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1. Wprowadzenie 
 

Głównym celem dla którego opracowuje i wdraŜa się plany gospodarki odpadami jest 

realizacja polityki ekologicznej państwa oraz realizacja zasad gospodarowania odpadami. 

„Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Powiatu 

Namysłowskiego” został przyjęty przez Radę Powiatu Namysłowskiego w dniu 21 lipca 

2004r. uchwałą nr XX/181/2004 w sprawie przyjęcia programu pt. „Program ochrony 

środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Powiatu Namysłowskiego”.  

Zgodnie z art. 14 ust. 12b pkt 3 i ust. 13 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.              

o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251) sprawozdanie z realizacji planu gospodarki 

odpadami obejmującego okres dwóch lat kalendarzowych według stanu na dzień 31 grudnia 

roku kończącego ten okres, zwany dalej „okresem sprawozdawczym” przygotowuje zarząd 

powiatu celem przedłoŜenia go radzie powiatu i zarządowi województwa. Pierwsze 

sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami opracowane zostało          

w czerwcu 2007 roku. 

Niniejsze sprawozdanie ma na celu kontrolę realizacji przyjętego przez Radę Powiatu 

Namysłowskiego Planu gospodarki odpadami dla Powiatu Namysłowskiego w okresie             

od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2008 roku. Sposób przedstawienia informacji              

w Sprawozdaniu jest zgodny z wytycznymi oraz wzorem sprawozdania z realizacji 

powiatowego planu gospodarki odpadami. 

Zakres informacji w Sprawozdaniu obejmuje: 

1. Stan gospodarki odpadami na dzień 31 grudnia 2008r. w tym: 

a) rodzaj i ilość odpadów wytwarzanych, zbieranych i przekazywanych osobom fizycznym  

oraz odbieranych odpadów komunalnych, 

b) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku, 

c) rodzaj i ilość odpadów poddawanym poszczególnym procesom unieszkodliwiania, 

d) stan formalno – prawny instalacji do unieszkodliwienia odpadów. 

e) stan formalno – prawny instalacji do odzysku odpadów. 

2. Stan realizacji zaplanowanych celów i działań zmierzających do poprawy sytuacji              

w zakresie gospodarki odpadami, w tym: 

a) działań zmierzających do zapobiegania powstawania odpadów, 

b) działań zmierzających do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania 

na środowisko; 

3. Ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć. 
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4. Ocena przyjętego systemu monitoringu. 

Wnioski zawarte w Sprawozdaniu powinny być uwzględnione w aktualizacji planu 

gospodarki odpadami dla Powiatu Namysłowskiego. Natomiast treść zaktualizowanego planu 

powinna być zgodna z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2006r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie sporządzenia planów gospodarki odpadami z dnia         

9 kwietnia 2003r. 

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie 

sporządzenia planów gospodarki odpadami zawęziła zakres gminnego planu gospodarki 

odpadami tylko do odpadów komunalnych powstających na obszarze danej gminy oraz 

przywoŜonych na jej obszar z uwzględnieniem odpadów komunalnych ulęgających 

biodegradacji oraz odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach. 

W związku z tym w Sprawozdaniu uwzględniono w szczególności zmiany jakie zaszły                 

w systemie gospodarki odpadami komunalnymi, natomiast w mniejszym zakresie zmianami 

w gospodarowaniu pozostałymi rodzajami wytworzonych odpadów. 

W Sprawozdaniu wykorzystano informacje zawarte w: 

- sprawozdaniach z realizacji gminnych planów gospodarki odpadami,  

- wydanych decyzjach administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami,  

- wojewódzkim systemie odpadowym (stan na 05.08.2009r.), 

- sprawozdaniach z działalności Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej. 
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2. Rodzaj i ilość odpadów: wytwarzanych, zbieranych, przekazywanych osobom fizycznym 
oraz odbieranych odpadów komunalnych na terenie powiatu namysłowskiego.  

 

PoniŜsze tabele przedstawiają dane porównawcze dotyczące ilości poszczególnych 

rodzajów odpadów wytwarzanych, zbieranych i przekazywanych osobom fizycznym oraz 

odbieranych odpadów komunalnych w latach 2007 i 2008. Pokazują one zmiany ilościowe            

i struktury odpadów na poszczególnych etapach gospodarowania odpadami na terenie 

powiatu namysłowskiego. 

 
Tabela nr 1. Ilości i rodzaje odpadów wytwarzanych na terenie powiatu namysłowskiego         
w latach 2007 – 2008. 
 

Rok 
2007 2008 Kod odpadu Nazwa odpadu 
[Mg] [Mg] 

020101 Osady z mycia i czyszczenia 37,0000 39,0000 
020102 Odpadowa tkanka zwierzęca  46,4000 23,5840 
020106 Odchody zwierzęce 1 200,0000 0,0000 

020180* 
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka 
zwierzęca wykazujące właściwości niebezpieczne 

60,0000 15,4800 

020181 
Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące 
materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niŜ wymienione 
w 02 01 80 

238,5000 28,3350 

020182 Zwierzęta padłe i ubite z konieczności 51,6000 22,1700 
020202 Odpadowa tkanka zwierzęca 461,4000 242,9800 
020203 Surowce i produkty nie nadające się do spoŜycia i przetwórstwa 496,1000 357,2100 
020204 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 500,0000 450,0000 

020280* 
Odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości 
niebezpieczne 

420,0000 270,0000 

020281 
Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i 
wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-
kostnych inne niŜ wymienione w 02 02 80 

50,0000 44,0000 

020304 Surowce i produkty nie nadające się do spoŜycia i przetwórstwa 1,9000 4,1000 
020305 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 0,0000 46,4000 
020381 Odpady z produkcji pasz roślinnych  10,0000 15,0000 
020501 Surowce i produkty nieprzydatne do spoŜycia oraz przetwarzania 165,9000 195,9000 
020699 Inne nie wymienione odpady 0,0000 76,3000 

020701 
Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania 
surowców 

43,2000 85,1000 

020780 Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary 6 002,9000 10 216,3000 
020799 Inne nie wymienione odpady 76,0000 175,6000 

030105 
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niŜ 
wymienione w 03 01 04 

1 098,9000 1690,5210 

030199 Inne nie wymienione odpady 0,0000 0,0012 
06 01 03* Kwas fluorowodorowy 0,0000 0,8320 
060405* Odpady zawierające inne metale cięŜkie  0,0600 1,6850 
061302* ZuŜyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02) 0,0100 0,0000 
070213 Odpady tworzyw sztucznych 48,2000 49,2400 
070299 Inne nie wymienione odpady 70,2000 114,1900 

070481 
Przeterminowane środki ochrony roślin inne niŜ wymienione w 
07 04 80 

0,1000 0,0000 
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080111* 
Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki 
organiczne lub inne substancje niebezpieczne 

7,6300 17,2700 

080112 Odpady farb i lakierów inne niŜ wymienione w 08 01 11 2,1000 0,4140 

080115* 
Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające 
rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 

1,0000 0,8800 

080199 Inne nie wymienione odpady 0,0000 0,0790 
080299 Inne nie wymienione odpady 3,1000 0,0000 
080317* Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne 0,0170 0,0000 
080318 Odpadowy toner drukarski inny niŜ wymieniony w 08 03 17 0,0000 0,0850 
080399 Inne nie wymienione odpady 0,0000 0,0050 

080409* 
Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki 
organiczne lub inne substancje niebezpieczne 

2,4200 24,9100 

080410 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niŜ wymienione w 08 04 09 0,0000 55,7800 
090104* Roztwory utrwalaczy 0,2500 0,1000 

100101 
śuŜle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem 
pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) 

417,3000 470,6710 

100180 
Mieszanki popiołowo-ŜuŜlowe z mokrego odprowadzania 
odpadów paleniskowych 

1 064,0000 1 122,9000 

101112 Inne cząstki stałe niŜ wymienione w 10 10 11 936,9000 535,4400 
101114 Odpadowe środki wiąŜące inne niŜ wymienione w 10 10 13 83,4000 67,8000 
101299 Inne nie wymienione odpady 0,0000 46,4600 
110108* Osady i szlamy z fosforanowania 4,2000 4,1500 
110111* Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne 6,6750 10,9100 
110198* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne 3,4480 3,4500 
110199 Inne nie wymienione odpady 2,3000 7,8800 
120101 Odpady z toczenia i piłowania Ŝelaza oraz jego stopów 19,1000 20,6000 
120102 Cząstki i pyły Ŝelaza oraz jego stopów 0,1000 0,5800 

120109* 
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające 
chlorowców 

0,0100 0,0050 

120121 
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające 
chlorowców 

0,5000 0,0800 

130110* 
Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków 
chlorowcoorganicznych 

0,0200 0,0100 

130113* Inne oleje hydrauliczne 0,4240 0,3690 

130204* 
Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające 
związki chlorowcoorganiczne 

