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1. Cel i zakres opracowania. 
 

Celem opracowania jest  informacja z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami za okres 
kończący się 31 grudnia 2008 r. 

2. Stan prawny. 
 

Obowiązek składania co dwa lata radzie gminy sprawozdań z realizacji gminnego planu gospodarki 
odpadami został nałoŜony na organ wykonawczy gminy w art. 14 ust. 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.). 
 
W dniu 13 października 2005 r. weszła w Ŝycie ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy         
o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458 oraz z 2006 r. Nr 63, 
poz. 441), która wprowadziła modyfikacje dotyczące: 
1) zakresu gminnych planów gospodarki odpadami, 
2) okresu sprawozdawczego oraz procedury przygotowania sprawozdania z realizacji gminnego 
planu gospodarki odpadami. 
 
Ad. 1. Zmiana zakresu gminnych planów gospodarki odpadami. 
Poprzez zmianę art. 14 ust. 2 oraz uchylenie ust. 3 i 4 w art. 15 ustawy o odpadach doprecyzowany    
i ujednolicony został ogólny zakres gminnego planu gospodarki. Z kolei wyłączenie gminnych planów 
gospodarki odpadami z ust. 7 w art. 15 i dodanie nowego ust. 7a w art. 15 ustawy zawęziło zakres 
gminnego planu gospodarki odpadami tylko do odpadów komunalnych powstających na obszarze 
danej gminy oraz przywoŜonych na jej obszar z uwzględnieniem odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji oraz odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych. Konsekwencją 
tych zmian, była nowelizacja rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie 
sporządzania planów gospodarki odpadami. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 
2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami zostało 
opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 46, poz. 333 i obowiązuje od 5 kwietnia 2006 r. 
 
Ad. 2. Zmiana okresu sprawozdawczego oraz procedury przygotowania sprawozdania z realizacji 
gminnego planu gospodarki odpadami. 
W artykule 14 ustawy o odpadach dodany został ustęp 12b. Określa on okres sprawozdawczy            
z realizacji planu gospodarki odpadami, jako okres dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 
31 grudnia roku kończącego ten okres.  
Ponadto w artykule 14 całkowicie zmienione zostało brzmienie ust. 13, w którym w pkt 1 określono, 
Ŝe sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami organ wykonawczy gminy 
przedkłada radzie gminy oraz zarządowi powiatu w terminie do dnia 31 marca, po upływie okresu 
sprawozdawczego. 

3. Zakres informacji zawartych w gminnym planie gospodarki 
odpadami za okres kończący się 31 grudnia 2008 r. 
 

Zakres informacji z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami odpowiada treści przyjętego 
planu. Oznacza to, Ŝe w informacji z realizacji planu gospodarki przedstawiono postępy w realizacji 
kaŜdego z zadań zapisanych w planie lub wyjaśniono powody zaniechania działań lub ewentualnych 
opóźnień. Wnioski zawarte w informacji powinny zostać uwzględnione w aktualizacji gminnego planu 
gospodarki odpadami. 
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Gminny plan gospodarki odpadami został przygotowany w oparciu o pierwotną wersję rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami. 
Tym samym obejmuje on postępowanie z wszystkimi rodzajami odpadów. Jednak, mając na uwadze 
zmiany w ustawie o odpadach obowiązujące od 13 października 2005 r. oraz zmiany 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami, moŜna 
ograniczyć zakres informacji z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami tylko do opisu zmian    
w systemie gospodarki odpadami komunalnymi.  
Zakres informacji z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami odnosi się do zmian, które na 
terenie gminy zaszły od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2008 r., w odniesieniu do wymienionych 
poniŜej aspektów gospodarki odpadami: 
1) Stan gospodarki odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2008 r., w tym: 
a) rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów komunalnych, 
b) rodzaj i ilość odpadów komunalnych poddawanych poszczególnym procesom odzysku, 
c) rodzaj i ilość odpadów komunalnych poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania, 
d) istniejące systemy zbierania odpadów komunalnych, 
f) stan formalno-prawny instalacji do unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 
2) Stan realizacji zaplanowanych celów i działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie 
gospodarki odpadami komunalnymi, w tym: 
a) działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych, 
b) działań zmierzających do ograniczenia ilości odpadów komunalnych i ich negatywnego 
oddziaływania na środowisko, 
c) działań wspomagających prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu 
oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 
3) Ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć, 
4) Ocena przyjętego systemu monitoringu, w tym wartości wskaźników pozwalających na określenie 
sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, 
z uwzględnieniem ich jakości i ilości. 
 
Informacja została opracowana przez firmę ALBEKO w Opolu przy udziale pracowników Urzędu 
Gminy Sulików. 

4. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym 
procesom unieszkodliwiania i odzysku. 
 

