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ZAKRES   KONTROLI  SKŁADOWISK   ODPADÓW 
 

  
1. Informacje ogólne o władającym i zarządzającym składowiskiem 

odpadów: 
Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwa i adres siedziby właściciela, 
władającego (tytuł prawny) oraz zarządzającego składowiskiem (umowa o zarządzanie) 
odpadów, jeśli są to różne podmioty, oraz adres składowiska odpadów. 
 

2. Stan formalno-prawny składowiska odpadów: 
 
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji lub o warunkach zabudowy                        
i zagospodarowania terenu:  
(art. 36 ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym lub art. 40 ustawy      
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym) 

 
      Decyzja o pozwoleniu na budowę składowiska odpadów:  

(art. 28 ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane lub art. 28 w związku     
z art. 3 pkt 3  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) 

 
      Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie składowiska odpadów:  

(art. 42 ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane lub art. 55 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; od 1 października 2001 r. na  zasadach określonych      
w art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach)  

 
Decyzja o ustanowieniu stref ochronnych lub rozporządzenie/uchwała o utworzeniu 
obszaru ograniczonego użytkowania: 
(art. 71 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska lub art. 
135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska) 

 
Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska odpadów:  
(art. 53 ust. 3 ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach) 

 
Czy zarządzający składowiskiem odpadów został zobowiązany, w drodze decyzji, do 
przedłożenia przeglądu ekologicznego, jeśli tak to czy wykonał obowiązek w terminie 
do dnia 30.06.2002 roku  
(art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony 
środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw) 
 
Czy, na podstawie wyników przeglądu ekologicznego, zobowiązano zarządzającego 
składowiskiem odpadów do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na zmianę 
sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, lub o wydanie 
pozwolenia na budowę składowiska odpadów, którego przedmiotem będzie 
przebudowa obiektu, określając jednocześnie termin złożenia tego wniosku: 
(art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony 
środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw) 
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Czy w przypadku upływu terminu złożenia wniosku, został on złożony i wydano 
pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, 
lub pozwolenie na budowę (przebudowę) składowiska odpadów: 
 

3. Stan formalno-prawny prowadzonej działalności – unieszkodliwiania 
odpadów: 
 
Decyzja – zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych: 
(w przypadku gdy zarządzający nie jest gminną jednostką organizacyjną – art. 7 ust. 1 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) 
 
Decyzja – zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania 
odpadów (D1, D5):  
(art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach) 
 

4.  Informacje ogólne o składowisku odpadów: 
 
      Lokalizacja składowiska odpadów: 
 
      Opis terenu składowiska odpadów (plan zagospodarowania terenu): 
 
      Typ składowiska odpadów: 
 
      Parametry składowiska. 
 
      Pojemność składowiska odpadów: 
 
      Wysokość składowania: 

- maksymalna (docelowa rzędna składowania) – wg decyzji o pozwoleniu              
na budowę: 

- stwierdzona: 
   

      Ogólna i roczna ilość odpadów: 
- dopuszczona do składowania na składowisku odpadów – wg decyzji o pozwoleniu 

na budowę: 
- składowana na składowisku odpadów: 

 
      Rodzaje składowanych odpadów: 

- dopuszczone do składowania na składowisku odpadów – wg decyzji o pozwoleniu 
na budowę lub decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji: 

- składowane na składowisku odpadów: 
 
     Warunki hydrogeologiczne. 

- głębokość położenia zwierciadła wody 
- charakter zwierciadła wody  
- współczynnik filtracji k i miąższość warstwy nieprzepuszczalnej 
- wykorzystanie poziomu wodonośnego 
- czy jest możliwy kontakt wody podziemnej z odpadami 
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      Czy, w przypadku składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, 

składowisko posiada wydzielone części do składowania odpadów niebezpiecznych: 
 
 W przypadku składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne                        

z wydzielonymi częściami do składowania odpadów niebezpiecznych – rodzaje 
odpadów niebezpiecznych: 

- dopuszczone do składowania na składowisku odpadów – wg decyzji o pozwoleniu 
na budowę, decyzji – zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych lub decyzji zatwierdzającej 
instrukcję eksploatacji: 

- składowane na składowisku odpadów: 
 
5.  Warunki techniczne składowiska odpadów: 

 
Opis sposobu zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska lub ograniczenia ilości lub 
objętości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko (zastosowane 
rozwiązania techniczne na składowisku odpadów, poddawanie odpadów procesowi 
przekształcenia fizycznego, chemicznego lub biologicznego oraz segregacji, w celu 
ograniczenia zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub dla środowiska lub też 
ograniczenia ilości lub objętości składowanych odpadów): 
(art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach) 
 
Sposób gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania odcieków: 
 
Sposób gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania lub unieszkodliwiania gazu 
składowiskowego: 

 
      Zastosowane rozwiązania techniczne w przypadku wydzielenia części składowiska 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne do składowania odpadów 
niebezpiecznych: 

 
      Wyposażenie składowiska odpadów w urządzenia techniczne niezbędne do jego 

prawidłowego funkcjonowania np. kompaktor, spychacz, waga, brodzik 
dezynfekcyjny, środki transportu : 

- określone w decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji: 
- stwierdzone: 

 
6.  Sposób eksploatacji składowiska odpadów: 
 
      Godziny otwarcia składowiska odpadów: 
  

Liczba pracowników zatrudnionych na składowisku odpadów, kwalifikacje 
kierownika składowiska (świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie 
gospodarowania odpadami):  
(art. 34 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony 
środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw) 
 
Sposób zabezpieczenia składowiska odpadów przed dostępem osób 
nieuprawnionych: 



 4

 
Procedury przyjęcia odpadów na składowisko odpadów: 

- określone w decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji: 
- stwierdzone: 
 

      Warunki składowania. 
 
