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Dział V Informacja o obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych  
 

1. Tabela 1. Informacja o obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych  
 

Tabela 1. Informacja o obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych zawiera następujące informacje [RYSUNEK 1]: 

 nazwę obiektu unieszkodliwiania, 

 nazwę miejsca prowadzenia działalności, 

 numer miejsca prowadzenia działalności, 

 adres miejsca prowadzenia działalności.  

 

  Rysunek 1 Lista obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 
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Aby dodać obiekt unieszkodliwiania należy z poziomu listy obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych wybrać opcję 

. Następnie system wyświetli formularz dodania obiektu unieszkodliwiania, który zawiera [RYSUNEK 2]: 

 ogólne informacje o obiekcie unieszkodliwiania obiektów wydobywczych, 

 dane techniczne.   
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Rysunek 2 Formularz dodania obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 
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Aby uzupełnić nazwę obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych należy kliknąć w pole „nazwa obiektu unieszkodliwiania odpadów 

wydobywczych”. Następie system wyświetli wyszukiwarkę Instalacji wprowadzonych w Dziale I, z której należy wybrać odpowiednią  

[RYSUNEK 3].  

Jeżeli w wyszukiwarce Instalacji nie znajduje się wymagana pozycja należy wrócić do Działu I, a następnie w kontekście MPD wprowadzić nazwę 

instalacji. Dodana instalacja pojawi się na liście wyszukiwania.  

Po wybraniu instalacji nazwa/numer/adres miejsca prowadzenia działalności zostanie automatycznie uzupełniony przez system. Niezależnie 

należy uzupełnić informację o współrzędnych geograficznych X oraz Y dla wprowadzonej instalacji.  

 

Aby określić kategorię obiektu należy zaznaczyć odpowiednie pole wyboru:  

 kategoria A, 

 pozostałe. 

 

Aby określić fazę obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych należy zaznaczyć odpowiednie pole wyboru:  

 eksploatacyjna, 

 po zamknięciu. 

  

Rysunek 3 Wyszukiwarka Instalacji 
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Po uzupełnieniu ogólnych informacji o obiekcie unieszkodliwiania obiektów wydobywczych należy podać dane techniczne obiektu: 

 pojemność całkowitą [m3], 

 pojemność wypełnioną [m3], 

 pojemność pozostałą [m3], 

 powierzchnię w granicach korony [m2]. 

Następnie należy poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru TAK lub NIE określić czy: 

 ewidencja odpadów, 

 monitoring w fazie eksploatacyjnej: 

o odpad atmosferyczny, 

o wody powierzchniowe, 

o wody podziemne, 

o poziom wód podziemnych, 

o wody odciekowe, 

o osiadanie powierzchni obiektu. 

 monitoring w fazie po zamknięciu: 

o odpad atmosferyczny, 

o wody powierzchniowe, 

o wody podziemne, 

o poziom wód podziemnych, 

o wody odciekowe, 

o osiadanie powierzchni obiektu. 

 

Opcja  umożliwia zapisanie i przejście do widoku Lista obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Po zapisaniu dodana 

pozycja pojawi się na liście. 
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W zakresie dodanych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych za które, podmiot chce złożyć sprawozdanie należy wprowadzić 

informacje poprzez opcję [RYSUNEK 4]: 

 Decyzje, 

 Dane o odpadach. 

  

Rysunek 4 Opcje dostępne dla obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 
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Aby uzupełnić sekcje Decyzje należy wybrać opcję  . Następnie system wyświetli Listę decyzji w zakresie funkcjonowania obiektu 

[RYSUNEK 5].  

 

  

Rysunek 5 Lista decyzji w zakresie funkcjonowania obiektu 
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Aby dodać decyzję w zakresie dodanej obiektu należy z poziomu listy decyzji wybrać opcję . Następnie system wyświetli 

formularz dodania decyzji, który zawiera [RYSUNEK 6]: 

 rodzaj decyzji, 

 pole wyboru czy decyzja podstawowa/zmieniająca/uchylająca/stwierdzająca nieważność, 

 znak decyzji, 

 datę wydania decyzji, 

 termin obowiązywania decyzji, 

 pole wyboru bezterminowo, 

 organ wydający decyzję. 

