 
2005 r. (jeśli dotyczy) 

[Mg] 19 079 

6.14. 

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

[Mg] 7 700 

6.15. 

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

[Mg] 

(kod odpadów) 
Nie dotyczy 

6.16. 
Masa odpadów składowana w 
2006 r. (jeśli dotyczy) 

[Mg] 16 147 

6.17. 

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

[Mg] 5 977 

6.18. 

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

[Mg] 

(kod odpadów) 
Nie dotyczy 

Objaśnienia do załącznika 1.1.: 
1) N – składowisko odpadów niebezpiecznych, O – składowisko odpadów obojętnych, IN – składowisko 
odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne. Jeśli na składowisku są składowane wyłącznie odpady 
wydobywcze (zdefiniowane w dyrektywie 2006/21/WE) dodatkowo dopisać określenie UOU – obiekt 
unieszkodliwiania odpadów. 
2) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach 
oraz o zmianie niektórych ustaw. 
3) Według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. 
4) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które 
mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595). 
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Załącznik 1.2.  Karta składowiska odpadów . 
 

L.p. Elementy charakterystyki 
składowiska odpadów Zakres danych Informacje o składowisku 

odpadów 

1. Ogólne informacje o obiekcie 

1.1. 
Nazwa i adres składowiska 
odpadów 

 

Mi ędzygminne Składowisko 
Odpadów Komunalnych 

ul. Dworcowa 
47-451 Tworków 

1.2. Gmina  Krzy Ŝanowice 

1.3. Powiat  Raciborski 

1.4. Województwo  śląskie 

1.5. REGON (jeśli posiada)  278066070 

1.6. NIP (jeśli posiada)  639-18-23-185 

1.7. Typ składowiska (N/O/IN; OUO)1) IN 

1.8. 
Nazwa i adres właściciela 
składowiska odpadów 

Podać, czy jest to jednostka 
samorządu terytorialnego, 

Skarbu Państwa, 
przedsiębiorca prywatny, 

kapitał mieszany (podać % 
udziału jednostek 

samorządu terytorialnego). 

Gmina Krzy Ŝanowice 
ul. Główna 5 

47-450 KrzyŜanowice 

1.9. REGON (jeśli posiada)  000535758 

1.10. NIP (jeśli posiada)  639-17-05-735 

1.11. 
Nazwa i adres właściciela 
gruntu pod składowiskiem 
odpadów 

Podać, czy jest to jednostka 
samorządu terytorialnego, 

Skarbu Państwa, 
przedsiębiorca prywatny, 

kapitał mieszany (podać % 
udziału jednostek 

samorządu terytorialnego). 

Gmina Krzy Ŝanowice 
ul. Główna 5 

47-450 KrzyŜanowice 

1.12. REGON (jeśli posiada)  000535758 

1.13. NIP (jeśli posiada)  639-17-05-735 

1.14. 
Nazwa i adres zarządzającego 
składowiskiem odpadów 

Podać, czy jest to jednostka 
samorządu terytorialnego, 

Skarbu Państwa, 
przedsiębiorca prywatny, 

kapitał mieszany (podać % 
udziału jednostek 

samorządu terytorialnego). 

Gmina Krzy Ŝanowice 
ul. Główna 5 

47-450 KrzyŜanowice 
 

1.15 REGON (jeśli posiada)  278066070 

1.16 NIP (jeśli posiada)  639-18-23-185 

1.17. 
Czy kierownik składowiska 
odpadów posiada wymagane 
kwalifikacje? 

[tak/nie] Tak 
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L.p. Elementy charakterystyki 
składowiska odpadów Zakres danych Informacje o składowisku 

odpadów 

1.18. Liczba kwater (docelowo) szt. 6 

1.19. Liczba kwater eksploatowanych szt. 3 

1.20. Liczba kwater zamkniętych szt. 0 

1.21. 
Czy składowisko jest w trakcie 
budowy? 

[tak/nie] Tak 

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

[tak/nie] Tak 

1.23. 
Czy składowisko jest w trakcie 
rekultywacji? 

[tak/nie] Nie 

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

[tak/nie] Nie 

1.25. 
Czy składowisko jest w okresie 
po zakończeniu monitoringu? 

[tak/nie] 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 dotyczy) 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji. 

Wójt Gminy Krzy Ŝanowice 
07.05.1998r. 
7332/51/98  

2.3. Pozwolenie na budowę 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji; 

wskazać, jeśli decyzja 
została uchylona. 

Kierownik Urz ędu 
Rejonowego w Raciborzu  

20.07.1998r. 
Nr 96/98Ŝ  
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L.p. Elementy charakterystyki 
składowiska odpadów Zakres danych Informacje o składowisku 

odpadów 

2.4. 
Pozwolenie na uŜytkowanie 
(jeśli dotyczy) 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji. 

Składowisko odpadów                  
z I kwaterą:  

Starosta Raciborski 
27.09.1999r. 

S.A.7351C/96/98/99Ŝ,   
  II kwatera :  

Starosta Raciborski 
31.12.2001r.  

S.A.7353C-48/2/01 
III kwatera:  

Starosta Raciborski 
30.01.2006r.                              

5/06                                                  
+ zmiana decyzja Nr 14/06 

17.03.2006r. 

2.5. 

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

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji. 

Starosta Raciborski  
20.12.2001r. 
Nr 132/01/SE 

2.6. 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 
ustawy wprowadzającej2) 

(jeśli dotyczy) 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji, 

wyznaczony rok 
dostosowania. 

Starosta Raciborski 
 11.05.2004r. 
Nr 55/04/SE 

Rok dostosowania: 
31.12.2005r. 

2.7. 

Czy przepisów wć decyzji o 
dostosowaniu na podstawie art. 
33 ust. 2 pkt 1 ustawy 
wprowadzającej2) została 
wykonana? 

[tak/nie] 

JeŜeli nie, to wyjaśnić, 
które postanowienia i 
dlaczego nie zostały 

wykonane. 

Tak  
Ze względu na znikomą 

ilość gazu składowiskowego 
nie ma technicznych 

moŜliwości jego 
zagospodarowania 

2.8. 
Czy decyzja o dostosowaniu 
została przedłuŜona? 

JeŜeli tak, to na podstawie 
jakiej decyzji - podać: 

podstawę prawną, 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji, 

wyznaczony rok 
dostosowania. 

Nie 

2.9. 
Czy przedłuŜona decyzja 
została wykonana? 

[tak/nie] 

JeŜeli nie, to wyjaśnić, 
które postanowienia i 
dlaczego nie zostały 

wykonane. 

Nie dotyczy 

2.10. 
Rok faktycznego dostosowania 
składowiska odpadów 

Podać datę dostosowania. Nie dotyczy 
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L.p. Elementy charakterystyki 
składowiska odpadów Zakres danych Informacje o składowisku 

odpadów 

2.11. 

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

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji, 

wyznaczony rok 
dostosowania. 

Nie dotyczy 

2.12. 

Czy przepisów wć decyzji o 
dostosowaniu na podstawie art. 
33 ust. 2 pkt 2 ustawy 
wprowadzającej2) została 
wykonana? 

[tak/nie] 

JeŜeli nie, to wyjaśnić, 
które postanowienia i 
dlaczego nie zostały 

wykonane. 

Nie dotyczy 

2.13. 
Czy decyzja o dostosowaniu 
została przedłuŜona? 

JeŜeli tak, to na podstawie 
jakiej decyzji - podać: 

podstawę prawną, 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji, 

wyznaczony rok 
dostosowania. 

Nie dotyczy 

2.14. 
Czy przedłuŜona decyzja 
została wykonana? 

[tak/nie] 

JeŜeli nie, to wyjaśnić, 
które postanowienia i 
dlaczego nie zostały 

wykonane. 

Nie dotyczy 

2.15. 
Rok faktycznego dostosowania 
składowiska odpadów 

Podać rok. Nie dotyczy 

2.16. 

