(Od 2011 r. obowiązuje Dz. U. 2010 r. Nr 249, poz. Nr 1674)
ZBIORCZE ZESTAWIENIE DANYCH O RODZAJACH I ILOŚCI ODPADÓW, O SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI ORAZ
O INSTALACJACH I URZĄDZENIACH SŁUŻĄCYCH DO ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW
Numer rejestrowy nadany prowadzącemu zakład przetwarzania przez
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z art. 10 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
(Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r.
Nr 79, poz. 666 i Nr 215, poz. 1664) oraz zgodnie z art. 19 ustawy z dnia
24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666).

Dział 1. Dane o posiadaczu odpadów 1)
Tabela A. Dane o posiadaczu odpadów

Rok sprawozdawczy
2011
Nr rejestrowy3)

Dane o posiadaczu odpadów
Posiadacz odpadów2)
ZŁOM-BUD Sp. J.

Adres posiadacza odpadów4)
Województwo
Miejscowość
Telefon służbowy
Faks służbowy5)
(33) 356 18 41
(33) 356 18 40
śląskie
Bielsko-Biała
Kod pocztowy
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
43-300
Budowlana
25
NIP5)
REGON5)
Należy podać adres zamieszkania
122-44-67-090
123456789
lub siedziby posiadacza odpadów.
Rodzaj prowadzonej działalności według klasyfikacji PKD6)
5020A
Wypełniono i załączono
5
1
6
10a
działy, tabele:
2
3
4
x tabela A
x tabela A
tabela A
tabela A
7
8
9
x
x
x
x
tabela B
x tabela B
x
tabela B
tabela B
x tabela C
11
Łączna liczba załączników
Dane osoby sporządzającej zbiorcze zestawienie danych
Imię
Nazwisko
Adam
Kowalski
E-mail służbowy5)
Faks służbowy5)
Telefon służbowy5)
(33) 356 18 41
(33) 356 18 48
kowalski@zlombud.pl
Data
Podpis sporządzającego
Podpis i pieczątka posiadacza odpadów

Jan Nowicki

Kowalski

01.03.2012

Prezes Jan Nowicki

Tabela B. Dane o miejscu prowadzenia działalności oraz o decyzjach7)
Miejsce prowadzenia działalności8)
Województwo
śląskie
Ulica
Spółdzielcza

Gmina
Skoczów
Nr domu
6

Należy sporządzić tyle tabel B ile jest
miejsc prowadzenia działalności

Miejscowość
Skoczów
Nr lokalu

Decyzje
Decyzja w zakresie gospodarki
Znak decyzji
odpadami

Data wydania
decyzji9)

Termin
obowiązywania
decyzji6)

Organ wydający
decyzję

Wytwarzanie odpadów

ŚR-II-6620 /2/D/06

16-07-2006

30-06-2016

Wojewoda Śląski

ŚR-II-6620 /2/D/06

16-07-2006

30-06-2016

Wojewoda Śląski

Zbieranie odpadów
Odzysk
Unieszkodliwianie odpadów
Odbieranie odpadów
komunalnych
W
x

W odpowiednia rubrykę należy wpisać posiadaną decyzję
w zakresie gospodarki odpadami. Nie wpisuje się danych
o informacji o wytwarzanych odpadach o której mowa
w art. 17 ust 1 pkt 2 ustawy o odpadach.

Zb

Rodzaj prowadzonej działalności10)
Od

Un

Należy podać pełną nazwę
organu wydającego decyzję

Ok

x

Data rozpoczęcia prowadzenia działalności9, 11)
Data zakończenia prowadzenia działalności (jeśli dotyczy)9, 11)

01-08-2006

Dot. działalności w zakresie wytwarzania
i gospodarowania odpadami

7)

Należy wypełnić tabelę osobno dla każdego miejsca prowadzenia działalności, z wyjątkiem usług w zakresie
budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji
i napraw, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

8)

Podać adres miejsca prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania, zbierania, odzysku, unieszkodliwiania
odpadów. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości należy podać
województwo i gminę. W przypadku posiadania decyzji na prowadzenie działalności na terenie całego kraju lub
na określonym obszarze należy wskazać adres siedziby lub miejsca zamieszkania posiadacza odpadów.