1,0790 1,2700 

130205* 
Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie 
zawierające związków chlorowcoorganicznych 

2,4050 2,2250 

130208* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 4,9430 3,2680 
130502* Szlamy z odwadniania olejów w separatorach 0,0000 2,5800 
130507* Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach 0,0000 8,5900 

130508* 
Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w 
separatorach 

22,1800 38,3330 

130701* Olej opałowy i olej napędowy 0,0000 2,3100 
140603* Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników 0,0900 0,1000 
150101 Opakowania z papieru i tektury 493,5000 624,3868 
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 215,8000 104,6988 
150103 Opakowania z drewna 73,5000 99,0330 
150104 Opakowania z metali 2,3000 2,6665 
150105 Opakowania wielomateriałowe 2,8000 19,1850 
150106 Zmieszane odpady opakowaniowe 0,2000 0,2062 
150107 Opakowania ze szkła 324,3000 746,1855 

150110* 
Opakowania zawierające pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami 
ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i 

9,7650 14,9627 
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toksyczne) 

150111* 
Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate 
elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z 
pustymi pojemnikami ciśnieniowymi 

0,0530 0,5500 

150202* 

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

54,0250 59,4130 

150203 
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. 
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niŜ wymienione w 15 02 
02 

2,8000 0,2585 

160103 ZuŜyte opony 10,8000 11,5010 
160107* Filtry olejowe 0,2280 0,8202 
160109* Elementy zawierające PCB 4,2570 0,0000 
160110* Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne) 0,0120 0,0000 
160111* Okładziny hamulcowe zawierające azbest 0,1780 0,1100 
160113* Płyny hamulcowe 0,2760 0,2800 

160114* 
Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne 
substancje 

0,0200 0,2020 

160116 Zbiorniki na gaz skroplony 0,0000 0,0190 
160117 Metale Ŝelazne 132,0000 189,0000 
160118 Metale nieŜelazne 0,9000 7,7570 
160119 Tworzywa sztuczne 0,0000 7,0780 
160120 Szkło 2,8000 2,7320 
160199 Inne nie wymienione odpady 1,5000 0,8700 
160209* Transformatory i kondensatory zawierające PCB 0,0020 0,0450 

160213* 
ZuŜyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne 
niŜ wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 

0,6330 1,2450 

160214 ZuŜyte urządzenia inne niŜ wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 20,1000 19,6560 

160216 
Elementy usunięte z zuŜytych urządzeń inne niŜ wymienione w 
16 02 15 

7,6000 1,3082 

160304 
Nieorganiczne odpady inne niŜ wymienione w 16 03 03, 16 03 
80 

0,0000 0,0110 

160306 Organiczne odpady inne niŜ wymienione w 16 03 05, 16 03 80 0,5000 0,8170 

160380 
Produkty spoŜywcze przeterminowane lub nieprzydatne do 
spoŜycia 

1,6000 5,7100 

160506* 
Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki 
chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym 
mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych 

0,0000 0,0870 

160507* 
ZuŜyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje 
niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) 

0,8250 0,0000 

160601* Baterie i akumulatory ołowiowe 6,1330 6,5160 
160604 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) 0,0000 0,0010 
160605 Inne baterie i akumulatory 0,0000 0,0025 
160708* Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty 0,0000 0,1560 

160801 
ZuŜyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, 
iryd lub platynę (z wyłączeniem 160807) 

0,0000 0,0180 

170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 0,0000 15,0000 

170107 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 
materiałów ceramicznych i elementów wyposaŜenia inne niŜ 
wymienione w 17 01 06 

0,0000 0,3000 

170202 Szkło 47,4000 17,9800 
170203 Tworzywa sztuczne 18,6000 11,3300 

170204* 
Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub 
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady 
kolejowe) 

0,0000 23,2200 
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170401 Miedź, brąz, mosiądz 0,9000 2,5320 
170402 Aluminium 18,5000 74,1690 
170405 śelazo i stal 106,2000 157,8736 
170406 Cyna 21,6000 20,2030 
170407 Mieszaniny metali 1,3000 1,2630 

170410* 
Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje 
niebezpieczne  

0,0660 0,0000 

170411 Kable inne niŜ wymienione w 17 04 10 5,2000 4,2050 
170601* Materiały izolacyjne zawierające azbest 11,7900 0,0000 
170605* Materiały konstrukcyjne zawierające azbest 69,0300 48,8100 

180102* 
Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty 
słuŜące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) 

0,2720 0,4200 

180103* 

Inne odpady, które zawierają Ŝywe drobnoustroje 
chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do 
przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co 
do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, Ŝe 
wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane 
pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 
18 01 82 

20,1190 22,8858 

180106* 
Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające 
substancje niebezpieczne 

0,0000 0,0020 

180108* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 0,0010 0,0000 
190801 Skratki 33,8000 44,0100 
190802 Zawartość piaskowników 78,6000 80,2800 
190805 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe 0,0000 1329,8400 

190809 
Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające 
wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze 

283,0000 0,0000 

190812 
Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych 
inne niŜ wymienione w 19 08 11 

0,0000 47,1000 

190899 Inne nie wymienione odpady 373,0000 491,0000 
191201 Papier i tektura 0,2000 0,1200 
191204 Tworzywa sztuczne i guma 92,0000 292,9200 
191209 Minerały (np. piasek, kamienie) 276,0000 0,0000 

191212 
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 
mechanicznej obróbki odpadów inne niŜ wymienione w 19 12 11 

552,0000 0,0000 

200101 Papier i tektura 0,4000 1,1600 
200121* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 0,0010 0,0010 
200138 Drewno inne niŜ wymienione w 20 01 37 0,0000 0,4000 
200139 Tworzywa sztuczne 0,0000 2,7000 
200202 Gleba i ziemia, w tym kamienie 0,0000 43,9000 
200303 Odpady z czyszczenia ulic i placów 249,6000 110,1200 
200399 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach 0,0000 162,8000 

* – odpady niebezpieczne 
 

Tabela nr 2. Ilości i rodzaje odpadów zbieranych na terenie powiatu namysłowskiego               
w latach 2007 – 2008. 
 

Rok 
2007 2008 Kod odpadu Nazwa odpadu 
[Mg] [Mg] 

020108* 
Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, 
w tym środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo 
toksyczne i toksyczne) 

0,1570 1,8440 

020109 Odpady agrochemikaliów inne niŜ wymienione w 02 01 08 0,8000 0,0000 
020199 Inne nie wymienione odpady 0,4000 0,0000 
020204 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 10,5000 4,6700 
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020301 
Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i 
oddzielania surowców 

0,2000 0,1050 

020305 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 0,0000 46,3650 
020501 Surowce i produkty nieprzydatne do spoŜycia oraz przetwarzania 0,0000 15,4600 
020680 Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spoŜywcze  1,0000 1,7530 
020699 Inne nie wymienione odpady 0,0000 69,2300 
020799 Inne nie wymienione odpady 74,9000 173,2000 

030104* 
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir 
zawierające substancje niebezpieczne  

47,5620 0,6190 

030105 
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niŜ 
wymienione w 03 01 04 

108,3000 113,4850 

030199 Inne nie wymienione odpady 22,9000 11,3120 

040209 
Odpady materiałów złoŜonych (np. tkaniny impregnowane, 
elastomery, plastomery) 

15,9000 2,2590 

040220 
Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niŜ 
wymienione w 04 02 19 

0,0000 18,1100 

040222 Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych 20,9000 15,9740 
040299 Inne nie wymienione odpady 2,7000 0,0000 
050107* Kwaśne smoły 0,0000 39,6900 
060404* Odpady zawierające rtęć  0,0100 0,0655 

070104* 
Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i 
ciecze macierzyste 

0,6120 1,5860 

070108* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 1,6410 1,7770 
070213 Odpady tworzyw sztucznych 27,9000 31,6010 
070299 Inne nie wymienione odpady 3,0000 4,3900 

070704* 
Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i 
ciecze macierzyste 

0,0000 2,6300 

080111* 
Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki 
organiczne lub inne substancje niebezpieczne 

25,6070 33,8120 

080112 Odpady farb i lakierów inne niŜ wymienione w 08 01 11 0,4000 1,8020 

080113* 
Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki 
organiczne lub inne substancje niebezpieczne 

1,8050 0,0080 

080114 
Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niŜ wymienione w 08 01 
13 

0,0000 0,0150 

080115* 
Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające 
rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 

8,7890 14,5400 

080117* 
Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki 
organiczne lub inne substancje niebezpieczne 

3,1450 1,3850 

080118 
Odpady z usuwania farb i lakierów inne niŜ wymienione w 08 01 
17 

0,4000 0,2000 

080119* 
Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki 
organiczne lub inne substancje niebezpieczne 

0,7600 4,9720 

080120 
Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niŜ wymienione w 08 
01 19 

