Spis treści - Załącznik nr 2

Zestawienie kart składowisk odpadów dla czynnych składowisk odpadów innych
niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne na
terenie powiatu gliwickiego - stan na dzień 31 grudnia 2006 r.
2.1. Składowisko Odpadów w Knurowie………………………………………………….
Zestawienie karty składowiska odpadów dla czynnego składowiska odpadów innych
niż niebezpieczne i obojętne na terenie powiatu gliwickiego, na którym deponowane
są odpady górnicze - stan na dzień 31 grudnia 2006 r.
2.2. Centralne Składowisko Odpadów Górniczych w Knurowie…………………
Zestawienie kart składowisk odpadów dla czynnych składowisk odpadów
niebezpiecznych na terenie powiatu gliwickiego- stan na dzień 31 grudnia 2006 r.
2.3. Składowisko odpadów zawierających azbest w Knurowie……….…………..
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ZAŁĄCZNIK NR 2

KARTY SKŁADOWISK OPADÓW

2

2.1.
Lp.
1
1.
1.1.

Karta składowiska odpadów (odpady komunalne) – stan na dzień 31 grudnia 2006r
Elementy
charakterystyki

Jednostka lub
komentarz

1.9.

2
3
OGÓLNE INFORMACJE O OBIEKCIE
Nazwa i adres składowiska
odpadów
Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska
[N/O/IN; OUO]
Nazwa i adres właściciela
Podać, czy jest to
składowiska odpadów
jednostka samorządu
terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca
prywatny, kapitał
mieszany (podać %
udziału jednostek
samorządu terytorialnego).
REGON (jeśli posiada)

1.10.

NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela
gruntu pod składowiskiem
odpadów

1.12.

REGON (jeśli posiada)

1.13.

NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres
zarządzającego
składowiskiem odpadów

1.15.
1.16.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.17.

Czy kierownik
składowiska odpadów
posiada wymagane
kwalifikacje?
Liczba kwater
Liczba kwater
eksploatowanych
Liczba kwater
zamkniętych

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

1.18.
1.19.
1.20.

Informacje o składowisku
odpadów
4
Składowisko Odpadów w Knurowie
ul. Szybowa 44
Knurów
Gliwice
Śląskie
270532443
631-000-00-78
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno
Handlowo
Usługowe „KOMART” sp. z o.o. 44-194 Knurów
ul. Szpitalna 7
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

270532443
631-000-00-78

Podać, czy jest to
40 % - Urząd Gminy Knurów
jednostka samorządu
60 % PPHU „KOMART”
terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca
prywatny, kapitał
mieszany (podać %
udziału jednostek
samorządu terytorialnego).
j.w.
j.w.
Podać, czy jest to
PPHU „KOMART” sp. z o.o. j.w.
jednostka samorządu
terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca
prywatny, kapitał
mieszany (podać %
udziału jednostek
samorządu terytorialnego).
j.w
j.w.
[tak/nie]

szt.
szt.

Tak

5
2

szt.

1

3

Lp.

Elementy
charakterystyki

Jednostka lub
komentarz

2
Czy składowisko jest w
trakcie budowy?
Czy składowisko jest w
trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?

3
[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

Czy składowisko jest w
trakcie rekultywacji?
Czy składowisko jest w
trakcie monitoringu, po
zakończeniu rekultywacji?

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Tak

1.25.

Czy składowisko jest w
okresie po zakończeniu
monitoringu?

[tak/nie]

Nie

2.
2.1.

DECYZJE
Decyzja lokalizacyjna
(jeśli dotyczy)

2.2.

Decyzja o warunkach
zabudowy i
zagospodarowania terenu
(jeśli dotyczy)
Pozwolenie na budowę

1
1.21.
1.22.

1.23.
1.24.

2.3.

2.4.
2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Pozwolenie na
użytkowanie (jeśli
dotyczy)
Decyzja o wykonaniu
przeglądu ekologicznego
na podstawie art. 33 ust. 1
ustawy wprowadzającej
Decyzja o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust. 2 pkt
1 ustawy wprowadzającej
(jeśli dotyczy)
Czy decyzja o
dostosowaniu na podstawie
art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy
wprowadzającej została
wykonana (jeśli dotyczy)
Czy decyzja o
dostosowaniu została
przedłużona?

Czy przedłużona decyzja
została wykonana?

Informacje o składowisku
odpadów
4

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

Urząd Miejski w Knurowie – Decyzja Nr 1”Z”/96
z dnia 12/01/1996
Nr UAN-73510/1/96

Podać organ wydający,
datę wydania, znak
decyzji; wyznaczony rok
dostosowania.
[tak/nie]
Jeżeli nie, to wyjaśnić,
które postanowienia i
dlaczego nie zostały
wykonane.
Jeżeli tak,
to na podstawie jakiej
decyzji –podać: podstawę
prawną, organ wydający,
datę decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok
dostosowania.
[tak/nie]
Jeżeli nie, to wyjaśnić,
które postanowienia i
dlaczego nie zostały
wykonane.

nie dotyczy

4

Urząd Miejski w Knurowie – Decyzja Nr
113”Z”/97 z dnia 16/07/1997
NR UAiNB-73510/1/96-97
Wojewoda Śląski 30.12.2003 r.
ŚR-II-6626/38/02/1/D/03

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

Lp.

Elementy
charakterystyki

Jednostka lub
komentarz

1
2.10.

2
Rok faktycznego
dostosowania składowiska
odpadów

3
Podać datę dostosowania

2.11.

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

Podać organ wydający,
datę wydania, znak
decyzji; wyznaczony rok
dostosowania.

nie dotyczy

2.12.

Czy decyzja o
[tak/nie]
dostosowaniu na podstawie
Jeżeli nie, to wyjaśnić,
art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy
które postanowienia i
wprowadzającej została
dlaczego nie zostały
wykonana (jeśli dotyczy)
wykonane.
Czy decyzja o
Jeżeli tak, to na podstawie
dostosowaniu została
jakiej decyzji –podać:
przedłużona?
podstawę prawną, organ
wydający, datę decyzji,
znak decyzji, wyznaczony
rok dostosowania.
Czy przedłużona decyzja
[tak/nie]
została wykonana?
Jeżeli nie, to wyjaśnić,
które postanowienia i
dlaczego nie zostały
wykonane.
Rok faktycznego
Podać rok.
dostosowania składowiska
odpadów

nie dotyczy

Decyzja o zamknięciu
składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy
wprowadzającej (jeśli
dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu
składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy
wprowadzającej została
wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu
została przedłużona?

W trakcie wydania

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.
2.20.

Podać organ wydający,
datę wydania, znak
decyzji; wyznaczony rok
zamknięcia.
[tak/nie]
Jeżeli nie, to wyjaśnić
dlaczego.

Informacje o składowisku
odpadów
4
nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

Nie

Jeżeli tak, to na podstawie nie dotyczy
jakiej decyzji – podać:
podstawę prawną, organ
wydający, datę decyzji,
znak decyzji, wyznaczony
rok zamknięcia.

Czy przedłużona decyzja o
[tak/nie]
Nie
zamknięciu została
Jeżeli nie, to wyjaśnić
wykonana?
dlaczego.
Zgoda na zamknięcie
Podać organ wydający,
nie dotyczy
wydzielonej części
datę wydania, znak
składowiska na podstawie
decyzji; wyznaczony rok
art. 54 ustawy o odpadach
zamknięcia oraz datę
zaprzestania przyjmowania
odpadów]
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Lp.

Elementy
charakterystyki

1
2.21.

2
Zgoda na zamknięcie
składowiska odpadów na
podstawie art. 54 ustawy o
odpadach

2.22.

Rok faktycznego
zamknięcia składowiska
odpadów
Decyzja zatwierdzająca
instrukcję eksploatacji
składowiska

2.23.