Decyzja o zamknięciu 
składowiska na podstawie art. 
33 ust. 6 ustawy 
wprowadzającej2) (jeśli 
dotyczy) 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji, 

wyznaczony rok 
zamknięcia. 

Nie dotyczy 

2.17. 

Czy decyzja o zamknięciu 
składowiska na podstawie art. 
33 ust. 6 ustawy 
wprowadzającej2) została 

wykonana? 

[tak/nie] 

JeŜeli nie, to wyjaśnić 
dlaczego. 

Nie dotyczy 

2.18. 
Czy decyzja o zamknięciu 
została przedłuŜona? 

JeŜeli tak, to na podstawie 
jakiej decyzji – podać: 

podstawę prawną, 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji, 

wyznaczony rok 
zamknięcia. 

Nie dotyczy 
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L.p. Elementy charakterystyki 
składowiska odpadów Zakres danych Informacje o składowisku 

odpadów 

2.19. 
Czy przedłuŜona decyzja o 
zamknięciu została wykonana? 

[tak/nie] 

JeŜeli nie, to wyjaśnić 
dlaczego. 

Nie dotyczy 

2.20. 

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

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji, 

wyznaczony rok 
zamknięcia, 

datę zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

Nie dotyczy 

2.21. 

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

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, znak 
decyzji, 

wyznaczony rok 
zamknięcia, 

datę zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

Nie dotyczy 

2.22. 
Rok faktycznego zamknięcia 
składowiska odpadów 

Podać datę zamknięcia. Nie dotyczy 

2.23. 
Decyzja zatwierdzająca 
instrukcję eksploatacji 
składowiska 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji. 

Wojewoda Śląski 
14.07.2006r. 

ŚR-II-6623/17/05/3/06 

2.24. 
Czy decyzja zatwierdzająca 
instrukcję eksploatacji 
składowiska była czasowa? 

JeŜeli tak, to wskazać na 
jaki okres. Nie 

2.25. 

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

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji, 

termin obowiązywania. 

Wojewoda Śląski  
14.05.2006r. 

ŚR-II-6621-22/8/4/06 
Termin obowiązywania: 

30.04.2007r. 

2.26. 
Pozwolenie zintegrowane (jeśli 
dotyczy) 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji, 

termin obowiązywania. 

Nie dotyczy 

2.27. 
Czy składowisko jest 
przewidziane do uzyskania 
pozwolenia zintegrowanego? 

JeŜeli tak, to podać termin 
(planowany) złoŜenia 

wniosku. 

Tak 
6 październik 2006r. 
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L.p. Elementy charakterystyki 
składowiska odpadów Zakres danych Informacje o składowisku 

odpadów 

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

JeŜeli tak, to podać dane nt. 
decyzji: 

podstawę prawną, 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji, 

termin wstrzymania 
działalności. 

Nie 

3. Bazy danych i wykazy 

3.1. 

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

[tak/nie] Tak 

3.2. 

Czy w wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami określono 
termin zamknięcia 
składowiska? 

JeŜeli tak, to podać rok. 
Tak 
2040 

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

[tak/nie] Tak 

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

[tak/nie] Brak danych 

3.5. 
Czy składowisko jest ujęte w 
bazie Wojewódzkiego Urzędu 
Statystycznego? 

[tak/nie] Brak danych 

3.6. 

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

[tak/nie] Brak danych 

3.7. 

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

[tak/nie] Brak danych 

3.8. 

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

[tak/nie] Brak danych 

4. Wymagania techniczne 

4.1. Pojemność całkowita m3 Projektowana – 175 300 
Eksploatowana – 85 441 

4.2. Pojemność zapełniona m3 36 321 
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L.p. Elementy charakterystyki 
składowiska odpadów Zakres danych Informacje o składowisku 

odpadów 

4.3. 
Pojemność pozostała do 
zapełnienia 

m3 138 979 

4.4. 
Powierzchnia w granicach 
korony 

m2 Projektowana – 41 200 
Eksploatowana – 18 721 

Brak [tak/nie] Nie 

Naturalna bariera 
geologiczna (miąŜszość, 
współczynnik filtracji) 

Nie 

Sztuczna bariera 
geologiczna (rodzaj, 

miąŜszość, współczynnik 
filtracji) 

Tak 

Warstwa gruntu 
piaszczystego 

- 0,6 m na dnie 

-0,4 m na skarpach 4.5. Uszczelnienie 

Izolacja syntetyczna 

(materiał, grubość) 

I warstwa – w dnie i na 
skarpach – bentomat 

II warstwa – w dnie folia 
PEHD gładka  o grubości           
2 mm, na skarpach – folia 
PEHD szorstka o grubości      

2 mm 

Folia przykryta 
geowłókniną o gram.                

800g/ m2 

Brak [tak/nie] Nie 

Warstwa drenaŜowa 
(miąŜszość, współczynnik 

filtracji) 

Osypka filtracyjna ze Ŝwiru 
odpowiedniej granulacji  

Kolektory (materiał, 
średnica) 

Rury perforowane PEHD           
∅∅∅∅ 160 mm o rozstawie 

sączków śr. 20m, ułoŜonych 
ze spadkiem I = 1%. 

Zbieracze wykonane z rur 
PEHD ∅∅∅∅ 300 mm na terenie 

kwater perforowanych,                    
dalej pełnych, spadek 

zbieraczy perforowanych              
I = 0,5 %, pełnych poza 

kwaterami I = 0,3% 

Ukształtowanie misy 
(nachylenie wzdłuŜ 

kolektorów i w kierunku 
kolektorów, %) 

Dno wyprofilowane ze 
spadkiem podłuŜnym 1 %           

i poprzecznym 0,5% 

4.6. DrenaŜ odcieków 

Zewnętrzny system rowów Nie 
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L.p. Elementy charakterystyki 
składowiska odpadów Zakres danych Informacje o składowisku 

odpadów 

Brak [tak/nie] Nie 

4.7. Gromadzenie odcieków 
W specjalnych zbiornikach 

(pojemność, m3) 
Tak 

185 

Odprowadzenie do 
kanalizacji miejskiej 

[tak/nie] 
Nie 

Wywóz do oczyszczalni  
miejskiej [tak/nie] Tak 

Wykorzystanie do celów 
technologicznych (jakich?) 

Tak  

Zraszanie powierzchni 
składowanych odpadów               

w celach przeciw 
poŜarowych 

4.8. Postępowanie z odciekami 

Oczyszczanie lub 
podczyszczanie we własnej 

oczyszczalni (odbiornik 
ścieków oczyszczonych) 

Odciek z kwater odpływa 
grawitacyjnie do studzienki 

połączeniowej drenaŜu 
odcieku i dalej do 

przepompowni, z której 
przetłaczany jest do 
zbiornika odcieku. 

Następnie jest 
recyrkulowany przez 

podczyszczalnię 
hydrobotaniczną                          

i przepompownię do 
zbiornika. 

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] 15 

4.11. Ogrodzenie [tak/nie] Tak 

4.12. Rejestracja wjazdów [tak/nie] Tak 

4.13. Ewidencja odpadów [tak/nie] Tak 

4.14. Waga [tak/nie] Tak 

4.15. 
Urządzenia do mycia i 
dezynfekcji 

[tak/nie] Tak 
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L.p. Elementy charakterystyki 
składowiska odpadów Zakres danych Informacje o składowisku 

odpadów 

[tak/nie] Tak 

4.16. 
Wykonywanie warstw 
przekrywających odpady Materiał 

(jeśli odpady, podać kod) 

10 01 01, 17 01 01, 17 01 02, 
17 01 07, 17 01 81, 17 05 04, 

17 05 06, 20 02 02 

Dane meteorologiczne Tak 

Kontrola wykonywania 
elementów słuŜących do 

monitoringu 
Tak 

Wody powierzchniowe Nie 

4.17. 
Monitoring w fazie 
przedeksploatacyjnej 

Wody podziemne Tak 

Opad atmosferyczny Tak 

Wody powierzchniowe Tak 

Wody odciekowe Tak 

Wody podziemne Tak 

Gaz składowiskowy Tak 

Osiadanie powierzchni 
składowiska Tak 

4.18. 
Monitoring w fazie 
eksploatacyjnej lub 
poeksploatacyjnej 

Struktura i skład odpadów Tak 

5. Dofinansowanie 

5.1. 