Tabela B. Dane o miejscu prowadzenia działalności oraz o decyzjach7)
Miejsce prowadzenia działalności8)
Województwo
Gmina
Decyzja zatwierdzająca
śląskie
Bielsko-Biała
Program Gospodarki
Nr domu
Ulica
Odpadami dla prowadzących
25
Budowlana
działalność w zakresie usług
o których mowa w art. 3 ust.
3 pkt 22 ustawy o odpadach

Decyzja w zakresie gospodarki
odpadami
Wytwarzanie odpadów
Zbieranie odpadów

Należy sporządzić tyle tabel B ile
miejsc prowadzenia działalności
Decyzje

Miejscowość
Bielsko-Biała
Nr lokalu

Data wydania
decyzji9)

Termin
obowiązywania
decyzji6)

Organ wydający
decyzję

OS.GO.07244.13.2011

02-03-2011

02-03-2021

Marszałek Województwa
Śląskiego

OS.OD-6233/8/2010

12-01-2010

12-01-2015

Prezydent Miasta Bielsko-Biała

Znak decyzji

Odzysk

Nie wpisuje się danych o informacji o
wytwarzanych odpadach o której mowa
w art. 17 ust 1 pkt 2 ustawy o odpadach

Unieszkodliwianie odpadów

Należy podać pełną nazwę
organu wydającego decyzję

Odbieranie odpadów
komunalnych
W

Zb

x

x

Rodzaj prowadzonej działalności10)
Od

Data rozpoczęcia prowadzenia działalności9, 11)
Data zakończenia prowadzenia działalności (jeśli dotyczy)9, 11)

01-03-2007

Un

Ok

Dot. działalności w zakresie wytwarzania
i gospodarowania odpadami

7)

Należy wypełnić tabelę osobno dla każdego miejsca prowadzenia działalności, z wyjątkiem usług w zakresie
budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji
i napraw, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

8)

Podać adres miejsca prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania, zbierania, odzysku, unieszkodliwiania
odpadów. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości należy podać
województwo i gminę. W przypadku posiadania decyzji na prowadzenie działalności na terenie całego kraju lub
na określonym obszarze należy wskazać adres siedziby lub miejsca zamieszkania posiadacza odpadów.

Tabela B. Dane o miejscu prowadzenia działalności oraz o decyzjach7)
Miejsce prowadzenia działalności8)
Województwo
śląskie
Ulica

Gmina
Bielsko-Biała
Nr domu

Decyzja w zakresie gospodarki
Znak decyzji
odpadami

Miejscowość
Należy sporządzić tyle tabel B ile
miejsc prowadzenia działalności
Decyzje
Data wydania
decyzji9)

Termin
obowiązywania
decyzji6)

Nr lokalu

Organ wydający
decyzję

Wytwarzanie odpadów
Zbieranie odpadów
Należy podać pełną nazwę
organu wydającego decyzję

Odzysk
Unieszkodliwianie odpadów
Odbieranie odpadów
komunalnych
W

OS.OD-7062/89/2009
Zb

01-04-2009

Rodzaj prowadzonej
Od

31-03-2012

Prezydent Miasta Bielsko-Biała

działalności10)
Un

Ok
x

działalności9, 11)

Data rozpoczęcia prowadzenia
Data zakończenia prowadzenia działalności (jeśli dotyczy)9, 11)

01-04-2009

Dot. działalności w zakresie wytwarzania
i gospodarowania odpadami

7)

Należy wypełnić tabelę osobno dla każdego miejsca prowadzenia działalności, z wyjątkiem usług w zakresie
budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji
i napraw, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

8)

Podać adres miejsca prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania, zbierania, odzysku, unieszkodliwiania
odpadów. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości należy podać
województwo i gminę. W przypadku posiadania decyzji na prowadzenie działalności na terenie całego kraju lub
na określonym obszarze należy wskazać adres siedziby lub miejsca zamieszkania posiadacza odpadów.

Tabela B. Dane o miejscu prowadzenia działalności oraz o decyzjach7)
Miejsce prowadzenia działalności8)
Województwo
śląskie
Ulica

Gmina
Kozy
Nr domu

Należy sporządzić tyle tabel B ile
miejsc prowadzenia działalności

Miejscowość
Nr lokalu

Decyzje
Decyzja w zakresie gospodarki
Znak decyzji
odpadami

Data wydania
decyzji9)

Termin
obowiązywania
decyzji6)

Organ wydający
decyzję

Wytwarzanie odpadów
Zbieranie odpadów
Należy podać pełną nazwę
organu wydającego decyzję

Odzysk
Unieszkodliwianie odpadów
Odbieranie odpadów
komunalnych

BRG-7620/34/2010/WK 15-12-2010

W

15-12-2013

Rodzaj prowadzonej działalności10)
Od

Zb

Un

Wójt Gminy Kozy
Ok
x

działalności9, 11)