2.24.

2.25.

Czy decyzja
zatwierdzająca instrukcję
eksploatacji składowiska
była czasowa?
Zezwolenie na
prowadzenie działalności
w zakresie odzysku lub
unieszkodliwiania
odpadów (jeśli dotyczy)

2.26.

Pozwolenie zintegrowane
(jeśli dotyczy)

2.27.

Czy składowisko jest
przewidziane do uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego?
Czy dla składowiska była
wydana decyzja w sprawie
wstrzymania działalności?

2.28.

3.
3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

Jednostka lub
komentarz

Informacje o składowisku
odpadów

3
Podać organ wydający,
nie dotyczy
datę wydania, znak
decyzji; wyznaczony rok
zamknięcia oraz datę
zaprzestania przyjmowania
odpadów]
Podać datę zamknięcia.
Kwatera I - 2001 r

4

Podać organ wydający,
datę wydania, znak
decyzji.

Wojewoda Śląski – Decyzja nr ŚR-II6623/1/02/4/D/03 z dnia 27 czerwca 2003 r.

Jeżeli tak, to wskazać na
jaki okres?

Nie

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

Wojewoda Śląski - Decyzja z dnia 14 lipca 2006 r.
Nr ŚR-III-6618/PZ/43/18/06
Termin obowiązywania do: 14 lipiec 2016 r –m
pozwolenie zintegrowane
Kompostownia – Wojewoda Śląski – Decyzja z
dnia 16.04.2007 r. Nr ŚR-II/6622/12/07
Higienizacja – Wojewoda Śląski – Decyzja z dnia
03.08.2006 r Nr ŚR-II-6622/7/3/06
Wojewoda Śląski - Decyzja z dnia 14 lipca 2006 r.
Nr ŚR-III-6618/PZ/43/18/06
Termin obowiązywania do: 14 lipiec 2016 r

Podać organ wydający,
datę wydania, znak
decyzji; termin
obowiązywania.
Jeżeli tak, to podać termin Tak
(planowany) złożenia
wniosku.
Jeżeli tak, to podać dane Nie
nt. decyzji – podstawę
prawną, organ wydający,
datę wydania, znak decyzji
oraz termin wstrzymania.

BAZY DANYCH I WYKAZY
Czy składowisko jest ujęte
[tak/nie]
w wykazie zamieszczonym
w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim
Jeżeli tak, to podać rok.
planie gospodarki
odpadami określono termin
zamknięcia składowiska?
Czy składowisko jest ujęte
[tak/nie]
w wojewódzkiej bazie o
gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów
[tak/nie]
jest ujęte w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji
Ochrony Środowiska?

6

Tak

2045 r

Tak
Tak

Lp.
1
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

4.6.

4.7.

Elementy
charakterystyki

Jednostka lub
komentarz

2
3
Czy składowisko jest ujęte
[tak/nie]
w bazie Wojewódzkiego
Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało
[tak/nie]
ujęte w wykazie
przekazywanym przez
Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska
w 2004r.?
Czy składowisko zostało
[tak/nie]
ujęte w wykazie
przekazywanym przez
Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska
w 2005r.?
Czy składowisko zostało
[tak/nie]
ujęte w wykazie
przekazywanym przez
Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska
w 2006r.?
WYMAGANIA TECHNICZNE
Pojemność całkowita
m3
Pojemność zapełniona
m3
Pojemność pozostała do
m3
zapełnienia
Powierzchnia w granicach
m2
korony
Uszczelnienie
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera
geologiczna (miąższość,
współczynnik filtracji)

Drenaż odcieków

Gromadzenie odcieków

Informacje o składowisku
odpadów
4
Tak

3.500.000 m3
1.100.000 m3
2.400.000 m3
300.000 m3
Tak
0,4 m gliny przy gęstości powyżej 0,94 gr na cm3

Sztuczna bariera
geologiczna (rodzaj,
miąższość, współczynnik
filtracji)

PEHD 2 mm i skarpy 2,5 mm przesiąkliwość
niedopuszczalna

Izolacja syntetyczna
(materiał, grubość)
Brak [tak/nie]
Warstwa drenażowa
(miąższość, współczynnik
filtracji)

Geowłóknina SECUTEX o gęstości 800 g/m2

Kolektory (materiał,
średnica)
Ukształtowanie misy
(nachylenie wzdłuż
kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)

Ø 110 zbieracza
Ø 225 kolektor główny
2%

Tak
Żwir 16-32 mm o miąższości 30 cm

Zewnętrzny system rowów Istnieje
Brak [tak/nie]
Tak
W specjalnych zbiornikach 3.500 m3
(pojemność, m3)
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Lp.
1
4.8.

Elementy
charakterystyki

Jednostka lub
komentarz

2
Postępowanie z odciekami

3
Odprowadzenie do
kanalizacji miejskiej
[tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni
miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów
technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub
podczyszczanie we własnej
oczyszczalni (odbiornik
ścieków oczyszczonych)
nie dotyczy [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

4.9.

Instalacja do
odprowadzania gazu
składowiskowego

4.10.

Pas zieleni

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia i
dezynfekcji
Wykonywanie warstw
przekrywających odpady

4.16.

4.17.

4.18.

5.
5.1.

5.2.

Monitoring w fazie
przedeksploatacyjnej

Monitoring w fazie
eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

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

Informacje o składowisku
odpadów
4
Nie
Tak
Nawadnianie zamykanych sektorów i nawilżanie
odpadów w fazie eksploatacji
Tak
Podczyszczanie w zbiorniku o pojemn. 200 m3
Tak

Tak
Tak
2m
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

[tak/nie]

Tak
materiał
Glina, humus lub osady z oczyszczalni ścieków
lub kompost (19 08 05 – 10 01 02, 19 05 03)
(jeśli odpady, podać kod
Dane meteorologiczne
Tak
Kontrola
wykonywania Tak
elementów służących do
monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie
powierzchni
składowiska
Struktura i skład odpadów

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Jeżeli tak, to proszę „0”
wskazać
szacowaną
całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego
Jeśli nie, to proszę wstawić
„0”.
Jeżeli tak, to proszę ‘0”
wskazać
szacowaną
całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego
Jeśli nie, to proszę wstawić
„0”.
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Lp.

Elementy
charakterystyki

Jednostka lub
komentarz

Informacje o składowisku
odpadów

1
6.
6.1.

2
ODPADY
Czy
na
składowisku
odpadów są deponowane
odpady komunalne?

3

4

6.2.

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

6.3.

Kody odpadów, które są
dopuszczone
do
składowania
na
składowisku odpadów
Czy odpady są składowane
zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Gospodarki

6.4.

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie

Zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym

[tak/nie]

Tak

6.5.

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

Podać, w jakim celu są Odpady zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym
wykorzystywane
do przesypek skarp i grobli
poszczególne
rodzaje
odpadów (kody) 2)

6.6.

Czy do rekultywacji
wykorzystywane są
odpady?

6.7.

Masa odpadów
składowana w 2003 r.
(jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie
eksploatacji składowiska w
2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana
do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w
2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów
składowana w 2004 r.
(jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie
eksploatacji składowiska w
2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana
do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w
2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów
składowana w 2005 r.
(jeśli dotyczy)

Jeżeli tak, to podać jakie
rodzaje odpadów (kody) 2)
i na podstawie jakiej
decyzji, ze wskazaniem
podstawy prawnej, organu
wydającego, daty decyzji,
znaku decyzji.
[Mg]

6.8.

6.9.

6.10.
6.11.

6.12.

6.13.

Higienizacja 19 08 05 i 10 01 02 do rekultywacji
Kompostownia 02 03 04, 20 01 08, 20 02 01, 20
03 99 do rekultywacji.
Nr dec. J.w.