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

JeŜeli tak, to wskazać 
szacowaną całkowitą kwotę 

i środki własne 
zarządzającego. 

Jeśli nie, wstawić „0”. 

„0” 

5.2. 

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

JeŜeli tak, to wskazać 
szacowaną całkowitą kwotę 

i środki własne 
zarządzającego. 

Jeśli nie, wstawić „0”. 

„0” 

6. Odpady 

6.1. 
Czy na składowisku odpadów 
są deponowane odpady 
komunalne? 

[tak/nie] Tak 

6.2. 

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

[tak/nie] Nie 
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L.p. Elementy charakterystyki 
składowiska odpadów Zakres danych Informacje o składowisku 

odpadów 

6.3. 
Kody odpadów, które są 
dopuszczone do składowania na 
składowisku odpadów3) 

 

02 01 01, 02 01 04, 02 01 83, 
02 06 01, 03 01 01, 03 01 05, 
15 01 06, 16 02 16, 16 03 04, 
16 03 06, 16 03 80, 16 81 02, 
16 82 02, 17 01 01, 17 01 02, 
17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 
17 01 82, 17 02 01, 17 02 02, 
17 02 03, 17 03 80, 17 04 11, 
17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 
20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 
20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 
20 03 07, 20 03 99, , 20 02 01 

6.4. 
Czy odpady są składowane 
zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki?4) 

[tak/nie] Tak 

6.5. 
Kody odpadów dopuszczonych 
do odzysku na składowisku 
odpadów (jeśli dotyczy) 

Podać, w jakim celu są 
wykorzystywane 

poszczególne rodzaje 
odpadów. 

10 01 01, 17 01 01, 17 01 02, 
17 01 07, 17 01 81, 17 05 04, 

17 05 06, 20 02 02 
do przesypywania odpadów 

6.6. 
Czy do rekultywacji 
wykorzystywane są odpady? 

JeŜeli tak, to podać jakie 
rodzaje odpadów (kody) i 

na podstawie jakiej decyzji, 
ze wskazaniem podstawy 

prawnej, organu 
wydającego, daty decyzji, 

znaku decyzji. 

Nie dotyczy 

6.7. 
Masa odpadów składowana w 
2003 r. (jeśli dotyczy) 

[Mg] 4 493,06 

6.8. 

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

[Mg] 0 

6.9. 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamknięciu 
składowiska w 2003 r. (jeśli 
dotyczy) 

[Mg] 

(kod odpadów) 
Nie dotyczy 

6.10. 
Masa odpadów składowana w 
2004 r. (jeśli dotyczy) 

[Mg] 4 126,66 

6.11. 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na składowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
składowiska w 2004 r. (jeśli 
dotyczy) 

[Mg] 1 049,06 

6.12. 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamknięciu 
składowiska w 2004 r. (jeśli 
dotyczy) 

[Mg] 

(kod odpadów) 
Nie dotyczy 
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L.p. Elementy charakterystyki 
składowiska odpadów Zakres danych Informacje o składowisku 

odpadów 

6.13. 
Masa odpadów składowana w 
2005 r. (jeśli dotyczy) 

[Mg] 3 099,97 

6.14. 

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

[Mg] 766,45 

6.15. 

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

[Mg] 

(kod odpadów) 
Nie dotyczy 

6.16. 
Masa odpadów składowana w 
2006 r. (jeśli dotyczy) 

[Mg] 3 613,52 

6.17. 

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

[Mg] 684,22 

6.18. 

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

[Mg] 

(kod odpadów) 
Nie dotyczy 

 

Objaśnienia do załącznika 1.2.: 
1) N – składowisko odpadów niebezpiecznych, O – składowisko odpadów obojętnych, IN – składowisko 
odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne. Jeśli na składowisku są składowane wyłącznie odpady 
wydobywcze (zdefiniowane w dyrektywie 2006/21/WE) dodatkowo dopisać określenie UOU – obiekt 
unieszkodliwiania odpadów. 
2) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach 
oraz o zmianie niektórych ustaw. 
3) Według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. 
4) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które 
mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595). 
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Załącznik 2.1. Karta instalacji odzysku lub innego niŜ składowanie unieszkodliwiania 
odpadów . 

L.p. Elementy charakterystyki 
instalacji Zakres danych Informacje o instalacji 

1. Ogólne informacje o obiekcie 

1.1. Nazwa i adres instalacji  

Instalacja do produkcji 
topników spawalniczych 

ul. Zakładowa 2 
47-400 Racibórz 

1.2. Gmina  Racibórz 

1.3. Powiat  raciborski 

1.4. Województwo  śląskie 

1.5. REGON (jeśli posiada)  Nie posiada 

1.6. NIP (jeśli posiada)  Nie posiada 

1.7. Rodzaj instalacji 

Podać: 

proces odzysku lub 
unieszkodliwiania 

odpadów1). 

R14 

1.8 
Opis stosowanych metod 
odzysku lub unieszkodliwiania 
odpadów 

 

Odpady wykorzystywane 
jako jeden z wielu 

składników mineralnych 
uŜywanych do produkcji 
topników spawalniczych i 

wraz z innymi składnikami 
topione w piecu łukowym. 

1.9. 
Nazwa i adres właściciela 
instalacji 

Podać, czy jest to jednostka 
samorządu terytorialnego, 

Skarbu Państwa, 
przedsiębiorca prywatny, 

kapitał mieszany (podać % 
udziału jednostek samorządu 

terytorialnego). 

„EMA-BRZEZIE” Sp. z o.o.  
ul. Zakładowa 2 
47-400 Racibórz 

 
Przedsiębiorca prywatny. 

1.10. REGON (jeśli posiada)  272045144 

1.11. NIP (jeśli posiada)  639-00-14-035 

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). 

„EMA-BRZEZIE” Sp. z o.o.  
ul. Zakładowa 2 
47-400 Racibórz 

 
Przedsiębiorca prywatny 

1.13. REGON (jeśli posiada)  272045144 

1.14. NIP (jeśli posiada)  639-00-14-035 
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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). 

„EMA-BRZEZIE” Sp. z o.o.  
ul. Zakładowa 2 
47-400 Racibórz 

 
Przedsiębiorca prywatny 

1.16. REGON (jeśli posiada)  272045144 

1.17. NIP (jeśli posiada)  639-00-14-035 

1.18. 
Czy kierownik instalacji posiada 
wymagane kwalifikacje (jeśli 
dotyczy)? 

[tak/nie] Tak 

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 
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 w zakresie odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji, 

termin obowiązywania. 

Starosta Raciborski 
26.03.2004r. 
Nr 30/04/SE 

 
Termin obowiązywania: 

25.03.2014r. 

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 
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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] Nie 

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 

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

[tak/nie] Nie 

4. Odpady 

4.1. 
Rodzaj i ilość odpadów 
dopuszczonych do odzysku  

Podać: 

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

12 01 13 (topnik) -  20 
Mg/rok 

12 01 13 (ŜuŜel 
pospawalniczy) – 500 

Mg/rok 
17 01 02 – 25 Mg/rok 

4.2. 
Rodzaj i ilość odpadów 
dopuszczonych do 
unieszkodliwiania 

Podać: 

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

Nie dotyczy 

4.3. 
Masa odpadów poddana 
odzyskowi w 2003 r. (jeśli 
dotyczy) 

[Mg] 

12 01 13 (topnik) – 0,0 
Mg/rok 

12 01 13 (ŜuŜel 
pospawalniczy) -245,449 

Mg/rok 
17 01 02  -11,4 Mg/rok 

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 01 13 (topnik) – 9,7 
Mg/rok 

12 01 13 (ŜuŜel 
pospawalniczy) – 292,1 

Mg/rok 
17 01 02  -12,7 Mg/rok 
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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] 

12 01 13 (topnik) – 7,1 
Mg/rok 

12 01 13 (ŜuŜel 
pospawalniczy) – 151,454 

Mg/rok 
17 01 02  - 7,3 Mg/rok 

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] 

12 01 13 (topnik) – 5,0 
Mg/rok 

12 01 13 (ŜuŜel 
pospawalniczy) -123,642 

Mg/rok 
17 01 02  -6,0 Mg/rok 

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

[Mg] Nie dotyczy 

Objaśnienia do załącznika 2.1.: 
1) Zgodnie z załącznikiem nr 5 (procesy odzysku) lub załącznikiem nr 6 (procesy unieszkodliwiania) do 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 wraz z późniejszymi zmianami) 
2) Według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. 
U. Nr 112, poz. 1206).
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Załącznik 2.2.  Karta instalacji odzysku lub innego niŜ składowanie unieszkodliwiania 
odpadów. 