Tabela 1 Ilości i rodzaje odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Sulików, poddanych 
poszczególnym procesom unieszkodliwiania w latach 2007-2008 

 
2007 rok 2008 rok 

Kod 
odpadu 

Rodzaj odpadu 
Masa [Mg] 

Oznaczenie 
procesu 

unieszkodliwiania 
Masa [Mg] 

Oznaczenie 
procesu 

unieszkodliwiania 
20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie 

20 03 01 

Niesegregowane 
(zmieszane) odpady 
komunalne 
 

1 786,60 
D5 – na terenie 

gminy 
1 377,90 

D5 – na terenie 
gminy 

20 03 03 
Odpady z czyszczenia ulic       
i placów 

137,70 
D5 – na terenie 

gminy 
240,10 

D5 – na terenie 
gminy 
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 20 03 06  
Odpady ze studzienek 
kanalizacyjnych 

75,6 
D5 – na terenie 

gminy 
213,0 

D5 – na terenie 
gminy 

ŁĄCZNIE GMINA SULIKÓW, w tym: 
Na terenie gminy 
Poza terenem gminy 

1 999,90 Mg/rok 
1 999,90 Mg/rok 
    0,00 Mg/rok 

1 831,00 Mg/rok 
1 831,00 Mg/rok 
    0,00 Mg/rok 

 
Podsumowanie: 
Jedynym sposobem unieszkodliwiania odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy Sulików 
jest ich składowanie. Na podstawie przedstawionych w tabeli nr 1 danych moŜna zauwaŜyć, iŜ ilość 
odpadów komunalnych poddanych procesowi składowania w 2008 r. zmalała w stosunku do 2007 r.  
o ok. 8,4 %. Jedną z przyczyn moŜe być spadek liczby ludności w gminie (o 0,63% w 2008 r.). Poza 
tym w 2008 r. odnotowano wyraźny wzrost cen nabywanych w sklepach produktów, co mogło 
znacząco przyczynić się do: 

• spadku ilości kupowanych produktów przez mieszkańców, a co za tym idzie – spadku 
wytwarzanych odpadów komunalnych, 

• wzrostu ilości spalanych odpadów w paleniskach domowych zamiast materiałów opałowych. 
 

Tabela 2 Ilości i rodzaje odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Sulików, poddanych 
poszczególnym procesom odzysku gminy w latach 2007-2008 

 
2007 rok 2008 rok 

Kod 
odpadu 

Rodzaj odpadu 
Masa [Mg] 

Oznaczenie 
procesu 
odzysku 

Masa [Mg] 
Oznaczenie 

procesu 
odzysku 

15 
Odpady opakowaniowe: sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania 
ochronne nie ujęte w innych grupach 

15 01 02 
Opakowania z tworzyw 
sztucznych 

- -  0,690 
R15 – poza 

terenem gminy 

15 01 07 Opakowania ze szkła - -  3,48 
R15 – poza 

terenem gminy 
RAZEM 15, w tym: 
Na terenie gminy 
Poza terenem gminy 

- 
4,17 Mg/rok 
0,00 Mg/rok 
4,17 Mg/rok 

20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie 

20 01 33* 
20 01 34 

Baterie i akumulatory 0,06 
R14 – poza 

terenem gminy 
0,058 

R14 – poza 
terenem gminy 

20 02 02 
Gleba i ziemia, w tym 
kamienie 

115,80 
R14 – na 

terenie gminy 
268,30 

R14 – na 
terenie gminy 

RAZEM 20, w tym: 
Na terenie gminy 
Poza terenem gminy 

115,86 Mg/rok 
115,80 Mg/rok 
0,06 Mg/rok 

268,36 Mg/rok 
268,30 Mg/rok 
0,058 Mg/rok 

ŁĄCZNIE GMINA SULIKÓW, w tym: 
Na terenie gminy 
Poza terenem gminy 

115,86 Mg/rok 
115,80 Mg/rok 
0,06  Mg/rok 

272,53 Mg/rok 
268,30 Mg/rok 

4,23Mg/rok 
 
Podsumowanie: 
W analizowanych latach największą ilość odpadów zebranych na terenie gminy Sulików i poddanych 
odzyskowi stanowiły gleba i ziemia w tym kamienie stanowiące odpowiednio: 99,95% w 2007 r. oraz 
86,27% w 2008 r. – wszystkich poddanych odzyskowi odpadów. W 2007 r. nie odnotowano 
selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, natomiast w 2008 r. frakcja ta stanowiła zaledwie 
1,34% odpadów poddanych odzyskowi. 
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Oznaczenia do tabel 1-2: 
* - odpady niebezpieczne 
 
PROCESY UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW 
D1    Składowanie na składowiskach odpadów obojętnych 
D2    Obróbka w glebie i ziemi (np. biodegradacja odpadów płynnych lub szlamów w glebie i ziemi) 
D3    Składowanie przez głębokie zatłaczanie (np. zatłaczanie odpadów, które moŜna pompować) 
D4    Retencja powierzchniowa (np. umieszczanie odpadów na poletkach osadowych lub lagunach) 
D5    Składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niŜ 
niebezpieczne 
D6    Odprowadzanie do wód z wyjątkiem mórz*  
D7    Lokowanie (zatapianie) na dnie mórz 
D8    Obróbka biologiczna niewymieniona w innym punkcie niniejszego załącznika, w wyniku której powstają 
odpady, unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D12 (np. 
fermentacja) 
D9    Obróbka fizyczno-chemiczna niewymieniona w innym punkcie niniejszego załącznika, w wyniku której 
powstają odpady, unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do 
D12 (np. parowanie, suszenie, strącanie) 
D10   Termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie 
D11   Termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na morzu 
D12   Składowanie odpadów w pojemnikach w ziemi (np. w kopalni) 
D13   Sporządzanie mieszanki lub mieszanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych 
w punktach od D1 do D12 
D14   Przepakowywanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D13 
D15   Magazynowanie w czasie któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D14 
(z wyjątkiem tymczasowego magazynowania w czasie zbiórki w miejscu, gdzie odpady są wytwarzane) 
D16   Przetwarzanie odpadów, w wyniku którego są wytwarzane odpady przeznaczone do unieszkodliwiania 
_____________ 
*    Odprowadzanie do wód z wyjątkiem mórz w całości objęte jest zakazem. 
 
