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1. Wprowadzenie 
 

Celem sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki 
odpadami jest przedstawienie informacji o wykonaniu jakościowym i 
ilościowym zadań zapisanych w powiatowym planie gospodarki odpadami. W 
tym celu zostanie wykonana analiza porównawcza obejmująca wszystkie 
rodzaje odpadów. Konieczne jest również ustosunkowanie się do wszystkich 
zadań przypisanych powiatom w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami oraz 
innych planach wyższego szczebla – o ile nie zostały one uwzględnione w 
powiatowym planie gospodarki odpadami. 
 

Zgodnie z art.14 ustęp 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ustawy            
o odpadach organ wykonawczy powiatu ma obowiązek składania co dwa lata 
radzie powiatu sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki 
odpadami.  
W dniu 13 października 2005r. weszła w życie ustawa z dnia 29 lipca 2005r.                 
o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw       
(Dz. U. Nr 175, poz.1458 oraz z 2006r. Nr 63 poz. 441), która wprowadziła
modyfikacje dotyczące: 

1. zakresu powiatowych planów gospodarki odpadami, 
2. okresu sprawozdawczego oraz procedury sporządzania sprawozdania                  

z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami. 
Zgodnie z art. 14 ustęp 12b ustawy o odpadach okres sprawozdawczy                           
z realizacji planu gospodarki odpadami to okres dwóch lat kalendarzowych, 
według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres. Ponadto w art.14 
zmienione zostało brzmienie ustępu 13, w którym w pkt 2  określono, że
sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami zarząd
powiatu przedkłada radzie powiatu oraz zarządowi województwa w terminie do 
dnia 30 czerwca, po upływie okresu sprawozdawczego.   
Oznacza to, że pierwsze sprawozdanie z realizacji powiatowego planu 
gospodarki odpadami powinno zostać przedłożone radzie powiatu i zarządowi 
województwa do 30 czerwca 2007 roku (art. 9 ustawy o zmianie ustawy    
o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który mówi, że pierwsze 
sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami obejmuje 
okres od dnia uchwalenia pierwszego planu gospodarki odpadami do dnia                   
31 grudnia 2006 roku).   
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Sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami 
zostanie przedłożone Radzie Powiatu i Zarządowi Województwa. 
 

W dniu 26 maja 2004r. Uchwałą Nr XV/108/2005 Rada Powiatu              
w Szydłowcu przyjęła „Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki 
Odpadami dla Powiatu Szydłowieckiego”.  Zadania ujęte w Planie Gospodarki 
Odpadami dla Powiatu Szydłowieckiego obejmują lata 2004-2006 – zadania 
krótkookresowe oraz zadania długookresowe 2007-2011.  
 

Sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami 
dla Powiatu Szydłowieckiego obejmuje lata 2004-2006. 
 

Poszczególne rozdziały raportu zawierają:
Rozdział 2. Rodzaj i ilość odpadów poddanych poszczególnym procesom 
unieszkodliwiania i odzysku zawiera informacje o ilości i strukturze odpadów 
na poszczególnych etapach gospodarowania odpadami na terenie powiatu                        
w latach 2004-2006. Mając na uwadze art.15 ust.7 ustawy o odpadach                            
w analizie odniesiono się do oceny zmian ilości oraz kierunków postępowania z 
następującymi rodzajami odpadów: 

� odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających 
biodegradacji, 

� odpady opakowaniowe, 
� odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz 

infrastruktury drogowej, 
� opony oraz odpady niebezpieczne, w tym: 

• pojazdy wycofane z eksploatacji, 
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  
• PCB, 
• azbest, 
• odpady medyczne i weterynaryjne, 
• oleje odpadowe, 
• baterie i akumulatory. 

 
Rozdział 3. Stan formalno-prawny instalacji do odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów zawiera zestaw informacji określający stan formalno-prawny oraz 
techniczny składowisk zlokalizowanych na terenie Powiatu Szydłowieckiego, na 
dzień 31 grudnia 2006 roku.  Do dokumentu dołączone zostały karty składowisk 
odpadów. 
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Rozdział 4. Stan realizacji zaplanowanych celów i działań ujętych w 
powiatowym planie gospodarki na lata 2004-2006 zawiera informacje 
dotyczące realizacji zaplanowanych celów i działań zmierzających do poprawy 
sytuacji w zakresie gospodarki odpadami na terenie powiatu Szydłowieckiego, 
w tym: 

� działań zmierzających do zapobiegania powstawania odpadów, 
� działań zmierzających do ograniczenie ilości odpadów i ich 

negatywnego oddziaływania na środowisko, 
� działań wspomagających prawidłowe postępowanie z odpadami                          

w zakresie zbierania, transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych, 

� planu redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów, 

� planu zamykania instalacji, w szczególności składowisk odpadów            
i spalarni odpadów niespełniających wymagań ochrony środowiska, 
których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub 
jest nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych, wynikającego                  
z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. 

 
W pierwszej kolejności odniesiono się do przedsięwzięć, które wynikają
z Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, a zostały przypisane samorządom 
powiatowym z terminem realizacji obejmującym lata 2004-2006. 
 
Rozdział 5. Ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych 
przedsięwzięć jest próbą podliczenia i wykonania oceny od strony finansowej 
poszczególnych zadań zapisanych w powiatowym planie gospodarki odpadami. 
Zadania zostały podzielone na cztery grupy, tzn. przedsięwzięcia w zakresie 
gospodarki odpadami: 

� komunalnymi, 
� opakowaniowymi, 
� w sektorze gospodarczym, 
� niebezpiecznymi. 

 
Rozdział 6. Ocena systemu monitoringu jest podsumowaniem sprawozdania                 
z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami przedstawiającym sposób 
oraz stopień realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie,                                       
z uwzględnieniem ich jakości i ilości poprzez analizę wskaźnikową.

Rozdział 7. Podsumowanie zawiera krótkie informacje dotyczące ogólnej oceny 
stanu realizacji planu gospodarki w ujęciu rzeczowym i finansowym, osiągania 
zamierzonych celów, realizacji zadań oraz monitoringu.  
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Sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami 
sporządzono w oparciu o informacje uzyskane z urzędów gmin powiatu 
Szydłowieckiego oraz Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.  
 Autorzy sprawozdania: PPUH „BaSz” 
 Starostwo Powiatowe w Szydłowcu 
 
2. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom 
unieszkodliwiania i odzysku 
 

Powiat szydłowiecki położony jest w południowej części 
województwa mazowieckiego. Powierzchnia Powiatu Szydłowieckiego wynosi                  
ok. 524 km2, a zamieszkuje go około 42 tys. mieszkańców. W skład powiatu 
wchodzi Miasto i Gmina Szydłowiec oraz gminy: Chlewiska, Jastrząb, Mirów i 
Orońsko. 
 Podstawową metodą unieszkodliwiana odpadów komunalnych, 
największej grupy odpadów powstających na terenie powiatu jest składowanie. 
Na terenie powiatu zlokalizowane są cztery składowiska w miejscowościach: 
Szydłowiec (Gmina Szydłowiec), Guzów (Gmina Orońsko), Broniów (Gmina 
Chlewiska) ora Jastrząb-Czerwienica (Gmina Jastrząb). Obecnie funkcjonują
tylko dwa z nich: składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w 
Szydłowcu oraz składowisko w Guzowie.  Systemem zorganizowanej zbiórki 
odpadów komunalnych objętych jest 100% mieszkańców powiatu. Zbiórka i 
transport odpadów komunalnych realizowana jest w sposób zorganizowany 
przez wyspecjalizowane firmy. 
W okresie sprawozdawczym stosowne zezwolenia Wójtów Gmin na 
świadczenie usług w zakresie usuwania, wykorzystania i unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych z terenu poszczególnych gmin posiadały następujące 
podmioty: 
1.Gmina Chlewiska: 

� P.U.H.U. „EKO-SAM ŚWIĘTOKRZYSKI” s.c., ul. Kościelna 7, 
Skarżysko Kościelne 

� Miejskie Usługi Komunalne Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 103, Skarżysko 
Kamienna 

� Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych „Almax” Sp. z o.o.,               
ul. Wrocławska 3, Radom 

2. Gmina Jastrząb: 
� Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych „Almax” Sp. z o.o.,               

ul. Wrocławska 3, Radom (decyzja BGK:7062a/1/2006 z 02.01.2006r. 
do 31.12.2007r.) 

� „ATK”–Kucharczyk Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych,                       
ul. Kalinowa 6, Radom (decyzja ROŚ 6432/2/01 z 04.12.2001r. do 
04.12.2011r.) 
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� Miejskie Usługi Komunalne Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 103, Skarżysko 
Kamienna (decyzja BGK:7062a/1/2007 z 02.02.2007r. do 
31.12.2007r.)  

3. Gmina Mirów: 
� P.U.H.U. „EKO-SAM ŚWIĘTOKRZYSKI” s.c., ul. Kościelna 7, 

Skarżysko Kościelne 
� Firma „MARKO” Marek Pogorzelski Wywóz Nieczystości Stałych i 

Płynnych 
� Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych „Almax” Sp. z o.o.,               

ul. Wrocławska 3, Radom 
3. Gmina Orońsko: 

� Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orońsku 
4. Gmina Szydłowiec: 

� Miejskie Wysypisko Śmieci w Szydłowcu 
� Przedsiębiorstwo Usługowo – Remontowo - Budowlane, Wywóz 

Nieczystości Płynnych i Stałych Maciej Gwarek, 
� Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych „Almax” Sp. z o.o.,               

ul. Wrocławska 3, Radom  
� Firma „MARKO” Marek Pogorzelski Wywóz Nieczystości Stałych i 

Płynnych 
 
Tabela 1. Ilość i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym 
procesom unieszkodliwiania na terenie gmin powiatu  w latach 2004-2006: 
 

Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 
Kod 

odpadu 
 

Masa 
[Mg] 

Oznaczenie 
procesu 

unieszkodli- 
wiania 

 
Masa  
[Mg] 

Oznaczenie 
procesu 

unieszkodli-
wiania 

 
Masa  
[Mg] 

Oznaczenie 
procesu 

unieszkodli-
wiania 

15 01 06 - - 3,00 D5 - - 
15 01 07 - - 3,10 D5 - - 
19 05 01 - - - - 6,8 D5 
19 08 01 7,40 D5 - - - - 
19 08 02 4,40 D5 - - - - 
19 08 05 - - - - 12,0 D5 
19 12 01 - - - - 1,7 D5 
19 12 03 - - - - 0,7 D5 
20 02 02 - - 3,5 D5 - - 
20 02 03 - - - - 4,9 D5 
20 03 01 3622,90 D5 4753,37 D5 4835,59 D5 

* wg informacji Urzędów Gmin 
 
Powyższe dane wskazują na wzrost ilości zmieszanych odpadów komunalnych 
pochodzących z gospodarstw indywidualnych, które następnie deponowane są
na składowiskach odpadów, co jest zgodne z przyjętą w Planem Gospodarki 
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Odpadami dla Powiatu Szydłowieckiego, prognozą, iż w wyniku rosnącego 
poziom życia mieszkańców ilość odpadów powstająca na danym terenie, 
przynajmniej będzie systematycznie rosnąć. Przy założeniu, że przeciętnie 1 
osoba w powiecie szydłowieckim wytwarza ok. 230 kg (0,23 Mg) odpadów 
komunalnych rocznie, to przy około 42 tys. osób zamieszkałych teren powiatu, 
szacunkowo wytwarzanych jest ok. 9660 Mg odpadów komunalnych rocznie. Z 
powyższego wynika, że jedynie około 50 % ilości odpadów wytwarzanych na 
terenie powiatu jest zbierana i składowana na składowisku.  
W analizie wielkości strumienia odpadów komunalnych wytwarzanych na 
terenie powiatu, należy również uwzględnić, że w wielu gospodarstwach 
domowych prowadzone jest segregowanie odpadów komunalnych na odpady 
ulegające biodegradacji, papier i tektura, popioły, szkło, gruz budowlany, 
odpady wielkogabarytowe oraz złom. Posegregowane odpady są
kompostowane, spalane z odzyskiem energii, zagospodarowywane do prac 
niwelacyjnych, sprzedawane we własnym zakresie, odbierane przez 
wyspecjalizowaną firmę. Należy przyjąć, że około 15% odpadów komunalnych 
powstających na terenie gminy to odpady biodegradowalne, około 10,0% to 
odpady budowlane. 
 
Selektywna zbiórka odpadów

Na terenie czterech gmin powiatu: Szydłowiec, Chlewiska, Mirów i 
Jastrząb prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów systemem workowym. 
Charakterystyka systemu selektywnej zbiórki w poszczególnych gminach 
przedstawia się następująco: 
 

• Gmina Chlewiska 
Od lutego 2004 roku wprowadzona została selektywna zbiórka odpadów 
komunalnych (system workowy). Odpady segregowane są przez mieszkańców i 
transportowane bezpośrednio z gospodarstw domowych do przetworzenia i 
odzysku.  Ilość zebranych odpadów: 
- w 2005 rok u- 89 Mg, w tym: 

� papier i tektura – 14 Mg, 
� tworzywa sztuczne – 36 Mg, 
� metal – 4 Mg, 
� szkło – 35 Mg 

- 2006 roku - 104 Mg, w tym : 
� papier i tektura –10 Mg, 
� tworzywa sztuczne – 24 Mg, 
� metal – 27 Mg, 
� szkło – 43 Mg 
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• Gmina Jastrząb
Od sierpnia 2006 roku na terenie gminy prowadzona jest selektywna zbiórka 
odpadów systemem workowym: plastik, szkło, metal. Ilość zebranych odpadów: 
- 2006 roku – 24,03 Mg, w tym : 

� papier i tektura – 4,96 Mg, 
� tworzywa sztuczne – 5 Mg, 
� metal – 12,2 Mg, 
� szkło – 1,87 Mg 

Ponadto zebrano 0,3 Mg odpadów garbarskich i 0,35 Mg materiałów 
konstrukcyjnych zawierających azbest.  
 

• Gmina Mirów 
Od 2005 roku gmina Mirów prowadzi selektywną zbiórkę odpadów „u źródła” 
systemem workowym (makulatura, szkło, złom, tworzywa sztuczne)  Odbiór 
odpadów następuje raz w miesiącu. W poszczególnych latach zebrano 
następujące ilości odpadów: 
- w 2005 rok u -65,1 Mg, w tym: 

� papier i tektura – 11,5 Mg, 
� tworzywa sztuczne – 4,6 Mg, 
� metal – 7,8 Mg, 
� szkło – 41,2 Mg 

- 2006 roku – 35,21 Mg, w tym : 
� papier i tektura – 1,9 Mg, 
� tworzywa sztuczne – 3,15 Mg, 
� metal – 2,86 Mg, 
� szkło – 27,3 Mg 

Koszty zakupu worków do segregacji odpadów ponosi gmina. 
 

• Gmina Szydłowiec 
Od 2006 roku na terenie gminy prowadzona jest segregacja odpadów „u źródła”  
- system workowy (makulatura, szkło, plastik).  
W poszczególnych latach zebrano następujące ilości odpadów: 

� 2003r. – 1427,15 Mg:  
• nie było segregacji odpadów 

� 2004r. – 2080,45 Mg, w tym: 
• nie było segregacji odpadów 

� 2005r. – 2433,57 Mg, w tym: 
• szkło 4,3 Mg,  
• makulatura 1,0 Mg,  
• plastik, folia 3,5 Mg 
 



Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Szydłowieckiego 
___________________________________________________________________________ 

 10

� 2006r. – 2377,09 Mg, w tym: 
• makulatura 2,70 Mg,  
• szkło 5,6 Mg 
• plastik, folia 2,00 Mg 

Koszty zakupu worków do segregacji odpadów „u źródła” ponosi gmina. 
 
Na terenie gminy Orońsko nie została wprowadzona selektywna zbiórka 
odpadów opakowaniowych. Gospodarka odpadami opakowaniowymi na terenie 
gminy nie została zorganizowana z uwagi na brak wystarczających środków. 

Tabela 2. Ilość i rodzaje odpadów zebranych w wyniku selektywnej zbiórki z 
terenu powiatu (wg inf. z gmin powiatu szydłowieckiego):  
 

Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 
Kod 

odpadu* 
 

Masa [Mg] 
Oznaczenie 

procesu 
odzysku 

 
Masa [Mg] 

Oznaczenie 
procesu 
odzysku 

 
Masa [Mg] 

Oznaczenie 
procesu 
odzysku 

15 01 01 - - 10,775 R14 1,31 R14 
15 01 02 2,936 R14 11,711 R14 9,82 R14 
15 01 05 3,5 R14 0,82 R14 0,854 R14 
15 01 04 0,103 R14 7,3834 R14 9,941 R14 
15 01 06 - - 3,00 R14 - - 
15 01 07 4,14 R14 59,98 R14 43,89 R14 
16 02 13 - - - - 0,093 R14 
16 02 17 - - - - 0,27 R14 
17 04 05 - - - - 0,365 R5 
20 01 01 - - 14,0 R14 14,96 R14 
20 01 02 - - 35,0 R14 44,87 R14 
20 01 39 - - 36,0 R14 29,0 R14 
20 01 40 - - 4,0 R14 39,2 R14 
20 03 07 - - - - 80,0 R5 

W chwili opracowywania Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu 
Szydłowieckiego w jednej gminie powiatu (gm.Mirów) prowadzona była
selektywna zbiórka odpadów. Obecnie system segregacji odpadów metodą „u 
źródła” funkcjonuje już w czterech gminach.  
 