L.p. Elementy charakterystyki 
instalacji Zakres danych Informacje o instalacji 

1. Ogólne informacje o obiekcie 

1.1. Nazwa i adres instalacji  
ul. Piaskowa 29 
47-400 Racibórz 

1.2. Gmina  Racibórz 

1.3. Powiat  raciborski 

1.4. Województwo  śląskie 

1.5. REGON (jeśli posiada)  Nie posiada 

1.6. NIP (jeśli posiada)  Nie posiada 

1.7. Rodzaj instalacji 

Podać: 

proces odzysku lub 
unieszkodliwiania 

odpadów1). 

R14 

1.8 
Opis stosowanych metod 
odzysku lub unieszkodliwiania 
odpadów 

 

W procesie technologicznym 
wytwarzania wyrobów 
węglowych i grafitowych we 
wgłębnych piecach 
kr ęgowych znajdują 
lepiszcza w postaci paku              
i smoły. Zakład posiada 
zbiorniki paku i smoły oraz 
sieć rurociągów, którymi te 
substancje są rozprowadzane 
na poszczególne odcinki 
produkcyjne, a takŜe 
urządzenia, w których 
przygotowywana jest 
mieszanka smołowo-pakowa 
i koksowa. PowyŜsze 
instalacje podlegają 
okresowym czyszczeniom, 
remontom i konserwacjom. 
W trakcie prowadzonych 
prac zostają wytworzone 
odpady smołowo-pakowe, 
które są przekazywane do 
wypalania w piecach 
kr ęgowych. W ten sposób 
odzyskuje się produkt stały – 
koks. 

1.9. 
Nazwa i adres właściciela 
instalacji 

Podać, czy jest to jednostka 
samorządu terytorialnego, 

Skarbu Państwa, 
przedsiębiorca prywatny, 

kapitał mieszany (podać % 
udziału jednostek samorządu 

terytorialnego). 

SGL CARBON GROUP 
POLSKA S.A. 
ul. Piaskowa 29 
47-400 Racibórz 

 
Przedsiębiorca prywatny. 
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1.10. REGON (jeśli posiada)  271187824 

1.11. NIP (jeśli posiada)  639-00-03-994 

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). 

SGL CARBON GROUP 
POLSKA S.A. 
ul. Piaskowa 29 
47-400 Racibórz 

 
Przedsiębiorca prywatny 

1.13. REGON (jeśli posiada)  271187824 

1.14. NIP (jeśli posiada)  639-00-03-994 

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). 

SGL CARBON GROUP 
POLSKA S.A. 
ul. Piaskowa 29 
47-400 Racibórz 

 
Przedsiębiorca prywatny 

1.16. REGON (jeśli posiada)  271187824 

1.17. NIP (jeśli posiada)  639-00-03-994 

1.18. 
Czy kierownik instalacji posiada 
wymagane kwalifikacje (jeśli 
dotyczy)? 

[tak/nie] 
 

Brak danych 

2. Decyzje administracyjne 

2.1. 
Decyzja lokalizacyjna (jeśli 
dotyczy) 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji. 

Brak danych 

2.2. 
Decyzja o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu (jeśli 
dotyczy) 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji. 

Brak danych 

2.3. Pozwolenie na budowę 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji; 

wskazać, jeśli decyzja 
została uchylona. 

Brak danych 

2.4. 
Pozwolenie na uŜytkowanie (jeśli 
dotyczy) 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji. 

Brak danych 



Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Raciborskiego na lata 2008-2011 z perspektywą do roku 2015- załączniki  

 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu – Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa                                                Strona 29 z 60 

2.5. 
Zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji, 

termin obowiązywania. 

Wojewoda Śląski 
04.02.2005r. 

ŚR-II/6620-22/9/05D/05 
Termin obowiązywania: 

31.12.2006r. 

2.6. 
Pozwolenie zintegrowane (jeśli 
dotyczy) 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji, 

termin obowiązywania. 

Brak danych 

2.7. 
Czy instalacja jest przewidziana 
do uzyskania pozwolenia 
zintegrowanego? 

JeŜeli tak, to podać termin 
(planowany) złoŜenia 

wniosku. 
Tak 

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] Nie 

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 

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

[tak/nie] Nie 

4. Odpady 

4.1. 
Rodzaj i ilość odpadów 
dopuszczonych do odzysku  

Podać: 

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

05 06 03* - 200 Mg/rok 

4.2. 
Rodzaj i ilość odpadów 
dopuszczonych do 
unieszkodliwiania 

Podać: 

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

Nie dotyczy 

4.3. 
Masa odpadów poddana 
odzyskowi w 2003 r. (jeśli 
dotyczy) 

[Mg] 127,0 
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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] 114,0 

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] 73,9 

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] 65,0 

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

[Mg] Nie dotyczy 

Objaśnienia do załącznika 2.2.: 
1) Zgodnie z załącznikiem nr 5 (procesy odzysku) lub załącznikiem nr 6 (procesy unieszkodliwiania) do 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 wraz z późniejszymi zmianami) 
2) Według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. 
U. Nr 112, poz. 1206).
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Załącznik 2.2. Karta instalacji odzysku lub innego niŜ składowanie unieszkodliwiania 
odpadów. 

L.p. Elementy charakterystyki 
instalacji Zakres danych Informacje o instalacji 

1. Ogólne informacje o obiekcie 

1.1. Nazwa i adres instalacji  

MINI-MODULE 
SKANDYNAWIAN 
RECYKLING A.B. 

ul. Stalowa 4 
47-400 Racibórz 

1.2. Gmina  Racibórz 

1.3. Powiat  raciborski 

1.4. Województwo  śląskie 

1.5. REGON (jeśli posiada)  - 

1.6. NIP (jeśli posiada)  - 

1.7. Rodzaj instalacji 

Podać: 

proces odzysku lub 
unieszkodliwiania 

odpadów1). 

R15 

1.8 
Opis stosowanych metod 
odzysku lub unieszkodliwiania 
odpadów 

 

Proces odzysku polega na 
wstępnym cięciu kabli na 
odcinki ok. 30 cm, które 
dalej podawane są 
transportem taśmowym do 
granulatora, których 
zadaniem jest sterowanie 
maszyną w celu uzyskania 
odpowiedniej czystości 
granulatu. 

1.9. 
Nazwa i adres właściciela 
instalacji 

Podać, czy jest to jednostka 
samorządu terytorialnego, 

Skarbu Państwa, 
przedsiębiorca prywatny, 

kapitał mieszany (podać % 
udziału jednostek samorządu 

terytorialnego). 

Przedsiębiorstwo Usługowe 
„TELE-MAR” Sp. z o.o. 

ul. Stalowa 4 
47-400 Racibórz 

 
Przedsiębiorca prywatny. 

1.10. REGON (jeśli posiada)  277838837 

1.11. NIP (jeśli posiada)  639-18-04-331 

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). 

Przedsiębiorstwo Usługowe 
„TELE-MAR” Sp. z o.o. 

ul. Stalowa 4 
47-400 Racibórz 

 
Przedsiębiorca prywatny. 