 
DZIAŁANIA POLEGAJĄCE NA WYKORZYSTANIU ODPADÓW W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI LUB 
PROWADZĄCE DO ODZYSKANIA Z ODPADÓW SUBSTANCJI LUB MATERIAŁÓW LUB ENERGII WRAZ 
Z ICH WYKORZYSTANIEM 
R1    Wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii 
R2    Regeneracja lub odzyskiwanie rozpuszczalników 
R3    Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki 
(włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania) 
R4    Recykling lub regeneracja metali i związków metali 
R5    Recykling lub regeneracja innych materiałów nieorganicznych 
R6    Regeneracja kwasów lub zasad 
R7    Odzyskiwanie składników stosowanych do usuwania zanieczyszczeń 
R8    Odzyskiwanie składników z katalizatorów 
R9    Powtórna rafinacja oleju lub inne sposoby ponownego wykorzystania oleju 
R10   Rozprowadzanie na powierzchni ziemi w celu nawoŜenia lub ulepszania gleby 
R11   Wykorzystanie odpadów pochodzących z któregokolwiek z działań wymienionych w punktach od R1 do 
R10 
R12   Wymiana odpadów w celu poddania któremukolwiek z działań wymienionych w punktach od R1 do R11 
R13   Magazynowanie odpadów, które mają być poddane któremukolwiek z działań wymienionych w punktach 
od R1 do R12 (z wyjątkiem tymczasowego magazynowania w czasie zbiórki w miejscu, gdzie odpady są 
wytwarzane) 
R14   Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części 
R15   Przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu 
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 5. Stan formalno-prawny instalacji do odzysku oraz 
unieszkodliwiania odpadów. 
 
Składowisko odpadów 
 
Na terenie Gminy Sulików funkcjonuje instalacja do unieszkodliwiania odpadów – Składowisko 
odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne w Sulikowie. Właścicielem składowiska jest Gmina 
Sulików, natomiast podmiotem zarządzającym jest Gminny Zakład Komunalny, mający swoją 
siedzibę przy ul. Pocztowej 7a w Sulikowie. 

 
Tabela 3  Karta Składowiska odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne w Sulikowie przy 

ul. Pocztowej –  stan na dzień 31 grudnia 2008 r. 
 

Lp. Elementy charakterystyki 
składowiska odpadów 

Zakres danych Informacje o składowisku odpadów 

1. Ogólne informacje o obiekcie 
1.1. Nazwa i adres składowiska 

odpadów 
 Składowisko odpadów innych niŜ 

niebezpieczne i obojętne w Sulikowie 
Sulików działka nr 183 

1.2. Gmina  Sulików 
1.3. Powiat  Zgorzelec 
1.4. Województwo  dolnośląskie 
1.5. REGON (jeśli posiada)  230870295 
1.6. NIP (jeśli posiada)  615-17-37-457 
1.7. Typ składowiska  Składowisko odpadów inne niŜ 

niebezpieczne i obojętne 
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 Sulików 
ul. Dworcowa 5 
59-975 Sulików 

1.9. REGON (jeśli posiada)  230821440 
1.10. NIP (jeśli posiada)  615-18-08-708 
1.11. Nazwa i adres 

zarządzającego 
składowiskiem odpadów 

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

jednostek samorządu terytorialnego). 

Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie 
ul. Pocztowa 7a 
59-975 Sulików 

1.12. REGON (Jeśli posiada)  230870295 
1.13. NIP (Jeśli posiada)  615-17-37-457 

Decyzja na odzysk 
SR.IV.6622/27/EJ/06/07 

27.02.2007 
30.04.2007 

Wojewoda Dolnośląski 

1.14. Decyzja w zakresie 
gospodarki odpadami 

Podać znak decyzji, date wydania 
decyzji, termin waŜności, organ 

wydający. 

Decyzja na unieszkodliwianie odpadów 
SR.IV.6622/27/EJ/06/07 

27.02.2007 
30.04.2007 

Wojewoda Dolnośląski 
1.15. Miejsce prowadzenia 

działalności 
 

 Sulików 
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1.16. Data rozpoczęcia 
działalności 

 01.04.1999 

1.17. Data zakończenia 
działalności 

 31.12.2009 

1.18. Rodzaj prowadzonej 
działalności 

 UN 

1.19. Rodzaj prowadzonej 
działalności według 
klasyfikacji PKD  

 9002Z 

2. Decyzje administracyjne 
2.1. Decyzja o zamknięciu 

składowiska na podstawie 
art.. 33. ust.6 ustawy 
wprowadzającej22 (jeśli 
dotyczy) 

Podać organ wydający, datę wydania 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony 

rok zamknięcia. 

Starosta Zgorzelecki 
26 czerwca 2006 

II.HS.7050-3/2002/3657/2006 
30.04.2007 r. 