3. Stan formalno-prawny instalacji do odzysku oraz unieszkodliwiania 
odpadów 
 

Na terenie Powiatu Szydłowieckiego eksploatowane są obecnie dwa 
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowane na 
terenie gminy Szydłowiec oraz na terenie gminy Orońsko (miejscowość 
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Guzów). Dwa funkcjonujące składowiska w miejscowości Broniów (gmina 
Chlewiska) oraz w Jastrzębiu-Czerwienicy (gmina Jastrząb) zostały zamknięte.  

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Szydłowcu 
Składowisko odpadów komunalnych w Szydłowcu wybudowane zostało
w 1991 roku. Położone jest w zachodniej części miasta, przy ul. Piaskowej                
w odległości 2 km od centrum Szydłowca, lokalizacja jest stosunkowo 
korzystna i akceptowana przez ludność. Bezpośrednie otoczenie składowiska 
stanowią: od strony północnej, wschodniej i południowej pola uprawne, a od 
strony zachodniej tereny leśne. Najbliższe zabudowania mieszkalne położone są
w odległości ok. 500 m w kierunku wschodnim i południowym od składowiska.  
Właścicielem składowiska jest Urząd Miejski w Szydłowcu, natomiast 
użytkownikiem i zarządzającym jest Jednostka Budżetowa Miejskie Wysypisko 
Śmieci. Ogólna powierzchnia składowiska wynosi 3,33 ha, w tym powierzchnia 
czaszy wynosi 1,58 ha. Pierwotnie pod teren składowiska przeznaczono obszar, 
który w przeważającej części stanowiły nieużytki  oraz częściowo grunty rolne 
V i VI klasy. W jego zachodniej części znajdował się niewielki zbiornik wód 
powierzchniowych, utrzymujących się w glinach, natomiast w części 
wschodniej znajdowało się wyrobisko, gdzie eksploatowany był piasek i żwir. 
W czasie budowy składowiska nierówności terenu zostały zasypane, 
uformowano czaszę składowiska przez wykonanie obwałowań. Podłoże
składowiska  uszczelniono gliną – grubość warstwy 0,5 m. Składowisko ma 
charakter nadpoziomowy, odpady gromadzone są do wysokości 1,5 – 2,0 m.  Na 
składowisku deponowane są odpady komunalne, wytwarzane w gospodarstwach 
domowych, podobne do komunalnych pochodzące z zakładów oraz skratki                  
i piasek z gminnej oczyszczalni ścieków.  Składowisko obsługuje teren miasta            
i gminy Szydłowiec, zakwalifikowane jest do składowisk odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne. Składowisko jest ogrodzone siatką stalową, wjazd 
zabezpieczony jest bramą wjazdową zamykaną na kłódkę zabezpieczającą przed 
dostępem osób nieuprawnionych. Przy bramie wjazdowej umieszczone są
tablice informacyjne. Są na nich umieszczone informacje dotyczące godzin 
pracy składowiska, nazwy i adresy zarządzającego składowiskiem oraz stawek 
opłat za składowanie odpadów. Na osobnej tablicy umieszczono spis odpadów 
nie dopuszczonych do składowania na składowisku. Składowisko jest 
wyposażone w samochodową wagę odpadów. Przy odbiorze odpady są ważone, 
waga została zamontowana w 2006 r. Na składowisku zapewniony jest 
całodobowy dozór. Na terenie składowiska zlokalizowane są budynki: garaż i
zaplecze socjalne pracowników: budynki te wymagają remontu. Składowisko 
posiada zorganizowany drenaż odcieków na całej powierzchni niecki. Drenaż
składa się z rur bocznych drenujących dno niecek oraz rury głównej 
doprowadzającej odcieki do zbiornika odcieków. Wody odciekowe są okresowo 
wywożone wozami asenizacyjnymi do miejskiej oczyszczalni ścieków. Za 
bramą znajduje się brodzik dezynfekcyjny do dezynfekcji kół samochodów 
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wyjeżdżających ze składowiska, ze studzienką zbiorczą. Plac manewrowy 
między drogą dojazdową, a czaszą składowiska wyłożony jest bloczkami 
betonowymi.  
Zaplecze sprzętowe na składowisku składa się z: 

- spycharka gąsienicowa DT-75 do rozplantowywania odpadów, 
- ciągnik z przyczepą (do wszelkiego rodzaju prac, w tym dowozu 

materiału na warstwy izolacyjne, prac porządkowych), 
- ruchome, rozkładane siatki do osłony miejsc rozładunku odpadów. 

Okres funkcjonowania składowiska odpadów w Szydłowcu  przewiduje się –
zgodnie z uzyskanymi zezwoleniami – do 2006 roku, a po modernizacji do 
końca 2009 roku. W niedalekiej przyszłości zajdzie więc konieczność jego 
zamknięcia i przeprowadzenia rekultywacji. Prace rekultywacyjne powinny 
zostać wykonane w sposób zabezpieczający składowisko odpadów przed 
infiltracją wód opadowych, integrujący obszar składowiska z otaczającym 
środowiskiem oraz umożliwiający obserwację wpływu składowiska na 
środowisko. Po zakończeniu eksploatacji składowiska powstanie sztuczne 
wzniesienie, które powinno zostać uszczelnione, a następnie przykryte warstwą
ziemi o miąższości nie mniejszej niż 1,0 m z 0,3 m warstwą gleby pozwalającą
na wegetację roślin sprzyjającą procesom ewapotranspiracji. Szczegółowy 
zakres rzeczowy prac rekultywacyjnych powinien zawierać „Projekt 
wykonawczy rekultywacji składowiska...”, stanowiący odrębne opracowanie.  
 

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości 
Guzów (Gmina Orońsko) 

Składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Guzów zostało oddane do 
eksploatacji w 1993 roku, gdzie  zostało złożonych przez 11 lat szacunkowo 
7932,60 Mg odpadów (na dzień 31.12.2003 r.). Składowisko obsługuje 
mieszkańców gminy Orońsko, a także gminy Chlewiska i Mirów (odpady 
bytowe z selektywnej zbiórki). Na terenie gminy opróżnianiem pojemników                      
i transportem odpadów komunalnych niesegregowanych zajmuje się Zakład 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orońsku. Odpady z „czarnego” 
worka z gminy Chlewiska oraz odpady z Urzędu Gminy w Mirowie dostarczane 
są przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „EKO-SAM” S.C. W 2003 roku 
został wykonany przegląd ekologiczny składowiska w Guzowie, którego celem 
było określenie stanu składowiska oraz identyfikacja i ocena wszystkich 
zagrożeń środowiskowych, jakie mogą powstać w wyniku eksploatacji 
wysypiska. Składowisko położone jest na gruntach wsi Guzów, w odległości  
ok. 2 km na północ od wsi Guzów i ok. 450 m na południe od linii kolejowej 
prowadzącej z Tomaszowa Mazowieckiego do Radomia. Powierzchnia czynna 
składowiska wynosi 1,30 ha i jest obwałowane i zabezpieczona ogrodzeniem 
wykonanym z siatki. Posiada  drenaż odcieków i brodzik dezynfekcyjny, a także
uszczelnienie dna 0,5 m warstwa gliny, brak jest rowów opaskowych. 
Składowisko ma charakter podpoziomowy, gdyż jego czasza została
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zlokalizowana w obniżeniu terenu. Na składowisku gromadzone są odpady 
niesegregowane. Zamknięcie wysypiska przewidziane jest na lata 2007-2011. Po 
zakończeniu eksploatacji składowisko powinno zostać poddane rekultywacji               
w kierunku łąkowo-leśnym. Projekt rekultywacji powinien zawierać aktualne 
metody zabezpieczenia powierzchni składowiska przed przedostaniem się wody 
opadowej w głąb składowiska. 
 

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości 
Broniów (Gmina Chlewiska) 

 
Składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Broniów zostało
uruchomione w 1988 roku, obsługiwało mieszkańców i podmioty gospodarcze z 
terenu gminy Chlewiska. Wywozem odpadów z pojemników na wysypisko 
zajmował się Referat Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy w 
Chlewiskach. W 2003 roku wykonano instrukcję eksploatacji składowiska 
odpadów, którego celem było opracowanie zbioru zasad i zaleceń dotyczących 
ekonomicznej i bezpiecznej eksploatacji składowiska, jak również metod 
ograniczenia negatywnego wpływu eksploatacji składowiska na środowisko 
naturalne i poziom uciążliwości obiektu dla okolicznej ludności. 
Składowisko zlokalizowane jest w odległości ok. 1 km od wsi Broniów oraz 1,7 
km na północ od drogi Szydłowiec – Przysucha. Łączna powierzchnia 
ogrodzonego składowiska wynosi 0,3 ha, brak jest drenażu odcieków, zbiornika 
odcieków, brodzika do dezynfekcji samochodów dowożących odpady. Czasza 
składowiska wypełniona jest w 90% odpadami. Eksploatacja składowiska 
prowadzona była na tym obiekcie do końca 2004 roku. Po zakończeniu 
eksploatacji składowisko poddane zostało rekultywacji.   

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości 
Jastrząb-Czerwienica (Gmina Jastrząb) 

 
Na terenie gminy Jastrząb od 1988 roku do końca listopada 2004 roku 
funkcjonowało składowisko w Jastrzębiu Czerwienicy. Zostało ono 
uruchomione w wyrobisku po eksploatacji żwirów, nie było ono urządzone (nie 
wykonano uszczelnienia podłoża, nie wykonano drenażu z systemem 
gromadzenia odcieków) i ma cechy składowiska potocznie nazwanego 
„dzikim”. Od początku eksploatacji składowiska na powierzchni 1 ha zostało
złożonych 1492,2 Mg odpadów.  Składowisko zostało obsadzone drzewami, 
które częściowo tworzą rolę filtra biologicznego i izolację otoczenia od 
uciążliwych wpływów dla obiektów komunalnych. W 2005 roku został
wykonany przegląd ekologiczny składowiska  odpadów komunalnych w 
Jastrzębiu Czerwienicy. Starosta zobowiązał Wójta Gminy do przedłożenia 
projektu technicznego zamknięcia składowiska odpadów oraz harmonogramu 
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działań związanych z rekultywacją. Decyzją Starosty nr RO-7644-6-3/05 z dnia 
11 lipca 2005 roku nastąpiła zgoda na zamknięcie składowiska w Jastrzębiu-
Czerwienicy. Niezbędne jest przeprowadzenie rekultywacji, np. poprzez 
zalesianie, pozostałych wyrobisk po eksploatacji żwirów, które występują od 
strony południowej składowiska, aby nie dopuścić do tworzenia się kolejnych 
„dzikich” wysypisk odpadów (wyrobiska te nie są jeszcze zanieczyszczone 
odpadami).   
 
W celu kompletnego i jednolitego zestawu informacji określającego stan 
formalno-prawny oraz techniczny składowisk odpadów zlokalizowanych na 
terenie powiatu przygotowano i przedstawiono poniżej karty składowisk.  
 
Tabela 3. Karta składowiska odpadów w Szydłowcu – stan na dzień
31 grudnia 2006r. 

Lp. Elementy charakterystyki 
składowiska odpadów Zakres danych Informacje o składowisku 

1. Ogólne informacje o obiekcie 

1.1. Nazwa i adres składowiska 
odpadów  

Składowisko odpadów w m. 
Szydłowiec 

ul. Piaskowa 21 
26-500 Szydłowiec  

1.2. Gmina  Szydłowiec 
1.3. Powiat  Szydłowiecki 
1.4. Województwo  Mazowieckie 
1.5. REGON   000523790 
1.6. NIP   799-13-72-685 
1.7. Typ składowiska  [N/O/IN; OUO] IN 

1.8. Nazwa i adres właściciela 
składowiska odpadów 

Podać, czy jest to jednostka 
samorządu terytorialnego, 

Skarbu Państwa, 
przedsiębiorca prywatny, 

kapitał mieszany (podać%
udziału jednostek 

samorządu terytorialnego) 

Gmina Szydłowiec – 
jednostka samorządu

terytorialnego  

1.9. REGON  000523790 
1.10. NIP   799-13-72-685 

1.11. Nazwa i adres właściciela gruntu 
pod składowiskiem odpadów 

Podać, czy jest to jednostka 
samorządu terytorialnego, 

Skarbu Państwa, 
przedsiębiorca prywatny, 

kapitał mieszany (podać%
udziału jednostek 

samorządu terytorialnego) 

Gmina Szydłowiec – 
jednostka samorządu

terytorialnego  

1.12. REGON  000523790 
1.13. NIP   799-13-72-685 



Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Szydłowieckiego 
___________________________________________________________________________ 

 15

1.14.
Nazwa i adres zarządzającego 
składowiskiem odpadów 
 

Podać, czy jest to jednostka 
samorządu terytorialnego, 

Skarbu Państwa, 
przedsiębiorca prywatny, 

kapitał mieszany (podać%
udziału jednostek 

samorządu terytorialnego) 

Burmistrz Miasta w 
Szydłowcu 

ul. Garbarska 17  
26-500 Szydłowiec 

1.15 REGON   000523790 
1.16 NIP   799-13-72-685 

1.17 
Czy kierownik składowiska 
odpadów posiada wymagane 
kwalifikacje? 

[TAK/NIE] 
Tak 

1.18. Liczba kwater SZT. 4 
1.19. Liczba kwater eksploatowanych SZT. aktualnie 1 
1.20. Liczba kwater zamkniętych SZT. 0 

1.21. Czy składowisko jest w trakcie 
budowy? [TAK/NIE] Nie 

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

[TAK/NIE] 
Tak 

1.23. Czy składowisko jest w trakcie 
rekultywacji? [TAK/NIE] Nie 

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

[TAK/NIE] 
Nie 

1.25 Czy składowisko jest w okresie 
po zakończeniu monitoringu? [TAK/NIE] Nie 

2. Decyzje administracyjne 

2.1. Decyzja lokalizacyjna 
(jeśli dotyczy) 

Podać: organ wydający, 
datę wydania decyzji, 

znak decyzji. 

Naczelnik Miasta i Gminy 
Szydłowiec  

znak decyzji GT-IV-8335/7/87

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

Podać: organ wydający, 
datę wydania decyzji, 

znak decyzji. 

b.d. 

2.3. Pozwolenie na budowę

Podać: organ wydający, 
datę wydania decyzji, 
znak decyzji; wskazać,

jeśli decyzja została
uchylona. 

Naczelnik Miasta i Gminy 
Szydłowiec 

data 03.11.1987r.,  
znak decyzji GT-IV-

8241/20/87 

2.4. Pozwolenie na użytkowanie  
(jeśli dotyczy) 

Podać: organ wydający, 
datę wydania decyzji, 

znak decyzji. 

Nie dotyczy 

2.5. 

Decyzja o wykonaniu przeglądu
ekologicznego na podstawie 
art.33 ust.1 ustawy 
wprowadzającej* 

Podać: organ wydający, 
datę wydania decyzji, 

znak decyzji. 

-

2.6. 

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

Podać: organ wydający, 
datę wydania decyzji, 

znak decyzji, wyznaczony 
rok dostosowania. 

-
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2.7. 

Czy treść decyzji o dostosowaniu 
na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 
ustawy wprowadzającej* została
wykonana?  

[tak/nie] 
Jeśli nie, to wyjaśnić
które postanowienia i 
dlaczego nie zostały

wykonane. 
 

nie dotyczy 

2.8. Czy decyzja o dostosowaniu 
została przedłużona? 

Jeśli tak, to na podstawie 
jakiej decyzji – podać:

podstawę prawną, organ 
wydający, datę wydania 
decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

nie dotyczy 

2.9. Czy przedłużona decyzja została
wykonana? 

[tak/nie] 
Jeśli nie, to wyjaśnić
które postanowienia i 
dlaczego nie zostały

wykonane. 
 

nie dotyczy 

2.10. Rok faktycznego dostosowania 
składowiska odpadów 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 decyzji, 

znak decyzji, wyznaczony 
rok dostosowania. 

Starosta Szydłowiecki 
26.10.2004r. 

znak decyzji RO-7644-1/04 

2.12.

Czy decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 
ustawy wprowadzającej* została
wykonana?  

[tak/nie] 
Jeśli nie, to wyjaśnić
które postanowienia i 
dlaczego nie zostały

wykonane. 

Tak 

2.13. Czy decyzja o dostosowaniu 
została przedłużona? 

Jeśli tak, to na podstawie 
jakiej decyzji – podać:

podstawę prawną, organ 
wydający, datę wydania 
decyzji, znak decyzji, 

wyznaczony rok 
dostosowania. 

Tak  
Starosta Szydłowiecki 

18.05.2005r. 
Znak decyzji RO-7644-

1/04/05 
Termin dostosowania 

30.09.2006r. 

2.14. Czy przedłużona decyzja została
wykonana? 

[tak/nie] 
Jeśli nie, to wyjaśnić
które postanowienia i 
dlaczego nie zostały

wykonane. 

Tak 

2.15. Rok faktycznego dostosowania 
składowiska odpadów Podać rok 2006 

2.16.