 

  

Rysunek 6 Decyzje w zakresie funkcjonowania obiektu unieszkodliwiana 
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Aby uzupełnić rodzaj decyzji należy rozwinąć listę z decyzjami i wybrać odpowiednią: 

 1 - decyzja lokalizacyjna - jeżeli dotyczy, 

 2 - decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - jeżeli dotyczy, 

 3 - pozwolenie na budowę - jeżeli dotyczy, 

 4 - pozwolenie na użytkowanie - jeżeli dotyczy, 

 5 - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,  

 6- decyzja zatwierdzająca program gospodarowania odpadami wydobywczymi, 

 7 - zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, 

 8 - zgoda na zamknięcie wydzielonej części obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, 

 9 - zgoda na zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,  

 10 - decyzja w sprawie wstrzymania działalności (jeżeli dotyczy), 

 11 - decyzja WIOŚ o ustaleniu odrębnych terminów składania sprawozdania o wynikach monitoringu, zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy z 

dnia 10 lipca 2008r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2017r. poz. 1849).  

 

 

Opcja  umożliwia zapisanie i przejście do widoku Lista decyzji w zakresie funkcjonowania obiektu. Po zapisaniu dodana pozycja 

pojawi się na liście. 

Aby wrócić do widoku Listy obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych należy wybrać . 
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Aby uzupełnić sekcje Dane o odpadach należy wybrać opcję  . Następnie system wyświetli następujące podsekcje 

[RYSUNEK 7]: 

 

 Odpady wydobyte z obiektu w roku kalendarzowym (jeżeli dotyczy), 

 Odpady składowane w roku kalendarzowym. 

 

 

  

Rysunek 7 Formularz dane o odpadach 
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Na formularzu należy poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru TAK lub NIE określić w odniesieniu do dodanego obiektu 

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych czy: 

 odpady wydobyte z obiektu w roku kalendarzowym (jeżeli dotyczy). 

Jeżeli zaznaczono TAK należy dodać kody i rodzaje odpadów wydobytych z obiektu w roku kalendarzowym. 

Niezależnie należy uzupełnić podsekcję Odpady składowane w roku kalendarzowym oraz podać: 

 masę odpadów dotychczas wydobytych od początku funkcjonowania obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w tonach [Mg], 

 masę odpadów dotychczas przyjęta do składowania od początku funkcjonowania obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych  

w tonach [Mg].  
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Aby dodać kod i rodzaj odpadu należy z poziomu danej listy (jeżeli dotyczy) wybrać opcję . Następnie system 

wyświetli odpowiedni formularz, który zawiera [RYSUNEK 8] : 

 kod i rodzaj odpadu, 

 pole wyboru kod ex, 

 rodzaj odpadu ex, 

 pole wyboru zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne, 

 rodzaj odpadu, 

 masę odpadów w tonach [Mg], 

 suchą masę odpadów w tonach [Mg]. 

  

Rysunek 8 Formularz dodania kodu i rodzaju odpadu 
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Aby dodać kod i rodzaj odpadu należy klikną w pole „kod i rodzaj odpadu”. Następnie system wyświetli wyszukiwarkę kodów i rodzajów 

odpadów, z której należy wybrać odpowiedni [RYSUNEK 9].   

 

Aby dodać kod i rodzaj odpadu zawierający symbol „ex” należy wyszukać właściwy kod i rodzaj odpadu, a następnie zaznaczyć pole wyboru „kod 

ex” i uzupełnić „rodzaj odpadu ex”. Aby dodać kod i rodzaj odpadu niebezpiecznego, który ma zmienną klasyfikację odpadów na inny niż 

niebezpieczny należy wyszukać właściwy kod i rodzaj odpadu, a następnie zaznaczyć pole wyboru „zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na 

odpady inne niż niebezpieczne” i uzupełnić „rodzaj odpadu” [RYSUNEK 10].  

 

 

 

 

 

Rysunek 9 Wyszukiwarka kodów i rodzajów odpadów 

Rysunek 10 Kod ex / Zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne 



Strona | 16  
  

Poniżej informacji o kodzie i rodzaju odpadu należy podać: 

 masę odpadu w tonach [Mg], 

 suchą masa odpadów w tonach s.m. [Mg s.m.]. 

 

Opcja  umożliwia zapisanie i przejście do widoku Formularza dane o odpadach Po zapisaniu dodana pozycja pojawi się na 

odpowiedniej liście. 

Po uzupełnieniu Formularza dane o odpadach należy wybrać opcję  znajdującą się na dole formularza. 

Aby wrócić do widoku Listy obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych należy wybrać ,  a następnie  aby wrócić 

do głównego widoku Lista działów.  

 

 