2.2. Czy decyzja o zamknięciu 
została przedłuŜona? 

JeŜeli tak, to na podstawie jakiej 
decyzji, podać podstawę prawną, 

organ wydający, datę decyzji, znak 
decyzji, wyznaczony rok zamknięcia. 

Decyzja nr SR.IV.6621-3/4/MS/07 
Art. 155 ustawy „Kodeks postępowania 

administracyjnego”   
Wojewoda Dolnośląski 

28 maja 2007 r. 
31.12.2009 r. 

Decyzja Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 

Środowiska                                                    
nr. D.I.DI.471-3/43003/712/DR 

22.08.2008 – 31.12.2009 r. 
2.3. Decyzja zatwierdzająca 

instrukcję eksploatacji 
składowiska  

Podać: organ wydający, datę 
wydania decyzji, znak decyzji 

Starosta Zgorzelecki 
23.12.2002 r. 

II OS.7650-3/2130/02 

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

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

obowiązywania 

Wojewoda Dolnośląski 
27.02.2007 r. 

SR.6622/27/EJ/06/07 
30.04.2007 r. 

3. Dane techniczne 
3.1. Liczba kwater 

 
 
 

1 

3.2. Liczba kwater 
eksploatacyjnych 

 1 

3.3. Pojemność całkowita m3 67 000 m3 

3.4. Pojemność zapełniona 
łącznie z warstwami 
izolacyjnymi  

m3 70 867 m3 

3.5. Powierzchnia w granicach 
korony 

m3 9 600 m3 

3.6. Uszczelnienie [tak/nie] NIE 
3.7. DrenaŜ odcieków [tak/nie] NIE 
3.8. Gromadzenie odcieków [tak/nie] NIE 

Odprowadzenie do kanalizacji 
miejskiej [tak/nie] 

NIE 3.9. Postępowanie z odciekami 

Wywóz do oczyszczalni miejskiej 
[tak/nie] 

NIE 

3.10. Instalacja do 
odprowadzania gazu 
składowiskowego 

[tak/nie] NIE 

  Z emisją do atmosfery NIE 
  Spalanie w pochodni NIE 
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  Odzysk energii NIE 
3.11. Pas zieleni [tak/nie] TAK 

  Szerokość pasa [m] - 

3.12. Ogrodzenie [tak/nie] TAK 
3.13. Rejestracja wjazdów [tak/nie] TAK 
3.14. Ewidencja odpadów [tak/nie] TAK 
3.15. Waga [tak/nie] NIE 
3.16. Urządzenia do mycia i 

dezynfekcji 
[tak/nie] TAK 

3.17. Wykonywanie warstw 
izolacyjnych odpadów 

[tak/nie] TAK 

  Materiał (jeśli odpady, podać kod) - 20 02 02 (gleba i ziemia,            
w tym kamienie) 

- 17 01 02 (gruz ceglany) 
3.18. Monitoring w 

fazie 
przedeksploata 
cyjnej  

Dane meteorologiczne [tak/nie] NIE 

Dane meteorologiczne [tak/nie] NIE 

Kontrola wykonywania elementów 
słuŜących do monitoringu [tak/nie] 

NIE 

Wody powierzchniowe [tak/nie] NIE 
Wody odciekowe [tak/nie] NIE 
Wody podziemne [tak/nie] TAK 

Gaz składowiskowy [tak/nie] TAK 

Osiadanie powierzchni składowiska 
[tak/nie] 

NIE 

3.19. Monitoring w 
fazie 
eksploatacyjnej 
lub 
poeksploatacyj
nej 

Struktura i skład odpadów [tak/nie] TAK 
4. Odpady 

4.1. Czy odpady są składowane 
w sposób nieselektywny? 

[tak/nie] TAK 

4.2. Masa odpadów dotychczas 
przyjęta do składowania 
(jeśli dotyczy) 

[tak/nie] [Mg] 14 173,4 Mg 

4.3. Masa odpadów poddanych 
procesowi 
unieszkodliwiania w roku 
sprawozdawczym 

[Mg] 1 831 Mg 

4.4. Kody odpadów poddanych 
procesowi 
unieszkodliwiania w roku 
sprawozdawczym  

 20 03 01, 20 03 03, 20 03 06 

4.5. Masa odpadów poddanych 
procesowi odzysku w roku 
sprawozdawczym 

[Mg] 282,4 Mg 

4.6. Kody odpadów poddanych 
procesowi odzysku w roku 
sprawozdawczym 

 20 02 02, 17 01 02 

 
Decyzja dotycząca zamknięcia składowiska odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne 
w Sulikowie zlokalizowanego na działce nr 183, wydana została przez Starostę Zgorzeleckiego 
decyzją Nr II BS. 7650-3/2002/3657/2006 w dniu 29 czerwca 2006 r., w której to udzielił zgody dla 
Urzędu Gminy Sulików na zamknięcie składowiska odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne 
w Sulikowie. 
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Decyzja Starosty Zgorzeleckiego została wydana po przeprowadzanej przez Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska kontroli, której ustalenia określono w piśmie z dnia 23 czerwca 2006 r., znak 
sprawy DJ.DJ.455-27/43603/517/06.  
W wyniku kontroli potwierdzono zasadność złoŜenia wniosku w sprawie zamknięcia składowiska 
odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne w Sulikowie, z uwagi na fakt iŜ przedmiotowe 
składowisko nie spełnia wymogów ochrony środowiska.  
ZwaŜywszy na to, Ŝe przedmiotowe składowisko na koniec 2006 roku zostało wykorzystane w ok. 88 
%, Wójt Gminy Sulików pismem nr RG/7060-1/2007 z dnia 27 marca 2007 r. zwrócił się do Starosty 
Zgorzeleckiego z wnioskiem o przedłuŜenie terminu przyjmowania odpadów do składowania na 
składowisku odpadów do dnia 31 grudnia 2009 r., co umoŜliwiłoby jego całkowite wykorzystanie. 
 