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

Podać: organ wydający, 
datę wydania decyzji, 

znak decyzji, wyznaczony 
rok zamknięcia. 

Nie dotyczy 
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2.17.

Czy decyzja o zamknięciu 
składowiska na podstawie art.33 
ust.6 ustawy wprowadzającej* 
została wykonana? 

[tak/nie] 
Jeśli nie, to wyjaśnić

dlaczego. 

-

2.18. Czy decyzja o zamknięciu została
przedłużona? 

Jeśli tak, to na podstawie 
jakiej decyzji – podać:

podstawę prawną, organ 
wydający, datę wydania 
decyzji, wyznaczony rok 

zamknięcia. 

-

2.19. Czy przedłużona decyzja o 
zamknięciu została wykonana? 

[tak/nie] 
Jeśli nie, to wyjaśnić

dlaczego. 

-

2.20.

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

Podać: organ wydający, 
datę wydania decyzji, 

znak decyzji, wyznaczony 
rok zamknięcia, datę

zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

-

2.21.

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

Podać: organ wydający, 
datę wydania decyzji, 

znak decyzji, wyznaczony 
rok zamknięcia, datę

zaprzestania 
przyjmowania odpadów 

-

2.22. Rok faktycznego zamknięcia 
składowiska odpadów Podać datę zamknięcia. 2009r. 

2.23.
Decyzja zatwierdzająca 
instrukcję eksploatacji 
składowiska 

Podać: organ wydający, 
datę wydania decyzji, 

znak decyzji. 

Starosta Szydłowiecki 
03.03.2003r.,  

Znak decyzji RO-7644-4/03  
oraz 02.09.2005r. 
RO-7644-4/03/05 

2.24.
Czy decyzja zatwierdzająca 
instrukcję eksploatacji 
składowiska była czasowa? 

Jeśli tak, to wskazać na
jaki okres. 

Nie 

2.25.

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

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

obowiązywania. 

Starosta Szydłowiecki 
14.09.2005r. 

Znak decyzji RO-7644-38-
1/05 

Termin obowiązywania 
30.04.2007r. 

2.26. Pozwolenie zintegrowane (jeśli 
dotyczy) 

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

obowiązywania. 

Nie 

2.27.
Czy składowisko jest 
przewidziane do uzyskania 
pozwolenia zintegrowanego? 

Jeśli tak, to podać termin 
(planowany) złożenia 

wniosku. 

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

Jeśli tak, to podać dane 
nt. decyzji: podstawę

prawną, organ wydający, 
datę wydania decyzji, 
znak decyzji, termin 

wstrzymania działalności. 

Nie 

3. Bazy danych i wykazy 

3.1. 

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

[TAK/NIE] 

Tak 

3.2. 
Czy w wojewódzkim palnie 
gospodarki odpadami określono 
termin zamknięcia składowiska? 

Jeśli tak, to podać rok. 
Tak 

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

[TAK/NIE] 
Tak 

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

[TAK/NIE] 
Tak 

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

[TAK/NIE] 
Tak 

3.6. 

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

[TAK/NIE] 

Tak 

3.7. 

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

[TAK/NIE] 

Tak 

3.8. 

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

[TAK/NIE] 

Tak 

4. Wymagania techniczne 
4.1. Pojemność całkowita Mg ok. 24 000,0 Mg 
4.2. Pojemność zapełniona Mg ok. 19 500  Mg 

4.3. Pojemność pozostała do
zapełnienia Mg ok. 4 500,0 Mg 

4.4. Powierzchnia w granicach 
korony ha  3,33 ha 

4.5. Uszczelnienie Brak [TAK/NIE] Tak 
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Naturalna bariera 
geologiczna (rodzaj, 

miąższość, współczynnik 
filtracji) 

Naturalne 

Sztuczna bariera 
geologiczna (rodzaj, 

miąższość, współczynnik 
filtracji) 

-

Izolacja syntetyczna 
(materiał, grubość)

-

Brak [TAK/NIE] Tak 
Warstwa drenażowa 

(miąższość, współczynnik 
filtracji) 

-

Kolektory (materiał,
średnica) 

-

Ukształtowanie misy 
(nachylenie wzdłuż

kolektorów i w kierunku 
kolektorów, %) 

-4.6. Drenaż odcieków 

Zewnętrzny system 
rowów 

drenaż ze zbiornikiem na 
odcieki 

Brak [TAK/NIE] Tak 

4.7. Gromadzenie odcieków W specjalnych 
zbiornikach (pojemność,

m3)

zbiornik o pojemności 120 m3

Odprowadzenie do 
kanalizacji miejskiej 

[tak/nie] 

Nie, przepompowywanie na 
składowisko 

Wywóz do oczyszczalni 
miejskiej [tak/nie] 

Nie 

Wykorzystanie do celów 
technologicznych 

(jakich?) 
Nie 4.8. Postępowanie z odciekami 

Oczyszczanie lub 
podczyszczanie we 

własnej oczyszczalni 
(odbiornik ścieków 

oczyszczonych) 

Nie 

Brak [TAK/NIE] Nie 
Z emisją do atmosfery - 
Spalanie w pochodni - 4.9. Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego 
Odzysk energii - 

Brak [TAK/NIE] Tak  4.10. Pas zieleni Szerokość pasa [m] 8-15 m 
4.11. Ogrodzenie [TAK/NIE] Tak 
4.12. Rejestracja wjazdów [TAK/NIE] Tak 
4.13. Ewidencja odpadów [TAK/NIE] Tak 
4.14. Waga [TAK/NIE] Tak 
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4.15. Urządzenie do mycia i 
dezynfekcji 

[TAK/NIE] Tak 

[TAK/NIE] Tak 
4.16. Wykonywanie warstw 

przekrywających odpady Materiał (jeśli odpady, 
podać kod)

ziemia (około 90%) gruz, 
odpady budowlane 

Dane meteorologiczne 
Kontrola wykonywania 
elementów służących do 

monitoringu 
Wody powierzchniowe 

4.17. Monitoring w fazie 
przedeksploatacyjnej 

Wody podziemne 

Nie 

Opad atmosferyczny Nie 
Wody powierzchniowe Tak 

Wody odciekowe Tak 
Wody podziemne Tak 

Gaz składowiskowy Tak 
Osiadanie powierzchni 

składowiska Tak 

4.18.
Monitoring w fazie 
eksploatacyjnej lub 
poeksploatacyjnej 

Struktura i skład odpadów Tak 
5. Dofinansowanie 

5.1. 

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

Jeśli tak, to wskazać
szacunkową całkowitą
kwotę i środki własne 

zarządzającego. Jeśli nie, 
wstawić „0”. 

Tak/nie 

5.2. 

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

Jeśli tak, to wskazać
szacunkową całkowitą
kwotę i środki własne 

zarządzającego. Jeśli nie, 
wstawić „0”. 

Tak/nie  
Szacunkowa kwota 

6. Odpady 

6.1. 
Czy na składowisku odpadów są
deponowane odpady 
komunalne? 

[TAK/NIE] Tak 

6.2. 

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

[TAK/NIE] Nie 

6.3. 
Kody odpadów, które są
dopuszczone do składowania na 
składowisku odpadów?** 

 

02 01 03; 02 01 04; 02 01 07; 
02 01 10; 02 01 83; 02 01 99; 
02 03 02; 02 03 03; 02 03 04; 
02 03 81; 02 03 82; 02 03 99; 
02 06 01; 02 06 02; 02 06 80; 

02 06 99;  
 

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

[TAK/NIE] TAK 
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6.5. 
Kody odpadów dopuszczonych 
do odzysku na składowisku 
odpadów (jeśli dotyczy) 

Podać, w jakim celu są
wykorzystywane 

poszczególne rodzaje 
odpadów. 

 

20 01 39; 20 01 02; 20 01 01; 
20 01 40; 19 12 03; 20 01 11; 

6.6. Czy do rekultywacji 
wykorzystywane są odpady? 

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

na podstawie jakiej 
decyzji, ze wskazaniem  

podstawy prawnej, organu 
wydającego, daty decyzji, 

znaku decyzji. 

Nie 

6.7. Masa odpadów składowana w 
2003r.(jeśli dotyczy) [Mg] 1427,15 

6.8. 

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

[Mg] NIE DOTYCZY 

6.9. 

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

[Mg] 
(kod odpadów) NIE DOTYCZY 

6.10. Masa odpadów składowana w 
2004r. (jeśli dotyczy) [Mg] 2088,05 

6.11.

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

[Mg] NIE DOTYCZY 

6.12.

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

[Mg] 
(kod odpadów) NIE DOTYCZY 

6.13. Masa odpadów składowana w 
2005r. (jeśli dotyczy) [Mg] 2427,87 

6.14.

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

[Mg] 5,7 

6.15.

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

[Mg] 
(kod odpadów) NIE DOTYCZY 

6.16. Masa odpadów składowana w 
2006r. (jeśli dotyczy) [Mg] 2711,02 
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6.17.

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

[Mg] 29,7 

6.18.

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

[Mg] 
(kod odpadów) NIE DOTYCZY 

* Ustawa z dnia 21 lipca 2001r. po wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, 
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. 

** Według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie 
katalogu odpadów 

*** Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie rodzaju 
odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595) 
 
Tabela 4. Karta składowiska odpadów w Guzowie – stan na dzień
31 grudnia 2006r. 
 

Lp. Elementy charakterystyki 
składowiska odpadów Zakres danych Informacje o składowisku 

1. Ogólne informacje o obiekcie 

1.1. Nazwa i adres składowiska 
odpadów  

Składowisko odpadów w 
miejscowości Guzów, Gmina 

Orońsko 
26-505 Orońsko  

1.2. Gmina  Orońsko 
1.3. Powiat  Szydłowiecki 
1.4. Województwo  Mazowieckie 
1.5. REGON   000523790 
1.6. NIP   799-13-72-685 
1.7. Typ składowiska  [N/O/IN; OUO] IN 

1.8. Nazwa i adres właściciela 
składowiska odpadów 

Podać, czy jest to jednostka 
samorządu terytorialnego, 

Skarbu Państwa, 
przedsiębiorca prywatny, 

kapitał mieszany (podać%
udziału jednostek 

samorządu terytorialnego) 

Gmina Orońsko - jednostka 
samorządu terytorialnego  

1.9. REGON  000542971 
1.10. NIP   799-13-72-857 

1.11. Nazwa i adres właściciela gruntu 
pod składowiskiem odpadów 

Podać, czy jest to jednostka 
samorządu terytorialnego, 

Skarbu Państwa, 
przedsiębiorca prywatny, 

kapitał mieszany (podać%
udziału jednostek 

samorządu terytorialnego) 

Gmina Orońsko – jednostka 
samorządu terytorialnego  

1.12. REGON  000542971 
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1.13. NIP   799-13-72-857 

1.14.
Nazwa i adres zarządzającego 
składowiskiem odpadów 
 

Podać, czy jest to jednostka 
samorządu terytorialnego, 

Skarbu Państwa, 
przedsiębiorca prywatny, 

kapitał mieszany (podać%
udziału jednostek 

samorządu terytorialnego) 

Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Orońsku 
ul. Wesoła 8

26-505 Orońsko 

1.15 REGON   670930869 
1.16 NIP   799-14-62-135 

1.17 
Czy kierownik składowiska 
odpadów posiada wymagane 
kwalifikacje? 

[TAK/NIE] 
 

Tak 

1.18. Liczba kwater SZT. 1 
1.19. Liczba kwater eksploatowanych SZT. 1 
1.20. Liczba kwater zamkniętych SZT. 0 

1.21. Czy składowisko jest w trakcie 
budowy? [TAK/NIE] Nie 

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

[TAK/NIE] 
Tak 

1.23. Czy składowisko jest w trakcie 
rekultywacji? [TAK/NIE] Nie 

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

[TAK/NIE] 
Nie 

1.25 Czy składowisko jest w okresie 
po zakończeniu monitoringu? [TAK/NIE] Nie 

2. Decyzje administracyjne 

2.1. Decyzja lokalizacyjna 
(jeśli dotyczy) 

Podać: organ wydający, 
datę wydania decyzji, 

znak decyzji. 

Naczelnik Gminy Orońsko 
data: 17.08.1989r.  

znak decyzji CKNH-
8334/7/89/L 

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

Podać: organ wydający, 
datę wydania decyzji, 

znak decyzji. 

-

2.3. Pozwolenie na budowę

Podać: organ wydający, 
datę wydania decyzji, 
znak decyzji; wskazać,

jeśli decyzja została
uchylona. 

Urząd Rejonowy w 
Szydłowcu 

data 29.10.1991r.,  
znak decyzji UAN-V-

7351/78/91 

2.4. Pozwolenie na użytkowanie  
(jeśli dotyczy) 

Podać: organ wydający, 
datę wydania decyzji, 

znak decyzji. 

nie dotyczy 

2.5. 

Decyzja o wykonaniu przeglądu
ekologicznego na podstawie 
art.33 ust.1 ustawy 
wprowadzającej* 

Podać: organ wydający, 
datę wydania decyzji, 

znak decyzji. 

Starosta Szydłowiecki 
data 24.03.2004r. 

znak decyzji RO-7644-16/04 
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2.6. 

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

Podać: organ wydający, 
datę wydania decyzji, 

znak decyzji, wyznaczony 
rok dostosowania. 

Nie  

2.7. 

Czy treść decyzji o dostosowaniu 
na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 
ustawy wprowadzającej* została
wykonana?  

[tak/nie] 
Jeśli nie, to wyjaśnić
które postanowienia i 
dlaczego nie zostały

wykonane. 
 

Tak 

2.8. Czy decyzja o dostosowaniu 
została przedłużona? 

Jeśli tak, to na podstawie 
jakiej decyzji – podać:

podstawę prawną, organ 
wydający, datę wydania 
decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

nie dotyczy 

2.9. Czy przedłużona decyzja została
wykonana? 

[tak/nie] 
Jeśli nie, to wyjaśnić
które postanowienia i 
dlaczego nie zostały

wykonane. 
 

nie dotyczy 

2.10. Rok faktycznego dostosowania 
składowiska odpadów 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 decyzji, 

znak decyzji, wyznaczony 
rok dostosowania. 

Nie dotyczy 

2.12.

Czy decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 
ustawy wprowadzającej* została
wykonana?  

[tak/nie] 
Jeśli nie, to wyjaśnić
które postanowienia i 
dlaczego nie zostały

wykonane. 

-

2.13. Czy decyzja o dostosowaniu 
została przedłużona? 

Jeśli tak, to na podstawie 
jakiej decyzji – podać:

podstawę prawną, organ 
wydający, datę wydania 
decyzji, znak decyzji, 

wyznaczony rok 
dostosowania. 

Nie dotyczy 

2.14. Czy przedłużona decyzja została
wykonana? 

[tak/nie] 
Jeśli nie, to wyjaśnić
które postanowienia i 
dlaczego nie zostały

wykonane. 

Nie dotyczy 

2.15. Rok faktycznego dostosowania 
składowiska odpadów Podać rok -
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2.16.

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

Podać: organ wydający, 
datę wydania decyzji, 

znak decyzji, wyznaczony 
rok zamknięcia. 

Nie dotyczy 

2.17.

Czy decyzja o zamknięciu 
składowiska na podstawie art.33 
ust.6 ustawy wprowadzającej* 
została wykonana? 

[tak/nie] 
Jeśli nie, to wyjaśnić

dlaczego. 

-

2.18. Czy decyzja o zamknięciu została
przedłużona? 

Jeśli tak, to na podstawie 
jakiej decyzji – podać:

podstawę prawną, organ 
wydający, datę wydania 
decyzji, wyznaczony rok 

zamknięcia. 

-

2.19. Czy przedłużona decyzja o 
zamknięciu została wykonana? 

[tak/nie] 
Jeśli nie, to wyjaśnić

dlaczego. 

-

2.20.

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

Podać: organ wydający, 
datę wydania decyzji, 

znak decyzji, wyznaczony 
rok zamknięcia, datę

zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

-

2.21.

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

Podać: organ wydający, 
datę wydania decyzji, 

znak decyzji, wyznaczony 
rok zamknięcia, datę

zaprzestania 
przyjmowania odpadów 

-

2.22. Rok faktycznego zamknięcia 
składowiska odpadów Podać datę zamknięcia. Po 2012r. 

2.23.
Decyzja zatwierdzająca 
instrukcję eksploatacji 
składowiska 

Podać: organ wydający, 
datę wydania decyzji, 

znak decyzji. 

Starosta Szydłowiecki  
data: 03.03.2003r.,  

Znak decyzji RO-7644-5/03  
oraz data  06.10.2005r. 
Znak decyzji RO-7644-

4/03/05 

2.24.
Czy decyzja zatwierdzająca 
instrukcję eksploatacji 
składowiska była czasowa? 

Jeśli tak, to wskazać na
jaki okres. 

Nie 

2.25.

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

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

obowiązywania. 

Starosta Szydłowiecki 
data 23.10.2003r. 

Znak decyzji RO-7644-30-
1/03 oraz data 15.12.2005r. 
Znak decyzji RO-7644-53-

1/05 
Termin obowiązywania 

31.12.2012r. 
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2.26. Pozwolenie zintegrowane (jeśli 
dotyczy) 

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

obowiązywania. 

nie 

2.27.
Czy składowisko jest 
przewidziane do uzyskania 
pozwolenia zintegrowanego? 

Jeśli tak, to podać termin 
(planowany) złożenia 

wniosku. 