3,0000 0,0000 

080299 Inne nie wymienione odpady 3,1000 0,0000 
080312* Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne 2,9750 0,7900 
080313 Odpady farb drukarskich inne niŜ wymienione w 08 03 12  14,9000 14,0000 
080317* Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne 0,0130 0,0460 
080318 Odpadowy toner drukarski inny niŜ wymieniony w 08 03 17 0,1000 0,0220 

080409* 
Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki 
organiczne lub inne substancje niebezpieczne 

0,2320 21,0510 

080410 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niŜ wymienione w 08 04 09 0,0000 56,9800 

080411* 
Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki 
organiczne lub inne substancje niebezpieczne 

2,8080 1,7710 

080414 
Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niŜ wymienione w 
08 04 13 

112,6000 159,6800 
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090101* Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów 0,0000 0,2400 
090104* Roztwory utrwalaczy 0,0000 0,2100 

100101 
śuŜle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem 
pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) 

13,3000 12,2200 

100115 
Popioły paleniskowe, ŜuŜle i pyły z kotłów ze współspalania inne 
niŜ wymienione w 10 01 14 

0,0000 0,1220 

101003 Zgary i ŜuŜle odlewnicze 0,5000 0,2380 
101112 Inne cząstki stałe niŜ wymienione w 10 10 11 1,2000 0,0000 
101114 Odpadowe środki wiąŜące inne niŜ wymienione w 10 10 13 25,1000 67,8000 
110113* Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne 0,3000 0,4250 
120101 Odpady z toczenia i piłowania Ŝelaza oraz jego stopów 8,4000 0,0670 
120105 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych 8,5000 34,4500 

120109* 
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające 
chlorowców 

95,8700 144,6110 

120113 
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające 
chlorowców 

0,0000 0,0420 

120114* 
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające 
chlorowców 

0,0500 2,2330 

120115 
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające 
chlorowców 

0,6000 0,5500 

120116* 
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające 
chlorowców 

0,2000 0,0000 

120117 
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające 
chlorowców 

0,3000 0,9300 

120118* 
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające 
chlorowców 

0,4000 0,1900 

120119* 
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające 
chlorowców 

0,1700 0,1900 

120120* 
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające 
chlorowców 

1,2730 1,5220 

120121 
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające 
chlorowców 

3,9000 4,4850 

120199 
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające 
chlorowców 

2,6000 1,8880 

120301* Wodne ciecze myjące 0,0000 2,0000 

130110* 
Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków 
chlorowcoorganicznych 

4,5280 2,0440 

130111* Syntetyczne oleje hydrauliczne 0,2550 0,0000 
130113* Inne oleje hydrauliczne 31,6600 31,6590 

130205* 
Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie 
zawierające związków chlorowcoorganicznych 

6,2720 9,1920 

130206* Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 1,6640 6,2400 
130208* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 402,4550 389,3780 

130306* 
Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz 
nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niŜ 
wymienione w 13 03 01 

1,0800 3,6900 

130307* 
Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz 
nośniki ciepła nie zawierające związków chlorowcoorganicznych 

0,5500 0,0000 

130308* 
Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz 
nośniki ciepła inne niŜ wymienione w 13 03 01  

0,0000 59,3200 

130401* Oleje zęzowe ze statków Ŝeglugi śródlądowej 0,5000 0,3000 
130502* Szlamy z odwadniania olejów w separatorach 1,7300 1,0890 
130507* Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach 18,2500 8,0200 

130508* 
Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w 
separatorach 

0,0000 1,0400 

140603* Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników 0,4000 0,3000 
150101 Opakowania z papieru i tektury 190,5000 7,8570 
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150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 105,9000 14,7490 
150103 Opakowania z drewna 0,4000 0,7620 
150104 Opakowania z metali 17,8000 22,7390 
150105 Opakowania wielomateriałowe 0,0000 1,6750 
150106 Zmieszane odpady opakowaniowe 0,0000 0,0240 
150107 Opakowania ze szkła 203,8000 0,2310 

150110* 

Opakowania zawierające pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami 
ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i 
toksyczne) 

37,4200 33,3450 

150111* 
Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate 
elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z 
pustymi pojemnikami ciśnieniowymi 

0,0080 0,1100 

150202* 

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

101,2730 126,6810 

150203 
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. 
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niŜ wymienione w 15 02 
02 

21,7000 21,4180 

160103 ZuŜyte opony 36,5000 34,9630 
160104* ZuŜyte lub nie nadające się do uŜytkowania pojazdy 205,8520 244,3720 
160107* Filtry olejowe 18,8100 24,3910 
160112 Okładziny hamulcowe inne niŜ wymienione w 16 01 11 0,3000 0,4740 
160113* Płyny hamulcowe 0,2620 0,0880 

160114* 
Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne 
substancje 

0,0000 22,3000 

160115 
Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niŜ wymienione w 16 01 
14 

0,7000 0,9200 

160117 Metale Ŝelazne 1,0000 28,4200 
160118 Metale nieŜelazne 12,2000 8,3340 
160119 Tworzywa sztuczne 1,8000 2,6910 
160120 Szkło 0,0000 0,7200 

160121* 
Niebezpieczne elementy inne niŜ wymienione w 16 01 07 do 16 
01 11, 16 01 13 i 16 01 14 

0,2450 0,3940 

160122 Inne nie wymienione elementy 0,0000 13,9930 
160199 Inne nie wymienione odpady 0,9000 5,4420 
160211* ZuŜyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC 0,5210 0,5620 

160213* 
ZuŜyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne 
niŜ wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 

3,3130 2,7950 

160214 ZuŜyte urządzenia inne niŜ wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 5,2000 3,3030 

160215* 
Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zuŜytych 
urządzeń 

0,0250 0,0550 

160216 
Elementy usunięte z zuŜytych urządzeń inne niŜ wymienione w 
16 02 15 

2,9000 0,1410 

160304 
Nieorganiczne odpady inne niŜ wymienione w 16 03 03, 16 03 
80 

0,0000 0,3470 

160306 Organiczne odpady inne niŜ wymienione w 16 03 05, 16 03 80 33,8000 6,0300 

160506* 
Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki 
chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym 
mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych 

0,2970 0,0420 

160507* 
ZuŜyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje 
niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) 

2,4570 2,7890 

160509 
ZuŜyte chemikalia inne niŜ wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 
16 05 08 

0,3000 0,0000 

160601* Baterie i akumulatory ołowiowe 31,0960 14,1650 
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160602* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 0,0000 0,0220 
160604 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) 0,4000 0,0290 
160605 Inne baterie i akumulatory 0,0000 0,0070 
160708* Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty 18,3790 112,1690 

170107 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 
materiałów ceramicznych i elementów wyposaŜenia inne niŜ 
wymienione w 17 01 06 

605,7000 241,3200 

170201 Drewno 0,0000 0,0260 
170202 Szkło 4,7000 10,2200 
170203 Tworzywa sztuczne 0,1000 6,3050 

170204* 
Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub 
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady 
kolejowe) 

0,0000 10,6800 

170302 Asfalt inny niŜ wymieniony w 17 03 01 0,0000 39,0500 
170303* Smoła i produkty smołowe 0,0000 20,5000 
170380 Odpadowa papa 201,1000 41,4300 
170401 Miedź, brąz, mosiądz 14,7000 11,1960 
170402 Aluminium 7,0000 5,6580 
170403 Ołów 0,2000 0,2870 
170404 Cynk 1,8000 0,9290 
170405 śelazo i stal 511,0000 494,4970 
170409* Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi  0,0000 1,3400 

170410* 
Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje 
niebezpieczne  

0,0000 0,1800 

170604 Materiały izolacyjne inne niŜ wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 2,4000 5,3200 
170605* Materiały konstrukcyjne zawierające azbest 2,5100 63,7200 

170903* 
Inne odpady z budowy, remontów i demontaŜu (w tym odpady 
zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne 

0,0000 4,0100 

180101 
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z 
wyłączeniem 18 01 03) 

0,0000 0,0010 

180109 Leki inne niŜ wymienione w 18 01 08 0,0000 0,0200 
190801 Skratki 39,3000 62,1200 
190802 Zawartość piaskowników 78,7000 80,2800 
190805 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe 85,9000 87,3360 

190809 
Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające 
wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze 

3,4000 0,0000 

190812 
Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych 
inne niŜ wymienione w 19 08 11 

0,0000 47,0500 

190814 
Szlamy z innego niŜ biologiczne oczyszczania ścieków 
przemysłowych inne niŜ wymienione w 19 08 13 

0,0000 1,4190 

190899 Inne nie wymienione odpady 0,0000 24,0000 
190901 Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki 4,0000 13,0000 
190902 Osady z klarowania wody 20,8000 12,7000 
191204 Tworzywa sztuczne i guma 0,0000 249,8800 
200121* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 0,0000 0,0020 

200133* 
Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami 
wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie 
sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie 

0,0000 0,0100 

200136 
ZuŜyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niŜ 
wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

0,0000 0,8000 

200139 Tworzywa sztuczne 0,0000 2,7000 
200202 Gleba i ziemia, w tym kamienie 0,0000 102,0200 
200203 Inne odpady nie ulegające biodegradacji 301,2000 352,3500 
200301 Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne 8 016,3000 6 639,1100 
200302 Odpady z targowisk 78,6000 68,8100 
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200303 Odpady z czyszczenia ulic i placów 249,6000 110,1000 
200399 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach 64,4000 172,3800 

* – odpady niebezpieczne 
 
Tabela nr 3. Ilości i rodzaje odpadów przekazywanych osobom fizycznym na terenie 
powiatu namysłowskiego w latach 2007 – 2008. 
 