Przedmiotowy wniosek został przekazany postanowieniem Starosty Zgorzeleckiego nr II BS.7650-
3/2002/1621/07  z dnia 2 kwietnia 2007 r. do Wojewody Dolnośląskiego (zmienił się organ właściwy 
w sprawie). 
 Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 28 maja 2007 r., znak sprawy SR.IV.6621-3/4/MS/2007 zmienił 
decyzję Starosty Zgorzeleckiego nr IIBS.7650-3/2002/3657/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. udzielając 
zgody na zamknięcie składowiska odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne w Sulikowie 
zlokalizowanego na działce nr 183.  
 
Zmianie uległ tym samym harmonogram działań związanych z rekultywacją składowiska odpadów. 
oraz data zaprzestania przyjmowania odpadów na składowisko. Harmonogram planowanych działań 
związanych z rekultywacją składowiska odpadów przedstawia się następująco: 

• wykonanie warstwy wyrównującej wraz z ukształtowaniem bryły składowiska: I kwartał 2008 r. 
– II kwartał 2010 r., 

• wykonanie systemu odgazowania składowiska: II-III kwartał 2010 r., 
• wykonanie warstwy uszlachetniającej i drenaŜowej: III-IV kwartał 2010 r., 
• wykonanie warstwy glebowej wraz z wysiewem traw i nasadzeniami roślinności: IV kwartał 

2010 r. 
 
W związku z eksploatowaniem instalacji bez wymaganego pozwolenia zintegrowanego Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu wszczął w dniu 14 maja 2008 r. postępowanie 
administracyjne, zmierzające do wstrzymania uŜytkowania przedmiotowej instalacji. PowyŜsze 
postępowanie skończyło się wydaniem decyzji DJ.DI.471-3/43603/712/08.z dnia 22 sierpnia 2008 r., 
w której wyznaczono termin bezpiecznego dla środowiska uŜytkowania na dzień 31 grudnia 2009 r., 
co wiąŜe się z podtrzymaniem terminów określonych w decyzji Wojewody Dolnośląskiego. 
 
Instalacje odzysku lub innego niŜ składowanie unieszkodliwiania odpadów 
 
Na terenie gminy Sulików nie ma instalacji do odzysku odpadów komunalnych. Odpady 
przekazywane są do odzysku poza teren gminy. 

6. Stan realizacji działań ujętych w gminnym planie gospodarki 
odpadami na lata 2007-2008. 
 
Sprawy gospodarki odpadami w gminie Sulików reguluje uchwała Rady Gminy Sulików 
Nr XL/2672006 z dnia 28 czerwca 2006 r., którą to przyjęto „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy 
Sulików na lata 2005-2008 z perspektywą na lata 2009-2012”. 
 
Dnia 26 kwietnia 2006 r. Rada Gminy Sulików przyjęła Uchwałą Nr XXXVIII/252/2006 „Regulamin 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sulików”. Gmina Sulików w dniu 6 grudnia 2006 r. 



ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY RADY GMINY SULIKÓW Z DNIA ……………………NR ……………………….. 
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA LATA 2007-2008 DLA GMINY SULIKÓW 

2009 rok 
 

 10 

ustaliła równieŜ górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 
pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości 
ciekłych. 
 
Wójt Gminy Sulików Zarządzeniem Nr 241/2006 z dnia 11 września 2006 r.,  określił i podał 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. Ponadto na podstawie danych otrzymanych od przedsiębiorców 
(drogą elektroniczną lub korespondencyjnie), Gmina utworzyła w marcu 2006 r. ewidencję zawartych 
umów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 
 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości na terenie gminy Sulików zawarto w poniŜszej tabeli. 
 
Tabela 4 Wykaz jednostek posiadających zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych z terenu 

gminy Sulików 
 

NAZWA JEDNOSTKI, ADRES 
POCZTOWY 

DATA WYDANIA 
OKRES NA JAKI 

WYDANO POZWOLENIE 
ŁuŜycka Higiena Komunalna Sp. z o.o. 
ul. Bolesławiecka 37 
59-900 Zgorzelec 

Znak RG/7050-2/2007  
17.04.2007 

10 lat 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
Sp. z o.o. 
ul. Grunwaldzka 4, 59-970 Zawidów 

Znak RG/761-5/2004 
17 marca 2004 

10 lat 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej 
ul. ŁuŜycka 3, 59-900 Zgorzelec 

Znak RG/761-3/2004 
27 stycznia 2004 

10 lat 

Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej 
Sp. z o.o., Trans-Formers Wrocław 
ul. Atramentowa 10, Bielany 
Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce 

Znak GGiR/761-40/2002 
29 października 2002 r. 