 
Nie 

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

Jeśli tak, to podać dane 
nt. decyzji: podstawę

prawną, organ wydający, 
datę wydania decyzji, 
znak decyzji, termin 

wstrzymania działalności. 

Nie 

3. Bazy danych i wykazy 

3.1. 

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

[TAK/NIE] 

Tak 

3.2. 
Czy w wojewódzkim palnie 
gospodarki odpadami określono 
termin zamknięcia składowiska? 

Jeśli tak, to podać rok. 
Tak 

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

[TAK/NIE] 
Tak 

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

[TAK/NIE] 
Tak 

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

[TAK/NIE] 
Tak 

3.6. 

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

[TAK/NIE] 

Tak 

3.7. 

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

[TAK/NIE] 

Tak 

3.8. 

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

[TAK/NIE] 

Tak 

4. Wymagania techniczne 
4.1. Pojemność całkowita Mg 19000 
4.2. Pojemność zapełniona Mg 14395,1 

4.3. Pojemność pozostała do
zapełnienia Mg 4604,9 
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4.4. Powierzchnia w granicach 
korony ha  1,30 ha 

Brak [TAK/NIE] Tak 
 

Naturalna bariera 
geologiczna (rodzaj, 

miąższość, współczynnik 
filtracji) 

Naturalne 
6 m warstwa gliny, 

współczynnik filtracji 
0,00001 cm/s 

Sztuczna bariera 
geologiczna (rodzaj, 

miąższość, współczynnik 
filtracji) 

-4.5. Uszczelnienie 

Izolacja syntetyczna 
(materiał, grubość)

-

Brak [TAK/NIE] Tak 
Warstwa drenażowa 

(miąższość, współczynnik 
filtracji) 

-

Kolektory (materiał,
średnica) 

-

Ukształtowanie misy 
(nachylenie wzdłuż

kolektorów i w kierunku 
kolektorów, %) 

-4.6. Drenaż odcieków 

Zewnętrzny system 
rowów 

drenaż ze studzienkami 

Brak [TAK/NIE] Tak 

4.7. Gromadzenie odcieków W specjalnych 
zbiornikach (pojemność,

m3)

Zbiornik 

Odprowadzenie do 
kanalizacji miejskiej 

[tak/nie] 

Nie 

Wywóz do oczyszczalni 
miejskiej [tak/nie] 

Tak – oczyszczalnia ścieków 
w Łaziskach 

Wykorzystanie do celów 
technologicznych 

(jakich?) 
Nie 4.8. Postępowanie z odciekami 

Oczyszczanie lub 
podczyszczanie we 

własnej oczyszczalni 
(odbiornik ścieków 

oczyszczonych) 

Nie 

Brak [TAK/NIE] Nie 
Z emisją do atmosfery - 
Spalanie w pochodni - 4.9. Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego 
Odzysk energii - 

Brak [TAK/NIE] Tak  4.10. Pas zieleni Szerokość pasa [m] - 
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4.11. Ogrodzenie [TAK/NIE] Tak 
4.12. Rejestracja wjazdów [TAK/NIE] Tak 
4.13. Ewidencja odpadów [TAK/NIE] Tak 
4.14. Waga [TAK/NIE] Nie 

4.15. Urządzenie do mycia i 
dezynfekcji 

[TAK/NIE] Tak 

[TAK/NIE] Tak 
4.16. Wykonywanie warstw 

przekrywających odpady Materiał (jeśli odpady, 
podać kod)

ziemia, gruz, odpady 
budowlane, piasek 

Dane meteorologiczne 
Kontrola wykonywania 
elementów służących do 

monitoringu 
Wody powierzchniowe 

4.17. Monitoring w fazie 
przedeksploatacyjnej 

Wody podziemne 

Nie 

Opad atmosferyczny Nie 
Wody powierzchniowe Nie 

Wody odciekowe Tak 
Wody podziemne Tak 

Gaz składowiskowy Nie 
Osiadanie powierzchni 

składowiska Nie 

4.18.
Monitoring w fazie 
eksploatacyjnej lub 
poeksploatacyjnej 

Struktura i skład odpadów Tak 
5. Dofinansowanie 

5.1. 

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

Jeśli tak, to wskazać
szacunkową całkowitą
kwotę i środki własne 

zarządzającego. Jeśli nie, 
wstawić „0”. 

Nie 

5.2. 

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

Jeśli tak, to wskazać
szacunkową całkowitą
kwotę i środki własne 

zarządzającego. Jeśli nie, 
wstawić „0”. 

Nie dotyczy 

6. Odpady 

6.1. 
Czy na składowisku odpadów są
deponowane odpady 
komunalne? 

[TAK/NIE] Tak 

6.2. 

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

[TAK/NIE] Nie 
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6.3. 
Kody odpadów, które są
dopuszczone do składowania na 
składowisku odpadów?** 

 

02 01 99; 02 03 99; 02 06 99; 
03 01 99; 04 01 99; 04 02 99; 
09 01 99; 10 01 01; 10 09 80; 
10 10 99; 12 01 01; 12 01 03; 
12 01 13; 12 01 99; 15 01 01; 
15 01 02; 15 01 03; 15 01 04; 
15 01 05; 15 01 06; 02 01 03; 
15 01 07; 15 01 09; 16 01 99; 
16 03 04; 16 03 06; 16 03 80; 
17 01 01; 17 01 82; 17 09 04; 
19 05 99; 19 08 01; 19 08 05; 
20 01 99; 20 02 03; 20 03 01; 
20 03 06; 20 03 07; 10 09 99 

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

[TAK/NIE] TAK 

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

Podać, w jakim celu są
wykorzystywane 

poszczególne rodzaje 
odpadów. 

b.d. 

6.6. Czy do rekultywacji 
wykorzystywane są odpady? 

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

na podstawie jakiej 
decyzji, ze wskazaniem  

podstawy prawnej, organu 
wydającego, daty decyzji, 

znaku decyzji. 

Nie 

6.7. Masa odpadów składowana w 
2003r.(jeśli dotyczy) [Mg] 2106,5 

6.8. 

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

[Mg] NIE DOTYCZY 

6.9. 

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

[Mg] 
(kod odpadów) NIE DOTYCZY 

6.10. Masa odpadów składowana w 
2004r. (jeśli dotyczy) [Mg] 1422,1 

6.11.

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

[Mg] NIE DOTYCZY 

6.12.

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

[Mg] 
(kod odpadów) NIE DOTYCZY 
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6.13. Masa odpadów składowana w 
2005r. (jeśli dotyczy) [Mg] 1559,4 

6.14.

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

[Mg] NIE DOTYCZY 

6.15.

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

[Mg] 
(kod odpadów) NIE DOTYCZY 

6.16. Masa odpadów składowana w 
2006r. (jeśli dotyczy) [Mg] 1653,5 

6.17.

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

[Mg] NIE DOTYCZY 

6.18.

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

[Mg] 
(kod odpadów) NIE DOTYCZY 

* Ustawa z dnia 21 lipca 2001r. po wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, 
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. 

** Według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie 
katalogu odpadów 

*** Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie rodzaju 
odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595) 
 
Tabela 5. Karta składowiska odpadów w miejscowości Broniów (gmina  
Chlewiska) – stan na dzień 31 grudnia 2005r. 
 

Lp. Elementy charakterystyki 
składowiska odpadów Zakres danych Informacje o składowisku 

1. Ogólne informacje o obiekcie 

1.1. Nazwa i adres składowiska 
odpadów  

Składowisko odpadów w m. 
Broniów 

Nr działki 774 
26-510 Chlewiska  

1.2. Gmina  Chlewiska 
1.3. Powiat  Szydłowiecki 
1.4. Województwo  Mazowieckie 
1.5. REGON   000534836 
1.6. NIP   799-14-58-141 
1.7. Typ składowiska  [N/O/IN; OUO] IN 
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1.8. Nazwa i adres właściciela 
składowiska odpadów 

Podać, czy jest to jednostka 
samorządu terytorialnego, 

Skarbu Państwa, 
przedsiębiorca prywatny, 

kapitał mieszany (podać%
udziału jednostek 

samorządu terytorialnego) 

Gmina Chlewiska - jednostka 
samorządu terytorialnego  

1.9. REGON  000534836 
1.10. NIP   799-14-58-141 

1.11. Nazwa i adres właściciela gruntu 
pod składowiskiem odpadów 

Podać, czy jest to jednostka 
samorządu terytorialnego, 

Skarbu Państwa, 
przedsiębiorca prywatny, 

kapitał mieszany (podać%
udziału jednostek 

samorządu terytorialnego) 

Wspólnota wsi Broniów 

1.12. REGON  - 
1.13. NIP   - 

1.14.
Nazwa i adres zarządzającego 
składowiskiem odpadów 
 

Podać, czy jest to jednostka 
samorządu terytorialnego, 

Skarbu Państwa, 
przedsiębiorca prywatny, 

kapitał mieszany (podać%
udziału jednostek 

samorządu terytorialnego) 

Urząd Gminy  
ul. Czachowskiego 49  

26-510 Chlewiska 

1.15 REGON   000534836 
1.16 NIP   799-14-58-141 

1.17 
Czy kierownik składowiska 
odpadów posiada wymagane 
kwalifikacje? 

[TAK/NIE] 
Nie 

1.18. Liczba kwater SZT. 1 
1.19. Liczba kwater eksploatowanych SZT. 0 
1.20. Liczba kwater zamkniętych SZT. 1 

1.21. Czy składowisko jest w trakcie 
budowy? [TAK/NIE] nie 

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

[TAK/NIE] 
Nie 

1.23. Czy składowisko jest w trakcie 
rekultywacji? [TAK/NIE] nie 

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

[TAK/NIE] 
nie 

1.25 Czy składowisko jest w okresie 
po zakończeniu monitoringu? [TAK/NIE] nie 

2. Decyzje administracyjne 

2.1. Decyzja lokalizacyjna 
(jeśli dotyczy) 

Podać: organ wydający, 
datę wydania decyzji, 

znak decyzji. 

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

Podać: organ wydający, 
datę wydania decyzji, 

znak decyzji. 

-

2.3. Pozwolenie na budowę

Podać: organ wydający, 
datę wydania decyzji, 
znak decyzji; wskazać,

jeśli decyzja została
uchylona. 

-

2.4. Pozwolenie na użytkowanie  
(jeśli dotyczy) 

Podać: organ wydający, 
datę wydania decyzji, 

znak decyzji. 

Naczelnik Gminy Chlewiska 
data 24.03.1988r. 

znak decyzji GT-8635/1/88  

2.5. 

Decyzja o wykonaniu przeglądu
ekologicznego na podstawie 
art.33 ust.1 ustawy 
wprowadzającej* 

Podać: organ wydający, 
datę wydania decyzji, 

znak decyzji. 

-

2.6. 

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

Podać: organ wydający, 
datę wydania decyzji, 

znak decyzji, wyznaczony 
rok dostosowania. 

Nie dotyczy 

2.7. 

Czy treść decyzji o dostosowaniu 
na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 
ustawy wprowadzającej* została
wykonana?  

[tak/nie] 
Jeśli nie, to wyjaśnić
które postanowienia i 
dlaczego nie zostały

wykonane. 
 

nie dotyczy 

2.8. Czy decyzja o dostosowaniu 
została przedłużona? 

Jeśli tak, to na podstawie 
jakiej decyzji – podać:

podstawę prawną, organ 
wydający, datę wydania 
decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

nie dotyczy 

2.9. Czy przedłużona decyzja została
wykonana? 

[tak/nie] 
Jeśli nie, to wyjaśnić
które postanowienia i 
dlaczego nie zostały

wykonane. 
 

nie dotyczy 

2.10. Rok faktycznego dostosowania 
składowiska odpadów 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 decyzji, 

znak decyzji, wyznaczony 
rok dostosowania. 

Nie dotyczy 

2.12.

Czy decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 
ustawy wprowadzającej* została
wykonana?  

[tak/nie] 
Jeśli nie, to wyjaśnić
które postanowienia i 
dlaczego nie zostały

wykonane. 

-
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2.13. Czy decyzja o dostosowaniu 
została przedłużona? 

Jeśli tak, to na podstawie 
jakiej decyzji – podać:

podstawę prawną, organ 
wydający, datę wydania 
decyzji, znak decyzji, 

wyznaczony rok 
dostosowania. 

-

2.14. Czy przedłużona decyzja została
wykonana? 

[tak/nie] 
Jeśli nie, to wyjaśnić
które postanowienia i 
dlaczego nie zostały

wykonane. 

-

2.15. Rok faktycznego dostosowania 
składowiska odpadów Podać rok -

2.16.

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

Podać: organ wydający, 
datę wydania decyzji, 

znak decyzji, wyznaczony 
rok zamknięcia. 

Nie dotyczy 

2.17.

Czy decyzja o zamknięciu 
składowiska na podstawie art.33 
ust.6 ustawy wprowadzającej* 
została wykonana? 

[tak/nie] 
Jeśli nie, to wyjaśnić

dlaczego. 

-

2.18. Czy decyzja o zamknięciu została
przedłużona? 

Jeśli tak, to na podstawie 
jakiej decyzji – podać:

podstawę prawną, organ 
wydający, datę wydania 
decyzji, wyznaczony rok 

zamknięcia. 

-

2.19. Czy przedłużona decyzja o 
zamknięciu została wykonana? 

[tak/nie] 
Jeśli nie, to wyjaśnić

dlaczego. 

-

2.20.

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

Podać: organ wydający, 
datę wydania decyzji, 

znak decyzji, wyznaczony 
rok zamknięcia, datę

zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

-

2.21.

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

Podać: organ wydający, 
datę wydania decyzji, 

znak decyzji, wyznaczony 
rok zamknięcia, datę

zaprzestania 
przyjmowania odpadów 

Starosta Szydłowiecki 
Data 21.01.2005r. 

Znak decyzji RO-7644-
38/04/1/05 

Rok zamknięcia - 2007 

2.22. Rok faktycznego zamknięcia 
składowiska odpadów Podać datę zamknięcia. 2004r. 

2.23.
Decyzja zatwierdzająca 
instrukcję eksploatacji 
składowiska 

Podać: organ wydający, 
datę wydania decyzji, 

znak decyzji. 

Starosta Szydłowiecki 
03.04.2003r.,  

Znak decyzji RO-7644-6/03  
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2.24.
Czy decyzja zatwierdzająca 
instrukcję eksploatacji 
składowiska była czasowa? 

Jeśli tak, to wskazać na
jaki okres. 

Tak  
do 01.08.2004r. 

2.25.

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

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

obowiązywania. 

Nie dotyczy. 

2.26. Pozwolenie zintegrowane (jeśli 
dotyczy) 

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

obowiązywania. 

Nie dotyczy 

2.27.
Czy składowisko jest 
przewidziane do uzyskania 
pozwolenia zintegrowanego? 

Jeśli tak, to podać termin 
(planowany) złożenia 

wniosku. 

-

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

Jeśli tak, to podać dane 
nt. decyzji: podstawę

prawną, organ wydający, 
datę wydania decyzji, 
znak decyzji, termin 

wstrzymania działalności. 

Nie 

3. Bazy danych i wykazy 

3.1. 

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

[TAK/NIE] 

tak 

3.2. 
Czy w wojewódzkim palnie 
gospodarki odpadami określono 
termin zamknięcia składowiska? 

Jeśli tak, to podać rok. 
Tak 

 2007 rok 

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

[TAK/NIE] 
Tak 

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

[TAK/NIE] 
Tak 

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

[TAK/NIE] 
Tak 

3.6. 

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

[TAK/NIE] 

Tak 

3.7. 

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

[TAK/NIE] 

Tak 
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3.8. 