Rok 
2007 2008 Kod odpadu Nazwa odpadu 
[Mg] [Mg] 

030105 
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niŜ 
wymienione w 03 01 04 

8,3000 5,1750 

100180 
Mieszanki popiołowo-ŜuŜlowe z mokrego odprowadzania 
odpadów paleniskowych 

1 064,0000 1 122,9000 

 
 
Tabela nr 4. Ilości i rodzaje odbieranych odpadów komunalnych na terenie powiatu 
namysłowskiego w latach 2007 – 2008. 
 

Rok 
2007 2008 Kod odpadu Nazwa odpadu 
[Mg] [Mg] 

020799  Inne nie wymienione odpady 74,9000 0,0000 

100101 
 śuŜle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem 
pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) 

13,3000 0,0000 

150101 Opakowania z papieru i tektury 0,2000 0,0000 
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,8000 0,0000 
150107  Opakowania ze szkła 0,2000 0,0000 

170107 
 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 
materiałów ceramicznych i elementów wyposaŜenia inne niŜ 
wymienione w 17 01 06 

605,7000 0,0000 

190801 Skratki 33,0000 0,0000 
190802 Zawartość piaskowników 78,7000 0,0000 
200101 Papier i tektura 11,2000 7,4200 
200102 Szkło 23,3000 17,1400 
200139  Tworzywa sztuczne 7,5000 3,9400 
200140  Metale 0,0000 0,0020 
200203 Inne odpady nie ulegające biodegradacji 301,2000 0,0000 
200301 Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne 8 792,8000 7 071,1000 
200302 Odpady z targowisk 78,6000 0,0000 
200303 Odpady z czyszczenia ulic i placów 249,6000 0,0000 
200307 Odpady wielkogabarytowe 27,1000 24,0000 
200399 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach 66,4000 0,0000 
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3. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania                  
i odzysku 

 
PoniŜsze tabele przedstawiają dane porównawcze dotyczące ilości poszczególnych 

rodzajów odpadów poddawanych róŜnym procesom unieszkodliwiania i odzysku w latach 

2007 i 2008. Pokazują one zmiany ilościowe i struktury odpadów na poszczególnych etapach 

gospodarowania odpadami na terenie powiatu namysłowskiego. 

 
Tabela nr 5. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom    
unieszkodliwiania na terenie powiatu namysłowskiego w latach 2007 – 2008. 
 

2007r. 2008r. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu Masa 

[Mg] 

Oznaczenie 
procesu 

unieszkodliwiania 

Masa 
[Mg] 

Oznaczenie 
procesu 

unieszkodliwiania 

20 02 03 
Inne odpady nie ulegające 
biodegradacji 

317,00 D5 352,35 D5 

20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne 

8854,70 D5 6639,11 D5 

20 03 02 Odpady z targowisk 78,60 D5 68,81 D5 

20 03 99 
Odpady komunalne nie 
wymienione w innych podgrupach 

64,40 D5 172,38 D5 

 

Tabela nr 6. Ilości i rodzaje odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) poddanych    
poszczególnym procesom unieszkodliwiania na terenie powiatu namysłowskiego w latach 
2007 – 2008. 
 

2007r. 2008r. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu 

Masa 
Oznaczenie 

procesu 
unieszkodliwiania 

Masa 
Oznaczenie 

procesu 
unieszkodliwiania 

02 07 99 Inne nie wymienione odpady 74,90 D5 173,20 D5 

10 01 01 
śuŜle, popioły paleniskowe i pyły z 
kotłów (z wyłączeniem pyłów z 
kotłów wymienionych w 10 01 04)  

4,30 D5 0,00 D5 

17 03 80 Odpadowa papa 0,00 D5 15,72 D5 
19 08 01 Skratki 1,10 D5 0,00 D5 

19 08 05 
Ustabilizowane komunalne osady 
ściekowe 

6,10 D5 0,00 D5 

19 09 02 Osady z klarowania wody 26,00 D5 0,00 D5 
19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma 0,00 D5 249,88 D5 

 
Tabela nr 7. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom 
odzysku na terenie powiatu namysłowskiego w latach 2007 – 2008. 
 

2007r. 2008r. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu 

Masa 
Oznaczenie 

procesu odzysku 
Masa 

Oznaczenie 
procesu odzysku 

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 0,00 R14 102,02 R14 

20 03 03 
Odpady z oczyszczania ulic i 
placów 

249,60 R14 110,10 R14 
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Tabela nr 8. Ilości i rodzaje odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) poddanych     
poszczególnym procesom odzysku na terenie powiatu namysłowskiego w latach 2007 – 2008. 
 

2007r. 2008r. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu 

Masa 
Oznaczenie 

procesu odzysku 
Masa 

Oznaczenie 
procesu odzysku 

02 01 04 
Odpady tworzyw sztucznych  
(z wyłączeniem opakowań) 

0,00 R14 501,10 R14 

02 05 01 
Surowce i produkty nieprzydatne do 
spoŜycia oraz przetwarzania 

0,00 R14 223,30 R14 

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

1,00 R1 1,00 R1 

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

8,30 R14 5,175 R14 

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

1,70 R15 2,167 R14 

07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych 2045,00 R14 1484,80 R14 
07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych 99,60 R15 0,00 R14 
07 02 99 Inne niewymienione odpady 0,30 R15 0,644 R14 

10 01 01 
śuŜle, popioły paleniskowe i pyły z 
kotłów (z wyłączeniem pyłów z 
kotłów wymienionych w 10 01 04) 

0,00 R14 194,28 R14 

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

1064,00 R14 1122,90 R14 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,00 R14 66,00 R14 

16 01 04 * 
ZuŜyte lub nienadające się do 
uŜytkowania pojazdy 

205,852 R14 244,372 R14 

16 01 19 Tworzywa sztuczne 9,90 R15 10,898 R 14 
16 01 22 Inne nie wymienione elementy 8,00 R15 9,46 R 14 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 
ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów 
wyposaŜenia inne niŜ wymienione w 
17 01 66 

605,7 R 14 241,62 R 14 

19 08 01 Skratki 33,00 R14 43,59 R 14 
19 08 02 Zawartość piaskowników 78,70 R14 80,28 R 14 
* – odpady niebezpieczne 
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PROCESY UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW: 

D1 –  Składowanie na składowiskach odpadów obojętnych 

D2 –  Obróbka w glebie i ziemi (np. biodegradacja odpadów płynnych lub szlamów                 

w glebie i ziemi) 

D3 –  Składowanie poprzez głębokie wtryskiwanie (np. wtryskiwanie odpadów, które moŜna 

pompować) 

D4 –  Retencja powierzchniowa (np. umieszczanie odpadów na poletkach osadowych lub 

lagunach) 

D5 –  Składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach 

odpadów innych niŜ niebezpieczne 

D6 –  Odprowadzanie do wód, z wyjątkiem mórz 

D7 –  Lokowanie (zatapianie) na dnie mórz 

D8 –  Obróbka biologiczna niewymieniona w innym punkcie pola 9, w wyniku której 

powstają odpady, unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek z procesów 

wymienionych w punktach od D1 do D12 (np. fermentacja) 

D9 –  Obróbka fizyczno-chemiczna niewymieniona w innym punkcie, w wyniku której 

powstają odpady, unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek z procesów 

wymienionych w punktach od D1 do D12 (np. parowanie, suszenie, strącanie) 

D10 –  Termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych  

na lądzie 

D11 –  Termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych  

na morzu 

D12 –  Składowanie odpadów w pojemnikach w ziemi (np. w kopalni) 

D13 –  Sporządzanie mieszanki lub mieszanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów 

wymienionych w punktach od D1 do D12 

D14 –  Przepakowywanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych                   

w punktach od D1 do D13 

D15 – Magazynowanie w czasie któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach             

od D1 do D14 (z wyjątkiem tymczasowego magazynowania w czasie zbiórki              

w miejscu, gdzie odpady są wytwarzane) 
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DZIAŁANIA POLEGAJĄCE NA WYKORZYSTANIU ODPADÓW W CAŁOŚCI LUB           

