
KARTA INSTALACJI ODZYSKU LUB INNEGO NIŻ SKŁADOWANIE 
UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW  
stan na dzień 31 grudnia 2006 r. 

 

L.p. 
Elementy 

charakterystyki 
instalacji 

Zakres danych Informacje o instalacji 

1. OGÓLNE INFORMACJE O OBIEKCIE 

1.1. 

 

 

Nazwa i adres instalacji 

 

 

  

1.2. Gmina   

1.3. Powiat   

1.4. Województwo   

1.5. REGON (jeśli posiada)   

1.6. NIP (jeśli posiada)   

1.7. Rodzaj instalacji 

 

 

Podać: 

proces odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów1) 

 

 

 

1.8. 
Opis stosowanych metod 
odzysku lub unieszkodliwiania 

 

 

 

 

 

 

 

1.9. 
Nazwa i adres właściciela 
instalacji 

 

Podać, czy jest to jednostka 
samorządu terytorialnego, 

Skarbu Państwa, 
przedsiębiorca prywatny, 
kapitał mieszany (podać % 

udziału J.S.T.) 

 

 



1.10. REGON (jeśli posiada)   

1.11. NIP (jeśli posiada)   

1.12. 
Nazwa i adres właściciela 
gruntu pod instalacja 

 

Podać, czy jest to jednostka 
samorządu terytorialnego, 

Skarbu Państwa, 
przedsiębiorca prywatny, 
kapitał mieszany (podać % 

udziału J.S.T.) 

 

 

1.13. REGON (jeśli posiada)   

1.14. NIP (jeśli posiada)   

1.15. 
Nazwa i adres zarządzającego 
instalacją 

 

Podać, czy jest to jednostka 
samorządu terytorialnego, 

Skarbu Państwa, 
przedsiębiorca prywatny, 
kapitał mieszany (podać % 

udziału J.S.T.) 

 

 

1.16. REGON (jeśli posiada)   

1.17. NIP (jeśli posiada)   

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

 

(tak / nie) 

Jakie? 

 

 

2. DECYZJE ADMINISTRACYJNE 

2.1. Decyzja lokalizacyjna 

 

Poda: 
organ wydający, 

data wydania decyzji, 
znak decyzji 

 

 

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

 

Poda: 
organ wydający, 

data wydania decyzji, 
znak decyzji 

 

 



 

2.3. Pozwolenie na budowę 

 

Poda: 
organ wydający, 

data wydania decyzji, 
znak decyzji; 

wskazać, jeśli decyzja 
została uchylona) 

 

 

2.4. 
Pozwolenie na użytkowanie 
(jeśli dotyczy) 

 

Poda: 
organ wydający, 

data wydania decyzji, 
znak decyzji 

 

 

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

 

Poda: 
organ wydający, 

data wydania decyzji, 
znak decyzji 

 

 

2.6. 
Pozwolenie zintegrowane (jeśli 
dotyczy) 

 

Poda: 
organ wydający, 

data wydania decyzji, 
znak decyzji, 

termin obowiązywania 

 

 

2.7. Czy instalacja jest przewidziana 
do uzyskania pozwolenia 
zintegrowanego? 

Jeśli tak, podać termin 
(planowany) złożenia 

wniosku 

 

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

Jeżeli tak, podać dane nt, 
decyzji: 

podstawa prawna, 
organ wydający, 

data wydania decyzji, 
znak decyzji, 

termin wstrzymania 
działalności 

 

 

3. BAZY DANYCH I WYKAZY 

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

(tak / nie) 
 

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

(tak / nie) 
 

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

(tak / nie)  



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

(tak / nie) 
 

4. ODPADY 

4.1. 
Rodzaj i ilość odpadów 
dopuszczonych do odzysku 

 

Podać: 

kod odpadu2) oraz ilość w 
Mg/rok dla każdego odpadu 

 
 

 

4.2. Rodzaj i ilość odpadów 
dopuszczonych do 
unieszkodliwienia 

 

Podać: 

kod odpadu2) oraz ilość w 
Mg/rok dla każdego odpadu 

 

 

 

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

(Mg) 
 

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

(Mg) 
 

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

(Mg) 
 

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

(Mg) 
 

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

(Mg) 
 

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

(Mg) 
 

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

(Mg) 
 

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

(Mg) 
 

Objaśnienia do tabeli: 
1) Zgodnie z załącznikiem Nr 5 (procesy odzysku) lub załącznikiem Nr 6 (procesy unieszkodliwiania) do ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach; 
2) Według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 
112, poz. 1206). 