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

[TAK/NIE] 

Tak 

4. Wymagania techniczne 
4.1. Pojemność całkowita m3 3750 
4.2. Pojemność zapełniona m3 2210 

4.3. Pojemność pozostała do
zapełnienia m3 540 

4.4. Powierzchnia w granicach 
korony m2 3000 

Brak [TAK/NIE] nie 
 

Naturalna bariera 
geologiczna (rodzaj, 

miąższość, współczynnik 
filtracji) 

naturalne 

Sztuczna bariera 
geologiczna (rodzaj, 

miąższość, współczynnik 
filtracji) 

-4.5. Uszczelnienie 

Izolacja syntetyczna 
(materiał, grubość)

-

Brak [TAK/NIE] Nie 
Warstwa drenażowa 

(miąższość, współczynnik 
filtracji) 

-

Kolektory (materiał,
średnica) 

-

Ukształtowanie misy 
(nachylenie wzdłuż

kolektorów i w kierunku 
kolektorów, %) 

-4.6. Drenaż odcieków 

Zewnętrzny system 
rowów 

-

Brak [TAK/NIE] Nie 

4.7. Gromadzenie odcieków W specjalnych 
zbiornikach (pojemność,

m3)

-

Odprowadzenie do 
kanalizacji miejskiej 

[tak/nie] 

-

Wywóz do oczyszczalni 
miejskiej [tak/nie] 

-

4.8. Postępowanie z odciekami 

Wykorzystanie do celów 
technologicznych 

(jakich?) 
-
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Oczyszczanie lub 
podczyszczanie we 

własnej oczyszczalni 
(odbiornik ścieków 

oczyszczonych) 

-

Brak [TAK/NIE] Nie 
Z emisją do atmosfery - 
Spalanie w pochodni - 4.9. Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego 
Odzysk energii - 

Brak [TAK/NIE] Nie  4.10. Pas zieleni Szerokość pasa [m] - 
4.11. Ogrodzenie [TAK/NIE] Tak 
4.12. Rejestracja wjazdów [TAK/NIE] Tak 
4.13. Ewidencja odpadów [TAK/NIE] Tak 
4.14. Waga [TAK/NIE] Nie 

4.15. Urządzenie do mycia i 
dezynfekcji 

[TAK/NIE] Nie 

[TAK/NIE] Tak 
4.16. Wykonywanie warstw 

przekrywających odpady Materiał (jeśli odpady, 
podać kod) ziemia  

Dane meteorologiczne 
Kontrola wykonywania 
elementów służących do 

monitoringu 
Wody powierzchniowe 

4.17. Monitoring w fazie 
przedeksploatacyjnej 

Wody podziemne 

Nie 

Opad atmosferyczny Nie 
Wody powierzchniowe Nie 

Wody odciekowe Nie 
Wody podziemne Nie 

Gaz składowiskowy Nie 
Osiadanie powierzchni 

składowiska Nie 

4.18.
Monitoring w fazie 
eksploatacyjnej lub 
poeksploatacyjnej 

Struktura i skład odpadów Nie 
5. Dofinansowanie 

5.1. 

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

Jeśli tak, to wskazać
szacunkową całkowitą
kwotę i środki własne 

zarządzającego. Jeśli nie, 
wstawić „0”. 

Nie 

5.2. 

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

Jeśli tak, to wskazać
szacunkową całkowitą
kwotę i środki własne 

zarządzającego. Jeśli nie, 
wstawić „0”. 

Tak  
Szacunkowa kwota -

520 000zł
Środki własne – 52 000 zł

6. Odpady 

6.1. 
Czy na składowisku odpadów są
deponowane odpady 
komunalne? 

[TAK/NIE] Tak 
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6.2. 

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

[TAK/NIE] Nie 

6.3. 
Kody odpadów, które są
dopuszczone do składowania na 
składowisku odpadów?** 

 20 03 01 

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

[TAK/NIE] TAK 

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

Podać, w jakim celu są
wykorzystywane 

poszczególne rodzaje 
odpadów. 

 

Nie dotyczy 

6.6. Czy do rekultywacji 
wykorzystywane są odpady? 

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

na podstawie jakiej 
decyzji, ze wskazaniem  

podstawy prawnej, organu 
wydającego, daty decyzji, 

znaku decyzji. 

Nie 

6.7. Masa odpadów składowana w 
2002r.(jeśli dotyczy) [Mg] 300 

6.8. 

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na składowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
składowiska w 2002r. (jeśli 
dotyczy) 

[Mg] NIE DOTYCZY 

6.9. 

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamknięciu 
składowiska w 2002r. (jeśli 
dotyczy) 

[Mg] 
(kod odpadów) NIE DOTYCZY 

6.10. Masa odpadów składowana w 
2003r. (jeśli dotyczy) [Mg] 350 

6.11.

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

[Mg] NIE DOTYCZY 

6.12.

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

[Mg] 
(kod odpadów) NIE DOTYCZY 

6.13. Masa odpadów składowana w 
2004r. (jeśli dotyczy) [Mg] 105 
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6.14.

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

[Mg] NIE DOTYCZY 

6.15.

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

[Mg] 
(kod odpadów) NIE DOTYCZY 

6.16. Masa odpadów składowana w 
2005r. (jeśli dotyczy) [Mg] NIE DOTYCZY 

6.17.

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

[Mg] NIE DOTYCZY 

6.18.

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

[Mg] 
(kod odpadów) NIE DOTYCZY 

* Ustawa z dnia 21 lipca 2001r. po wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, 
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. 

** Według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie 
katalogu odpadów 

*** Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie rodzaju 
odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595) 
 
Tabela 6. Karta składowiska odpadów w miejscowości Jastrząb-Czerwienica 
(gmina  Jastrząb) – stan na dzień 31 grudnia 2005r. 
 

Lp. Elementy charakterystyki 
składowiska odpadów Zakres danych Informacje o składowisku 

1. Ogólne informacje o obiekcie 

1.1. Nazwa i adres składowiska 
odpadów  

Składowisko odpadów w m. 
Jastrząb-Czerwienica 

Działka nr ewid. 120/2 i 121/3 
26-502 Jastrząb

1.2. Gmina  Chlewiska 
1.3. Powiat  Szydłowiecki 
1.4. Województwo  Mazowieckie 
1.5. REGON   -
1.6. NIP   -
1.7. Typ składowiska  [N/O/IN; OUO] IN 
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1.8. Nazwa i adres właściciela 
składowiska odpadów 

Podać, czy jest to jednostka 
samorządu terytorialnego, 

Skarbu Państwa, 
przedsiębiorca prywatny, 

kapitał mieszany (podać%
udziału jednostek 

samorządu terytorialnego) 

Gmina Jastrząb - jednostka 
samorządu terytorialnego  

1.9. REGON  000537510 
1.10. NIP   - 

1.11. Nazwa i adres właściciela gruntu 
pod składowiskiem odpadów 

Podać, czy jest to jednostka 
samorządu terytorialnego, 

Skarbu Państwa, 
przedsiębiorca prywatny, 

kapitał mieszany (podać%
udziału jednostek 

samorządu terytorialnego) 

Gmina Jastrząb - jednostka 
samorządu terytorialnego 

1.12. REGON  000537510 
1.13. NIP   - 

1.14.
Nazwa i adres zarządzającego 
składowiskiem odpadów 
 

Podać, czy jest to jednostka 
samorządu terytorialnego, 

Skarbu Państwa, 
przedsiębiorca prywatny, 

kapitał mieszany (podać%
udziału jednostek 

samorządu terytorialnego) 

Urząd Gminy  
ul. Plac niepodległości 5 

26-502 Jastrząb

1.15 REGON   000537510 
1.16 NIP   - 

1.17 
Czy kierownik składowiska 
odpadów posiada wymagane 
kwalifikacje? 

[TAK/NIE] 
Nie 

1.18. Liczba kwater SZT. 1 
1.19. Liczba kwater eksploatowanych SZT. 0 
1.20. Liczba kwater zamkniętych SZT. 1 

1.21. Czy składowisko jest w trakcie 
budowy? [TAK/NIE] nie 

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

[TAK/NIE] 
nie 

1.23. Czy składowisko jest w trakcie 
rekultywacji? [TAK/NIE] nie 

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

[TAK/NIE] 
nie 

1.25 Czy składowisko jest w okresie 
po zakończeniu monitoringu? [TAK/NIE] nie 

2. Decyzje administracyjne 

2.1. Decyzja lokalizacyjna 
(jeśli dotyczy) 

Podać: organ wydający, 
datę wydania decyzji, 

znak decyzji. 

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

Podać: organ wydający, 
datę wydania decyzji, 

znak decyzji. 

-

2.3. Pozwolenie na budowę

Podać: organ wydający, 
datę wydania decyzji, 
znak decyzji; wskazać,

jeśli decyzja została
uchylona. 

-

2.4. Pozwolenie na użytkowanie  
(jeśli dotyczy) 

Podać: organ wydający, 
datę wydania decyzji, 

znak decyzji. 

-

2.5. 

Decyzja o wykonaniu przeglądu
ekologicznego na podstawie 
art.33 ust.1 ustawy 
wprowadzającej* 

Podać: organ wydający, 
datę wydania decyzji, 

znak decyzji. 

Starosta Szydłowiecki 
data 12.12.2001r. 

znak decyzji RO-7630-1/01  

2.6. 

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

Podać: organ wydający, 
datę wydania decyzji, 

znak decyzji, wyznaczony 
rok dostosowania. 

Nie dotyczy 

2.7. 

Czy treść decyzji o dostosowaniu 
na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 
ustawy wprowadzającej* została
wykonana?  

[tak/nie] 
Jeśli nie, to wyjaśnić
które postanowienia i 
dlaczego nie zostały

wykonane. 
 

nie dotyczy 

2.8. Czy decyzja o dostosowaniu 
została przedłużona? 

Jeśli tak, to na podstawie 
jakiej decyzji – podać:

podstawę prawną, organ 
wydający, datę wydania 
decyzji, wyznaczony rok 

dostosowania. 

nie dotyczy 

2.9. Czy przedłużona decyzja została
wykonana? 

[tak/nie] 
Jeśli nie, to wyjaśnić
które postanowienia i 
dlaczego nie zostały

wykonane. 
 

nie dotyczy 

2.10. Rok faktycznego dostosowania 
składowiska odpadów 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 decyzji, 

znak decyzji, wyznaczony 
rok dostosowania. 

Nie dotyczy 

2.12.

Czy decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 
ustawy wprowadzającej* została
wykonana?  

[tak/nie] 
Jeśli nie, to wyjaśnić
które postanowienia i 
dlaczego nie zostały

wykonane. 

-
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2.13. Czy decyzja o dostosowaniu 
została przedłużona? 

Jeśli tak, to na podstawie 
jakiej decyzji – podać:

podstawę prawną, organ 
wydający, datę wydania 
decyzji, znak decyzji, 

wyznaczony rok 
dostosowania. 

-

2.14. Czy przedłużona decyzja została
wykonana? 

[tak/nie] 
Jeśli nie, to wyjaśnić
które postanowienia i 
dlaczego nie zostały

wykonane. 

-

2.15. Rok faktycznego dostosowania 
składowiska odpadów Podać rok -

2.16.

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

Podać: organ wydający, 
datę wydania decyzji, 

znak decyzji, wyznaczony 
rok zamknięcia. 

Nie dotyczy 

2.17.

Czy decyzja o zamknięciu 
składowiska na podstawie art.33 
ust.6 ustawy wprowadzającej* 
została wykonana? 

[tak/nie] 
Jeśli nie, to wyjaśnić

dlaczego. 

-

2.18. Czy decyzja o zamknięciu została
przedłużona? 

Jeśli tak, to na podstawie 
jakiej decyzji – podać:

podstawę prawną, organ 
wydający, datę wydania 
decyzji, wyznaczony rok 

zamknięcia. 

-

2.19. Czy przedłużona decyzja o 
zamknięciu została wykonana? 

[tak/nie] 
Jeśli nie, to wyjaśnić

dlaczego. 

-

2.20.

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

Podać: organ wydający, 
datę wydania decyzji, 

znak decyzji, wyznaczony 
rok zamknięcia, datę

zaprzestania 
przyjmowania odpadów. 

-

2.21.

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

Podać: organ wydający, 
datę wydania decyzji, 

znak decyzji, wyznaczony 
rok zamknięcia, datę

zaprzestania 
przyjmowania odpadów 

Starosta Szydłowiecki 
Data 11.07.2005r. 

Znak decyzji RO-7644-6-3/05 
Rok zamknięcia - 2007 

2.22. Rok faktycznego zamknięcia 
składowiska odpadów Podać datę zamknięcia. 2006r. 

2.23.
Decyzja zatwierdzająca 
instrukcję eksploatacji 
składowiska 

Podać: organ wydający, 
datę wydania decyzji, 

znak decyzji. 

-
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2.24.
Czy decyzja zatwierdzająca 
instrukcję eksploatacji 
składowiska była czasowa? 

Jeśli tak, to wskazać na
jaki okres. 

-

2.25.

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

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

obowiązywania. 

Nie dotyczy. 

2.26. Pozwolenie zintegrowane (jeśli 
dotyczy) 

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

obowiązywania. 

Nie dotyczy 

2.27.
Czy składowisko jest 
przewidziane do uzyskania 
pozwolenia zintegrowanego? 

Jeśli tak, to podać termin 
(planowany) złożenia 

wniosku. 

-

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

Jeśli tak, to podać dane 
nt. decyzji: podstawę

prawną, organ wydający, 
datę wydania decyzji, 
znak decyzji, termin 

wstrzymania działalności. 

Nie 

3. Bazy danych i wykazy 

3.1. 

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

[TAK/NIE] 

tak 

3.2. 
Czy w wojewódzkim palnie 
gospodarki odpadami określono 
termin zamknięcia składowiska? 

Jeśli tak, to podać rok. 
Tak 

 

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

[TAK/NIE] 
Tak 

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

[TAK/NIE] 
Tak 

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

[TAK/NIE] 
Tak 

3.6. 

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

[TAK/NIE] 

Tak 

3.7. 

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

[TAK/NIE] 

Tak 
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3.8. 

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

[TAK/NIE] 

Tak 

4. Wymagania techniczne 
4.1. Pojemność całkowita Mg 15000 
4.2. Pojemność zapełniona Mg 1492,2 

4.3. Pojemność pozostała do
zapełnienia Mg -

4.4. Powierzchnia w granicach 
korony Ha 1,00 

Brak [TAK/NIE] nie 
 

Naturalna bariera 
geologiczna (rodzaj, 

miąższość, współczynnik 
filtracji) 

-

Sztuczna bariera 
geologiczna (rodzaj, 

miąższość, współczynnik 
filtracji) 

-4.5. Uszczelnienie 

Izolacja syntetyczna 
(materiał, grubość)

-

Brak [TAK/NIE] Nie 
Warstwa drenażowa 

(miąższość, współczynnik 
filtracji) 

-

Kolektory (materiał,
średnica) 

-

Ukształtowanie misy 
(nachylenie wzdłuż

kolektorów i w kierunku 
kolektorów, %) 

-4.6. Drenaż odcieków 

Zewnętrzny system 
rowów 

-

Brak [TAK/NIE] Nie 

4.7. Gromadzenie odcieków W specjalnych 
zbiornikach (pojemność,

m3)

-

Odprowadzenie do 
kanalizacji miejskiej 

[tak/nie] 

-

Wywóz do oczyszczalni 
miejskiej [tak/nie] 

-

4.8. Postępowanie z odciekami 

Wykorzystanie do celów 
technologicznych 

(jakich?) 
-
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Oczyszczanie lub 
podczyszczanie we 

własnej oczyszczalni 
(odbiornik ścieków 

oczyszczonych) 

-

Brak [TAK/NIE] Nie 
Z emisją do atmosfery - 
Spalanie w pochodni - 4.9. Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego 
Odzysk energii - 

Brak [TAK/NIE] Nie  4.10. Pas zieleni Szerokość pasa [m] - 
4.11. Ogrodzenie [TAK/NIE] Nie 
4.12. Rejestracja wjazdów [TAK/NIE] Nie 
4.13. Ewidencja odpadów [TAK/NIE] Tak 
4.14. Waga [TAK/NIE] Nie 

4.15. Urządzenie do mycia i 
dezynfekcji 

[TAK/NIE] Nie 

[TAK/NIE] Tak 
4.16. Wykonywanie warstw 

przekrywających odpady Materiał (jeśli odpady, 
podać kod) ziemia  

Dane meteorologiczne 
Kontrola wykonywania 
elementów służących do 

monitoringu 
Wody powierzchniowe 

4.17. Monitoring w fazie 
przedeksploatacyjnej 

Wody podziemne 

Nie 

Opad atmosferyczny 
Wody powierzchniowe 

Wody odciekowe 
Wody podziemne 

Gaz składowiskowy 
Osiadanie powierzchni 

składowiska 

4.18.
Monitoring w fazie 
eksploatacyjnej lub 
poeksploatacyjnej 

Struktura i skład odpadów 

Nie 
 

5. Dofinansowanie 

5.1. 

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

Jeśli tak, to wskazać
szacunkową całkowitą
kwotę i środki własne 

zarządzającego. Jeśli nie, 
wstawić „0”. 

Nie 

5.2. 

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

Jeśli tak, to wskazać
szacunkową całkowitą
kwotę i środki własne 

zarządzającego. Jeśli nie, 
wstawić „0”. 

Tak  
Szacunkowa kwota -

520 000zł
Środki własne – 52 000 zł

6. Odpady 

6.1. 
Czy na składowisku odpadów są
deponowane odpady 
komunalne? 

[TAK/NIE] Tak 
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6.2. 

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

[TAK/NIE] Nie 

6.3. 
Kody odpadów, które są
dopuszczone do składowania na 
składowisku odpadów?** 

 20 03 01 

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

[TAK/NIE] TAK 

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

Podać, w jakim celu są
wykorzystywane 

poszczególne rodzaje 
odpadów. 

 

Nie dotyczy 

6.6. Czy do rekultywacji 
wykorzystywane są odpady? 

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

na podstawie jakiej 
decyzji, ze wskazaniem  

podstawy prawnej, organu 
wydającego, daty decyzji, 

znaku decyzji. 

Nie 

6.7. Masa odpadów składowana w 
2003r.(jeśli dotyczy) [Mg] b.d. 

6.8. 

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

[Mg] NIE DOTYCZY 

6.9. 

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

[Mg] 
(kod odpadów) NIE DOTYCZY 

6.10. Masa odpadów składowana w 
2004r. (jeśli dotyczy) [Mg] 54,0 

6.11.

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

[Mg] NIE DOTYCZY 

6.12.