W CZĘŚCI, LUB PROWADZĄCE DO ODZYSKANIA Z ODPADÓW SUBSTANCJI LUB 

MATERIAŁÓW LUB ENERGII WRAZ Z ICH WYKORZYSTANIEM: 

R1 –  Wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii 

R2 –  Regeneracja lub odzyskiwanie rozpuszczalników 

R3 –  Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako 

rozpuszczalniki (włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy 

przekształcania) 

R4 –  Recykling lub regeneracja metali i związków metali  

R5 –  Recykling lub regeneracja innych materiałów nieorganicznych 

R6 –  Regeneracja kwasów lub zasad 

R7 –  Odzyskiwanie składników stosowanych do usuwania zanieczyszczeń 

R8 –  Odzyskiwanie składników z katalizatorów 

R9 –  Powtórna rafinacja oleju lub inne sposoby ponownego wykorzystania oleju 

R10 –  Rozprowadzenie na powierzchni ziemi, w celu nawoŜenia lub ulepszania gleby lub 

rekultywacji gleby i ziemi 

R11 –  Wykorzystanie odpadów pochodzących z któregokolwiek z działań wymienionych              

w punktach od R1 do R10 

R12 –  Wymiana odpadów w celu poddania któremukolwiek z działań wymienionych               

w punktach od R1 do R11 

R13 –  Magazynowanie odpadów, które mają być poddane któremukolwiek z działań 

wymienionych w punktach od R1 do R12 (z wyjątkiem tymczasowego 

magazynowania w czasie zbiórki w miejscu, gdzie odpady są wytwarzane) 

R14 –  Inne działania prowadzące do wykorzystania odpadów w całości lub części lub              

do odzyskania z odpadów substancji lub materiałów, łącznie z ich wykorzystaniem, 

niewymienione w punktach od R1 do R13 
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4. Stan formalno – prawny instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
 
4.1. Składowiska odpadów 
 

Informacje określające stan formalno – prawny składowisk odpadów  na dzień 31 

grudnia 2008r. na terenie powiatu namysłowskiego zostały przedstawione w formie 

tabelarycznej.  

 
 

Tabela nr 9. Zestawienie informacji na temat stanu formalno – prawnego czynnych 
składowisk odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętnych na terenie powiatu – stan             
na dzień 31 grudnia 2008r. 
 

Nazwa składowiska 
 

Nazwa dokumentu 

Składowisko odpadów innych 
niŜ niebezpieczne i obojętne w 

Ziemiełowicach 

Składowisko odpadów 
komunalnych w Fałkowicach 

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

Burmistrza Miasta Namysłów 
Decyzja Nr XXIII/340/01  
z dnia 31.01.1991r. 

b.d. 

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

b.d. b.d. 

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

Burmistrza Miasta Namysłów 
Decyzja Nr 24/91  
z dnia 31.01.1991r. 

Wójt Gminy Pokój 
Decyzja Nr DG-IV/7351/23/94 
z dnia 14.10.1994r. 

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

Urząd Gminy Namysłów 
GKMIII/7351/02/92  
z dnia 16.07.1992r. 

Gmina Pokój 
Protokół z dnia 29.12.1995r. 

Zezwolenie na prowadzenie działalności w 
zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 
(jeśli dotyczy). 
Podać: organ wydający, datę wydania, znak 
decyzji, termin obowiązywania. 

Pozwolenie zintegrowane b.d. 

Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji 
składowiska. 
Podać: organ wydający, datę wydania, znak 
decyzji. 

Wojewoda Opolski  
Decyzja Nr ŚR.III-HS/6621-5-
8/02 z dnia 20.01.2003r.  
w brzmieniu  
Decyzji Nr ŚR.III-HS/6621-
12/03 z dnia 24.12.2003r. 
oraz  
Decyzja Nr ŚR.III-HS/6621-1-
2/06 z dnia 02.11.2006r. 

Starosta Namysłowski 
Decyzja Nr OŚ.I-7649/67/02 
z dnia 31.12.2002r. 

Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego 
na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy 
wprowadzającej *. 
Podać: organ wydający, datę wydania, znak 
decyzji. 

Starosta Namysłowski 
Decyzja Nr OŚ.I-7649/34/02 
z dnia 16.05.2002r. 

Starosta Namysłowski 
Decyzja Nr OŚ.I-7649/4/02 
z dnia 01.02.2002r. 

Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 
2 pkt 1 ustawy wprowadzającej * (jeśli dotyczy). 
Podać: organ wydający, datę wydania, znak 
decyzji; wyznaczony rok dostosowania. 

b.d. 
Starosta Namysłowski 
Decyzja Nr OŚ.I-7649/43/03 
z dnia 30.12.2003r. 

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. 

b.d. b.d. 
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Czy decyzja o dostosowaniu została wykonana? 
[Tak/nie] 

b.d. b.d. 

Pozwolenie zintegrowane. 
Podać: organ wydający, datę wydania, znak 
decyzji; termin obowiązywania. 

Wojewoda Opolski 
Decyzja Nr ŚR.III-HS-6610-1-
38/06 
z dnia 02.11.2006r. 

nie dotyczy 

Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie 
art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej* (jeśli 
dotyczy). 
Podać: organ wydający, datę wydania, znak 
decyzji; wyznaczony rok zamknięcia. 

b.d. b.d. 

Zgoda na zamknięcie wydzielonej części 
składowiska na podstawie art. 54 ustawy o 
odpadach. 
Podać: organ wydający, datę wydania, znak 
decyzji; wyznaczony rok zamknięcia oraz datę 
zaprzestania przyjmowania odpadów. 

b.d. b.d. 

Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na 
podstawie art. 54 ustawy o odpadach. 
Podać: organ wydający, datę wydania, znak 
decyzji; wyznaczony rok zamknięcia oraz datę 
zaprzestania przyjmowania odpadów. 

b.d. 
(Starosta Namysłowski 
Decyzja Nr OŚ.II–7649/36/08 
z dnia 11.03.2009r.) 

Czy dla składowiska była wydana decyzja w 
sprawie wstrzymania działalności? 
Podać: podstawę prawną, organ wydający, datę 
wydania, znak decyzji oraz termin wstrzymania. 

b.d. b.d. 

b.d. – brak danych 
 

W powiecie namysłowskim, według stanu na 31 grudnia 2008 r., nie występowały: 

składowiska odpadów, będące w trakcie rekultywacji oraz składowiska odpadów w trakcie 

monitoringu po zakończeniu rekultywacji. 

W miejscowości Gręboszów, gm. Domaszowice zlokalizowane jest składowisko 

odpadów po okresie monitorowania. 
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7.2. Instalacje odzysku lub innego niŜ składowanie unieszkodliwiania odpadów. 
 

Informacje określające stan formalno – prawny instalacji odpadów na dzień 31 

grudnia 2008r. zlokalizowanych  na terenie powiatu namysłowskiego.  

 
Tabela nr 10. Instalacje odzysku odpadów zlokalizowanych  na terenie powiatu 
namysłowskiego. 
 

Masa Właściciel 
instalacji 

Rodzaj 
instalacji 

Oznaczenie 
procesu 
odzysku 

Kod 
odpadu 

Rodzaj odpadu 
2007r 2008r. 

Zakład H. U. 
„SZAJAWA” – 
Irena Szewczyk 
Kamienna 15a 
46-100 Namysłów 

Stacja 
demontaŜu 
pojazdów 

R14 16 01 04 * 
ZuŜyte lub nie nadające 
się do uŜytkowania 
pojazdy 

205,8520 244,3720 

R15 07 02 13 
Odpady z tworzyw 
sztucznych 

99,6000 83,0000 

R15 16 01 19 Tworzywa sztuczne 9,9000 10,8980 
Instalacja do 
odzysku pianki 
poliuretanowej 

R15 16 01 22 
Inne nie wymienione 
elementy 

8,0000 9,4600 

R15 04 02 09 
Odpady z polerowania i 
wykańczania 

1,7000 2,1670 

„EKOTEX” – 
Marek Radwański 
Kowalowice,  
ul. Parkowa 4  
46-100 Namysłów 

Instalacja 
odzysku 
włókien 
tekstylnych R15 07 02 99 

Inne niewymienione 
odpady 

0,3000 0,6440 

07 02 13 
Odpady tworzyw 
sztucznych 

2045,0000 1401,8000 

02 01 04 
Odpady tworzyw 
sztucznych (z 
wyłączeniem opakowań) 

- 501,1000 

„SOLAGRO” Sp. 
z o.o. ul. Polna 12 
21-509 Kodeń 
Zakład – 
Produkcyjno – 
WdroŜeniowy 
w Bukowiu,  
ul. Jesionowa 4  
46 – 113 Wilków 

Młyn do 
mechanicznego 
rozdrabniania 
folii 

R14 

15 01 02 
Opakowania z tworzyw 
sztucznych 

- 66,0000 

„NESTLE 
POLSKA” S.A. 
ul. Szturmowa 2 
02-678 Warszawa 
Zakład 
Produkcyjny w 
Namysłowie,  
ul. Oleśnicka 17 

Podczyszczania 
ścieków 

R14 02 05 01 
Odpady z przetwórstwa 
mlecznego 

- 223,3000 
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Tabela nr 11. Karta instalacji odzysku odpadów (Stacja demontaŜu pojazdów, Kamienna 
15a, 46-100 Namysłów) – stan na dzień 31 grudnia 2008r.  
 