Data rozpoczęcia prowadzenia
Data zakończenia prowadzenia działalności (jeśli dotyczy)9, 11)

01-01-2011

Dot. działalności w zakresie wytwarzania
i gospodarowania odpadami

7)

Należy wypełnić tabelę osobno dla każdego miejsca prowadzenia działalności, z wyjątkiem usług w zakresie
budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji
i napraw, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

8)

Podać adres miejsca prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania, zbierania, odzysku, unieszkodliwiania
odpadów. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości należy podać
województwo i gminę. W przypadku posiadania decyzji na prowadzenie działalności na terenie całego kraju lub
na określonym obszarze należy wskazać adres siedziby lub miejsca zamieszkania posiadacza odpadów.

Dział 2. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów12)
Należy wykazać również odpady powstające podczas procesu
odzysku lub unieszkodliwiania z Działu 7 oraz powstające w
trakcie termicznego przekształcania z Działu 10
Lp.

12)

Kod
odpadów 13)

Rodzaj odpadów

13)

1 Mg = 1 TONA = 1 000 kg
0,001 Mg = 1 kg
0,010 Mg = 10 kg
0,100 Mg = 100 kg

Masa wytworzonych odpadów [Mg]14)
masa odpadów

sucha masa odpadów
-

1.

13 02 08

Inne oleje silnikowe i smarowe

0,400

2.

16 06 01

Baterie i akumulatory

0,593

3.

15 02 02

Sorbenty, materiały filtracyjne zanieczyszczone środkami
niebezpiecznymi

0,050

5.

16 01 03

Zużyte opony

2,000

6.

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

0,020

7.

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

0,300

-

8

16 01 17

Metale żelazne

51,632

-

9.

16 01 18

Metale nieżelazne

0,756

-

10.

16 01 19

Tworzywa sztuczne

0,650

-

11.

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i
remontów

2,700

-

12.

17 04 05

Żelazo i stal

0,720

-

13.

17 05 04

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w
170503

13,000

-

Odpady, które wymagają
podania
- suchej masy
odpadu znajdują się
w objaśnieniach
do
formularza

Nie dotyczy odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości przez przedsiębiorcę, który uzyskał
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, lub
gminną jednostkę organizacyjną, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.)

NAJCZĘSTSZE BŁĘDY POPEŁNIANE PRZY WYPEŁNIANIU DZIAŁU 2

Dział 2. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów12)
Kod
odpadów 13)

Lp.
1.

Rodzaj odpadów

Masa wytworzonych odpadów [Mg]14)

13)

masa odpadów

Inne oleje silnikowe i smarowe

13 02 08

sucha masa odpadów

452 litry

2.

16 06 01

Baterie i akumulatory

3 szt.

3.

15 02 02

Sorbenty, materiały filtracyjne zanieczyszczone środkami
niebezpiecznymi

50 kg

5.

16 01 03

Zużyte opony

2,500

6.

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i
remontów

7.

17 01 02

Gruz ceglany

15,700

-

Niepoprawnie podana
ilość odpadów
-

Prawidłowo
Niedozwolone sumowanie
ilości odpadów

Nie dotyczy odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości przez przedsiębiorcę, który uzyskał
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, lub
gminną jednostkę organizacyjną, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.)

12)

Dział 3. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odebranych odpadów komunalnych15)
Obowiązkowe podanie ilości odebranych
odpadów w podziale na poszczególne gminy
Wyłącznie odpady z gr. 20 i 15 01

Lp.

Gmina

Kod
odpadów

W przypadku budynków wielorodzinnych, w tym obsługiwanych przez wspólnoty
mieszkaniowe lub spółdzielnie mieszkaniowe, przez gospodarstwo domowe rozumie
się faktyczne gospodarstwo domowe. Przez „Inne" rozumie się np. przedsiębiorców,
jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami.

Rodzaj odpadów

13)

13)

15)

16)

1

Bielsko B.

20 03 01

2

Bielsko B.

15 01 01

3

Bielsko B.