93.184 Mg

[Mg]

33.232 Mg

[Mg]
(kod odpadów)

nie dotyczy

[Mg]

85.711 Mg

[Mg]

24.600 Mg

[Mg]
(kod odpadów)

nie dotyczy

[Mg]

79.333 Mg
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Lp.

Elementy
charakterystyki

Jednostka lub
komentarz

1
6.14.

2
Masa odpadów poddana
odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie
eksploatacji składowiska w
2005 r. (jeśli dotyczy)

3
[Mg]

6.15.

Masa odpadów stosowana
do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w
2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów
składowana w 2006 r.
(jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie
eksploatacji składowiska w
2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana
do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w
2006 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]
(kod odpadów)

nie dotyczy

[Mg]

93.039 Mg

[Mg]

34.847 Mg

[Mg]
(kod odpadów)

nie dotyczy

6.16.
6.17.

6.18.

Informacje o składowisku
odpadów
4
34.980 Mg

10

2.2.

Lp.
1

Karta składowiska odpadów (odpady górnicze) – stan na dzień 31 grudnia 2006r
Elementy charakterystyki

11.

2
Nazwa składowiska
Adres
Miasto
Gmina
Powiat
Telefon
Właściciel obiektu
Regon właściciela obiektu
Nazwa posiadacza odpadów
zarządzającego składowiskiem
Regon posiadacza odpadów
zarządzającego składowiskiem
Adres

12.
13.
14.
15.
16.

Miasto
Gmina
Powiat
Telefon, FAX
Opis lokalizacji składowiska

17.

Typ składowiska

18.

Wykaz podmiotów deponujących
odpady

19.

Rodzaj odpadów dopuszczonych do
składowania

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

20.
21.
22.
23.
24.

Informacje o składowisku odpadów
3
Centralne Składowisko Odpadów Górniczych
44-194 Knurów
Knurów
Knurów
Gliwice
KWK „Budryk”S.A.
Kompania Węglowa S.A.
271801968-13000000
003473087-00234
Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego
i Gospodarki Kamieniem Sp. z o.o.
271083113
ul. Wolności 337
41 – 800 Zabrze
Zabrze
Zabrze
Zabrze
271 - 44 - 41
Tereny Nadleśnictwa Rybnik, zdegradowane eksploatacją
górniczą KWK „Knurów” i tereny przemysłowe KWK
„Knurów” obejmujące ok. stuletnie składowisko tej kopalni
IN i O
Składowisko przyjmuje odpady przemysłowe
Składowisko jest eksploatowane
1/ KWK „Budryk” S.A.
2/ Kompania Węglowa S.A. Oddział
KWK „Knurów”
3/ Kompania Węglowa S.A. Oddział
KWK „Bolesław Śmiały”
Rodzaj
Kod

odpady z wydobywania kopalin
01 01 02
innych niż rudy metali
( kamień z robót
przygotowawczych)
odpady powstające przy
01 04 12
płukaniu i oczyszczaniu kopalin
inne niż wymienione w 01 04
07 i 01 04 11
(odpady przeróbcze)
odpady
z
flotacyjnego
01 04 81
wzbogacania węgla inne niż
wymienione w 01 04 80
Data rozpoczęcia eksploatacji - budowy 1991 r – budowa zaplecza technicznego,
1996 r – budowa składowiska.
Data zakończenia eksploatacji
Po 2012 roku
Sposób zabezpieczenia przed dostępem Teren nieogrodzony – oznakowany tablicami
osób nieuprawnionych
ostrzegawczymi, dozorowany przez firmę dozorującą
Godziny otwarcia składowiska
W systemie ciągłym w dni robocze oraz wyznaczone dni
wolne od pracy
Decyzja lokalizacyjna
nr
102/88
data
06.12.1988 r
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Lp.
1
25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.
33.
34.
35.
36.

37.

38.

39.
40.

Elementy charakterystyki
2
organ wydający
Pozwolenie na budowę
nr
data
organ wydający
Decyzja zatwierdzająca instrukcję
eksploatacji
nr
data
organ wydający
Pozwolenie na użytkowanie
nr
data
organ wydający
Zezwolenie na odzysk lub
unieszkodliwianie
Przegląd ekologiczny

nr
data
organ wydający
Decyzja o rekultywacji obiektu
nr
data
organ wydający
Zgoda na zamknięcie
nr
data
organ wydający
Pozwolenie zintegrowane
Powierzchnia (ha)
Całkowita
Wykorzystana
Pojemność (Mg)
planowana
wykorzystana
Roczna ilość odpadów (Mg)
przewidywana do składowania
składowana
Ilość odpadów przyjmowana na dobę
(Mg/d)
uszczelnienie
naturalne
sztuczne
Roczna ilość odpadów wydobytych do
zagospodarowania [Mg]
Instalacja do zbierania odcieków
Sposób postępowania (opis)

Informacje o składowisku odpadów
3
Wojewoda Katowicki
zaplecza
20/91
18.03.1991 r
Prezydent Miasta Knurowa

składowiska
138/Z/96
30.08.1996 r
Urząd miejski
w Knurowie

ŚR – 11 – 6623/2/2/D/03
09.05.2003 r.
Wojewoda Śląski
1. WR.7649-85/02 z dnia 06.06.2003 r wydane
przez Starostę Gliwickiego
2. ŚR-II-6622/22/04/8/05 z dnia 28.06.2005 r
wydane przez Wojewodę Śląskiego
Przegląd ekologiczny złożony w Starostwie Powiatowym w
Gliwicach w ustawowym terminie i przesłane przez
Starostwo Powiatowe pismem z dnia 11.02.2003 r do
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Dotyczy części obiektu
WR-6018/1/5/02
WR.6018-2/02
11.12.2002 r
07.04.2003 r
Starosta Gliwicki
Starosta Gliwicki
Dotyczy części obiektu
317,35
257,79
Dotyczy wielkości po zagęszczeniu
ok.136 073 500,000
ok. 94 499 382,00
1 104 280,00
69 144,00
- do odzysku : 8 142,9134
- do składowania : 189,4356
Na składowisku nie wydobywa się odpadów
Tak
Odcieki wraz z wodami opadowymi ujmowane są wspólnie
w sposób opisany poniżej.
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Lp.

Elementy charakterystyki

1
41.

2
Wody opadowe
( sposób ujmowania – opis )

42.

Instalacja do ujmowania gazu
składowiskowego
Instalacja do ujmowania gazu
składowiskowego - opis
Monitoring gazu wysypiskowego
decyzja
zakres
częstotliwość
Monitoring wód powierzchniowych
decyzja

43.
44.

45.

46.

47.
48.
49.
50.
51
52.
53.
54.

55.

56.
57.
58.
59.

zakres
częstotliwość
Monitoring wód odciekowych
decyzja
zakres
częstotliwość
Monitoring wód podziemnych
Czy stwierdzono oddziaływanie na
środowisko
Czy składowisko jest przewidziane do
zamknięcia z tego powodu
Data zamknięcia składowiska
Kwatery do składowania odpadów
niebezpiecznych
Pojemność (Mg)
Rodzaj odpadów niebezpiecznych
składowanych w wydzielonych
kwaterach
Określenie technicznego sposobu
zamknięcia składowiska (opis)

Urządzenia techniczne niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania
składowiska
kompaktor
brodzik
spychacz
waga
środek transportu
Dodatkowe wymagania związane ze
specyfikacją składowanie odpadów
Czy prowadzona jest ewidencja
odpadów
Kwalifikacja kierownika obiektu
Czy prowadzona jest segregacja

Informacje o składowisku odpadów
3
Rowy opaskowe, osadniki sedymentacyjne, rowy
odprowadzające, zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego nr
ŚR-I-6811/115/04 z dnia 17.12.2004 r
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
Tak
Znak ŚR-I-6811/115/04 wydana 17.12.2004 r. przez
Wojewodę Śląskiego
8 punktów pomiarowych na rowach odprowadzających
1 raz na dwa miesiące
Jak wody opadowe
Tak
Nie
Brak
- wydzielenie przeznaczonej do zamknięcia części
składowiska,
- ukształtowanie terenu pozwalające na późniejsze
zagospodarowanie w kierunku leśnym,
- wykonanie docelowej rekultywacji
o kierunku leśnym zgodnie z opracowaniem
wykonanym przez PGL Lasy Państwowe
i uzgodnionym ze Starostwem Powiatowym
w Gliwicach.

brak
brak
tak
brak
wagony i samochody samowyładowcze
nie dotyczy
tak
Tak – posiada wymagane uprawnienia
Rodzaj
Kod
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Lp.
1

60.