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

[Mg] 
(kod odpadów) NIE DOTYCZY 

6.13. Masa odpadów składowana w 
2005r. (jeśli dotyczy) [Mg] 30,6 

6.14.

Masa odpadów poddana 
odzyskowi na składowisku 
odpadów w trakcie eksploatacji 
składowiska w 2005r. 

[Mg] NIE DOTYCZY 
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6.15.

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

[Mg] 
(kod odpadów) NIE DOTYCZY 

6.16. Masa odpadów składowana w 
2006r. (jeśli dotyczy) [Mg] 13,4 

6.17.

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

[Mg] NIE DOTYCZY 

6.18.

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

[Mg] 
(kod odpadów) NIE DOTYCZY 

* Ustawa z dnia 21 lipca 2001r. po wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, 
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. 

** Według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie 
katalogu odpadów 

*** Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie rodzaju 
odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595) 
 
Na terenie Powiatu Szydłowieckiego nie są zlokalizowane żadne składowiska 
odpadów przemysłowych. 
Na terenie Powiatu Szydłowieckiego nie ma zwałowisk odpadów 
wydobywczych przeznaczonych do wykorzystania lub rekultywacji.  
Na terenie Powiatu Szydłowieckiego w miejscowości Orońsko – na obszarze 
leśnym w odległości 100 m na północ od drogi Orońsko-Dabrówka Zabłotnia – 
zlokalizowany jest mogilnik. Mogilnik założono w 1972 roku. Ściany zbiornika 
wymurowane są z pustaków żelbetonowych grubości 20 cm na zaprawę
cementwo-wapienną, stropy wybudowane są z płyty żelbetowej z betonu 
żwirowego o grubości 15 cm. Izolacja została wykonana lepikiem asfaltowym 
dwa razy na gorąco. Zbiornik posiada trzy włazy i kominek wentylacyjny. 
Charakterystyka techniczna: głębokość posadowienia – 2,7 m, objętość 
zbiornika – 44,064 m3. Powierzchnia terenu mogilnika wynosi 38,85 m2 i jest 
ogrodzona siatką na słupach betonowych.  W mogilniku zdeponowano około
3,4 ton środków ochrony roślin i opakowań po nich. Zbiornik napełniony jest                 
w 40%. Odległość od najbliższej zabudowy mieszkaniowej oraz studni kopanej 
wynosi 375 m. Najbliższa studnia głębinowa zlokalizowana jest ponad 1,5 km 
od mogilnika, rzeka Oronka przepływa w odległości 175 m. Mogilnik został
zamknięty w 1986 roku i przeznaczony jest do likwidacji. 
 Tabela 7. Zestawienie informacji na temat stanu formalno-prawnego 
czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych, na 
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których są składowane odpady komunalne na terenie powiatu – stan na dzień 31 
grudnia 2006r.  

 

Wyszczególnienie  
Składowisko odpadów 

innych niż niebezpieczne 
i obojętnych w 

miejscowości Szydłowiec,
Gmina Szydłowiec 

Składowisko odpadów 
innych niż niebezpieczne 

i obojętnych w 
miejscowości Guzów, 

Gmina Orońsko 
Numer strony w załączniku nr 1, 
na której umieszczono właściwą
„Kartę składowiska odpadów” – 
stan na dzień 31 grudnia 2006r. 

Tabela 3 
Strona 14-21 

Tabela 4 
Strona 22-29 

Decyzja lokalizacyjna (jeśli 
dotyczy)  

Podać: organ wydający, datę
wydania, znak decyzji 

Naczelnik Miasta i Gminy 
Szydłowiec  

znak decyzji GT-IV-
8335/7/87 

Naczelnik Gminy Orońsko 
data: 17.08.1989r.  

znak decyzji CKNH-
8334/7/89/L 

Decyzja o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy) 
Podać: organ wydający, datę

wydania, znak decyzji 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

Pozwolenia na budowę
Podać: organ wydający, datę

wydania, znak decyzji; wskazać,
jeśli decyzja została uchylona 

Naczelnik Miasta i Gminy 
Szydłowiec 

data 03.11.1987r.,  
znak decyzji GT-IV-

8241/20/87 

Urząd Rejonowy w 
Szydłowcu 

data 29.10.1991r.,  
znak decyzji UAN-V-

7351/78/91 
Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy) 
Podać: organ wydający, datę

wydania, znak decyzji 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

Zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów 

(jeśli dotyczy) 
Podać: organ wydający, datę

wydania, znak decyzji, termin 
obowiązywania 

Starosta Szydłowiecki 
14.09.2005r. 

Znak decyzji RO-7644-38-
1/05 

Termin obowiązywania 
30.04.2007r. 

Starosta Szydłowiecki 
data 23.10.2003r. 

Znak  RO-7644-30-1/03 
oraz data 15.12.2005r. 
Znak RO-7644-53-1/05 
Termin obowiązywania 

31.12.2012r. 
Decyzja zatwierdzająca instrukcję

eksploatacji składowiska  
Podać: organ wydający, datę

wydania, znak decyzji 

Starosta Szydłowiecki 
03.03.2003r.,  

Znak decyzji RO-7644-
4/03  

oraz 02.09.2005r. 
RO-7644-4/03/05 

Starosta Szydłowiecki  
data: 03.03.2003r.,  

Znak decyzji RO-7644-
5/03  

oraz data  06.10.2005r. 
Znak  RO-7644-4/03/05 

Decyzja o wykonaniu przeglądu
ekologicznego na podstawie art. 

33 ust.1 ustawy wprowadzającej* -

Starosta Szydłowiecki 
data 24.03.2004r. 

znak decyzji RO-7644-
16/04 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art.33 ust.2 pkt 1  NIE DOTYCZY  
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ustawy wprowadzającej*  
Podać: organ wydający, datę

wydania, znak decyzji, 
wyznaczony rok dostosowania 

 
NIE DOTYCZY 

Decyzja o dostosowaniu na 
podstawie art.33 ust.2 pkt 2 
ustawy wprowadzającej*  

Podać: organ wydający, datę
wydania, znak decyzji, 

wyznaczony rok dostosowania 

Starosta Szydłowiecki 
26.10.2004r. 

znak decyzji RO-7644-
1/04 

NIE DOTYCZY 

Czy decyzja o dostosowaniu 
została wykonana? 

[TAK/NIE] 

TAK NIE DOTYCZY 

Pozwolenie zintegrowane 
Podać: organ wydający, datę

wydania, znak decyzji, termin 
obowiązywania 

NIE NIE 

Decyzja o zamknięciu 
składowiska na podstawie art. 33 
ust. 6 ustawy wprowadzającej * 

(jeśli dotyczy) 
Podać: organ wydający, datę

wydania, znak decyzji, 
wyznaczony rok zamknięcia 

NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

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 

NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

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 

NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

Czy dla składowiska była wydana 
decyzja w sprawie wstrzymania 

działalności? 
Podać: podstawę prawną, organ 
wydający, datę wydania, znak 

decyzji oraz termin wstrzymania. 

NIE NIE 

*ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska,  
 ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. 
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4. Stan realizacji celów i działań ujętych w powiatowym planie gospodarki 
odpadami na lata 2004-2006  
 

Podstawowym zadaniem samorządu powiatowego oraz samorządów gmin 
wchodzących w skład powiatu szydłowieckiego jest stworzenie sprawnego 
systemu zbierania i unieszkodliwiania odpadów.  
CELE 

• pobudzenie społecznego zapotrzebowania na działania proekologiczne 
• popularyzacja selektywnej zbiórki odpadów 
• stworzenie podstaw organizacyjno-prawnych dla utworzenia na terenie 

powiatu punktu segregacyjno-przeładunkowego z segregacją odpadów 
komunalnych 

• stworzenie podstaw organizacyjno-prawnych dla utworzenia na terenie 
powiatu punktu czasowego magazynowania odpadów zawierających 
azbest 

• stworzenie podstaw organizacyjno-prawnych dla utworzenia na terenie 
powiatu punktu demontażu wraków samochodowych 

 
DZIAŁANIA 

• opracowanie programu informacyjnego o selektywnej zbiórce odpadów 
• wprowadzenie systemu segregacji odpadów „u źródła” we wszystkich 

gminach  
• opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej powiatowego punktu 

segregacyjno-przeładunkowego, punktu magazynowania odpadów 
azbestowych, punktu demontażu samochodów, 

• ustalenie zasad współfinansowania inwestycji przez samorządy lokalne 
• opracowanie projektu umożliwiającego ubieganie się o środki zewnętrzne 

na realizację inwestycji (studium wykonalności, analiza oddziaływania na 
środowisko) 

 
PUNKT SEGREGACYJNO-PRZEŁADUNKOWY 
Punkt segregacyjno-przeładunkowy, zlokalizowany na terenie powiatu, 
powinien posiadać następujące cechy: 

• być położony w miejscu z dogodnym dojazdem ze wszystkich gmin 
• posiadać odpowiednie zaplecze i infrastrukturę
• posiadać możliwości rozbudowy 

oraz posiadać (docelowo) następujące urządzenia i obiekty: 
• linię technologiczną do segregacji odpadów zmieszanych 
• magazyn do czasowego gromadzenia odpadów zawierających azbest 
• halę do demontażu wraków samochodowych 
• utwardzony plac do składowania i segregacji odpadów budowlanych 
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• pomieszczenia do zbierania i czasowego przechowywania odpadów 
niebezpiecznych (GPZON) 

 
LOKALIZACJA 
Powiatowy punkt segregacyjno-przeładunkowy powinien być zlokalizowany na 
terenie lub w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego składowiska odpadów.  
Lokalizacja w innym rejonie nie ma praktycznie szans na akceptację
mieszkańców. Mimo zaawansowanych technologii, ograniczających uciążliwość 
do granic działki pojawia się opór lokalnej społeczności – zachowania takie 
określa się jako syndrom NIMBY (ang. „not in my backyard” – nie w moim 
sąsiedztwie). Protesty dotyczą często lokalizacji oddalonych o więcej niż
kilometr od najbliższej zabudowanej posesji. A z drugiej strony, ze względu na 
znaczny udział kosztów transportu w cenie utylizacji lokalizacja składowiska w 
niewielkiej odległości od wytwórcy byłaby czynnikiem zmniejszającym 
obciążenia mieszkańców. Możliwość uniknięcia protestów społecznych oraz 
racjonalizację kosztów utylizacji zapewni lokalizacja w miejscu już
zaakceptowanym i położonym w dogodnym punkcie.  Według wstępnych analiz 
– bazą i infrastrukturą umożliwiającą przekształcenie w punkt segregacyjno-
przeładunkowy dysponują składowiska w Szydłowcu, Guzowie oraz zamknięte 
składowisko w Jastrzębiu. 
Z podobnych względów w tych samych miejscach będzie optymalne położenie 
punktu magazynowania odpadów azbestowych oraz punktu demontażu wraków 
samochodowych. Szczegółowe analizy pozwolą określić ekonomicznie 
uzasadnioną liczbę punktów segregacyjno-przeładunkowych oraz optymalną
lokalizację.
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Tabela 8. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie powiatu w latach 2004-2006

Lp. Nazwa zadania w
Krajowym Planie

Gospodarki Odpadami

Okres
realizacji

Nazwa zadania w Planie
Gospodarki Odpadami

dla Powiatu
Szydłowieckiego

Opis podjętych działań

Koszt
[w tys.
PLN]

1. Przygotowanie i przyjęcie
powiatowych planów
gospodarki odpadami

2003
Opracowanie i

uchwalenie Programu
Ochrony Środowiska i
Planu Gospodarki dla

Powiatu Szydłowieckiego

Dnia 26 maja 2004 roku Uchwałą Nr XV/108/2004
Rada Powiatu w Szydłowcu przyjęła „Program
Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
dla Powiatu Szydłowieckiego”
Przebieg procesu uchwalania gminnych planów
gospodarki odpadami na terenie powiatu zamieszono
w tabeli 9.

12

Nawiązanie współpracy
międzygminnej w

zakresie budowy punktu
segregacyjno-

przeładunkowego w
Szydłowcu

Na terenie gminy nie został utworzony związek gmin
w zakresie gospodarki odpadami.
Prowadzone są konsultacje międzygminne w sprawie
współpracy w tym zakresie.

--2. Organizowanie powiatowych
(międzygminnych) i
gminnych systemów
gospodarki odpadami,
wdrożenie nowych systemów
zbiórki, transportu, odzysku i
unieszkodliwiania odpadów
komunalnych 2005-2006 Wdrożenie i/lub

kontynuacja zbiórki
odpadów komunalnych

posegregowanych i
zmieszanych

Na terenie gmin powiatu nie został utworzony nowy
system gospodarki odpadami. Kontynuowana jest
zbiórka odpadów komunalnych zmieszanych oraz
wprowadzona lub kontynuowana selektywna zbiórka
odpadów „u źródła”.

b.d.
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Przebieg procesu uchwalania nowych regulaminów
utrzymania czystości i porządku w gminach na
terenie powiatu (zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z
dnia 29 lipca 2005r. o zmianie ustawy o odpadach
oraz zmianie niektórych innych ustaw) zamieszczono
w tabeli 10.
Wszystkie gminy powiatu oprócz gminy Chlewiska
uchwaliły nowe regulaminy – Gmina Mirów
uchwaliła regulamin w terminie ustawowym.

W ramach
środków

UG

Przebieg procesu określania i podawania do
publicznej wiadomości wymagań, jakie powinni
spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości w gminach na terenie powiatu
(zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.
o zmianie ustawy o odpadach) zamieszczono w
tabeli 11.
Dwie gminy z terenu powiatu: Gmina Mirów oraz
Gmina Szydłowiec określiły w terminie ustawowym
wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

W ramach
środków

UG

Kontrola zawierania
umów na wywóz

odpadów i ich
przestrzegania

Przebieg procesu występowania przez
przedsiębiorców z wnioskiem o zmianę posiadanego
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości w gminach na terenie powiatu
(zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.
o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektórych innych ustaw) zamieszczono w tabeli 12.

--
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Czy w przypadku jeżeli przedsiębiorca prowadzący
działalność w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości nie
wystąpił z wnioskiem o zmianę posiadanego
zezwolenia na prowadzenie działalności na
odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, wójt, burmistrz gminy zgodnie
z art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o
zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektórych innych ustaw stwierdził z urzędu, bez
odszkodowania, wygaśnięcie dotychczasowej
decyzji?

W gminach na terenie powiatu nie było takiego
przypadku.

--

Przebieg procesu tworzenia ewidencji umów
zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości w celu kontroli
wykonywania przez właścicieli nieruchomości i
przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy
(zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.
o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektórych innych ustaw) zamieszczono w tabeli 13.
W gminie Jastrząb nie utworzono ewidencji umów -
planowany termin utworzenie ewidencji umów - rok
2007.

--

Przebieg procesu przekazywania gminom przez
przedsiębiorców wymienionych powyżej wykazów o
których mowa w art. 2 pkt 10 tej ustawy, (zgodnie z
art. 10 ust. 6 z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektórych innych)
zamieszczono w tabeli 14.

--
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Przyjęcie obowiązków od
mieszkańców przez

gminę w trybie art. 6a
ust.1 ustawy z dnia

13 września 1996r. o
utrzymaniu czystości i
porządku w gminach

W gminach na terenie powiatu nie przeprowadzano
referendum w sprawie przejęcia przez gminy
obowiązków od właścicieli nieruchomości w zakresie
gromadzenia i odbierania odpadów komunalnych –
główną przyczyną jest brak środków.

3. Intensyfikacja akcji
podnoszenie świadomości
społecznej w dziedzinie
gospodarki odpadami

2004-2015 Program edukacji
ekologicznej dla dzieci i

młodzieży

Na terenie powiatu Szydłowieckiego w latach 2004-
2006 prowadzone były następujące działania
edukacyjno-informacyjne:
- Zorganizowano dwa konkursy edukacyjno-
ekologiczne „Posprzątajmy swój dom”, zbierania
odpadów, inwentaryzacji i likwidacji dzikich
wysypisk odpadów na terenie gm. Szydłowiec.
W konkursach uczestniczyło ponad 2500 osób z 12
placówek oświatowych i Ochotniczej Straży
Pożarnej.
Zebrano i wywieziono na Miejskie Wysypisko
Śmieci w Szydłowcu 35 Mg odpadów z „dzikich
wysypisk”
Na organizację konkursów, nagrody dla szkół i
uczniów laureatów wydatkowano 35.000,00 zł z tego
15.500,00 zł otrzymano dotację z WFOŚiGW.
- Uprzątnięto 64 miejsca z wyrzuconymi odpadami
oraz oczyszczono 80 km rowów przydrożnych.
- Przeprowadzono w szkołach pogadanki (po dwie
godziny lekcyjne w klasach) z zakresu gospodarki
odpadami, oszczędzania wody, szkodliwości gazów
pochodzących ze spalania i ochrony pomników
przyrody.

35
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4. Objęcie 100% mieszkańców
zorganizowaną zbiórką
odpadów komunalnych

2004-2006 Osiągnięcie poziomu
100% zorganizowanego

odbioru odpadów
komunalnych z

gospodarstw domowych

Wszyscy mieszkańcy gmin na terenie powiatu mają
stworzone warunki na odbiór odpadów komunalnych
bezpośrednio z gospodarstw domowych lub poprzez
kontenery rozmieszone w poszczególnych
miejscowościach. Natomiast z przyczyn niezależnych
od gmin nie wszyscy mieszkańcy mają podpisane
odpowiednie umowy.