10 lat 

 
 

Tabela 5 Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki 
odpadami komunalnymi na terenie gminy w latach 2007-2008 

 

Nazwa zadania Organizacja systemu zbierania odpadów komunalnych 

Rok 2007-2008 

Opis realizacji zadania 

Zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych na koniec 2008 r. objęte było ok. 70% mieszkańców gminy 
Sulików.  
 
Selektywna zbiórka odpadów na terenie gminy Sulików złoŜona jest z dwóch sposobów ich zbierania:  

• system pojemnikowy – 17 kpl. pojemników na odpady ze: szkła oraz plastiku ustawione na terenie 
całej gminy, 

• system workowy – worki na frakcje ze szkła białego i szkła kolorowego w zabudowie jednorodzinnej.  
 
 
Odpady biodegradowalne 

Zgodnie z ar. 16 a pkt 4 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz. U z 2001 r., Nr 62, poz. 
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628 ze zm.) do obowiązkowych zadań własnych gmin w zakresie gospodarki odpadami 
komunalnymi naleŜy zapewnienie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji kierowanych do składowania: 

1. do dnia 31 grudnia 2010 r. – do nie więcej niŜ 75 % wagowo całkowitej masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji, 

2. do dnia 31 grudnia 2013 r., - do nie więcej niŜ 50% wagowo całkowitej masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji; 

3. do dnia 31 grudnia 2020 r., - do nie więcej niŜ 35 % wagowo całkowitej masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji, 

w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.  
 
 
Odpady wielkogabarytowe 
Gmina Sulików nie organizowała zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Planuje się rozpoczęcie takiej zbiórki           
w następnych latach. 
 
ODPADY NIEBEZPIECZNE W STRUMIENIU ODPADÓW KOMUNALNYCH 
 
ZuŜyte baterie i akumulatory 
Od 2006 roku gmina Sulików organizuje zbiórkę zuŜytych baterii małogabarytowych. Inicjatorem programu jest 
firma REBA Organizacja Odzysku S.A. z Warszawy oraz firma WASTES SERVICE z siedzibą w miejscowości 
Kiełczów, obsługująca teren Dolnego Śląska.  
Miejsca, w których rozstawione są pojemniki przeznaczone do zbiórki baterii:  

• Urząd Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików, 
• Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie, ul. Zgorzelecka 28, 59-975 Sulików, 
• Szkoła Podstawowa w Biernej, Bierna 57, 59-970 Zawidów, 
• Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych, Studniska Dolne 55, 59-975 Sulików, 
•  Przedszkole Publiczne w Sulikowie, ul. Dworcowa 2, 59-975 Sulików. 

W latach 2007-2008 na terenie gminy Sulików zebrano następującą ilość odpadów z tej grupy:  
• 2007 r. – zebrano 0,06 Mg, 
• 2008 r. – zebrano 0,058 Mg. 

 
ZuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
W gminie Sulików nie funkcjonuje zbiórka zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. JednakŜe zgodnie 
z ustawą o zuŜytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym kupujący sprzęt dla gospodarstwa domowego ma 
moŜliwość oddania zuŜytego sprzętu tego samego rodzaju do sklepu, sztuka za sztukę. 
 
Przeterminowane pestycydy 
Na terenie gminy Sulików nie ma Ŝadnego mogilnika zawierającego przeterminowane pestycydy. Gmina 
Sulików nie organizuje zbiórki: opakowań po środkach ochrony roślin, opakowań po nawozach oraz 
przeterminowanych środków ochrony roślin od rolników. Istnieje jedynie moŜliwość zwrotu opakowań po 
środkach ochrony roślin w punktach sprzedaŜy tego typu produktów. 
 
ODPADY OPAKOWANIOWE 
 
Na terenie gminy Sulików selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych prowadzi zakład: ŁuŜycka Higiena 
Komunalna Sp. z o.o., mający swoją siedzibę przy ul. Bolesławieckiej 37 w Zgorzelcu. Selektywna zbiórka 
odbywa się w oparciu o system pojemnikowy (pojemniki na odpady ze szkła i plastiku, rozmieszczone są na 
terenie gminy Sulików) oraz w systemie workowym (zbierane jest szkło w podziale na białe i kolorowe).  
 
W 2007 r. selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych na terenie gminy Sulików nie funkcjonowała (chociaŜ 
istniała w latach 2005-2006). Na przełomie lipca i sierpnia 2008 r. zakupiono nowe kontenery oraz worki do 
selektywnej zbiórki odpadów z tej grupy i zebrano ich następujące ilości: 

• opakowania z tworzyw sztucznych – 0,69 Mg, 
• opakowania ze szkła – 3,48 Mg. 
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INNE ODPADY 
 
Odpady z budowy 
Gruz budowlany i inne odpady towarzyszące budowie i remontom mieszkań usuwane są na zasadzie podstawienia 
przez podmiot odbierający odpady, pojemnika na zlecenie i koszt wytwórcy odpadów.  
 
W 2008 r. na Składowisko Odpadów komunalnych w Sulikowie przyjęto 14,1 Mg odpadów o kodzie 17 01 02 (gruz 
ceglany), pochodzących z sektora komunalnego. W 2007 r. nie odnotowano Ŝadnych ilości tych odpadów.   
Przyjęte na składowisko odpady budowlane wykorzystane były  jako warstwy przesypowe. 
 