61.

62.

Elementy charakterystyki

Informacje o składowisku odpadów

2
3
odpadów
nie dotyczy
Rodzaj i ilość odpadów zdeponowanych - odpady z flotacyjnego
na składowisku na koniec ubiegłego
wzbogacania węgla inne niż
roku
wymienione w 01 04 80
Zdeponowano w 2006r
69 144,0 Mg odpadów
Na koniec 2006r na
składowisku składowanych jest
1 531 671,0 Mg odpadów
Ocena składowiska
Spełnia wymogi
Tak
Do modernizacji zgodnie z art. 33 Ustawy
Wprowadzającej
Do wstrzymania działalności/rekultywacji
Uwagi do oceny składowiska (opis)

01 04 81

Od 02.01.2007 r. funkcję zarządzającego Centralnym Składowiskiem odpadów Górniczych
w Knurowie pełni Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego Holding S.A.
/NIP: 6482610265, regon: 240540549/.
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2.3. Karta składowiska odpadów (odpady niebezpieczne zawierające azbest)
– stan na dzień 31 grudnia 2006r.
Lp.
1

Elementy
charakterystyki

Jednostka lub
komentarz

Informacje o składowisku
odpadów

1.9.

2
3
OGÓLNE INFORMACJE O OBIEKCIE
Nazwa i adres składowiska
odpadów
Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska
[N/O/IN; OUO]
Nazwa i adres właściciela Podać,
czy
jest
to
składowiska odpadów
jednostka
samorządu
terytorialnego,
Skarbu
Państwa,
przedsiębiorca
prywatny,
kapitał
mieszany
(podać
%
udziału
jednostek
samorządu terytorialnego).
REGON (jeśli posiada)

1.10.

NIP (jeśli posiada)

1.11.

1.12.

Nazwa i adres właściciela Podać,
czy
jest
to PPHU „KOMART” sp. z o.o. w Knurowie
gruntu pod składowiskiem jednostka
samorządu
odpadów
terytorialnego,
Skarbu
Państwa,
przedsiębiorca
prywatny,
kapitał
mieszany
(podać
%
udziału
jednostek
samorządu terytorialnego).
REGON (jeśli posiada)
j.w.

1.13.

NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa
i
adres Podać,
czy
jest
to PPHU „KOMART” sp. z o.o. j.w.
zarządzającego
jednostka
samorządu
składowiskiem odpadów
terytorialnego,
Skarbu
Państwa,
przedsiębiorca
prywatny,
kapitał
mieszany
(podać
%
udziału
jednostek
samorządu terytorialnego).
REGON (jeśli posiada)
j.w
NIP (jeśli posiada)
j.w.

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

1.15.
1.16.
1.17.

1.18.
1.19.

Czy
kierownik
składowiska
odpadów
posiada
wymagane
kwalifikacje?
Liczba kwater
Liczba
kwater
eksploatowanych

4
Składowisko Odpadów w Knurowie
ul. Szybowa 44
Knurów
Gliwice
Śląskie
270532443
631-000-00-78
N
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno
Handlowo
Usługowe „KOMART” sp. z o.o. 44-194 Knurów
ul. Szpitalna 7
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

270532443
631-000-00-78

j.w.

[tak/nie]

Tak

szt.
szt.

1
1
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Lp.
1
1.20.
1.21.

Elementy
charakterystyki

Jednostka lub
komentarz

2
Liczba
kwater
zamkniętych
Czy składowisko jest w
trakcie budowy?
Czy składowisko jest w
trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?

3
szt.

Informacje o składowisku
odpadów
4
0

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Tak

Czy składowisko jest w
trakcie rekultywacji?
Czy składowisko jest w
trakcie monitoringu, po
zakończeniu rekultywacji?

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Tak

1.25.

Czy składowisko jest w
okresie po zakończeniu
monitoringu?

[tak/nie]

Nie

2.
2.1.

DECYZJE
Decyzja
lokalizacyjna Podać
(jeśli dotyczy)
datę
decyzji.
Decyzja o warunkach Podać
zabudowy
i datę
zagospodarowania terenu decyzji.
(jeśli dotyczy)

1.22.

1.23.
1.24.

2.2.

organ wydający,
wydania,
znak
organ wydający, Urząd Miejski w Knurowie – Decyzja Nr 94/2001
wydania,
znak Z dnia 24/09/2001
Nr UA – 73310/68/2001

2.3.

Pozwolenie na budowę

Podać organ wydający, Starosta Gliwicki– Decyzja Nr 23/Kn./2001/2002
datę
wydania,
znak z dnia 12/04/2002
decyzji; wskazać, jeśli Nr WA- 7351/123 Kn./2001/2002
decyzja została uchylona.

2.4.

Pozwolenie na
użytkowanie (jeśli
dotyczy)
Decyzja o wykonaniu
przeglądu ekologicznego
na podstawie art. 33 ust. 1
ustawy wprowadzającej

Podać
datę
decyzji.
Podać
datę
decyzji.

2.6.

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

Podać organ wydający, nie dotyczy
datę
wydania,
znak
decyzji; wyznaczony rok
dostosowania.

2.7.

Czy
decyzja
o
dostosowaniu na podstawie
art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy
wprowadzającej
została
wykonana (jeśli dotyczy)

[tak/nie]
nie dotyczy
Jeżeli nie, to wyjaśnić,
które postanowienia i
dlaczego
nie
zostały
wykonane.

2.8.

Czy
decyzja
o Jeżeli tak,
nie dotyczy
dostosowaniu
została to na podstawie jakiej
przedłużona?
decyzji –podać: podstawę
prawną, organ wydający,
datę decyzji, znak decyzji,
wyznaczony
rok
dostosowania.

2.5.

organ wydający, Starosta Gliwicki – Decyzja Nr 40/Kn./2002
wydania,
znak z dnia 02/07/2002
NR WA – 7353/40 Kn./2002
organ wydający, nie dotyczy
wydania,
znak
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Lp.
1
2.9.

2.10.

Elementy
charakterystyki

Jednostka lub
komentarz

2
3
Czy przedłużona decyzja
[tak/nie]
nie dotyczy
została wykonana?
Jeżeli nie, to wyjaśnić,
które postanowienia i
dlaczego
nie
zostały
wykonane.
Rok
faktycznego Podać datę dostosowania nie dotyczy
dostosowania składowiska
odpadów

2.11.

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

Podać organ wydający, nie dotyczy
datę
wydania,
znak
decyzji; wyznaczony rok
dostosowania.

2.12.

Czy
decyzja
o
dostosowaniu na podstawie
art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy
wprowadzającej
została
wykonana (jeśli dotyczy)

[tak/nie]
nie dotyczy
Jeżeli nie, to wyjaśnić,
które postanowienia i
dlaczego
nie
zostały
wykonane.

2.13.