1.13. REGON (jeśli posiada)  277838837 

1.14. NIP (jeśli posiada)  639-18-04-331 
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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). 

Przedsiębiorstwo Usługowe 
„TELE-MAR” Sp. z o.o. 

ul. Stalowa 4 
47-400 Racibórz 

 
Przedsiębiorca prywatny. 

1.16. REGON (jeśli posiada)  277838837 

1.17. NIP (jeśli posiada)  639-18-04-331 

1.18. 
Czy kierownik instalacji posiada 
wymagane kwalifikacje (jeśli 
dotyczy)? 

[tak/nie] Nie dotyczy 

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 
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. 

Starosta Raciborski 
24.05.2002r. 
Nr 179/02A 

2.5. 
Zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji, 

termin obowiązywania. 

Starosta Raciborski 
27.11.2006r. Nr 189/06/SE 
28.05.2007r. Nr 78/07/SE 
Termin obowiązywania: 

26.11.2017r. 

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 
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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 w 
wojewódzkim planie gospodarki 
odpadami? 

[tak/nie] Nie 

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

[tak/nie] Nie 

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

[tak/nie] Nie 

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

[tak/nie] Nie 

4. Odpady 

4.1. 
Rodzaj i ilość odpadów 
dopuszczonych do odzysku  

Podać: 

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

17 04 11 – 5000 Mg/rok 
12 01 99 (drut miedziany bez 

otuliny) – 1000 Mg/rok 
16 03 04 (wiązki elektryczne) 

– 3000 Mg/rok 

4.2. 
Rodzaj i ilość odpadów 
dopuszczonych do 
unieszkodliwiania 

Podać: 

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

Nie dotyczy 

4.3. 
Masa odpadów poddana 
odzyskowi w 2003 r. (jeśli 
dotyczy) 

[Mg] Brak danych 

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] Brak danych 

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] Brak danych 
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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] Brak danych 

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

[Mg] Nie dotyczy 

Objaśnienia do załącznika 2.3.: 
1) Zgodnie z załącznikiem nr 5 (procesy odzysku) lub załącznikiem nr 6 (procesy unieszkodliwiania) do 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 wraz z późniejszymi zmianami) 
2) Według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. 
U. Nr 112, poz. 1206). 
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Załącznik 2.4. Karta instalacji odzysku lub innego niŜ składowanie unieszkodliwiania 
odpadów. 

L.p. Elementy charakterystyki 
instalacji Zakres danych Informacje o instalacji 

1. Ogólne informacje o obiekcie 

1.1. Nazwa i adres instalacji  

LINIA DO RECYKLINGU 
ODPADÓW 

ZPC MIESZKO S.A. 
Zakład Nr 2 

ul. Opawska 172 
47-400 Racibórz 

1.2. Gmina  Racibórz 

1.3. Powiat  raciborski 

1.4. Województwo  śląskie 

1.5. REGON (jeśli posiada)  Nie dotyczy 

1.6. NIP (jeśli posiada)  Nie dotyczy 

1.7. Rodzaj instalacji 

Podać: 

proces odzysku lub 
unieszkodliwiania 

odpadów1). 

R14 

1.8 
Opis stosowanych metod 
odzysku lub unieszkodliwiania 
odpadów 

 

Odzyskowi poddawane są 
odpady powstałe podczas 
procesu produkcyjnego – 
ścinki wyrobów Ŝelowych               
i karmelowych, łom 
cukierniczy oraz produkty 
końcowe nie odpowiadające 
narzuconym przez zakład 
normom np. nieodpowiedni 
smak, barwa, konsystencja 
galaretki. 
Proces odzysku opiera się na 
procesach rozpuszczania               
i filtracji ww. odpadów,                 
w wyniku czego otrzymywany 
jest produkt  w postaci 
syropu skrobiowego, który 
ponownie wykorzystywany 
jest w procesie 
produkcyjnym.  

1.9. 
Nazwa i adres właściciela 
instalacji 

Podać, czy jest to jednostka 
samorządu terytorialnego, 

Skarbu Państwa, 
przedsiębiorca prywatny, 

kapitał mieszany (podać % 
udziału jednostek samorządu 

terytorialnego). 

Zakłady Przemysłu 
Cukierniczego „MIESZKO” 

S.A. 
ul. Chrzanowskiego 8b 

04-392 Warszawa 
Przedsiębiorca prywatny. 

1.10. REGON (jeśli posiada)  273243857 

1.11. NIP (jeśli posiada)  639-00-10-391 
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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). 

Zakłady Przemysłu 
Cukierniczego „MIESZKO” 

S.A. 
ul. Chrzanowskiego 8b 

04-392 Warszawa 
 

Przedsiębiorca prywatny. 

1.13. REGON (jeśli posiada)  273243857 

1.14. NIP (jeśli posiada)  639-00-10-391 

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). 

Zakłady Przemysłu 
Cukierniczego „MIESZKO” 

S.A. 
ul. Chrzanowskiego 8b 

04-392 Warszawa 
Przedsiębiorca prywatny. 

1.16. REGON (jeśli posiada)  273243857 

1.17. NIP (jeśli posiada)  639-00-10-391 

1.18. 
Czy kierownik instalacji posiada 
wymagane kwalifikacje (jeśli 
dotyczy)? 

[tak/nie] Nie dotyczy 

2. Decyzje administracyjne 

2.1. 
Decyzja lokalizacyjna (jeśli 
dotyczy) 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji. 

Brak danych 

2.2. 
Decyzja o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu (jeśli 
dotyczy) 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji. 

Brak danych 

2.3. Pozwolenie na budowę 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji; 

wskazać, jeśli decyzja 
została uchylona. 

Brak danych 

2.4. 
Pozwolenie na uŜytkowanie (jeśli 
dotyczy) 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji. 

Brak danych 

2.5. 
Zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji, 

termin obowiązywania. 

Starosta Raciborski 
06.07.2005r. 
102/05/SE 
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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. Bazy danych i wykazy 

3.1. 
Czy instalacja jest ujęta w w 
wojewódzkim planie gospodarki 
odpadami? 

[tak/nie] Nie 

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

[tak/nie] Nie 

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

[tak/nie] Brak danych 

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

[tak/nie] Brak danych 

4. Odpady 

4.1. 
Rodzaj i ilość odpadów 
dopuszczonych do odzysku  

Podać: 

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

02 06 99 – 300 Mg/rok 

4.2. 
Rodzaj i ilość odpadów 
dopuszczonych do 
unieszkodliwiania 

Podać: 

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

Nie dotyczy 

4.3. 
Masa odpadów poddana 
odzyskowi w 2003 r. (jeśli 
dotyczy) 

[Mg] 0 

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] o 

4.6. Masa odpadów poddana 
unieszkodliwieniu w 2004 r. 

[Mg] Nie dotyczy 
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(jeśli dotyczy) 

4.7. 
Masa odpadów poddana 
odzyskowi w 2005 r. (jeśli 
dotyczy) 

[Mg] 163,406 

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] 188,325 

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

[Mg] Nie dotyczy 

Objaśnienia do załącznika 2.4.: 
1) Zgodnie z załącznikiem nr 5 (procesy odzysku) lub załącznikiem nr 6 (procesy unieszkodliwiania) do 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 wraz z późniejszymi zmianami) 
2) Według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. 
U. Nr 112, poz. 1206).
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Załącznik 2.5. Karta instalacji odzysku lub innego niŜ składowanie unieszkodliwiania 
odpadów. 

L.p. Elementy charakterystyki 
instalacji Zakres danych Informacje o instalacji 

1. Ogólne informacje o obiekcie 

1.1. Nazwa i adres instalacji  

Stacja DemontaŜu Pojazdów 
„HAMARO” s.c. Kurowska 
&Kurowski AUTO-PLAC 

ul. Rudzka 
47-400 Racibórz 

1.2. Gmina  Racibórz 

1.3. Powiat  raciborski 

1.4. Województwo  śląskie 

1.5. REGON (jeśli posiada)  Nie posiada 

1.6. NIP (jeśli posiada)  Nie posiada 

1.7. Rodzaj instalacji 

Podać: 

proces odzysku lub 
unieszkodliwiania 

odpadów1). 