Nazwa zadania 
Wykonanie pełnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz opracowanie 

gminnego programu usuwania wyrobów azbestowych (GPUWA) 

Rok 2007-2008 

Opis realizacji zadania 

Gmina Sulików do tej pory nie sporządziła inwentaryzacji wyrobów azbestowych występujących na terenie  
gminy. JednakŜe na 2009 r. zostały zabezpieczone środki finansowe na realizację tego przedsięwzięcia oraz  
opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest. 

Nazwa zadania Inwentaryzacja i likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów 

Rok 2007-2008 

Opis realizacji zadania 

Lokalizacja „dzikich” wysypisk na terenie gminy Sulików: 
• stan na 31.12.2007 r.: 

- Mała Wieś Górna (Dz.Ew. 212/4; Dz.Ew. 212/6), 
- Sulików (Dz.Ew. 154/12), 
- Radzimów Górny (Dz.Ew. 306/58; Dz.Ew. 491/1), 
- Wilka (Dz.Ew. 67/2), 
- Studniska Dolne (Dz.Ew. 231; Dz.Ew. 4), 
- Miedziana (Dz.Ew. 34/5; Dz.Ew. 20), 
- Stary Zawidów (Dz.Ew. 319). 

• stan na 31.12.2008 r.: 
- Radzimów Górny (Dz.Ew. 306/58), 
- Studniska Dolne (Dz.Ew. 543/17), 
- Sulików (Dz.Ew. 596/4). 

Z powyŜszego zestawienia moŜna wywnioskować, iŜ ilość „dzikich” wysypisk zlokalizowanych na terenie 
gminy znacząco zmalała (zostały zlikwidowane).  
 

Nazwa zadania Realizacja programu edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami 

Rok 2007-2008 

Opis realizacji zadania 

Edukacja ekologiczna na terenie gminy Sulików oparta jest na prowadzonej działalności informacyjno-
popularyzacyjnej, dotyczącej problematyki gospodarowania odpadami. Działania edukacyjne w gminie 
polegały na: 

• przeprowadzaniu konkursów ekologicznych z nagrodami, 
• rozpropagowaniu idei selektywnej zbiórki odpadów poprzez ulotki informacyjne, 
• zakupie worków i rękawic na akcję „Sprzątanie Świata”, 
• obchodzeniu w szkołach „Dnia ziemi”. 
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7. Ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych 
przedsięwzięć. 
 
Tabela 6 Koszty poniesione na realizację zadań określonych w gminnym planie gospodarki odpadami 

w latach 2007-2008. 
 

Lp. Nazwa zadania 

Koszty 
poniesione          
w 2007 r. 

[PLN] 

Koszty 
poniesione            
w 2008 r. 

[PLN] 

Źródło finansowania 

121 995,12 zł. - 
BudŜet Gminy 

1. 

Zakup samochodu cięŜarowego 
„Renault Maskot 150.65” do 
zbiórki odpadów komunalnych. 
 

- 
 

243 995,12 
 122 000,00 zł.- 

poŜyczka z WFOŚiGW 

 15 717,40 zł - 
BudŜet Gminy 

7 800,00 zł. – 
poŜyczka z WFOŚiGW 

 
2. 

Prowadzenie selektywnej zbiórki 
odpadów segregowanych na 
terenie gminy Sulików: 
- zakup pojemników na plastik, 
- zakup pojemników na szkło. 

- 
 

31 317,4 
 

7 800,00 zł. – dotacja 
z WFOŚiGW 

3. 

Prowadzenie selektywnej zbiórki 
odpadów segregowanych na 
terenie gminy Sulików: 
- zakup worków na szkło białe i 
szkło kolorowe, 

- 
 

3 769,80 
 

BudŜet Gminy 

4. 
Zakup worków i rękawic na 
akcję „Sprzątanie Świata”. 

- 421,23 BudŜet Gminy 

Razem 0,00 279 082,32 BudŜet Gminy 
 

8. Ocena systemu monitoringu. 
 

Tabela 7 Zestawienie wskaźników realizacji gminnego planu gospodarki odpadami 
 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 
Wartość 

wskaźnika na 
koniec 2007 r. 

Wartość 
wskaźnika na 
koniec 2008 r. 

1. 
Procent mieszkańców objętych zorganizowaną 
zbiórką odpadów komunalnych 

% ok. 60 ok. 70 

2. 
Ilość zebranych odpadów komunalnych                   
z terenu gminy 

Mg/rok 2 115,70 2 099,30 

3. 
Odsetek zebranych odpadów komunalnych 
poddanych procesom unieszkodliwiania (w tym 
składowania) 

% 94,53 85,48 

4. 
Odsetek zebranych odpadów komunalnych 
poddanych procesom odzysku 

% 5,47 14,52 

5. 
Ilość zebranych selektywnie odpadów 
niebezpiecznych 

Mg/rok 0,060 0,058 
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6. 
Ilość zebranych selektywnie odpadów 
opakowaniowych 

Mg/rok - 4,17 

7. Ilość zebranych odpadów budowlanych Mg/rok - 14,10 

9. Podsumowanie. 
 

Zadania zaplanowane w „Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Sulików na lata 2005-2008 
z perspektywą na lata 2009-2012” realizowane były zgodnie z załoŜeniami określonymi w „Krajowym 
planie gospodarki odpadami”. 
 