Czy
decyzja
o Jeżeli tak, to na podstawie nie dotyczy
dostosowaniu
została jakiej decyzji –podać:
przedłużona?
podstawę prawną, organ
wydający, datę decyzji,
znak decyzji, wyznaczony
rok dostosowania.

2.14.

Czy przedłużona decyzja
[tak/nie]
nie dotyczy
została wykonana?
Jeżeli nie, to wyjaśnić,
które postanowienia i
dlaczego
nie
zostały
wykonane.
Rok
faktycznego Podać rok.
nie dotyczy
dostosowania składowiska
odpadów

2.15.

2.16.

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

2.17.

Czy decyzja o zamknięciu
[tak/nie]
Nie
składowiska na podstawie Jeżeli nie, to wyjaśnić
art. 33 ust. 6 ustawy dlaczego.
wprowadzającej
została
wykonana?

2.18.

Czy decyzja o zamknięciu Jeżeli tak, to na podstawie nie dotyczy
została przedłużona?
jakiej decyzji – podać:
podstawę prawną, organ
wydający, datę decyzji,
znak decyzji, wyznaczony
rok zamknięcia.

Informacje o składowisku
odpadów
4

Podać organ wydający, Na obecną chwilę nieaktualne
datę
wydania,
znak
decyzji; wyznaczony rok
zamknięcia.
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Lp.

Elementy
charakterystyki

Jednostka lub
komentarz

Informacje o składowisku
odpadów

1
2.19.

2
3
Czy przedłużona decyzja o
[tak/nie]
Nie
zamknięciu
została Jeżeli nie, to wyjaśnić
wykonana?
dlaczego.

2.20.

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

2.21.

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

2.22.

Rok
faktycznego
zamknięcia
składowiska
odpadów
Decyzja
zatwierdzająca Podać organ wydający, Wojewoda Śląski – Decyzja nr ŚR-IIinstrukcję
eksploatacji datę
wydania,
znak 6623/3/1/4/D/02 z dnia 12 lipca 2002 r.
składowiska
decyzji.

2.23.

2.24.

2.25.

2.26.

2.27.

2.28.

3.
3.1.

3.2.

Czy
decyzja
zatwierdzająca instrukcję
eksploatacji składowiska
była czasowa?
Zezwolenie
na
prowadzenie działalności
w zakresie odzysku lub
unieszkodliwiania
odpadów (jeśli dotyczy)

4

Podać organ wydający, nie dotyczy
datę
wydania,
znak
decyzji; wyznaczony rok
zamknięcia
oraz
datę
zaprzestania przyjmowania
odpadów]
Podać organ wydający, nie dotyczy
datę
wydania,
znak
decyzji; wyznaczony rok
zamknięcia
oraz
datę
zaprzestania przyjmowania
odpadów]
Podać datę zamknięcia.

Jeżeli tak, to wskazać na Nie
jaki okres?
Podać organ wydający,
datę
wydania,
znak
decyzji,
termin
obowiązywania.

Wojewoda Śląski - Decyzja z dnia 14 lipca 2006 r.
Nr ŚR-III-6618/PZ/43/18/06
Termin obowiązywania do: 14 lipiec 2016 r –
pozwolenie zintegrowane

Pozwolenie zintegrowane Podać organ wydający,
(jeśli dotyczy)
datę
wydania,
znak
decyzji;
termin
obowiązywania.
Czy składowisko jest Jeżeli tak, to podać termin
przewidziane do uzyskania (planowany)
złożenia
pozwolenia
wniosku.
zintegrowanego?
Czy dla składowiska była Jeżeli tak, to podać dane
wydana decyzja w sprawie nt. decyzji – podstawę
wstrzymania działalności? prawną, organ wydający,
datę wydania, znak decyzji
oraz termin wstrzymania.

Wojewoda Śląski - Decyzja z dnia 14 lipca 2006 r.
Nr ŚR-III-6618/PZ/43/18/06
Termin obowiązywania do: 14 lipiec 2016 r

BAZY DANYCH I WYKAZY
Czy składowisko jest ujęte
[tak/nie]
w wykazie zamieszczonym
w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim Jeżeli tak,
planie
gospodarki to podać rok.
odpadami określono termin
zamknięcia składowiska?

Tak

Nie

Tak

2022 r
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Lp.
1
3.3.
3.4.

3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Elementy
charakterystyki

Jednostka lub
komentarz

2
3
Czy składowisko jest ujęte
[tak/nie]
w wojewódzkiej bazie o
gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów
[tak/nie]
jest
ujęte
w
bazie
Wojewódzkiej
Inspekcji
Ochrony Środowiska?
Czy składowisko jest ujęte
[tak/nie]
w bazie Wojewódzkiego
Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało
[tak/nie]
ujęte
w
wykazie
przekazywanym
przez
Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska
w 2004r.?
Czy składowisko zostało
[tak/nie]
ujęte
w
wykazie
przekazywanym
przez
Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska
w 2005r.?
Czy składowisko zostało
[tak/nie]
ujęte
w
wykazie
przekazywanym
przez
Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska
w 2006r.?
WYMAGANIA TECHNICZNE
Pojemność całkowita
m3
Pojemność zapełniona
m3
Pojemność pozostała do
m3
zapełnienia
Powierzchnia w granicach
m2
korony
Uszczelnienie
Brak [tak/nie]
Naturalna
bariera
geologiczna (miąższość,
współczynnik filtracji)

Informacje o składowisku
odpadów
4
Tak
Tak

Tak

290.000 m3
25.000 m3
265.000 m3
35.600 m3
Nie

Sztuczna
bariera
geologiczna
(rodzaj,
miąższość, współczynnik
filtracji)

4.6.

Drenaż odcieków

Izolacja
syntetyczna
(materiał, grubość)
Brak [tak/nie]
Tak
Warstwa
drenażowa Zbieracze wypełnione żwirem
(miąższość, współczynnik
filtracji)
Kolektory
średnica)

(materiał, Ø 150 rury drenarskie
Ø 225 kolektor główny do piaskownika
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Lp.

Elementy
charakterystyki

1

2

4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja
odprowadzania
składowiskowego

4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.

4.17.

4.18.

5.

Jednostka lub
komentarz

Informacje o składowisku
odpadów

3
Ukształtowanie
misy 2 %
(nachylenie
wzdłuż
kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)

4

Zewnętrzny system rowów Istnieje
Brak [tak/nie]
Nie
W specjalnych zbiornikach
(pojemność, m3)
Odprowadzenie
do
kanalizacji
miejskiej
[tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni
miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów
technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie
lub
podczyszczanie we własnej
oczyszczalni
(odbiornik
ścieków oczyszczonych)

do
nie dotyczy [tak/nie]
gazu Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii
Pas zieleni
Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]
Ogrodzenie
[tak/nie]
Rejestracja wjazdów
[tak/nie]
Ewidencja odpadów
[tak/nie]
Waga
[tak/nie]
Urządzenia do mycia i
[tak/nie]
dezynfekcji
Wykonywanie
warstw
[tak/nie]
przekrywających odpady
materiał
(jeśli odpady, podać kod)
Monitoring
w
fazie Dane meteorologiczne
przedeksploatacyjnej
Kontrola
wykonywania
elementów służących do
monitoringu

Nie

Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Monitoring
w
fazie Opad atmosferyczny
eksploatacyjnej
lub Wody powierzchniowe
poeksploatacyjnej
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie
powierzchni
składowiska
Struktura i skład odpadów
DOFINANSOWANIE

Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
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Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak – 01 04 12 , 17 05 04 lub grunt z wykopów
Nie
Nie

Tak

Lp.

Elementy
charakterystyki

Jednostka lub
komentarz

Informacje o składowisku
odpadów

1
5.1.