R14 

1.8 
Opis stosowanych metod 
odzysku lub unieszkodliwiania 
odpadów 

 

Proces odzysku polega na 
demontaŜu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji 
przy uŜyciu 

specjalistycznych urządzeń           
i narzędzi 

1.9. 
Nazwa i adres właściciela 
instalacji 

Podać, czy jest to jednostka 
samorządu terytorialnego, 

Skarbu Państwa, 
przedsiębiorca prywatny, 

kapitał mieszany (podać % 
udziału jednostek samorządu 

terytorialnego). 

Stacja DemontaŜu Pojazdów 
„HAMARO” s.c. Kurowska 
&Kurowski AUTO-PLAC 

ul. Rudzka 
47-400 Racibórz 

 
Przedsiębiorca prywatny 

1.10. REGON (jeśli posiada)  273104529 

1.11. NIP (jeśli posiada)  639-11-43-220 

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). 

Stacja DemontaŜu Pojazdów 
„HAMARO” s.c. Kurowska 
&Kurowski AUTO-PLAC 

ul. Rudzka 
47-400 Racibórz 

 
Przedsiębiorca prywatny. 

1.13. REGON (jeśli posiada)  273104529 

1.14. NIP (jeśli posiada)  639-11-43-220 
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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). 

Stacja DemontaŜu Pojazdów 
„HAMARO” s.c. Kurowska 
&Kurowski AUTO-PLAC 

ul. Rudzka 
47-400 Racibórz 

 
Przedsiębiorca prywatny. 

1.16. REGON (jeśli posiada)  273104529 

1.17. NIP (jeśli posiada)  639-11-43-220 

1.18. 
Czy kierownik instalacji posiada 
wymagane kwalifikacje (jeśli 
dotyczy)? 

[tak/nie] tak 

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 
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. 

Brak danych 

2.4. 
Pozwolenie na uŜytkowanie (jeśli 
dotyczy) 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji. 

Brak danych 

2.5. 
Zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji, 

termin obowiązywania. 

Wojewoda Śląski 
27.06.2005r. 

ŚR-II-6620-22/62/04/8/05 
 

Termin obowiązywania: 
27.06.2015r. 

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 
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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] Nie 

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] Brak danych 

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

[tak/nie] Brak danych 

4. Odpady 

4.1. 
Rodzaj i ilość odpadów 
dopuszczonych do odzysku  

Podać: 

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

16 01 04* - 140 Mg/rok 
16 01 06 – 160 Mg/rk 

4.2. 
Rodzaj i ilość odpadów 
dopuszczonych do 
unieszkodliwiania 

Podać: 

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

Nie dotyczy 

4.3. 
Masa odpadów poddana 
odzyskowi w 2003 r. (jeśli 
dotyczy) 

[Mg] 290 

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] 320 

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] 390 

4.8. 
Masa odpadów poddana 
unieszkodliwieniu w 2005 r. 
(jeśli dotyczy) 

[Mg] Nie dotyczy 
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4.9. 
Masa odpadów poddana 
odzyskowi w 2006 r. (jeśli 
dotyczy) 

[Mg] 532,465 

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

[Mg] Nie dotyczy 

Objaśnienia do załącznika 2.5.: 
1) Zgodnie z załącznikiem nr 5 (procesy odzysku) lub załącznikiem nr 6 (procesy unieszkodliwiania) do 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 wraz z późniejszymi zmianami) 
2) Według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. 
U. Nr 112, poz. 1206).
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Załącznik 2.6. Karta instalacji odzysku lub innego niŜ składowanie unieszkodliwiania 
odpadów. 

L.p. Elementy charakterystyki 
instalacji Zakres danych Informacje o instalacji 

1. Ogólne informacje o obiekcie 

1.1. Nazwa i adres instalacji  
Wytwórnia betonu 

ul. Łąkowa 26h  
47-400 Racibórz 

1.2. Gmina  Racibórz 

1.3. Powiat  raciborski 

1.4. Województwo  śląskie 

1.5. REGON (jeśli posiada)  Nie posiada 

1.6. NIP (jeśli posiada)  Nie posiada 

1.7. Rodzaj instalacji 

Podać: 

proces odzysku lub 
unieszkodliwiania 

odpadów1). 

R14 

1.8 
Opis stosowanych metod 
odzysku lub unieszkodliwiania 
odpadów 

 
Odpady w postaci ŜuŜli 

wykorzystywane do 
produkcji pustaków 

1.9. 
Nazwa i adres właściciela 
instalacji 

Podać, czy jest to jednostka 
samorządu terytorialnego, 

Skarbu Państwa, 
przedsiębiorca prywatny, 

kapitał mieszany (podać % 
udziału jednostek samorządu 

terytorialnego). 

Z.P.U.H. „BETRA”                    
Sp. z o.o. 

ul. Łąkowa 26h 
47-400 Racibórz 

 
Przedsiębiorca prywatny 

1.10. REGON (jeśli posiada)  270574884 

1.11. NIP (jeśli posiada)  639-00-01-713 

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). 

j.w. 

1.13. REGON (jeśli posiada)  j.w. 

1.14. NIP (jeśli posiada)  j.w. 

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). 

j.w. 

1.16. REGON (jeśli posiada)  j.w. 
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1.17. NIP (jeśli posiada)  j.w. 

1.18. 
Czy kierownik instalacji posiada 
wymagane kwalifikacje (jeśli 
dotyczy)? 

[tak/nie] Tak 

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 
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. 

Brak danych 

2.4. 
Pozwolenie na uŜytkowanie (jeśli 
dotyczy) 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji. 

Brak danych 

2.5. 
Zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji, 

termin obowiązywania. 

Starosta Raciborski 
05.05.2003r. 
Nr 52/03/SE 

Termin obowiązywania: 
04.05.2013r. 

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 



Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Raciborskiego na lata 2008-2011 z perspektywą do roku 2015- załączniki  

 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu – Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa                                                Strona 45 z 60 

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] Tak 

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

[tak/nie] Brak danych 

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

[tak/nie] Brak danych 

4. Odpady 

4.1. 
Rodzaj i ilość odpadów 
dopuszczonych do odzysku  

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

10 01 01 (ŜuŜel) – 800 
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] 236,0 

4.4. 
Masa odpadów poddana 
unieszkodliwieniu w 2003 r. 
(jeśli dotyczy) 

[Mg] - 

4.5. 
Masa odpadów poddana 
odzyskowi w 2004 r. (jeśli 
dotyczy) 

[Mg] 875,0 

4.6. 
Masa odpadów poddana 
unieszkodliwieniu w 2004 r. 
(jeśli dotyczy) 

[Mg] - 

4.7. 
Masa odpadów poddana 
odzyskowi w 2005 r. (jeśli 
dotyczy) 

[Mg] 763,0 

4.8. 
Masa odpadów poddana 
unieszkodliwieniu w 2005 r. 
(jeśli dotyczy) 

[Mg] - 

4.9. 
Masa odpadów poddana 
odzyskowi w 2006 r. (jeśli 
dotyczy) 

[Mg] 725,6 

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

[Mg] - 

Objaśnienia do załącznika 2.6.: 
1) Zgodnie z załącznikiem nr 5 (procesy odzysku) lub załącznikiem nr 6 (procesy unieszkodliwiania) do ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 wraz z późniejszymi zmianami) 
2) Według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 
112, poz. 1206).
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Załącznik 2.7. Karta instalacji odzysku lub innego niŜ składowanie unieszkodliwiania odpadów . 

L.p. Elementy charakterystyki 
instalacji Zakres danych Informacje o instalacji 

1. Ogólne informacje o obiekcie 

1.1. Nazwa i adres instalacji  
Wytwórnia betonu* 

ul. Stalowa 4 
47-400 Racibórz 

1.2. Gmina  Racibórz 

1.3. Powiat  raciborski 

1.4. Województwo  śląskie 

1.5. REGON (jeśli posiada)  Nie posiada 

1.6. NIP (jeśli posiada)  Nie posiada 

1.7. Rodzaj instalacji 
Podać: proces odzysku lub 

unieszkodliwiania 
odpadów1). 