L.p. 
Elementy charakterystyki 

instalacji 
Zakres danych Informacje o instalacji 

1. Ogólne informacje o obiekcie   
1.1. Nazwa i adres instalacji  Stacja demontaŜu pojazdów 

Kamienna 15a 
46-100 Namysłów 

1.2. Gmina  Namysłów 
1.3. Powiat  Namysłów 
1.4. Województwo  Opolskie 
1.5. REGON ( jeśli posiada)  b.d. 
1.6. NIP ( jeśli posiada)  b.d. 
1.7. Rodzaj instalacji Podać:  

proces odzysku lub 
unieszkodliwienia odpadów1). 

R14 

1.8. Opis stosowanych metod odzysku 
lub unieszkodliwienia odpadów 

 
 

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). 

Zakład H. U. „SZAJAWA” – 
Irena Szewczyk 
Kamienna 15a 

46-100 Namysłów 

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

przedsiębiorca prywatny 

1.13. REGON (jeśli posiada)   b.d. 
1.14. NIP ( jeśli posiada)  b.d. 
1.15. Nazwa i adres zarządzającego 

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

Zakład H. U. „SZAJAWA” – 
Irena Szewczyk 
Kamienna 15a 

46-100 Namysłów 

1.16. REGON (jeśli posiada)  b.d. 
1.17. NIP ( jeśli posiada)  b.d. 
1.18. Czy kierownik instalacji posiada 

wymagane kwalifikacje (jeśli 
dotyczy)? 

 
[tak/nie] b.d. 

2.  Decyzje administracyjne   
2.1. Decyzja lokalizacyjna (jeśli 

dotyczy) 
Podać: 

organ wydający, datę wydania 
decyzji, znak decyzji. 

b.d. 

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

Podać: 
organ wydający, datę wydania 
decyzji, znak decyzji. 

b.d. 
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2.3. Pozwolenie na budowę Podać: 
organ wydający, datę wydania 
decyzji, znak decyzji; wskazać, 
jeśli decyzja została uchylona. 

b.d. 

2.4. Pozwolenie na uŜytkowanie (jeśli 
dotyczy) 

Podać:  
organ wydający, datę wydania 
decyzji, znak decyzji. 

b.d. 

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

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

Wojewoda Opolski 
ŚR.III.MKu-6620-31/05 

06.12.2005r. 
obowiązująca do 30.11.2015 

2.6. Pozwolenie zintegrowane (jeśli 
dotyczy) 

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

b.d. 

2.7. Czy instalacja jest przewidziana do 
uzyskiwania pozwolenia 
zintegrowanego? 

JeŜeli tak, to podać termin 
(planowany) złoŜenia wniosku. b.d. 

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. 

b.d. 

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

wojewódzkim planie gospodarki 
odpadami? 

 
[tak/nie] b.d. 

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

 
[tak/nie] b.d. 

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

 
[tak/nie] b.d. 

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

 
[tak/nie] b.d. 

4.  Odpady   
4.1. Rodzaj i ilość odpadów 

dopuszczonych do odzysku w 
2007r. 

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

16 01 04 

4.2 Masa odpadów poddana odzyskowi 
w 2007 r. (jeśli dotyczy) 

 
[Mg] 

 
16 01 04 - 205,8520 Mg/rok 

4.3. Masa odpadów poddana odzyskowi 
w 2008 r. (jeśli dotyczy) 

 
[Mg] 

 
16 01 04 - 244,3720 Mg/rok 

b.d. – brak danych 
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Tabela nr 12. Karta instalacji odzysku odpadów (Instalacja do odzysku pianki 
poliuretanowej, Kowalowice, ul. Parkowa 4, 46-100 Namysłów) – stan na dzień 31 grudnia 
2008r.  

L.p. 
Elementy charakterystyki 

instalacji 
Zakres danych Informacje o instalacji 

1. Ogólne informacje o obiekcie   
1.1. Nazwa i adres instalacji  Instalacja do odzysku pianki 

poliuretanowej 
Kowalowice 
ul. Parkowa 4 

1.2. Gmina  Namysłów 
1.3. Powiat  Namysłów 
1.4. Województwo  Opolskie 
1.5. REGON ( jeśli posiada)  531930044 
1.6. NIP ( jeśli posiada)  7520003793 
1.7. Rodzaj instalacji Podać:  

proces odzysku lub 
unieszkodliwienia odpadów1). 

R15 

1.8. Opis stosowanych metod odzysku 
lub unieszkodliwienia odpadów 

 
 

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). 

Marek Radwański EKOTEX 
Przedsiębiorca prywatny 

1.10. REGON ( jeśli posiada)  531930044 
1.11. NIP ( jeśli posiada)  7520003793 
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). 

Przedsiębiorca prywatny 

1.13. REGON (jeśli posiada)   531930044 
1.14. NIP ( jeśli posiada)  7520003793 
1.15. Nazwa i adres zarządzającego 

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

Przedsiębiorca prywatny 

1.16. REGON (jeśli posiada)  531930044 
1.17. NIP ( jeśli posiada)  7520003793 
1.18. Czy kierownik instalacji posiada 

wymagane kwalifikacje (jeśli 
dotyczy)? 

 
[tak/nie] b.d. 

2.  Decyzje administracyjne   
2.1. Decyzja lokalizacyjna (jeśli 

dotyczy) 
Podać: 

organ wydający, datę wydania 
decyzji, znak decyzji. 

b.d. 

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

Podać: 
organ wydający, datę wydania 
decyzji, znak decyzji. 

b.d. 
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2.3. Pozwolenie na budowę Podać: 
organ wydający, datę wydania 
decyzji, znak decyzji; wskazać, 
jeśli decyzja została uchylona. 

b.d. 

2.4. Pozwolenie na uŜytkowanie (jeśli 
dotyczy) 

Podać:  
organ wydający, datę wydania 
decyzji, znak decyzji. 

b.d. 

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

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

Starosta Namysłowski 
06.01.2003r. 

OŚ.I–7649/64/02/03 ze zm. 
obowiązująca do 01.01.2013 

2.6. Pozwolenie zintegrowane (jeśli 
dotyczy) 

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

b.d. 

2.7. Czy instalacja jest przewidziana do 
uzyskiwania pozwolenia 
zintegrowanego? 

JeŜeli tak, to podać termin 
(planowany) złoŜenia wniosku. b.d. 

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. 

b.d. 

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

wojewódzkim planie gospodarki 
odpadami? 

 
[tak/nie] b.d. 

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] b.d. 

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

 
[tak/nie] b.d. 

4.  Odpady   
4.1. Rodzaj i ilość odpadów 

dopuszczonych do odzysku 
Podać: 

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

07 02 13 – 100 Mg/rok 
16 01 19 – 500 Mg/rok 
16 01 22 – 500 Mg/rok 

4.2. Masa odpadów poddana odzyskowi 
w 2007 r. (jeśli dotyczy) 

 
[Mg] 

 

07 02 13 – 99,6000 Mg/rok 
16 01 19 – 9,9000 Mg/rok 
16 01 22 – 8,0000 Mg/rok 

4.3. Masa odpadów poddana odzyskowi 
w 2008 r. (jeśli dotyczy) 

 
[Mg] 

 

07 02 13 – 83,000 Mg/rok 
16 01 19 – 10,8980 Mg/rok 
16 01 22 – 9,4600 Mg/rok 

b.d. – brak danych 
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Tabela nr 13. Karta instalacji odzysku odpadów (Instalacja odzysku włókien tekstylnych, 
Kowalowice, ul. Parkowa 4, 46-100 Namysłów) – stan na dzień 31 grudnia 2008r.  
 

L.p. 
Elementy charakterystyki 

instalacji 
Zakres danych Informacje o instalacji 

1. Ogólne informacje o obiekcie   
1.1. Nazwa i adres instalacji  Instalacja odzysku włókien 

tekstylnych 
Kowalowice 
ul. Parkowa 4 

1.2. Gmina  Namysłów 
1.3. Powiat  Namysłów 
1.4. Województwo  Opolskie 
1.5. REGON ( jeśli posiada)  531930044 
1.6. NIP ( jeśli posiada)  7520003793 
1.7. Rodzaj instalacji Podać:  

proces odzysku lub 
unieszkodliwienia odpadów1). 