2
Czy dostosowanie
składowiska wymaga
dodatkowych środków
finansowych (poza
środkami własnymi
zarządzającego)?

3
Jeżeli tak, to proszę „0”
wskazać
szacowaną
całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego
Jeśli nie, to proszę wstawić
„0”.

5.2.

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

Jeżeli tak, to proszę ‘0”
wskazać
szacowaną
całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego
Jeśli nie, to proszę wstawić
„0”.

6.
6.1.

ODPADY
Czy na składowisku
odpadów są deponowane
odpady komunalne?

6.2.

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

6.3.

Kody odpadów, które są
dopuszczone do
składowania na
składowisku odpadów

6.4.

Czy odpady są składowane
zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Gospodarki

6.5.

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

Podać, w jakim celu są Odpady zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym
wykorzystywane
do przesypek skarp i grobli
poszczególne
rodzaje 01 04 12, 17 05 04 lub grunt z wykopów
odpadów (kody)

6.6.

Czy do rekultywacji
wykorzystywane są
odpady?

6.7.

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

Jeżeli tak, to podać jakie
rodzaje odpadów (kody) i
na
podstawie
jakiej
decyzji, ze wskazaniem
podstawy prawnej, organu
wydającego, daty decyzji,
znaku decyzji.
[Mg]
8.168 Mg

6.8.

6.9.

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

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

4

17 06 01 , 17 06 05

[tak/nie]

Tak

[Mg]

700 Mg

[Mg]
(kod odpadów)
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nie dotyczy

Lp.
1
6.10.
6.11.

6.12.

6.13.
6.14.

6.15.

6.16.
6.17.

6.18.

Elementy
charakterystyki

Jednostka lub
komentarz

Informacje o składowisku
odpadów

2
Masa odpadów
składowana w 2004 r.
(jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie
eksploatacji składowiska w
2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana
do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w
2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów
składowana w 2005 r.
(jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie
eksploatacji składowiska w
2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana
do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w
2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów
składowana w 2006 r.
(jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie
eksploatacji składowiska w
2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana
do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w
2006 r. (jeśli dotyczy)

3
[Mg]

7.788 Mg

[Mg]

650 Mg

4

[Mg]
(kod odpadów)

nie dotyczy

[Mg]

6.577 Mg

[Mg]

550 Mg

[Mg]
(kod odpadów)

nie dotyczy

[Mg]

4.641 Mg

[Mg]

480 Mg

[Mg]
(kod odpadów)
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nie dotyczy

ZAŁĄCZNIK NR 3

KARTY INSTALACJI ODZYSKU
LUB INNEGO NIŻ SKŁADOWANIE
UNIESZKODLIWIANIA OPADÓW
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86

3.1.

Karta instalacji odzysku opadów – stan na dzień 31 grudnia 2006r.

Lp.

Elementy charakterystyki
instalacji

1
1.

2
OGÓLNE INFORMACJE O OBIEKCIE

1.1.

Nazwa i adres instalacji

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.7.

Rodzaj instalacji

1.8.

Opis stosowanych metod
odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów

1.9.

Nazwa i adres właściciela
instalacji

1.10.
1.11.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.12.

Nazwa i adres właściciela gruntu
pod instalacją

1.13.
1.14.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.15.

1.16.
1.17.
1.18.
2.
2.1.

2.2.

Zakres danych

Nazwa i adres zarządzającego
instalacją

3

4
Higienizacja i kompostownia
Knurów ul. Szybowa 44
Knurów
Gliwice
Śląskie
270532443
631-000-00-78

Podać: proces odzysku lub
unieszkodliwiania
odpadów

R-15
Do rekultywacji

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

PPHU „KOMART” sp. z o.o.
w Knurowie

270532443
631-000-00-78
Podać, czy jest to jednostka
samorządu terytorialnego,
Skarbu Państwa,
przedsiębiorca prywatny,
kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu
terytorialnego).

PPHU „KOMART” sp. z o.o.
w Knurowie

270532443
631-000-00-78
Podać, czy jest to jednostka
samorządu terytorialnego,
Skarbu Państwa,
przedsiębiorca prywatny,
kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek samorządu
terytorialnego).

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik instalacji posiada
[tak/nie]
wymagane kwalifikacje (jeśli
dotyczy)?
DECYZJE ADMINISTRACYJNE
Podać: organ wydający,
Decyzja lokalizacyjna (jeśli
datę wydania decyzji,
dotyczy)
znak decyzji.
Decyzja o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu (jeśli
dotyczy)

Informacja o instalacji

Podać: organ wydający,
datę wydania decyzji, znak
decyzji.
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PPHU „KOMART” sp. z o.o.
w Knurowie

270532443
631-000-00-78
Tak

Prezydent Miasta Knurowa –
Decyzja Nr 55/2000 z dnia
19.06.2000 r. Nr UAiNB73310/31/2000

Lp.

Elementy charakterystyki
instalacji

1

2

2.3.

2.4.

3
Podać:
organ wydający,
datę wydania decyzji,
Pozwolenie na budowę
znak decyzji;
wskazać, jeśli decyzja
została uchylona.
Podać: organ wydający,
Pozwolenie na użytkowanie (jeśli
datę wydania decyzji,
dotyczy)
znak decyzji.

2.5.

Zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie odzysku
lub unieszkodliwiania odpadów

2.6.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli
dotyczy)

2.7.

Czy instalacja jest przewidziana
do uzyskania pozwolenia
zintegrowanego?

2.8.

Czy dla instalacji była wydana
decyzja w sprawie wstrzymania
działalności?

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.

Zakres danych

BAZY DANYCH I WYKAZY
Czy instalacja jest ujęta w
Wojewódzkim planie gospodarki
odpadami?
Czy instalacja jest ujęta w
wojewódzkiej bazie o
gospodarce odpadami?
Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji
Ochrony Środowiska?
Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiego Urzędu
Statystycznego?
ODPADY

Podać: organ wydający,
datę wydania decyzji,
znak decyzji,
termin obowiązywania.
Podać: organ wydający,
datę wydania decyzji,
znak decyzji,
termin obowiązywania.
Jeżeli tak, to podać termin
(planowany) złożenia
wniosku.
Jeżeli tak, to podać dane nt.
decyzji: podstawę prawną,
organ wydający,
datę wydania decyzji,
znak decyzji,
termin wstrzymania
działalności.

Informacja o instalacji
4
Starosta Gliwicki – Decyzja z
dnia 30.08.2000 r. Nr WA7351/60 Kn./2000
Starosta Gliwicki –Decyzja
z dnia 29.03.2001 r. Nr WA7353/8 Kn./2001
Higienizacja – Decyzja
Wojewody Śląskiego z dnia
03 08.2006 r Nr ŚR-II6622/7/3/06
Kompostownia – Decyzja.
Wojewody Śląskiego z dnia
16.04.2007 r Nr ŚRII/6622/12/07
nie dotyczy

Nie

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

4.1

Rodzaj i ilość odpadów
dopuszczonych do odzysku

Podać kod odpadu oraz ilość w
Mg/rok dla każdego odpadu.

4.2.

Rodzaj i ilość odpadów
dopuszczonych do
unieszkodliwiania

Podać kod odpadu oraz ilość w
Mg/rok dla każdego odpadu.
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19 08 05 – 25.000 Mg/rok
10 01 02 – 25.000 Mg/rok
02 03 04 100 Mg/rok
20 01 08 - 1.000 Mg/rok
20 02 01 - 1.000 Mg/rok
20 03 99 900 Mg/rok
-

Lp.
1
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.