R14 

1.8 
Opis stosowanych metod 
odzysku lub unieszkodliwiania 
odpadów 

 

Odpady w postaci lotnych 
popiołów wykorzystywane 
jako wypełniacz do masy 

betonowej 

1.9. 
Nazwa i adres właściciela 
instalacji 

Podać, czy jest to jednostka 
samorządu terytorialnego, 

Skarbu Państwa, 
przedsiębiorca prywatny, 

kapitał mieszany (podać % 
udziału jednostek samorządu 

terytorialnego). 

Z.P.U.H. „BETRA”                    
Sp. z o.o. 

ul. Łąkowa 26h 
47-400 Racibórz 

 
Przedsiębiorca prywatny 

1.10. REGON (jeśli posiada)  270574884 

1.11. NIP (jeśli posiada)  639-00-01-713 

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). 

P.U. „TELE-MAR”                    
Sp. z o.o. ul. Stalowa 4 

47-400 Racibórz 
 

Przedsiębiorca prywatny 

1.13. REGON (jeśli posiada)  277838837 

1.14. NIP (jeśli posiada)  639-18-04-331 

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). 

Z.P.U.H. „BETRA”                    
Sp. z o.o. 

ul. Łąkowa 26h 
47-400 Racibórz 

 
Przedsiębiorca prywatny 

1.16. REGON (jeśli posiada)  270574884 

1.17. NIP (jeśli posiada)  639-00-01-713 
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1.18. 
Czy kierownik instalacji posiada 
wymagane kwalifikacje (jeśli 
dotyczy)? 

[tak/nie] Tak 

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 
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. 

Brak danych 

2.4. 
Pozwolenie na uŜytkowanie (jeśli 
dotyczy) 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji. 

Brak danych 

2.5. 
Zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji, 

termin obowiązywania. 

Starosta Raciborski 
05.05.2003r. 
Nr 52/03/SE 

Termin obowiązywania: 
04.05.2013r. 

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. Bazy danych i wykazy 

3.1. 
Czy instalacja jest ujęta                     
w wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami? 

[tak/nie] Nie 
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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] Brak danych 

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

[tak/nie] Brak danych 

4. Odpady 

4.1. 
Rodzaj i ilość odpadów 
dopuszczonych do odzysku  

Podać: 

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

10 01 02 (popiół lotny)                   
– 1000 Mg/rok 

4.2. 
Rodzaj i ilość odpadów 
dopuszczonych do 
unieszkodliwiania 

Podać: 

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

Nie dotyczy 

4.3. 
Masa odpadów poddana 
odzyskowi w 2003 r. (jeśli 
dotyczy) 

[Mg] 643,0 

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] 560,0 

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] 369,3 

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] 387,9 

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

[Mg] Nie dotyczy 

Objaśnienia do załącznika 2.7.: 
1) Zgodnie z załącznikiem nr 5 (procesy odzysku) lub załącznikiem nr 6 (procesy unieszkodliwiania) do 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 wraz z późniejszymi zmianami) 
2) Według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. 
U. Nr 112, poz. 1206).
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Załącznik 2.8. Karta instalacji odzysku lub innego niŜ składowanie unieszkodliwiania 
odpadów. 

L.p. Elementy charakterystyki 
instalacji Zakres danych Informacje o instalacji 

1. Ogólne informacje o obiekcie 

1.1. Nazwa i adres instalacji  

Linia sortownicza do 
opakowań szklanych 

ul. Adamczyka 10 
47-400 Racibórz 

1.2. Gmina  Racibórz 

1.3. Powiat  raciborski 

1.4. Województwo  śląskie 

1.5. REGON (jeśli posiada)  Nie dotyczy 

1.6. NIP (jeśli posiada)  Nie dotyczy 

1.7. Rodzaj instalacji 

Podać: 

proces odzysku lub 
unieszkodliwiania 

odpadów1). 

R14 

1.8 
Opis stosowanych metod 
odzysku lub unieszkodliwiania 
odpadów 

 

Na linii sortowniczej 
selektywnie zebrane szklane 
odpady opakowaniowe są 

oczyszczane ręcznie                         
z odpadów niepoŜądanych 
oraz segregowane według 
rodzaju (oddzielnie szkło 

białe i kolorowe). 

1.9. 
Nazwa i adres właściciela 
instalacji 

Podać, czy jest to jednostka 
samorządu terytorialnego, 

Skarbu Państwa, 
przedsiębiorca prywatny, 

kapitał mieszany (podać % 
udziału jednostek samorządu 

terytorialnego). 

Przedsiębiorstwo 
Komunalne Sp. z o.o. 

ul. Adamczyka 10 
47-400 Racibórz 

 
Jednostka ze 100% udziałem 
samorządu terytorialnego. 

1.10. REGON (jeśli posiada)  272347744 

1.11. NIP (jeśli posiada)  639-00-01-529 

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). 

Przedsiębiorstwo 
Komunalne Sp. z o.o. 

ul. Adamczyka 10 
47-400 Racibórz 

 
Jednostka ze 100% udziałem 
samorządu terytorialnego. 

1.13. REGON (jeśli posiada)  272347744 

1.14. NIP (jeśli posiada)  639-00-01-529 
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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). 

Przedsiębiorstwo 
Komunalne Sp. z o.o. 

ul. Adamczyka 10 
47-400 Racibórz 

 
Jednostka ze 100% udziałem 
samorządu terytorialnego. 

1.16. REGON (jeśli posiada)  272347744 

1.17. NIP (jeśli posiada)  639-00-01-529 

1.18. 
Czy kierownik instalacji posiada 
wymagane kwalifikacje (jeśli 
dotyczy)? 

[tak/nie] Nie dotyczy 

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 
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 w zakresie odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji, 

termin obowiązywania. 

Wojewoda Śląski 
23.12.2003r. 

ŚR-II-6620-22/81/2/D/03 
 

Termin obowiązywania: 
23.12.2013r. 

2.6. 
Pozwolenie zintegrowane (jeśli 
dotyczy) 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji, 

termin obowiązywania. 

Nie dotyczy 
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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 

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

[tak/nie] Nie 

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

[tak/nie] Brak danych 

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

[tak/nie] Brak danych 

4. Odpady 

4.1. 
Rodzaj i ilość odpadów 
dopuszczonych do odzysku  

Podać: 

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

15 01 07 – 500 Mg/rok 
20 01 02 – 300 Mg/rok 

4.2. 
Rodzaj i ilość odpadów 
dopuszczonych do 
unieszkodliwiania 

Podać: 

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

Nie dotyczy 

4.3. 
Masa odpadów poddana 
odzyskowi w 2003 r. (jeśli 
dotyczy) 

[Mg] 284,19 

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] 360,40 

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] 403,89 
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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] 476,21 

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

[Mg] Nie dotyczy 

Objaśnienia do załącznika 2.8.: 
1) Zgodnie z załącznikiem nr 5 (procesy odzysku) lub załącznikiem nr 6 (procesy unieszkodliwiania) do 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 wraz z późniejszymi zmianami) 
2) Według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. 
U. Nr 112, poz. 1206).
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Załącznik 2.9. Karta instalacji odzysku lub innego niŜ składowanie unieszkodliwiania 
odpadów. 

L.p. Elementy charakterystyki 
instalacji Zakres danych Informacje o instalacji 

1. Ogólne informacje o obiekcie 

1.1. Nazwa i adres instalacji  

Linia sortownicza do 
opakowań z tworzyw 

sztucznych  
ul. Adamczyka 10 
47-400 Racibórz 

1.2. Gmina  Racibórz 

1.3. Powiat  raciborski 

1.4. Województwo  śląskie 

1.5. REGON (jeśli posiada)  Nie dotyczy 

1.6. NIP (jeśli posiada)  Nie dotyczy 

1.7. Rodzaj instalacji 

Podać: 

proces odzysku lub 
unieszkodliwiania 

odpadów1). 