      Sposoby składowania poszczególnych rodzajów odpadów: 

- określone w decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji: 
- stwierdzone: 

 
      Rodzaj i grubość stosowanej warstwy izolacyjnej: 

- określone w decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji: 
- stwierdzone: 

 
      Ewidencja składowanych odpadów: 
 

Przekazywanie zbiorczych zestawień danych (art. 37 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. o odpadach) marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce 
unieszkodliwiania odpadów: 
 

7.  Monitoring składowiska odpadów: 
       
     Aparatura kontrolno-pomiarowa, schemat rozmieszczenia punktów pomiarowych: 
 
     Zakres, czas, sposób oraz warunki monitorowania składowiska odpadów: 

- określony w decyzji pozwolenie na budowę lub decyzji zatwierdzającej instrukcję 
eksploatacji: 

- stwierdzony: 
 

Przekazywanie wyników monitoringu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony 
środowiska, niezwłoczne powiadamianie o stwierdzonych zmianach obserwowanych 
parametrów: (art. 59 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach) 
 

8. Planowane i podejmowane działania: 
  

- w celu ograniczenia do 31.12.2005 roku szkodliwego oddziaływania                     
na środowisko do terenu do którego władający składowiskiem posiada tytuł 
prawny (art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo 
ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw),                 
w przypadku posiadania decyzji o ustanowieniu stref ochronnych.  
 

- w celu dostosowania do 31.12.2009 roku funkcjonowania składowiska                  
do wymagań określonych w pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu 
budowlanego lub jego części, lub w pozwoleniu na budowę (przebudowę) 
składowiska odpadów, w przypadku wydania ww. pozwolenia: 
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9. Wypełnianie przez zarządzającego obowiązków wynikających z decyzji   
i  z mocy prawa: 

 
- czy nie są naruszane warunki decyzji o pozwoleniu na budowę składowiska 

odpadów,  
 

- czy nie są naruszane warunki decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji 
składowiska odpadów, co do rodzaju i sposobu składowania odpadów, 
 

- czy nie są naruszane warunki decyzji – zezwolenia na prowadzenie działalności    
w zakresie unieszkodliwiania odpadów komunalnych (w przypadku gdy 
zarządzający nie jest gminną jednostką organizacyjną), 

 
- czy nie są naruszane warunki decyzji – zezwolenia na prowadzenie działalności   

w zakresie unieszkodliwiania odpadów – D1, D5, 
 

- czy są przestrzegane zakazy dotyczące: 
 

1. składowania odpadów określone w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. o odpadach (zakaz składowania opon obowiązuje od 01.07.2003 r., 
części opon od 01.07.2006 r. – art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.   
o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach 
oraz     o zmianie niektórych ustaw),                  

2. rozcieńczania lub sporządzania mieszanin odpadów ze sobą lub innymi 
substancjami lub przedmiotami w celu spełnienia kryteriów dopuszczenia 
odpadów do składowania na składowisku odpadów określone                       
w art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, 

3.     składowania odpadów w sposób nieselektywny (mieszania), jeżeli w wyniku    
takiego składowania nastąpi zwiększenie negatywnego oddziaływania tych 
odpadów na środowisko określone w art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. o odpadach o odpadach, 

4. składowania urządzeń zawierających substancje kontrolowane i będących 
odpadami, oraz wszelkich urządzeń będących odpadami, zawierających 
substancje kontrolowane a także odpadów zawierających substancje 
kontrolowane, wytworzonych w procesie demontażu tych urządzeń – art. 10 
ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających 
warstwę ozonową. 

 
      -   czy są wypełnianie obowiązki określone w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. o odpadach. 
 
 
 
Wykaz przywołanych aktów prawnych: 
 
- ustawa z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 1981 r. Nr 38,       

poz. 229 z późniejszymi zmianami) 
- ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (t.j. Dz. U.           

z 1994 r. Nr 49, poz. 196 z późniejszymi zmianami) 
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- ustawa z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1989 r. Nr 17, 
poz. 99 z późniejszymi zmianami) 

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.         
Nr 15, poz. 139 z późniejszymi zmianami) 

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126         
z późniejszymi zmianami) 

- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. 
Nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami) 

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627        
z późniejszymi zmianami) 

- ustawa  z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi 
zmianami) 

- 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 późniejszymi zmianami) 

- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. 
Nr 121, poz. 1263) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