R15 

1.8. Opis stosowanych metod odzysku 
lub unieszkodliwienia odpadów 

 
 

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). 

Marek Radwański EKOTEX 
Przedsiębiorca prywatny 

1.10. REGON ( jeśli posiada)  531930044 
1.11. NIP ( jeśli posiada)  7520003793 
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). 

Przedsiębiorca prywatny 

1.13. REGON (jeśli posiada)   531930044 
1.14. NIP ( jeśli posiada)  7520003793 
1.15. Nazwa i adres zarządzającego 

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

Przedsiębiorca prywatny 

1.16. REGON (jeśli posiada)  531930044 
1.17. NIP ( jeśli posiada)  7520003793 
1.18. Czy kierownik instalacji posiada 

wymagane kwalifikacje (jeśli 
dotyczy)? 

 
[tak/nie] b.d. 

2.  Decyzje administracyjne   
2.1. Decyzja lokalizacyjna (jeśli 

dotyczy) 
Podać: 

organ wydający, datę wydania 
decyzji, znak decyzji. 

b.d. 

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

Podać: 
organ wydający, datę wydania 
decyzji, znak decyzji. 

b.d. 
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2.3. Pozwolenie na budowę Podać: 
organ wydający, datę wydania 
decyzji, znak decyzji; wskazać, 
jeśli decyzja została uchylona. 

b.d. 

2.4. Pozwolenie na uŜytkowanie (jeśli 
dotyczy) 

Podać:  
organ wydający, datę wydania 
decyzji, znak decyzji. 

b.d. 

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

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

Starosta Namysłowski 
06.01.2003r. 

OŚ.I–7649/64/02/03 ze zm. 
obowiązująca do 01.01.2013 

2.6. Pozwolenie zintegrowane (jeśli 
dotyczy) 

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

b.d. 

2.7. Czy instalacja jest przewidziana do 
uzyskiwania pozwolenia 
zintegrowanego? 

JeŜeli tak, to podać termin 
(planowany) złoŜenia wniosku. b.d. 

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. 

b.d. 

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

wojewódzkim planie gospodarki 
odpadami? 

 
[tak/nie] b.d. 

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] b.d. 

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

 
[tak/nie] b.d. 

4.  Odpady   
4.1. Rodzaj i ilość odpadów 

dopuszczonych do odzysku 
Podać: 

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

04 02 09 – 500 Mg/rok 
07 02 99 – 200 Mg/rok 

4.2. Masa odpadów poddana odzyskowi 
w 2007 r. (jeśli dotyczy) 

 
[Mg] 

 

04 02 09 – 1,7000 Mg/rok 
07 02 99 – 0,3000 Mg/rok 

4.3. Masa odpadów poddana odzyskowi 
w 2008 r. (jeśli dotyczy) 

 
[Mg] 

 

04 02 09 – 2,1670 Mg/rok 
07 02 99 – 0,6440 Mg/rok 

b.d. – brak danych 
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Tabela nr 14. Karta instalacji odzysku odpadów (Młyn do mechanicznego rozdrabniania 
folii, Bukowie, ul. Jesionowa 4, 46 – 113 Wilków) – stan na dzień 31 grudnia 2008r.  
 

L.p. 
Elementy charakterystyki 

instalacji 
Zakres danych Informacje o instalacji 

1. Ogólne informacje o obiekcie   
1.1. Nazwa i adres instalacji  Młyn do mechanicznego 

rozdrabniania folii 
ul. Jesionowa 4 

Bukowie 
1.2. Gmina  Wilków 
1.3. Powiat  Namysłów 
1.4. Województwo  Opolskie 
1.5. REGON ( jeśli posiada)  002300999 
1.6. NIP ( jeśli posiada)  537-000-20-86 
1.7. Rodzaj instalacji Podać:  

proces odzysku lub 
unieszkodliwienia odpadów1). 

R14 

1.8. Opis stosowanych metod odzysku 
lub unieszkodliwienia odpadów 

 
 

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). 

SOLAGRO Sp. z o.o. 
ul. Polna 12 

21–509 Kodeń 

1.10. REGON ( jeśli posiada)  002300999 
1.11. NIP ( jeśli posiada)  537-000-20-86 
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). 

osoba fizyczna 

1.13. REGON (jeśli posiada)   b.d. 
1.14. NIP ( jeśli posiada)  b.d. 
1.15. Nazwa i adres zarządzającego 

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

SOLAGRO Sp. z o.o. 
ul. Polna 12 

21–509 Kodeń 

1.16. REGON (jeśli posiada)  002300999 
1.17. NIP ( jeśli posiada)  537-000-20-86 
1.18. Czy kierownik instalacji posiada 

wymagane kwalifikacje (jeśli 
dotyczy)? 

 
[tak/nie] b.d. 

2.  Decyzje administracyjne   
2.1. Decyzja lokalizacyjna (jeśli 

dotyczy) 
Podać: 

organ wydający, datę wydania 
decyzji, znak decyzji. 

b.d. 

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

Podać: 
organ wydający, datę wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Wójt Gminy Wilków 
GKR 7331-31/07 ze zm. 

11.09.2007r. 
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2.3. Pozwolenie na budowę Podać: 
organ wydający, datę wydania 
decyzji, znak decyzji; wskazać, 
jeśli decyzja została uchylona. 

Starosta Namysłowski 
AB.II -7351-115/120/08 

25.04.2008r. 
AB.II -7351-29/42/08 

18.02.2008r. 
AB.II -7351-116/118/08 

22.04.2008r. 
AB.II -7354-7/07 

27.07.2007r. 
2.4. Pozwolenie na uŜytkowanie (jeśli 

dotyczy) 
Podać:  

organ wydający, datę wydania 
decyzji, znak decyzji. 

b.d. 

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

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

Starosta Namysłowski 
OŚ.II-7649/31/07 ze zm. 

20.08.2007r. 

2.6. Pozwolenie zintegrowane (jeśli 
dotyczy) 

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

nie 

2.7. Czy instalacja jest przewidziana do 
uzyskiwania 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] b.d. 

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] b.d. 

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

 
[tak/nie] b.d. 

4.  Odpady   
4.1. Rodzaj i ilość odpadów 

dopuszczonych do odzysku w 
2007r. 

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

07 02 13 - 2500 Mg/rok 
15 01 02 - 2500 Mg/rok 

4.2 Rodzaj i ilość odpadów 
dopuszczonych do odzysku w 
2008r. 

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

02 01 04 - 2500 Mg/rok 
07 02 13 - 2500 Mg/rok 
15 01 02 - 2500 Mg/rok 

4.3. Masa odpadów poddana odzyskowi 
w 2007 r. (jeśli dotyczy) 

 
[Mg] 

 
07 02 13 - 2044,3 Mg/rok 

4.4. Masa odpadów poddana odzyskowi 
w 2008 r. (jeśli dotyczy) 

 
[Mg] 

 

02 01 04 – 501,1000 Mg/rok 
07 02 13 – 1401,8000 Mg/rok 
15 01 02 – 66,0000 Mg/rok 

b.d. – brak danych 
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Tabela nr 15. Karta instalacji odzysku odpadów (Podczyszczania ścieków produkcyjnych, 
46-100 Namysłów, ul. Oleśnicka 17) – stan na dzień 31 grudnia 2008r.  
 

L.p. 
Elementy charakterystyki 

instalacji 
Zakres danych Informacje o instalacji 

1. Ogólne informacje o obiekcie   
1.1. Nazwa i adres instalacji  Podczyszczania ścieków 

produkcyjnych 
46-100 Namysłów, 

ul. Oleśnicka 17 
1.2. Gmina  Namysłów 
1.3. Powiat  Namysłów 
1.4. Województwo  Opolskie 
1.5. REGON ( jeśli posiada)  010006420 
1.6. NIP ( jeśli posiada)  527-020-39-68 
1.7. Rodzaj instalacji Podać:  

proces odzysku lub 
unieszkodliwienia odpadów1). 

R14 

1.8. Opis stosowanych metod odzysku 
lub unieszkodliwienia odpadów 

 Przetwarzanie odpadów w 
procesie fermentacji beztlenowej 

na biogaz 
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). 

Nestle Polska S.A. 
02-678 Warszawa, 
ul. Szturmowa 2 

Oddział w Namysłowie 
46-100 Namysłów, 

ul. Oleśnicka 17 
1.10. REGON ( jeśli posiada)  010006420 
1.11. NIP ( jeśli posiada)  527-020-39-68 
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). 