Środków UG
i/lub środki

mieszkańców

5. Rozwój selektywnej zbiórki
odpadów ulegających
biodegradacji, w tym
odpadów zielonych i
odpadów organicznych z
gospodarstw domowych

2007-2015 Budowa lokalnych
kompostowni

Na terenie gmin powiatu nie wdrożono systemu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych
i odpadów organicznych z gospodarstw domowych.
Mieszkańcy gmin odpady ulegające biodegradacji
zagospodarowują we własnym zakresie –
przydomowe kompostowniki.

--

6. Budowa instalacji, które
zapewniają odzysk i
unieszkodliwianie (poza
składowaniem) w 2006r. ok.
1460 tys. Mg odpadów
komunalnych ulegających
biodegradacji wytworzonych
w kraju, w tym ok. 680 tys.
Mg odpadów organicznych
na poziomie kraju

2007-2015

Budowa lokalnych
kompostowni

Na terenie gmin powiatu nie wybudowano instalacji
odzysku i unieszkodliwiania odpadów ulegających
biodegradacji.
Na składowisku odpadów w Szydłowcu istnieje
miejsce do kompostowania odpadów z pielęgnacji
zieleni miejskiej, inne odpady ulegające
biodegradacji zagospodarowywane są przez
mieszkańców we własnym zakresie.

--

7. Rozwój selektywnej zbiórki
odpadów
wielkogabarytowych.
Działania organizacyjne w
celu zapewnienia w 2006r.
zbiórki na poziomie 20%
odpadów
wielkogabarytowych

2005 Organizacja zbiórki
selektywnej odpadów
wielkogabarytowych

Czy w gminach na terenie powiatu wdrożono system
selektywnego zbierania odpadów
wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego?

Gmina Chlewiska
Na terenie gminy Chlewiska organizowana jest
zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego - tzw.

Środki UG

--
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wystawka dwa razy do roku.

Gmina Jastrząb
Od listopada 2006 roku na terenie gminy Jastrząb
organizowana jest zbiórka odpadów
wielkogabarytowych. Zbiórkę w/w odpadów
prowadzi firma „Almax” dwa razy do roku.

Gmina Mirów
Na terenie gminy Mirów nie była organizowana
zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Od 2007
roku planuje się organizację zbiórki tego typu
odpadów w systemie akcyjnym – tzw. „wystawka”
jeden raz w roku.

Gmina Orońsko
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie
gminy Orońsko odbywa się systemem „na telefon”.

Gmina Szydłowiec
W 2006 roku na terenie gminy Szydłowiec wdrożono
system selektywnego zbierania odpadów
wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Raz na kwartał,
zgodnie z harmonogramem odpady są zbierane przez
specjalistyczny pojazd.

--

--

8. Budowa instalacji do
demontażu i recyklingu
odpadów
wielkogabarytowych o
przepustowości 200 tys. Mg
w 2006r. na poziomie kraju

2003-2006 Na terenie gmin powiatu nie wybudowano instalacji
do demontażu i recyklingu odpadów
wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego.
Budowa takiego obiektu jest planowana w ramach
budowy punktu segregacyjno-przeładunkowego w
Szydłowcu w roku 2007.

--
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9. Rozwój selektywnej zbiórki
odpadów budowlanych
wchodzących w strumień
odpadów komunalnych .
Działania organizacyjne w
celu zapewnienia w 2006r.
zbiórki na poziomie 15%
odpadów budowlanych w
skali kraju

2005 Organizacja zbiórki
selektywnej odpadów

budowlanych

Na terenie gmin powiatu nie wdrożono systemu
selektywnego zbierania odpadów budowlanych
wchodzących w strumień odpadów komunalnych.
Część odpadów budowlanych trafia na składowiska,
reszta jest zagospodarowana przez mieszkańców we
własnym zakresie.
System taki jest planowany w ramach planowanej
budowy punktu segregacyjno-przeładunkowego w
Szydłowcu.

--

10. Budowa instalacji do
recyklingu odpadów
budowlanych o
przepustowości 370 tys. Mg
w 2006r. n poziomie kraju

2003-2006 Na terenie gmin powiatu nie wybudowano instalacji
do recyklingu odpadów budowlanych wchodzących
w strumień odpadów komunalnych.
Ewentualna budowa jest planowana w ramach
planowanej budowy punktu segregacyjno-
przeładunkowego w Szydłowcu.

--

11. Rozwój selektywnej zbiórki,
celem unieszkodliwiania
odpadów niebezpiecznych
wydzielonych ze strumienia
odpadów komunalnych.
Działania organizacyjne w
celu zapewnienia w 2006r.
zbiórki na poziomie 15%
odpadów niebezpiecznych w
kraju.

2005 Organizacja zbiórki
selektywnej odpadów

niebezpiecznych
wchodzących w strumień
odpadów komunalnych

Na terenie gmin powiatu nie wdrożono systemu
selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych
wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych
(np. przeterminowane leki, farby, lakiery, zużyte
baterie, świetlówki).
System taki jest planowany w latach późniejszych, w
momencie budowy Punktu Zbiórki Odpadów
Niebezpiecznych w ramach planowanej budowy
punktu segregacyjno-przeładunkowego w Szydłowcu.

--

12. Budowa instalacji linii
unieszkodliwiania odpadów
niebezpiecznych o
przepustowości 17 tys. Mg w
2006r.

2003-2006 Na terenie gmin powiatu nie ma instalacji linii
unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, nie ma
również planów inwestycyjnych w tym zakresie.

--
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13. Budowa lub modernizacja
składowisk odpadów
komunalnych wg standardów
i wymogów UE

2003-2012 Na terenie gminy w Szydłowcu funkcjonuje
składowisko, które jest systematycznie
modernizowane. Zgodnie z decyzją Nr RO.764-1/05
Starostwa Powiatowego w Szydłowcu
z dnia 14.09. 2005r. na terenie składowiska została
zainstalowana waga.
Inwestycja w zakresie budowy składowiska odpadów
komunalnych na terenie powiatu nie jest
przewidziana.

--

14. Zamykanie i rekultywacja
składowisk odpadów
komunalnych
niespełniających wymogów
UE

2004-2006

Rekultywacja
składowiska odpadów w

Broniowie
(gm Chlewiska) oraz w
Jastrzębiu-Czerwienicy

(gm. Jastrząb)

Na terenie Powiatu zlokalizowane dwa są
składowiska – Broniów (gm. Chlewiska) oraz
Jastrząb-Czerwienica (gm. Jastrząb), które zostały
zamknięte i poddane procesowi rekultywacji.
Realizację na terenie powiatu planu zamykania
składowisk odpadów, niespełniających wymagań
ochrony środowiska zamieszczono w tabeli 15.
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Tabela 9. Przebieg procesu uchwalania gminnych planów gospodarki odpadami na terenie powiatu.

Nazwy gmin, które uchwaliły gminne plany gospodarki odpadami
do 30.06.2004r.

(termin ustawowy)
01.07.2004r. – 31.12.2004r. 01.01.2005r. – 31.12.2005r. 01.01.2006r. – 31.12.2006r.

Gmina Orońsko
30.12.2004r.

Nr uchwały XXIV/117/04

Gmina Chlewiska
31 styczeń 2005r.
Nr uchwały 2/5/05

Gmina Mirów
24 październik 2005r.

Nr uchwały XXIV/110/2005
Gmina Jastrząb

31 marzec 2005r.
Nr uchwały XXV/86/05

Gmina Szydłowiec
31 marzec 2005r.

Nr uchwały 186/XXIX/05
Gminy, które nie uchwaliły gminnego planu gospodarki odpadami: -----
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Tabela 10. Przebieg procesu uchwalania nowych regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach na terenie
powiatu.

Nazwy gmin, które uchwaliły nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku
do 13.01.2006r.

(termin ustawowy)
14.01.2006r. – 13.04.2006r. 14.04.2006r. – 31.12.2006r.

Gmina Mirów
29 grudnia 2005r.

Nr uchwały XXVII/129/2005

Gmina Orońsko
1 marzec 2006r.

Nr uchwały XXIV/176/06

Gmina Jastrząb
20 czerwiec 2006r.

Nr uchwały XXXXI/135/06
Gmina Szydłowiec
29 marzec 2006r.

Nr uchwały 252/XXXIX/06
Gminy, które nie uchwaliły nowych regulaminów utrzymania czystości i porządku: Gmina Chlewiska

Tabela 11. Przebieg procesu określania i podania do publicznej wiadomości wymagań, jakie powinni spełniać
przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości w gminach na terenie powiatu.

Nazwy gmin, które określiły i podały do publicznej wiadomości wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

na terenie gminy:
do 13.04.2006r.

(termin ustawowy)
14.04.2006r. – 13.07.2006r. 14.07.2006r. – 31.12.2006r.

Gmina Mirów
13 kwietnia 2006r.

Zarządzenie Wójta Nr 15/20006

Gmina Szydłowiec
26 kwiecień 2006r.

Zarządzenie Burmistrza Nr 21
Gminy, które nie określiły i podały do publicznej wiadomości wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:
Gmina Orońsko, Gmina Jastrząb, Gmina Chlewiska
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Tabela 12. Przebieg procesu występowania przez przedsiębiorców z wnioskiem o zmianę posiadanego zezwolenia na
prowadzenie działalności na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w gminach na terenie
powiatu.

Nazwa
Gminy

Liczba
przedsiębiorców,
którzy posiadali

zezwolenie na
prowadzenie

działalności na
odbieranie odpadów

komunalnych od
właścicieli

nieruchomości na
terenie gminy w dniu

13 października 2005r.

Liczba
przedsiębiorców,
którzy wystąpili z

wnioskiem o zmianę
posiadanego zezwolenia

w ciągu sześciu
miesięcy od dnia

podania do publicznej
wiadomości nowych

wymagań jakie powinni
spełnić.

Liczba
przedsiębiorców,
którzy wystąpili z

wnioskiem o zmianę
posiadanego zezwolenia

później niż w ciągu
sześciu miesięcy od

dnia podania do
publicznej wiadomości
nowych wymagań jakie

powinni spełnić.

Liczba
przedsiębiorców,

którzy nie wystąpili z
wnioskiem o zmianę

posiadanego
zezwolenia.

Liczba zezwoleń
wygaszonych z urzędu
zgodnie z art. 10 ust. 4
ustawy z dnia 29 lipca

2005r. o zmianie
ustawy o odpadach

oraz o zmianie
niektórych innych

ustaw.

Gmina
Chlewiska

2

Gmina
Jastrząb

3 1 1 - -

Gmina
Mirów

3 3 - - -

Gmina
Orońsko

1 1 - - -

Gmina
Szydłowiec

4 4 - - -
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Tabela 13. Przebieg procesu tworzenia ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości w gminach na terenie powiatu.

Nazwy gmin, które utworzyły ewidencje umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:
do 13.04.2006r.

(termin ustawowy)
14.04.2006r. – 13.07.2006r. 14.07.2006r. – 31.12.2006r.

Gmina Orońsko
2005r.

Gmina Mirów
2006r.

Gmina Chlewiska
2005r.

Gmina Szydłowiec
czerwiec 2006r.

Gminy, które nie utworzyły ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:
Gmina Jastrząb
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Tabela 14. Przebieg procesu przekazywania przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, z którymi mieli zawarte umowy na odbieranie odpadów
komunalnych w dniu 13 października 2005r.

Nazwa
Gminy

Liczba przedsiębiorców, którzy
posiadali zezwolenie na prowadzenie
działalności na odbieranie odpadów

komunalnych od właścicieli
nieruchomości na terenie gminy w

dniu 13 października 2005r.

Liczba przedsiębiorców, którzy do
dnia 13 listopada 2005r. przekazali

wójtowi, burmistrzowi wykaz
właścicieli nieruchomości, z którymi
mieli zawarte umowy na odbieranie
odpadów komunalnych w dniu 13

października 2005r.

Liczba przedsiębiorców, którzy w
terminie do 15 dnia po upływie
każdego miesiąca przekazują
wójtowi, burmistrzowi wykaz

właścicieli nieruchomości, z którymi
w poprzednim miesiącu zawarli
umowy na odbieranie odpadów

komunalnych oraz wykaz właścicieli
nieruchomości, z którymi w

poprzednim miesiącu umowy uległy
rozwiązaniu lub wygasły.

Gmina Chlewiska 2 2 -
Gmina Jastrząb 3 - -

Gmina Mirów 3 3 -
Gmina Orońsko 1 1 -

Gmina
Szydłowiec

4 4 -
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Tabela 15. Realizacja na terenie powiatu w latach 2004-2006 planu zamykania instalacji, w szczególności składowisk
odpadów i spalarni odpadów niespełniających wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa
z przyczyn technicznych lub jest nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych, wynikających z wojewódzkiego planu
gospodarki odpadami.

Lp. Nazwa zadania Planowany
rok

realizacji

Faktyczny
rok

realizacji
Opis podjętych działań

Koszt
[w tys. PLN]

Instalacje unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

1. Składowisko odpadów
innych niż niebezpieczne i
obojętne w miejscowości

Broniów, Gmina Chlewiska

2004-2006 2004 Organ wydający decyzję o zamknięciu składowiska
odpadów – Starostwo Powiatowe w Szydłowcu,

Numer i data wydania decyzji –
RO-7644-38/04/1/05, 21.01.2005r.,

Data zamknięcia – 2007rok,
Karta składowiska – tabela 5, str. 30

520
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2. Składowisko odpadów
innych niż niebezpieczne i
obojętne w miejscowości

Jastrząb-Czerwienica,
Gmina Jastrząb

2004-2006 2006 Organ wydający decyzję o zamknięciu składowiska
odpadów – Starostwo Powiatowe w Szydłowcu,

Numer i data wydania decyzji –
RO-7644-6-3/05, 1.07.2005r.,
Data zamknięcia – 2006rok,

Karta składowiska – tabela 6, str. 38
Rekultywacja:
Prace związane z wykonaniem rekultywacji i
zainstalowaniem urządzeń monitorowania składowiska
zgodnie z etapami realizacyjnymi zostaną wykonane w
latach 2006-2008 wg „Projektu technicznego
rekultywacji składowiska”. Projekt przewiduje m.in.
wykonanie czterech otworów małodymensyjnych do
głębokości 40 m. każdy. Lokalizacja otworów pozwoli
na kompleksowy monitoring wód dopływających i
odpływających ze składowiska. W 2007 roku
planowane jest zainstalowanie piezometrów, aby po ich
wykonaniu przeprowadzić badanie powierzchniowe i
odciekowe, które określą dalsze postępowanie
dotyczące kierunku rekultywacji składowiska.

11,5
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Tabela 16. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi
na terenie powiatu w latach 2004-2006

Lp. Nazwa zadania w
Krajowym Planie

Gospodarki Odpadami

Rok
realizacji

Nazwa zadania w
Planie Gospodarki

Odpadami dla
Powiatu

Szydłowieckiego

Opis podjętych działań Koszt
[w tys.
PLN]

1. Organizowanie gospodarki
odpadami opakowaniowymi
na terenie gminy, w tym
selektywnego zbierania
finansowego z opłat
produktowych i opłat
pobieranych przez
organizacje odzysku

2004-2006

Wdrażanie i
kontynuacja

selektywnej zbiórki
odpadów

Czy gospodarka odpadami opakowaniowymi
została zorganizowana na terenie wszystkich gmin
w powiecie? Jakie rodzaje odpadów były zbierane
w sposób selektywny? Ile odpadów zebrano w
poszczególnych latach?

Gmina Chlewiska
Od lutego 2004 roku wprowadzona została
selektywna zbiórka odpadów komunalnych typu
workowego. Odpady segregowane są przez
mieszkańców i transportowane bezpośrednio z
gospodarstw domowych do przetworzenia i
odzysku. Ilość zebranych odpadów:
- w 2005 rok u- 89 Mg, w tym:

� papier i tektura – 14 Mg,
� tworzywa sztuczne – 36 Mg,
� metal – 4 Mg,
� szkło – 35 Mg

- 2006 roku - 104 Mg, w tym :
� papier i tektura –10 Mg,
� tworzywa sztuczne – 24 Mg,
� metal – 27 Mg,
� szkło – 43 Mg
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Gmina Jastrząb
Od sierpnia 2006 roku na terenie gminy
prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów
systemem workowym: plastik, szkło, metal. Ilość
zebranych odpadów:
- 2006 roku – 24,03 Mg, w tym :

� papier i tektura – 4,96 Mg,
� tworzywa sztuczne – 5 Mg,
� metal – 12,2 Mg,
� szkło – 1,87 Mg

Ponadto zebrano 0,3 Mg odpadów garbarskich
i 0,35 Mg materiałów konstrukcyjnych
zawierających azbest.