15 01 02

4

Kozy

20 03 01

5

Kozy

20 03 02

6

Kozy

15 01 07

7

Kozy

17 01 01

Niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne
Opakowania z papieru i
tektury
Opakowania z tworzyw
sztucznych
Niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne
Odpady z targowisk
Opakowania ze szkła
Odpady betonu oraz gruz
betonowy z rozbiórek i
remontów

Masa odebranych odpadów [Mg]14)
z gospodarstw
Liczba obsługiwanych 16)
ogółem
domowych
sucha
sucha
masa
masa
gospodarstw
innych
masa
masa
odpadów
odpadów
odpadów domowych podmiotów
odpadów
2390,500

2112,000

438

24

18,700

18,700

156

–

224,300

98,300

156

12

798,100

726,400

231

11

16,400

-

–

1

9,6

9,6

231

–

4,6

4,6

8

-

Nie prawidłowy wpis.
Nie podaje się odpadów innych niż z gr. 20 i 15 01
Wypełnia przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, lub gminna jednostka organizacyjna, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, podając szacunkową masę odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości oraz
liczbę obsługiwanych właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców według stanu na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego.
Dotyczy przedsiębiorcy, który uzyskał zezwolenie na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości, lub gminnej jednostki
organizacyjnej, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, według stanu
na koniec roku sprawozdawczego. W przypadku budynków wielorodzinnych, w tym obsługiwanych przez wspólnoty mieszkaniowe lub
spółdzielnie mieszkaniowe, przez gospodarstwo domowe rozumie się faktyczne gospodarstwo domowe. Przez „Inne" rozumie się
np. przedsiębiorców, jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami.

Dział 4. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach zebranych odpadów
Masa odpadów [Mg]14)
masa odpadów
sucha masa odpadów

Lp.

Kod
odpadów 13)

1

17 04 05

Żelazo i stal

2

16 06 02

Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

0,356

3

16 02 13

Lampy fluoroscencyjne

0,748

Rodzaj odpadów

13)

5,460

SPRZEDAWCY DETALICZNI BATERII I AKUMULATORÓW KWASOWOOŁOWIOWYCH SAMOCHODOWYCH I PRZEMYSŁOWYCH, którzy pobierają
opłatę depozytową zgodnie z ustawą o bateriach i akumulatorach (Art. 53 - 56)
zebrane odpady wpisują do działu 4, mimo iż nie wymagane jest pozwolenie na
zbieranie. Sprzedawcy nie są zwolnieni z obowiązku sprawozdawczego
wynikającego z ustawy o bateriach i akumulatorach.

Sporządzają również placówki handlowe zwolnione
z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów
przez, które prowadzą sprzedaż produktów, z których
powstaną opady wymienione w załączniku (Dz. U. 2004
Nr 16 poz. 154 z późn. zm.)

Dział 5. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów poddanych odzyskowi
Tabela A. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów poddanych odzyskowi w instalacjach lub urządzeniach
Lp.
1.
2.

Masa odpadów [Mg]14)
sucha masa
masa odpadów
odpadów

Kod
odpadów 13)

Rodzaj odpadów

16 01 04

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy

40,260

-

R 14

16 01 06

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy
nie zawierające cieczy i innych niebezpiecznych
elementów

18,622

-

R 14

13)

Proces odzysku R17)

W przypadku wypełnienia Tabeli A należy sporządzić odpowiednio - Dział 7, lub Dział 8, lub Dział 10

Tabela B. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów poddanych odzyskowi poza instalacjami i urządzeniami
Lp.
1.

Kod
odpadów 13)
17 05 04

Rodzaj odpadów

13)

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione
w 170503

Masa odpadów [Mg]14)
sucha masa
masa odpadów
odpadów
7,000

-

Proces odzysku R
R17)
Lp.18)
R 14

5

Tabela C. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów przekazanych w celu ich wykorzystania osobom
fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, na ich własne potrzeby
Lp.
1.

Kod
odpadów 13)
17 05 04

Rodzaj odpadów

13)

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione
w 170503

Masa odpadów [Mg]14)
sucha masa
masa odpadów
odpadów
4,000

-

Proces odzysku R
R17)
Lp.19)
R 14

52

17)

Symbole R określają procesy odzysku zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

18)

Jeśli odzysk jest prowadzony poza instalacją lub urządzeniem zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49,
poz. 356), należy podać – w przypadku procesu R14 – liczbę porządkową z załącznika nr 1 do rozporządzenia, w przypadku
procesu R15 – liczbę porządkową z załącznika nr 2 do rozporządzenia.

19)

Jeśli odpady są przekazywane osobom fizycznym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006
r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527 oraz
z 2008 r. Nr 235, poz. 1614), należy podać liczbę porządkową z załącznika do rozporządzenia.

Dział 6. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach unieszkodliwionych odpadów
Tabela A. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach unieszkodliwionych odpadów w instalacjach lub urządzeniach
Lp.