Nestle Polska S.A. 
02-678 Warszawa, 
ul. Szturmowa 2 

Oddział w Namysłowie 
46-100 Namysłów, 

ul. Oleśnicka 17 
1.13. REGON (jeśli posiada)   010006420 
1.14. NIP ( jeśli posiada)  527-020-39-68 
1.15. Nazwa i adres zarządzającego 

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

Nestle Polska S.A. 
02-678 Warszawa, 
ul. Szturmowa 2 

Oddział w Namysłowie 
46-100 Namysłów, 

ul. Oleśnicka 17 
1.16. REGON (jeśli posiada)  010006420 
1.17. NIP ( jeśli posiada)  527-020-39-68 
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 
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2.3. Pozwolenie na budowę Podać: 
organ wydający, datę wydania 
decyzji, znak decyzji; wskazać, 
jeśli decyzja została uchylona. 

Starosta Namysłowski,  
2006-04-12,  

znak AB.II.7351-8/06 

2.4. Pozwolenie na uŜytkowanie (jeśli 
dotyczy) 

Podać:  
organ wydający, datę wydania 
decyzji, znak decyzji. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego w Kluczborku, 

2007-02-13,  
znak PINB.7356/3-1/06 

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

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

Burmistrz Namysłowa,  
2007-12-03,  

znak GK.IV.7615/59/07, 
obowiązująca do 2017-09-21 

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 
uzyskiwania 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] 

 
Nie 

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

 
[tak/nie] 

 
Tak 

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

 
[tak/nie] 

 
Tak 

4.  Odpady   
4.1. Rodzaj i ilość odpadów 

dopuszczonych do odzysku 
Podać: 

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

02 03 04- 100Mg/rok 
02 05 01- 500Mg/rok 

4.2. Masa odpadów poddana odzyskowi 
w 2007 r. (jeśli dotyczy) 

 
[Mg] 

 

 
Nie dotyczy 

 
4.3. Masa odpadów poddana odzyskowi 

w 2008 r. (jeśli dotyczy) 
 

[Mg] 
02 05 01 - 223,300Mg 

 

 

Na terenie powiatu namysłowskiego nie ma zlokalizowanych instalacji do innego niŜ 

składowanie unieszkodliwiania odpadów – stan na dzień 31 grudnia 2008 r.  
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5. Stan realizacji działań ujętych w powiatowym planie gospodarki odpadami na lata        
2007 – 2008 

 
 
Tabela nr 16. Realizacja zadań własnych i zadań we współpracy w okresie obejmującym lata 
2007 – 2008, zawartych w planie gospodarki odpadami dla powiatu namysłowskiego. 
 

Nazwa zadania w zakresie gospodarki 
odpadami 

W/Ws 2007 2008 
Opis wykonanych 

zadań / Uwagi 

  p
la

n
 

w
yk

o
n

an
ie

 

p
la

n
 

w
yk

o
n

an
ie

 

 

Zadania w ramach gospodarki odpadami w sektorze komunalnym w powiecie namysłowskim 

Wspieranie działań porozumienia 
międzygminnego (gminy powiatu 
namysłowskiego, ZWiUK EKOWOD) 
powołanego do wspólnych działań 
związanych z gospodarką wodno-ściekową i 
gospodarką odpadami 

Ws 

1
0

0
0

 z
ł 

2
5

 0
00

 z
ł 

1
0

0
0

 z
ł 

2
0

 0
00

 z
ł Dofinansowanie 

wykonania wiaty na 
odpady 

wielkogabarytowe 
oraz sortowni 

odpadów 

Wspieranie inicjatyw dot. porządkowania 
(utrzymywania czystości) terenów leśnych i 
rekreacyjnych na terenie powiatu 

Ws 

5
0

0
 z

ł 

0
 z

ł 

5
0

0
 z

ł 

0
 z

ł 

Nie zwrócono się o 
dofinansowanie 
przedmiotowych 

działań 

Rekultywacja terenów na podstawie prawa 
ochrony środowiska (zadanie własne Starosty, 
w przypadku nie ustalenia sprawców oraz 
zagroŜenia Ŝycia i zdrowia) 

W 

1
0

 0
00

 z
ł 

0
 z

ł 

1
0

 0
00

 z
ł 

0
 z

ł 
W latach 

sprawozdawczych 
nie było zadań 
wymagających 
rekultywacji na 

podstawie ustawy 
Prawo ochrony 
środowiska 

Niedopuszczanie do powstawania i bieŜąca 
likwidacja dzikich wysypisk śmieci na terenie 
powiatu – dofinansowanie działań 

Ws 

w
 m

ia
rę

 
po

si
a

da
ny

ch
 

śr
od

kó
w 

0
 z

ł 

w
 m

ia
rę

 
po

si
a

da
ny

ch
 

śr
od

kó
w

 

0
 z

ł 

Nie zwrócono się o 
dofinansowanie 
przedmiotowych 

działań 

Zadania w ramach gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym w powiecie namysłowskim 

Prowadzenie i aktualizacja rejestru 
przedsiębiorstw wytwarzających odpady, w 
tym inwentaryzacja ilości i jakości odpadów 
powstających w małych i średnich 
rzedsiębiorstwach i rzemiośle 

W 

1
 0

0
0 

zł
 

0
 z

ł 

5
0

0
 z

ł 

0
 z

ł 

- 

Działania informacyjno–edukacyjne dla MŚP 
i rzemiosła w zakresie odzysku i segregacji 
odpadów 

Ws 

w
 m

ia
rę

 
po

si
a

da
ny

ch
 

śr
od

kó
w 

0
 z

ł 

w
 m

ia
rę

 
po

si
a

da
ny

ch
 

śr
od

kó
w 

0
 z

ł 

- 
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Zadania w ramach gospodarki odpadami  niebezpiecznymi w powiecie namysłowskim 

 p
la

n
 

w
yk

o
n

an
ie

 

p
la

n
 

w
yk

o
n

an
ie

 

p
la

n
 

w
yk

o
n

an
ie

 

 

Działania informacyjno–edukacyjne w 
zakresie odzysku odpadów niebezpiecznych 

Ws 

w
 m

ia
rę

 
po

si
a

da
ny

ch
 

śr
od

kó
w

 

0
 z

ł 

w
 m

ia
rę

 
po

si
a

da
ny

ch
 

śr
od

kó
w 

0
 z

ł 

- 

Wspieranie inicjatyw dot. likwidacji 
przeterminowanych środków ochrony roślin, 
chemikaliów i medykamentów 

Ws - - - - 

(Przewidziana dotacja 
w kwocie 30 000 zł  

na likwidację mogilnika 
w Głuszynie w 2009r.) 

Wspieranie działań dot. unieszkodliwiania 
odpadów niebezpiecznych (w tym odpadów 
medycznych i weterynaryjnych) 

Ws 

2
0

 5
00

 z
ł 

1
5

 0
37

,4
5

 z
ł 

- 

2
0

 0
00

 z
ł 

Utylizacja odpadów 
niebezpiecznych 

Opracowanie powiatowego programu 
usuwania azbestu i wyrobów azbestowych 

W 

2
5

 0
00

 z
ł 

- - - 
Zadanie przeniesione 

na lata późniejsze 

  „ -”   brak zaplanowanych działań 
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6. Ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć 
 
 

Samorząd Powiatu Namysłowskiego w okresie sprawozdawczym nie realizował 

Ŝadnych własnych inwestycji w zakresie gospodarki odpadami, a jedynie dofinansowywał 

zadania realizowane przez gminy i podmioty odpowiedzialne (np. unieszkodliwianie 

odpadów w ZOZ Namysłów). 

 
 
 
 
7. Ocena systemu monitoringu 

 
 
Szczegółowy monitoring wskaźników realizacji planów gospodarki odpadami jest 

prowadzony w poszczególnych gminach pod względem ilości zebranych odpadów 

komunalnych i zebranych selektywnie odpadów ulegających biodegradacji. Jest równieŜ 

prowadzony na bieŜąco monitoring składowisk odpadów w gminach na podstawie 

obowiązujących decyzji.  

 
 
 
 
8. Podsumowanie 
 
 

Powiatowy Program gospodarki odpadami opracowany został w spójności z planami 

gminnymi, planem wojewódzkim oraz planem krajowym, co gwarantować miało osiągnięcie 

załoŜonych wskaźników na poszczególnych poziomach. Zostały równieŜ określone nakłady 

finansowe jakie miały być przeznaczone, aby osiągnąć załoŜone cele.  

W tabeli nr 7 przedstawiono stan realizacji zadań ujętych w powiatowym planie gospodarki 

odpadami na lata 2007 – 2008.  

 
Wnioski: 

1) Zaplanowane zadania w Planie gospodarki odpadami dla powiatu namysłowskiego na lata 

2007 – 2008 nie zostały w pełni zrealizowane. 

2) W latach 2007 – 2008 w gminach prowadzono selektywną zbiórkę odpadów 

komunalnych. 

3) Głównym ograniczeniem w zakresie m.in. rozwijania selektywnej zbiórki odpadów, 

budowy instalacji do odzysku są ograniczone moŜliwości finansowe gmin. 
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