Elementy charakterystyki
instalacji
2
Masa odpadów poddana
odzyskowi w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2003 r.
(jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
odzyskowi w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2004 r.
(jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
odzyskowi w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2005 r.
(jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
odzyskowi w 2006 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2006 r.
(jeśli dotyczy)

Zakres danych

Informacja o instalacji

3

4

[Mg]

Kompostownia –
372 Mg
Higienizacja - 23.732 Mg

[Mg]

-

[Mg]

Kompostownia –
264 Mg
Higienizacja – 24.223 Mg

[Mg]

-

[Mg]

Kompostownia - 344 Mg
Higienizacja – 22.674 Mg

[Mg]

-

[Mg]

Kompostownia – 592 Mg
Higienizacja – 21.787 Mg

[Mg]

-
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3.2.

Karta instalacji odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania opadów
- stan na dzień 31 grudnia 2006r.

Lp. Elementy charakterystyki
instalacji
1
1.

Zakres danych

2
OGÓLNE INFORMACJE O OBIEKCIE

3

4

1.1. Nazwa i adres instalacji
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.7. Rodzaj instalacji

Informacja o instalacji

Podać: proces odzysku lub
unieszkodliwiania
odpadów 1)

Instalacja przemysłowego
wykorzystania popiołów lotnych, wód
słonych i odpadów poflotacyjnych
Knurów
Gliwice
Śląskie
003473087
634-012-51-23
R - 14
Podstawowym urządzeniem instalacji
jest mieszalnik. Wyposażenie stacji
uzupełniają: 500 tonowy zbiornik
popiołów lotnych, zbiornik dodatków
wiążących, zbiornik przelotowy gotowej
mieszaniny, urządzenia sterujące i
pomiarowe. Do stacji rurociągami
doprowadzona jest woda kopalniana i
odpady poflotacyjne. Wszystkie
składniki, według zadanych przez
operatora proporcji, automatycznie, w
obiegu zamkniętym, dostarczane są do
mieszalnika, w którym wytwarzana jest
mieszanina technologiczna o
jednorodnej konsystencji i żądanych
parametrach. Następnie mieszanina
podawana jest rurociągiem pionowym
na jeden z wybranych poziomów, skąd
instalacją przesyłową ekspediowana jest
do wskazanego miejsca.

Opis stosowanych metod
1.8. odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów

Przemysłowe wykorzystanie mieszaniny
technologicznej jest najlepszym
sposobem wykorzystania popiołów
lotnych, odpadów flotacyjnych, wód
kopalnianych. Instalacja ta spełnia
wysokie wymagania ochrony
środowiska poprzez ograniczenie zrzutu
wód słonych do cieków
powierzchniowych, zagospodarowaniem
odpadów własnych i odpadów z
energetyki oraz poprawia warunki pracy
obsługi. Daje znacznie większe
możliwości techniczne, co oznacza, że
kopalnia wykonała liczący się krok na
drodze poprawy bezpieczeństwa i
działań proekologicznych dla
środowiska, w którym prowadzi
działalność przemysłową.
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Lp. Elementy charakterystyki
instalacji
1

1.9.

2

Nazwa i adres właściciela
instalacji

1.10. REGON (jeśli posiada)
1.11. NIP (jeśli posiada)

1.12.

Nazwa i adres właściciela
gruntupod instalacją

1.13. REGON (jeśli posiada)
1.14. NIP (jeśli posiada)

1.15.

Nazwa i adres zarządzającego
instalacją

Zakres danych

Informacja o instalacji

3
4
Podać, czy jest to
jednostka
samorządu terytorialnego,
Skarbu Państwa,
Przedsiębiorstwo Produkcyjno
przedsiębiorca prywatny,
Handlowe „UTEX” sp. zo.o. 44-207
kapitał mieszany (podać % Rybnik ul. Podmiejska 1
udziału jednostek
samorządu
terytorialnego).
001384480
6420000665
Podać, czy jest to
jednostkasamorządu
terytorialnego, Skarbu
Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK
Państwa, przedsiębiorca
Szczygłowice ul. Górnicza 1 44-193
prywatny, kapitał
Knurów
mieszany (podać %
Właściciel - Skarb Państwa
udziału jednostek
Użytkownik Wieczysty KW S.A.
samorządu
terytorialnego).
003473087
634-012-51-23
Podać, czy jest to
jednostka samorządu
terytorialnego, Skarbu
Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK
Państwa, przedsiębiorca
Szczygłowice ul. Górnicza 1 44-193
prywatny, kapitał
Knurów
mieszany (podać %
Właściciel - Skarb Państwa
udziału jednostek
samorządu
terytorialnego).
003473087
634-012-51-23

1.16. REGON (jeśli posiada)
1.17. NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik instalacji posiada
[tak/nie]
1.18. wymagane kwalifikacje (jeśli
dotyczy)?
2. DECYZJE ADMINISTRACYJNE
Podać: organ wydający,
Decyzja lokalizacyjna (jeśli
2.1.
datę wydania decyzji,
dotyczy)
znak decyzji.
Decyzja o warunkach zabudowy i Podać: organ wydający,
2.2. zagospodarowania terenu (jeśli
datę wydania decyzji, znak
dotyczy)
decyzji.
Podać:
organ wydający,
datę wydania decyzji,
2.3. Pozwolenie na budowę
znak decyzji;
wskazać, jeśli decyzja
została uchylona.
Podać: organ wydający,
Pozwolenie na użytkowanie (jeśli
2.4.
datę wydania decyzji,
dotyczy)
znak decyzji.
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nie dotyczy

Urząd Miasta Knurów Decyzja nr
116/2002 z dnia 28.11.2002r znak UA –
73310/39/2002
OUG Gliwice 30.05.2003 Ldz.0110235-1-03-Za/Kem-03181
Dyrektor Okręgowego Urzędu
Górniczego w Gliwicach 31.05.2005r
Ldz. 011-4518-2-05-00376-Li/Wlk

Lp.

Elementy charakterystyki
instalacji

1

2

Zezwolenie na prowadzenie
2.5. działalności w zakresie odzysku
lub unieszkodliwiania odpadów
2.6.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli
dotyczy)

Czy instalacja jest przewidziana
2.7. do uzyskania pozwolenia
zintegrowanego?

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

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.

4.1

BAZY DANYCH I WYKAZY
Czy instalacja jest ujęta w
Wojewódzkim planie gospodarki
odpadami?
Czy instalacja jest ujęta w
wojewódzkiej bazie o gospodarce
odpadami?
Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Środowiska?
Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiego Urzędu
Statystycznego?
ODPADY

Rodzaj i ilość odpadów
dopuszczonych do odzysku

Rodzaj i ilość odpadów
4.2. dopuszczonych do
unieszkodliwiania
Masa odpadów poddana
4.3. odzyskowi w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddana
4.4. unieszkodliwieniu w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddana
4.5. odzyskowi w 2004 r. (jeśli
dotyczy)

Zakres danych
3
Podać: organ wydający,
datę wydania decyzji,
znak decyzji,
termin obowiązywania.
Podać: organ wydający,
datę wydania decyzji,
znak decyzji,
termin obowiązywania.
Jeżeli tak, to podać termin
(planowany) złożenia
wniosku.
Jeżeli tak, to podać dane
nt.
decyzji: podstawę prawną,
organ wydający,
datę wydania decyzji,
znak decyzji,
termin wstrzymania
działalności.

Informacja o instalacji
4
Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia
18,02,2005r. nr ŚR-II-662022/79/4/04/05
Ważna do 31.12.2014r.
-

-

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

do 18.02.2005r
01 04 81 – 36 000 Mg/rok
10 01 02 – 55 000 Mg/rok
2)
Podać kod odpadu oraz
10 01 82 – 75 000 Mg/rok
ilość w Mg/rok dla
od.18.02.2005r
każdego odpadu.
01 04 81 – 36 000 Mg/rok
10 01 02 – 70 000 Mg/rok
10 01 82 – 90 000 Mg/rok
Podać kod odpadu 2) oraz
ilość w Mg/rok dla każdego odpadu.
01 04 81 – 4 424,0 Mg/rok
[Mg]
10 01 02 – 28 821,07 Mg/rok
10 01 82 – 82 837,66 Mg/rok
[Mg]

-

[Mg]

01 04 81 – 1 848 Mg/rok
10 01 02 – 35 142,84 Mg/rok
10 01 82 – 58 937,00 Mg/rok
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Elementy charakterystyki
instalacji

Lp.
1
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.