Gmina Mirów
Od 2005 roku gmina Mirów prowadzi selektywną
zbiórkę odpadów „u źródła” systemem workowym
(makulatura, szkło, złom, tworzywa sztuczne)
Odbiór odpadów następuje raz w miesiącu. W
poszczególnych latach zebrano następujące ilości
odpadów:
- w 2005 rok u -65,1 Mg, w tym:

� papier i tektura – 11,5 Mg,
� tworzywa sztuczne – 4,6 Mg,
� metal – 7,8 Mg,
� szkło – 41,2 Mg

- 2006 roku – 35,21 Mg, w tym :
� papier i tektura – 1,9 Mg,
� tworzywa sztuczne – 3,15 Mg,
� metal – 2,86 Mg,
� szkło – 27,3 Mg

Koszty zakupu worków do segregacji odpadów
ponosi gmina.

117,9
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Gmina Szydłowiec
Od 2006 roku na terenie gminy prowadzona jest
segregacja odpadów „u źródła” - system workowy
(makulatura, szkło, plastik).
W poszczególnych latach zebrano następujące ilości
odpadów:

� 2003r. – 1427,15 Mg:
• nie było segregacji odpadów

� 2004r. – 2080,45 Mg, w tym:
• nie było segregacji odpadów

� 2005r. – 2433,57 Mg, w tym:
• szkło 4,3 Mg,
• makulatura 1,0 Mg,
• plastik, folia 3,5 Mg

� 2006r. – 2377,09 Mg, w tym:
• makulatura 2,70 Mg,
• szkło 5,6 Mg
• plastik, folia 2,00 Mg

Koszty zakupu worków do segregacji odpadów „u
źródła” ponosi gmina

Na terenie gminy Orońsko nie wprowadzona została
selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych.
Gospodarka odpadami opakowaniowymi na terenie
gminy nie została zorganizowana z uwagi na brak
wystarczających środków.

2. Budowanie potencjału
technicznego w zakresie
selektywnego gromadzenia
odpadów opakowaniowych:
zapewnienie odpowiedniej

2003-2014
Zakup pojemników

do segregacji
odpadów.

W gminach na terenie powiatu, w których
prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów jest
ona organizowana systemem workowym. W
związku z powyższym trudno jest określić czy
potencjał techniczny w zakresie zbiórki odpadów

--
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ilości pojemników, budowa
punktów gromadzenia
odpadów opakowaniowych

opakowaniowych jest wystarczający. W niektórych
gminach zakupione zostały pojemniki do segregacji,
które ustawiane sa przy budynkach UG, na
osiedlach mieszkaniowych lub na terenach szkół.
Konieczne jest prowadzenie akcji informacyjno-
edukacyjnej w celu zwiększenia ilości
odzyskiwanych odpadów

3. Budowanie potencjału
technicznego w zakresie
transportu odpadów
opakowaniowych:
specjalistyczne i podstawowe
środki transportu

2003-2014 Zakup samochodów
do transportu

odpadów.

Transportem odpadów opakowaniowych
segregowanych zajmują się firmy, z którymi gminy
mają podpisane odpowiednie umowy.

--

4. Działania informacyjno-
edukacyjne dla społeczności
lokalnej

2003-2014 Edukacja
ekologiczna
dorosłych.

W ramach edukacji ekologicznej dorosłych na
terenie gmin organizowane są pogadanki na
naradach sołtysów, radnych i zebraniach wiejskich,
rozdawano ulotki informacyjne. Dla dzieci i
młodzieży organizowane są, w ramach zajęć
szkolnych, konkursy, warsztaty o tematyce
ekologicznej. Rokrocznie w placówkach
oświatowych gmin na terenie powiatu w ramach
ogólnopolskiej kampanii organizowana jest akcja
„Sprzątanie Świata”.

--

5. Organizowanie gminnych
planów gospodarki odpadami
opakowaniowymi

2003-2014 Opracowanie
gminnego planu

gospodarki odpadami
opakowaniowymi.

Gminy z terenu powiatu nie opracowały planów
gospodarki odpadami opakowaniowymi.
Opracowanie gminnego planu gospodarki odpadami
opakowaniowymi planuje się wykonać w ramach
aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami.

--
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6. Uzgodnienia pomiędzy
organizacjami odzysku i
organami wykonawczymi gmin
w zakresie prowadzenie
selektywnego zbierania
odpadów opakowaniowych
oraz budowy punktów
zbierania odpadów
opakowaniowych i instalacji do
segregacji odpadów

2003-2014

Tabela 17. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami w sektorze
gospodarczym na terenie powiatu w latach 2004-2006

Lp.
Nazwa zadania w
Krajowym Planie

Gospodarki Odpadami
Rok

realizacji

Nazwa zadania w
Planie Gospodarki

Odpadami dla Powiatu
Szydłowieckiego

Opis podjętych działań Koszt
[w tys. PLN]

1. Rozpoznanie stanu
aktualnego gospodarki
odpadami w małych i
średnich podmiotach
gospodarczych

2003-2006
Starostwo powiatowe dysponuje wiedzą na temat
gospodarki odpadami prowadzonej w małych i
średnich przedsiębiorstwach (MŚP) na terenie
powiatu. Przedsiębiorcy korzystają z tego samego
systemu zbiórki odpadów, co wszyscy
mieszkańcy, tj. mają podpisane stosowne umowy
z firmą wywozową. Ponadto firmy mają
opracowane plany gospodarki odpadami
niebezpiecznymi. Odbiór odpadów od firm
sektora MŚP na terenach gmin prowadzą firmy
mające pozwolenie na odbiór odpadów.
Informacje od firm odbierających przekazywane
są do właściwych Urzędów Gmin.

--
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2. Organizacja systemu
zbierania, gromadzenie i
transportu odpadów
powstających w sektorze
małych i średnich
przedsiębiorców

2003-2006
System zbierania, gromadzenia i transportu
odpadów powstających w sektorze MŚP jest
zorganizowany. Przedsiębiorcy korzystają z tego
samego systemu zbiórki odpadów, co wszyscy
mieszkańcy tj. mają podpisane stosowne umowy
z firmą wywozową.

Środki firm

3. Rekultywacja składowisk,
dla których brak
możliwości odzysku
nagromadzonych odpadów
lub nie spełniają wymogów
ekologicznych

2003-2014 Nie dotyczy.

4. Modernizacja składowisk
odpadów, które nie
spełniają wymogów
ekologicznych

2003-2009 Nie dotyczy.
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Tabela 18. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi
na terenie powiatu w latach 2004-2006

Lp. Nazwa zadania w
Krajowym Planie

Gospodarki Odpadami

Rok
realizacji

Nazwa zadania w
Planie Gospodarki

Odpadami dla Powiatu
Szydłowieckiego

Opis podjętych działań Koszt
[w tys. PLN]

1. Opracowanie i wdrożenie
programu edukacyjno-
informacyjnego dla
społeczeństwa i
przedsiębiorców.

2003-2014
Działania informacyjne
w zakresie gospodarki

odpadami
niebezpiecznymi

Na terenie gmin powiatu realizowano działania
edukacyjno-informacyjne z dziedziny gospodarki
odpadami niebezpiecznymi dla małych i średnich
przedsiębiorstw oraz społeczeństwa lokalnego w
formie szkoleń, ulotek, informacji
zamieszczonych na stronach internetowych.

--

2. Budowa gminnych
punktów zbiórki odpadów
niebezpiecznych (GPZON)

2003-2010
Budowa GPZON W gminach na terenie powiatu nie powstały

GPZON.
Budowa jest planowana w raku 2007, w ramach
budowy Punktu Zbiórki Odpadów
Niebezpiecznych przy punkcie segregacyjno-
przeładunkowym na terenie gminy Szydłowiec.

--

3. Unieszkodliwianie
odpadów niebezpiecznych

2003-2014 Na terenie powiatu nie powstała i funkcjonuje
żadna instalacja unieszkodliwiania odpadów
niebezpiecznych. Nie planowane są działania w
tym zakresie.

--
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5. Ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć 

W rozdziale tym zostanie przedstawiona próba podliczenia i wykonania oceny 
od strony finansowej poszczególnych zadań zapisanych w powiatowym planie 
gospodarki odpadami. Zadania zostały podzielone na cztery grupy,                          
tj przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami: 

I. komunalnymi, 
II. opakowaniowymi, 

III. w sektorze gospodarczym, 
IV. niebezpiecznymi. 

Ocena realizacji poszczególnych zadań została przedstawiona w poniższej 
tabeli. 
 
Tabela 19. Koszty poniesione na realizację zadań określonych w powiatowym 
planie gospodarki odpadami w latach 2004-2006 
 
Lp. Nazwa zadania Kwota 

przewidziana na 
zadania [tys. PLN]

Koszty poniesione 
w latach 2004-
2006 [tys. PLN] 

Źródło
finansowania 

I. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 
1.  Program wprowadzenia 

segregacji odpadów 
„u źródła” 

500 300 Śr. własne 

2. Program utworzenia 
składowisk przejściowych na 

terenie powiatu 

1000 25 Śr. własne 

3. Program rekultywacji 
nieczynnych składowisk 

odpadów 

900 550 Śr. własne 

4. Likwidacja „dzikich” 
wysypisk 

- 5 Śr. własne 

5. Program edukacji 
 ekologicznej dla dzieci i  

 młodzieży

50 35 15,5 
WFOSiGW 

Razem 2450 915  
II. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi 

1. Zakup pojemników do 
segregacji odpadów + koszty 

zakupu worków 

- ok.450 Śr. własne 

2. Edukacja ekologiczna 
dorosłych. 

- 10 Śr. własne 

III. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami w sektorze 
gospodarczym 

1.  Program popularyzacji  
inwestycji proekologicznych 

10 -  

Razem 10 - - 
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IV. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi 
1. Organizacja zbiórki 

selektywnej odpadów 
wielkogabarytowych i 

budowlanych oraz odpadów 
niebezpiecznych 

wchodzących w strumień
odpadów komunalnych: 

- b.d.

2. Likwidacja i rekultywacja 
mogilnika w Cycelówce 

(Gm. Orońsko) 

- -

3. Budowa Punktu Zbiórki 
Odpadów Niebezpiecznych 

- Planowana po 2007 
roku 

 

SUMA (I+II+III+IV) 2500 1375 - 

6. Ocena systemu monitoringu  
 
Monitoring systemu gospodarki odpadami jest jednym z elementów kontroli 
realizacji Planu Gospodarki Odpadami.  
System monitoringu realizacji „Planu…: składa się z dwóch elementów: 
� monitoring środowiska, który realizowany jest przez Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie oraz przez Delegaturę
w Radomiu (W zakresie gospodarki odpadami WIOŚ posiada  uprawnienia 
do kontroli sposobu prowadzonej przez przedsiębiorców gospodarki 
odpadami - posiadanie odpowiednich decyzji administracyjnych, umów na 
przekazywanie odpadów, itp.). Ponadto WIOŚ prowadzi bazę danych o 
gospodarowaniu odpadami, do której przedsiębiorcy przesyłają informacje o 
wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi. 

� monitoring „Planu…”. składa się z oceny osiągnięcia zamierzonych celów w 
zakresie gospodarki odpadami w Powiecie i stopnia realizacji zadań
zapisanych w dokumencie.  

System monitoringu zamierzonych celów oparty jest o wskaźniki 
przedstawiające stan gospodarki odpadami. W poniższej tabeli przedstawiono 
zestawienie wskaźników realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami. 
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Tabela 20. Zestawienie wskaźników realizacji powiatowego planu gospodarki 
odpadami  
 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Wartość wskaźnika 
dla roku bazowego 

2003r. 

Osiągnięta wartość 
wskaźnika na koniec 

2006r. 
1. Mieszkańcy Powiatu objęci 

zorganizowaną zbiórką odpadów  
[w % ogółu mieszkańców]  

100 100 

2. Gminy z wdrożonym systemem 
selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych  
[w % ogółu gmin] 

20 80 

3. Zorganizowane GPZO 
[TAK/NIE] 
Liczba GPZO 

NIE 
0

NIE 
0

4. Odpady komunalne zebrane 
selektywnie  
[w % ogółu zebranych odpadów] 

1,10 5,69 

5. Zamknięte składowiska na terenie 
powiatu  [TAK/NIE] 

NIE TAK - 2 

6. Zlikwidowany mogilnik  
[TAK/NIE] 

NIE NIE 

7.  Liczba zlikwidowanych „dzikich” 
wysypisk 

0 64 

7. Podsumowanie 
 

Zadania wyznaczone w Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu 
Szydłowieckiego obejmują lata 2004-2006 (zadania bieżące) oraz zadnia 2007-
2011, jako zadnia perspektywiczne. Samorząd powiatowy wykonał lub jest w 
trakcie realizacji zadań, zaplanowanych na pierwszy okres sprawozdawczy, tj. 
na lata 2004-2006, są to zadania priorytetowe dla powiatu i gmin wchodzących 
w jej skład, a mianowicie: 
� objęcie 100% mieszkańców powiatu systemem zorganizowanego odbioru 

odpadów komunalnych – wszyscy mieszkańcy gmin na terenie powiatu mają
stworzone warunki na odbiór odpadów komunalnych bezpośrednio 
z gospodarstw domowych lub poprzez kontenery rozmieszone                                    
w poszczególnych miejscowościach. Natomiast z przyczyn niezależnych od 
gmin nie wszyscy mieszkańcy mają podpisane stosowne umowy z firmą
wywozową.
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� Zorganizowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, 
wielkogabarytowych, budowlanych oraz niebezpiecznych – w 4 gminach z 
terenu powiatu funkcjonuje system selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”, 
gmina Orońsko planuje realizację tego zadania w najbliższym czasie. 

� Zamknięto dwa składowiska nie spełniające wymogów ochrony środowiska. 
� Na terenie wszystkich gmin powiatu prowadzone są działania edukacyjne dla 

dzieci, młodzieży oraz dorosłych, których głównym celem jest podnoszenie 
świadomości ekologicznej społeczeństwa.  

� Na terenie wszystkich gmin prowadzona jest ewidencja zbiorników 
bezodpływowych; we wszystkich gminach przeprowadzona została
inwentaryzacja miejsc występowania substancji stwarzających szczególne 
zagrożenia dla środowiska (inwentaryzacja pokryć dachowych zawierających 
azbest). 

We wszystkich gminach na terenie powiatu zostały opracowane i uchwalone 
Gminne Plany Gospodarki Odpadami  
Do zadań, które nie zrealizowano należą:
� zawiązanie porozumienia międzygminnego gmin co do lokalizacji punktów 

segregacyjno-przeładunkowych, 
� budowa punktu segregacyjno-przeładunkowego oraz punktów zbiórki 

odpadów niebezpiecznych (GPZON)  
� likwidacja mogilnika w Orońsku 
Realizacja tych zadań wymaga szczegółowych analiz dotyczących zasadności 
realizacji punktów segregacyjno-przeładunkowych oraz GPZON, ewentualnego 
nawiązania szerokiej współpracy międzygminnej oraz pozyskania środków 
zewnętrznych. Z tych powodów realizacja w chwili obecnej została zaniechana 
lub odsunięta w czasie. W związku z budową punktu segregacyjno-
przeładunkowego zostały podjęte działania – opracowano „Koncepcję budowy 
punktu segregacyjno-przeładunkowego (wtórna segregacja odpadów 
komunalnych) oraz punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych i 
wielkogabarytowych (dostosowanego do czasowego składowania odpadów 
niebezpiecznych, wyselekcjonowanych ze strumienia odpadów komunalnych) 
przy składowisku odpadów w Szydłowcu”. 
Ponadto przewidziana na lata 2004-2006 likwidacja i rekultywacja terenu 
mogilnika w Orońsku, w związku z niewystarczająca ilością środków została
przesunięta w czasie - realizacja po 2007 roku. 
 Docelowy system gospodarki odpadami na terenie powiatu wymaga 
intensyfikacji działań w zakresie rozszerzenia systemu zbiórki odpadów oraz 
systemu segregacji odpadów, tj. wzrostu udziału wysegregowanych odpadów 
wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych kierowanych na 
składowiska.  
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8. Wykorzystane materiały

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz.628,                  
z 2002r. Nr 41, poz.365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz.1671, z 2003r.    
Nr 7, poz. 78, z 2004r. Nr 96, poz.959, Nr 116, poz.1208 i Nr 191,                 
poz. 1956, z 2005r. Nr 25, poz. 202, Nr 90, poz. 758, Nr 130, poz. 1087, 
Nr 175, poz.1458 i 1462 i Nr 180, poz. 1495 oraz z 2006r. Nr 50, 
poz.360) 

2. Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony 
środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 
Nr 100, poz. 1085, z 2002r. Nr 143, poz. 1196, z 2003r. Nr 7, poz. 78                
i Nr 190, poz.1865, z 2004r. Nr 49, poz. 464, z 2005r. Nr 113, poz. 954 
oraz z 2006r. Nr 50, poz. 360) 

3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o 
zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458 oraz z 2006r. 
Nr63, poz. 441) 

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie 
sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz.620 oraz                  
z 2006r. Nr 46, poz.333) 

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r.                          
w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz.1737)    

6. Wytyczne oraz wzór sprawozdania z realizacji powiatowego planu 
gospodarki odpadami, czerwiec 2006r. 

7. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Mazowieckiego 

8. Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu 
Szydłowieckiego  

9. Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i 
Gminy Szydłowiec  

10. Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy 
Chlewiska 

11. Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy 
Orońsko 

12. Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy 
Mirów 

13. Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy 
Jastrząb

14. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i 
Gminy Szydłowiec 

 