W PGO zostały określone cele krótkookresowe i długoterminowe oraz zadania dla sektora 
komunalnego – część z wyznaczonych celów i zadań została zrealizowana.  
 
Realizacja przedsięwzięć o charakterze informacyjno-edukacyjnym, pozwala stopniowo osiągać 
wyznaczone cele z zakresu gospodarki odpadami. 
 
Stopień realizacji zadań: 

• na koniec 2008 r. zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych było objęte ok. 70% 
mieszkańców, 

• wdroŜono selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych: szkło, plastik, jak równieŜ 
wprowadzono system workowy na: szkło białe i szkło kolorowe, 

• zapobieganie niekontrolowanemu wprowadzaniu odpadów komunalnych do środowiska - 
wyeliminowanie większości „dzikich” wysypisk z terenu gminy. Zadanie jest w ciągłej realizacji. 
Na ten cel w budŜecie Gminy Sulików na 2009 r. zarezerwowano kwotę 8.000 zł. 

• podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy, poprzez wdraŜanie programu 
edukacji ekologicznej mającej za zadanie propagowanie selektywnej zbiórki odpadów 
i zachować proekologicznych, 

• zorganizowano: selektywną zbiórkę zuŜytych baterii, 
• brak wprowadzonej zbiórki odpadów: biodegradowalnych, niebezpiecznych zawartych 

w strumieniu odpadów komunalnych (w tym zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
przeterminowanych leków od ludności) oraz wielkogabarytowych. 

 
Zadania niezrealizowane, ujęte w „Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Sulików na lata 2005-
2008 z perspektywą na lata 2009-2012”, będą sukcesywnie realizowane w kolejnych latach 
przewidzianych w „Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Sulików”, w tym m.in.: 

• uskutecznianie selektywnej zbiórki odpadów, z uwzględnieniem wprowadzenia selektywnej 
zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 

• zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne 
w Sulikowie,  

• wykonanie pełnej inwentaryzacji wyrobów azbestowych występujących na terenie gminy oraz 
opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest, 

• utworzenie międzygminnej struktury gospodarki odpadami komunalnymi w celu realizacji 
wspólnych przedsięwzięć. 

• w roku 2009 planuje się zintensyfikowanie działań mających na celu zwiększenie liczby 
właścicieli nieruchomości objętych wywozem odpadów (na podstawie art. 6a pkt.1 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r., Nr 
236, poz. 2008 z późn. zm.). 
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10. Wykorzystane materiały. 
 

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, 
Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865 i Nr 154, poz. 958); wejście w Ŝycie z dniem 1 października 2001 r., 

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 i Nr 88, poz. 587 oraz 
z 2008 r. Nr 138, poz. 865); wejście w Ŝycie z dniem 1 października 2001 r., 

3. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy 
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 143, poz. 1196, 
z 2003 r. Nr 7, poz. 78 i Nr 190, poz. 1865, z 2004 r. Nr 49, poz. 464, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 oraz 
z 2006 r. Nr 50, poz. 360 i Nr 133, poz. 935) - tzw. ustawa wprowadzająca; wejście w Ŝycie z dniem 
1 października 2001 r., 

4. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638, 
z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 11, poz. 97 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1458); 
wejście w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2002 r., 

5. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 
202 i Nr 175, poz. 1458 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1236); wejście w Ŝycie z dniem 14 marca 2005 r., 

6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw 
(Dz. U. Nr 175, poz. 1458 oraz z 2006 r. Nr 63, poz. 441); wejście w Ŝycie z dniem 13 października 
2005 r., 

7. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań 
i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462 i Nr 267, poz. 2257, z 2006 r. Nr 144, 
poz. 1043, Nr 220, poz. 1601 i Nr 251, poz. 1848 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587); wejście w Ŝycie 
z dniem 1 stycznia 2006 r., 

8. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zuŜytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 
1495); wejście w Ŝycie z dniem 21 października 2005 r. 

9. Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 
(Dz. U. Nr 176, poz. 1236); wejście w Ŝycie z dniem 10 października 2007 r., 

10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 października 2002 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań, jakim powinny odpowiadać wytwarzane i wprowadzane do obrotu baterie i akumulatory (Dz. 
U. Nr 182, poz. 1519) - na podstawie art. 169 ust. 1; wejście w Ŝycie z dniem uzyskania przez 
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, 

11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. 
w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania 
i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, 
poz. 1876) – na podstawie art. 163 ust. 1; wejście w Ŝycie z dniem 29 listopada 2003 r., 

12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków 
udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami słuŜącymi dostosowaniu 
składowisk odpadów do wymagań ochrony środowiska (Dz. U. Nr 209, poz. 1516) – na podstawie art. 
405 ust. 4; wejście w Ŝycie z dniem 13 listopada 2007 r., 

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 
Nr 112, poz. 1206) - na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1; wejście w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2002 r., 

14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów 
gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 333) - na podstawie art. 15 
ust. 8; wejście w Ŝycie z dniem 2 maja 2003 r., 

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu 
do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami (Dz. U. Nr 101, 
poz. 687) - na podstawie art. 37 ust. wejście w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2008 r., 

16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zasad sporządzania raportu 
wojewódzkiego (Dz. U. Nr 101, poz. 688) - na podstawie art. 37 ust. 11; wejście w Ŝycie z dniem 
1 stycznia 2008 r. 