R14 

1.8 
Opis stosowanych metod 
odzysku lub unieszkodliwiania 
odpadów 

 

Na linii sortowniczej 
selektywnie zebrane odpady 
opakowaniowe z tworzyw 
sztucznych (butelki PET, 

opakowania po artykułach              
z gospodarstw domowych) są 

oczyszczane ręcznie                         
z odpadów niepoŜądanych 
oraz segregowane według 

rodzaju tworzywa. 

1.9. 
Nazwa i adres właściciela 
instalacji 

Podać, czy jest to jednostka 
samorządu terytorialnego, 

Skarbu Państwa, 
przedsiębiorca prywatny, 

kapitał mieszany (podać % 
udziału jednostek samorządu 

terytorialnego). 

Przedsiębiorstwo 
Komunalne Sp. z o.o. 

ul. Adamczyka 10 
47-400 Racibórz 

 
Jednostka ze 100% udziałem 
samorządu terytorialnego. 

1.10. REGON (jeśli posiada)  272347744 

1.11. NIP (jeśli posiada)  639-00-01-529 

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). 

Przedsiębiorstwo 
Komunalne Sp. z o.o. 

ul. Adamczyka 10 
47-400 Racibórz 

 
Jednostka ze 100% udziałem 
samorządu terytorialnego. 

1.13. REGON (jeśli posiada)  272347744 
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1.14. NIP (jeśli posiada)  639-00-01-529 

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). 

Przedsiębiorstwo 
Komunalne Sp. z o.o. 

ul. Adamczyka 10 
47-400 Racibórz 

 
Jednostka ze 100% udziałem 
samorządu terytorialnego. 

1.16. REGON (jeśli posiada)  272347744 

1.17. NIP (jeśli posiada)  639-00-01-529 

1.18. 
Czy kierownik instalacji posiada 
wymagane kwalifikacje (jeśli 
dotyczy)? 

[tak/nie] Nie dotyczy 

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 
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. 

Starosta Raciborski 
16.07.2002r. 
Nr 263/02A 

2.4. 
Pozwolenie na uŜytkowanie (jeśli 
dotyczy) 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji. 

Starosta Raciborski 
02.09.2002r. 

Nr S.A.7354/1-6/202 

2.5. 
Zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji, 

termin obowiązywania. 

Wojewoda Śląski 
23.12.2003r. 

ŚR-II-6620-22/81/2/D/03 
 

Termin obowiązywania: 
23.12.2013r. 

2.6. 
Pozwolenie zintegrowane (jeśli 
dotyczy) 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji, 

termin obowiązywania. 

Nie dotyczy 
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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 

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

[tak/nie] Nie 

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

[tak/nie] Brak danych 

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

[tak/nie] Brak danych 

4. Odpady 

4.1. 
Rodzaj i ilość odpadów 
dopuszczonych do odzysku  

Podać: 

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

15 01 02 – 400 Mg/rok 
20 01 39 – 400 Mg/rok 

4.2. 
Rodzaj i ilość odpadów 
dopuszczonych do 
unieszkodliwiania 

Podać: 

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

Nie dotyczy 

4.3. 
Masa odpadów poddana 
odzyskowi w 2003 r. (jeśli 
dotyczy) 

[Mg] 140,14 

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] 187,70 

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] 187,39 
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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] 149,11 

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

[Mg] Nie dotyczy 

Objaśnienia do załącznika 2.9.: 
1) Zgodnie z załącznikiem nr 5 (procesy odzysku) lub załącznikiem nr 6 (procesy unieszkodliwiania) do 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 wraz z późniejszymi zmianami) 
2) Według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. 
U. Nr 112, poz. 1206).
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Załącznik 2.10. Karta instalacji odzysku lub innego niŜ składowanie unieszkodliwiania 
odpadów. 

L.p. Elementy charakterystyki 
instalacji Zakres danych Informacje o instalacji 

1. Ogólne informacje o obiekcie 

1.1. Nazwa i adres instalacji  

Stanowisko do recyklingu 
pojazdów 

ul. Adamczyka 10 
47-400 Racibórz 

1.2. Gmina  Racibórz 

1.3. Powiat  raciborski 

1.4. Województwo  śląskie 

1.5. REGON (jeśli posiada)  Nie dotyczy 

1.6. NIP (jeśli posiada)  Nie dotyczy 

1.7. Rodzaj instalacji 

Podać: 

proces odzysku lub 
unieszkodliwiania 

odpadów1). 

R14 

1.8 
Opis stosowanych metod 
odzysku lub unieszkodliwiania 
odpadów 

 

DemontaŜ pojazdów polega 
na : 

- osuszaniu pojazdów ze 
środków pędnych, smarnych 

i chłodniczych,  
-demontaŜu elementów 

karoserii, 
- demontaŜu urządzeń 

mechanicznych                                
i napędowych 

1.9. 
Nazwa i adres właściciela 
instalacji 

Podać, czy jest to jednostka 
samorządu terytorialnego, 

Skarbu Państwa, 
przedsiębiorca prywatny, 

kapitał mieszany (podać % 
udziału jednostek samorządu 

terytorialnego). 

Przedsiębiorstwo 
Komunalne Sp. z o.o. 

ul. Adamczyka 10 
47-400 Racibórz 

 
Jednostka ze 100% udziałem 
samorządu terytorialnego. 

1.10. REGON (jeśli posiada)  272347744 

1.11. NIP (jeśli posiada)  639-00-01-529 

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). 

Przedsiębiorstwo 
Komunalne Sp. z o.o. 

ul. Adamczyka 10 
47-400 Racibórz 

 
Jednostka ze 100% udziałem 
samorządu terytorialnego. 

1.13. REGON (jeśli posiada)  272347744 
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1.14. NIP (jeśli posiada)  639-00-01-529 

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). 

Przedsiębiorstwo 
Komunalne Sp. z o.o. 

ul. Adamczyka 10 
47-400 Racibórz 

 
Jednostka ze 100% udziałem 
samorządu terytorialnego. 

1.16. REGON (jeśli posiada)  272347744 

1.17. NIP (jeśli posiada)  639-00-01-529 

1.18. 
Czy kierownik instalacji posiada 
wymagane kwalifikacje (jeśli 
dotyczy)? 

[tak/nie] Tak 

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 
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. 

Starosta Raciborski 
05.05.2003r. 
Nr 122/03A 

2.5. 
Zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji, 

termin obowiązywania. 

Wojewoda Śląski 
30.06.2005r. 

ŚR-II-6620-22/62/3/05 
 

Termin obowiązywania: 
2015 

2.6. 
Pozwolenie zintegrowane (jeśli 
dotyczy) 

Podać: 

organ wydający, 

datę wydania decyzji, 

znak decyzji, 

termin obowiązywania. 

Nie dotyczy 
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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] Nie  

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] Brak danych 

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

[tak/nie] Brak danych 

4. Odpady 

4.1. 
Rodzaj i ilość odpadów 
dopuszczonych do odzysku  

Podać: 

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

16 01 04* – 800 Mg/rok 
16 01 06 – 800 Mg/rok 

4.2. 
Rodzaj i ilość odpadów 
dopuszczonych do 
unieszkodliwiania 

Podać: 

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

Nie dotyczy 

4.3. 
Masa odpadów poddana 
odzyskowi w 2003 r. (jeśli 
dotyczy) 

[Mg] 0 

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] 
16 01 04* - 49,420 
16 01 06 – 49,000 

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] 
16 01 04* - 40,76 
16 01 06 – 4,,15 
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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] 
16 01 04* - 47,360 
16 01 06 – 47,080 

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

[Mg] Nie dotyczy 

Objaśnienia do załącznika 2.10.: 
1) Zgodnie z załącznikiem nr 5 (procesy odzysku) lub załącznikiem nr 6 (procesy unieszkodliwiania) do 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 wraz z późniejszymi zmianami) 
2) Według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów  
 
  
 
 