Kod
odpadów 13)

Rodzaj odpadów

13)

Masa odpadów [Mg]14)
sucha masa
masa odpadów
odpadów

Proces
unieszkodliwiania D20)

W przypadku wypełnienia Tabeli A należy sporządzić odpowiednio - Dział 7, lub Dział 8, lub Dział 10

Tabela B. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach unieszkodliwionych odpadów poza instalacjami i urządzeniami
Lp.

Kod
odpadów 13)

Rodzaj odpadów

13)

Masa odpadów [Mg]14)
sucha masa
masa odpadów
odpadów

Proces odzysku D
D17)
Lp.21)

20)

Symbole D określają procesy unieszkodliwiania odpadów zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach.

21)

Jeśli unieszkodliwianie jest prowadzone poza instalacją lub urządzeniem zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami, należy podać
– w przypadku procesu D2 – liczbę porządkową z załącznika nr 3 do rozporządzenia.

Dział 7. Zbiorcze zestawienie danych o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów, z wyłączeniem składowisk odpadów, obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz
spalarni i współspalarni odpadów
Roczna ilość
Odpady poddane procesowi odzysku lub
Odpady powstające podczas procesu
odpadów
unieszkodliwiania w roku
odzysku lub unieszkodliwiania
Rodzaj
dopuszczona
sprawozdawczym
Nazwa
Projektoinstalacji Typ procesu do odzysku
instalacji
wana moc Proces
WspółrzęMasa
Masa
lub
przetwalub
lub
przerobowa R17) lub
dne geograLp.
odpadów
odpadów
urządzenia
rzania
unieszkodli20)
22)
kod
urządzeD
[Mg/rok]
ficzne
[Mg]14)
[Mg]14)
23)
rodzaj
kod odparodzaj
odpadów 24)
wienia
odpania
sucha
odpadów13)
dów13) odpadów13) masa sucha
masa
określona
13)
dów
masa
masa
odpaodpaw decyzji
odpaodpadów
dów
[Mg/rok]
dów
dów
Zużyte lub
nienadające
nie nadające
Zużyte
2,000
40,260
100
16 01 04 się do
16 01 03
opony
użytkowania
pojazdy
Zużyte lub
Podanie projektowanej mocy
nienadające
przerobowej w poprawnej
nie nadające
jednostce [Mg/rok]
się do
użytkowania
Baterie i
pojazdy nie
Stacja
Przetwa18,622
50
16 01 06 zawierające
16 06 01 akumulato 0,593
demonrzanie
49°48′12″N Stacja
ry
1
150
R14
cieczy i
tażu
mecha18°47′23″E demontażu
innych
pojazdów
niczne
niebezpiecznych
elementów
Metale
51,632
16 01 17
żelazne
Metale
Wprowadzamy tylko jeden raz nazwę
16 01 18 nieżelazne 0,756
danej instalacji lub urządzenia
Tworzywa
0,650
16 01 19 sztuczne
Inne oleje
13 02 08 silnikowe i 0,400
smarowe

Należy wykazać odpady poddane
odzyskowi lub unieszkodliwieniu
umieszczone w Dziale 5a lub Dziale 6a

Odpady powstające podczas procesu odzysku lub
unieszkodliwiania należy umieścić w Dziale 2

22)

Dotyczy stacji demontażu, nowych składowisk odpadów i nowych kwater na składowiskach odpadów,
a także nowych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Współrzędne geograficzne
należy podawać wyrażone w długości i szerokości geograficznej zgodnie z normą ISO 6709:1983 –
znormalizowany sposób podawania szerokości i długości geograficznej oraz wysokości punktów
geograficznych. Współrzędne geograficzne podaje się dla każdego skrajnego punktu obwodu terenu
zajętego przez kwaterę.

23)

Wybrać rodzaj instalacji spośród następujących: sortownia odpadów selektywnie zbieranych,
kompostownia odpadów organicznych selektywnie zbieranych, instalacja do fermentacji odpadów
organicznych selektywnie zbieranych, zakład mechanicznego przetwarzania odpadów, zakład do
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, instalacja do kompostowania, sortownia
odpadów zmieszanych, w tym odpadów komunalnych, zakład do produkcji paliwa alternatywnego,
stacja demontażu, zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, instalacje
do unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych inne niż spalarnie, zakład
przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, instalacja regeneracji olejów odpadowych,
instalacja unieszkodliwiania PCB, instalacja do recyklingu zużytych opon, instalacja do recyklingu
odpadów opakowaniowych.

24)

Wybrać typ procesu przetwarzania odpadów spośród następujących: przetwarzanie mechaniczne,
biologiczne, mechaniczno-biologiczne, termiczne.