1)

2)

2
Masa odpadów
poddanaunieszkodliwieniu w
2004 r.(jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
odzyskowi w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddana
odzyskowi w 2006 r. (jeśli
dotyczy)
Masa
odpadów
poddana
unieszkodliwieniu w 2006 r. (jeśli
dotyczy)

Zakres danych

Informacja o instalacji

3

4

[Mg]

-

[Mg]

01 04 81 – 36 000 Mg/rok
10 01 02 – 34 489,42 Mg/rok
10 01 82 – 84 412,48 Mg/rok

[Mg]

-

[Mg]

01 04 81 – 11 533,00 Mg/rok
10 01 02 –43 440,40 Mg/rok
10 01 82 –50 837,34 Mg/rok

[Mg]

-

Objaśnienia do tabeli:
zgodnie z załącznikiem nr 5 (procesy odzysku) lub załącznikiem nr 6 (procesy
unieszkodliwiania) do ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r.
według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu
odpadów
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3.3.

Lp.
1
1.

Karta instalacji odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania opadów
- stan na dzień 31 grudnia 2006r.
Elementy charakterystyki
instalacji

2
OGÓLNE INFORMACJE O OBIEKCIE

1.1.

Nazwa i adres instalacji

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.7.

Rodzaj instalacji

1.8.

1.9.

Nazwa i adres właściciela
instalacji

Nazwa i adres właściciela gruntu
pod instalacją

1.13. REGON (jeśli posiada)
1.14. NIP (jeśli posiada)

1.15.

3

Nazwa i adres zarządzającego
instalacją

1.16. REGON (jeśli posiada)
1.17. NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik instalacji posiada
1.18. wymagane kwalifikacje (jeśli
dotyczy)?

Informacja o instalacji
4
Instalacja do lokowania na dole
kopalni odpadów
drobnofrakcyjnych w ramach
profilaktyki ppoż., 44-190
Knurów, ul. Dworcowa 1.
Knurów
Gliwice
Śląskie
003473087
634-012-51-23

Podać: proces odzysku lub
unieszkodliwiania
odpadów 1)

R 14
Odzysk odpadów polega na
wytworzeniu w instalacji
mieszaniny z odpadów i wody, a
następnie skierowaniu jej siecią
rurociągów do wyrobisk
dołowych w celu przeciw
pożarowym.

Opis stosowanych metod
odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów

1.10. REGON (jeśli posiada)
1.11. NIP (jeśli posiada)

1.12.

Zakres danych

Podać, czy jest to jednostka
samorządu
terytorialnego,
Kompania Węglowa SA Oddział
Skarbu Państwa, przedsiębiorca
KWK
„Knurów”,
44-190
prywatny, kapitał mieszany
Knurów, ul. Dworcowa 1.
(podać % udziału jednostek
samorządu terytorialnego).
003473087
634-012-51-23
Podać, czy jest to jednostka
samorządu
terytorialnego,
Skarbu Państwa, przedsiębiorca Kompania Węglowa SA –
prywatny, kapitał mieszany wieczysty użytkownik
(podać % udziału jednostek
samorządu terytorialnego).
003473087
634-012-51-23
Podać, czy jest to jednostka
samorządu
terytorialnego,
Kompania Węglowa SA Oddział
Skarbu Państwa, przedsiębiorca
KWK
„Knurów”,
44-190
prywatny, kapitał mieszany
Knurów, ul. Dworcowa 1.
(podać % udziału jednostek
samorządu terytorialnego).
003473087
634-012-51-23
[tak/nie]
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tak

Lp.
1
2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Elementy charakterystyki
instalacji

Pozwolenie na budowę

Zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie odzysku
lub unieszkodliwiania odpadów

2.7.

3.2.
3.3.

3.4.

X

Czy dla instalacji była wydana
decyzja w sprawie wstrzymania
działalności?

BAZY DANYCH I WYKAZY
Czy instalacja jest ujęta w
Wojewódzkim planie gospodarki
odpadami?
Czy instalacja jest ujęta w
wojewódzkiej bazie o gospodarce
odpadami?
Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Środowiska?
Czy instalacja jest ujęta w bazie
Wojewódzkiego Urzędu
Statystycznego?

X

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

Podać: organ wydający,
Pozwolenie na użytkowanie (jeśli datę wydania decyzji,
dotyczy)
znak decyzji.

Czy instalacja jest przewidziana
do uzyskania pozwolenia
zintegrowanego?

3.1.

4

Decyzja o warunkach zabudowy i
Podać: organ wydający,
zagospodarowania terenu (jeśli
datę wydania decyzji, znak
dotyczy)
decyzji.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli
dotyczy)

3.

Informacja o instalacji

2
3
DECYZJE ADMINISTRACYJNE
Podać: organ wydający, datę
Decyzja lokalizacyjna (jeśli
wydania decyzji, znak decyzji.
dotyczy)

2.6.

2.8.

Zakres danych

Podać: organ wydający,
datę wydania decyzji,
znak decyzji,
termin obowiązywania.
Podać: organ wydający,
datę wydania decyzji,
znak decyzji,
termin obowiązywania.
Jeżeli tak, to podać termin
(planowany) złożenia
wniosku.
Jeżeli tak, to podać dane nt.
decyzji: podstawę prawną,
organ wydający,
datę wydania decyzji,
znak decyzji,
termin wstrzymania
działalności.

X

Decyzja Okręgowego Urzędu
Górniczego „Gliwice” L.dz.X703/2/88 z dnia 06.04.1988r.
Decyzja Wojewody Śląskiego
ŚR-II-6620-22/115/04/125/05
z dnia 28.07.2005r. ważna do
18.07.2015r.

nie dotyczy

nie

nie

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

nie

[tak/nie]

nie
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Lp.
1
4.

4.1

4.2.

Elementy charakterystyki
instalacji

Zakres danych

Informacja o instalacji

2

3

4

ODPADY

1)

2)

60000
15000
120000
120000
120000
120000
120000
120000
120000
120000
120000
120000
120000
3000

Rodzaj i ilość odpadów
dopuszczonych do odzysku

Podać kod odpadu 2) oraz ilość
wMg/rok dla każdego odpadu.

Rodzaj i ilość odpadów
dopuszczonych do
unieszkodliwiania

Podać kod odpadu 2) oraz ilość
w Mg/rok dla każdego odpadu.

0

[Mg]

129 124,75

[Mg]

0

[Mg]

96 746,78

[Mg]

0

[Mg]

82 677,32

[Mg]

0

[Mg]

70 527,19

[Mg]

0

Masa odpadów poddana
odzyskowi w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddana
4.4. unieszkodliwieniu w 2003 r.
(jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
4.5. odzyskowi w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddana
4.6. unieszkodliwieniu w 2004 r.
(jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
4.7. odzyskowi w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddana
4.8. unieszkodliwieniu w 2005 r.
(jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
4.9. odzyskowi w 2006 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddana
4.10. unieszkodliwieniu w 2006 r.
(jeśli dotyczy)
4.3.

010481 070180 100101 100102 100205 100107 100115 100117 100119 100123 100124 100180 100182 190999 -

Objaśnienia do tabeli:
zgodnie z załącznikiem nr 5 (procesy odzysku) lub załącznikiem nr 6 (procesy
unieszkodliwiania) do ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r.
według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu
odpadów
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