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Dział VI Informacja o instalacjach do termicznego przekształcania odpadów  
 

1. Tabela 1. Informacja o instalacjach do termicznego przekształcania odpadów  
 

Tabela 1. Informacja instalacjach do termicznego przekształcania odpadów zawiera następujące informacje [RYSUNEK 1]: 

 nazwę instalacji lub urządzenia, 

 nazwę miejsca prowadzenia działalności, 

 numer miejsca prowadzenia działalności, 

 adres miejsca prowadzenia działalności.  

 

 

  

Rysunek 1 Lista instalacji do termicznego przekształcania odpadów 
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Aby dodać instalację lub urządzenie należy z poziomu listy instalacji do termicznego przekształcania odpadów wybrać opcję . 

Następnie system wyświetli formularz dodania instalacji lub urządzenia, który zawiera [RYSUNEK 2]: 

 ogólne informacje o instalacji, 

 dane techniczne instalacji.   
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Rysunek 2 Formularza dodania instalacji do termicznego przekształcania odpadów 
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Aby uzupełnić nazwę instalacji należy kliknąć w pole „nazwa instalacji”. 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 wskazać typ instalacji należy zaznaczyć odpowiednie pole/a wyboru: 

 SP, 

 WSP-C, 

 WSP-Z, 

 WSP. 

 

  

Rysunek 3 Wyszukiwarka Instalacji 
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Następnie należy poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru TAK lub NIE określić: 

 czy instalacja termicznie przekształca wyłącznie odpady określone w art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

 czy instalacja termicznego przekształcania podlega pod art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

 czy instalacja termicznego przekształcania podlega pod art. 163 ust. 2a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

oraz podać współspalanie – % masy w ogólnej masie spalanego paliwa konwencjonalnego. 

Po uzupełnieniu ogólnych informacji o instalacji należy podać dane techniczne instalacji: 

 projektowana moc przerobowa określona w decyzji w tonach/rok [Mg/rok], 

 projektowana moc przerobowa określona w decyzji w tonach/godz [Mg/godz.(h)], 

 maksymalna ilość odpadów dopuszczona do przetworzenia określona w decyzji w tonach/rok [Mg/rok], 

 maksymalna ilość odpadów dopuszczona do przetworzenia określona w decyzji w tonach/godz. [Mg/godz.(h)], 

 maksymalna ilość odpadów komunalnych oraz pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych dopuszczona do przetworzenia 

określona w decyzji w tonach/rok [Mg/rok], 

 maksymalna ilość odpadów komunalnych oraz pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych dopuszczona do przetworzenia 

określona w decyzji w tonach/godz. [Mg/godz.(h)], 

 maksymalna ilość odpadów niebezpiecznych dopuszczona do przetworzenia określona w decyzji w tonach/rok [Mg/rok], 

 maksymalna ilość odpadów niebezpiecznych dopuszczona do przetworzenia określona w decyzji w tonach/godz. [Mg/godz.(h)], 

 wartość efektywności energetycznej instalacji. 
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Następnie należy poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru TAK lub NIE określić czy: 

 ponad 40 % powstającego w wyniku spalania wydzielanego ciepła pochodzi ze spalania odpadów niebezpiecznych, 

 odzysk energii w roku kalendarzowym (jeżeli TAK podać ilość w [GJ/rok])odpad atmosferyczny, jeżeli TAK podać: 

o ilość. 

 przyznane zwolnienia od wielkości emisji, 

 odpylenie, 

 usuwanie metali ciężkich, 

 usuwanie dioksyn i furanów, 

 inne, jeżeli TAK podać: 

o inne. 

 monitoring gazów lub pyłów, jeżeli TAK podać: 

o opis. 

 przegląd ekologiczny, jeżeli TAK podać: 

o rok. 

 

Opcja  umożliwia zapisanie i przejście do widoku Lista instalacji do termicznego przekształcenia odpadów. Po zapisaniu dodana 

pozycja pojawi się na liście. 
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W zakresie dodanych instalacji do termicznego przekształcania odpadów za które, podmiot chce złożyć sprawozdanie należy wprowadzić 

informacje poprzez opcję [RYSUNEK 4]: 

 Decyzje, 

 Odpady przetwarzane, 

 Odpady powstające podczas przetwarzania. 

 

  

Rysunek 4 Opcje dostępne dla instalacji do termicznego przekształcania odpadów 
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Aby uzupełnić sekcje Decyzje należy wybrać opcję  . Następnie system wyświetli Listę decyzji w zakresie funkcjonowania 

instalacji [RYSUNEK 5].  

 

  

Rysunek 5 Lista decyzji w zakresie funkcjonowania instalacji 
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Aby dodać decyzję w zakresie dodanej instalacji 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 Formularz dodania decyzji w zakresie funkcjonowania instalacji 
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Aby uzupełnić rodzaj decyzji należy rozwinąć listę z decyzjami i wybrać odpowiednią: 

 

 1 - pozwolenie na budowę,  

 2 - pozwolenie na użytkowanie, 

 3 - pozwolenie zintegrowane, 

 4 - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, 

 5 - zezwolenie na przetwarzanie odpadów, 

 6 - decyzja o wstrzymaniu termicznego przekształcania odpadów - jeżeli dotyczy , 

 7 - decyzja o cofnięciu zezwolenia na przetwarzanie odpadów  - jeżeli dotyczy. 

 

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

pojawi się na liście. 

Aby wrócić do widoku Listy instalacji do termicznego przekształcenia odpadów należy wybrać . 
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Aby uzupełnić sekcje Opady przetwarzane należy wybrać opcję  . Następnie system wyświetli Listę odpady poddane 

procesowi odzysku lub unieszkodliwiania w roku kalendarzowym [RYSUNEK 7]: 

 

  

Rysunek 7 Lista odpady poddane procesowi odzysku lub unieszkodliwiania w roku kalendarzowym 
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Aby dodać kod i rodzaj odpadu należy z poziomu listy odpady poddane procesowi odzysku lub unieszkodliwiania w roku kalendarzowym wybrać 

opcję . Następnie system wyświetli formularz, który zawiera [RYSUNEK 8]: 

 proces [R lub D], 

 kod i rodzaj odpadu, 

 pole wyboru kod ex, 

 rodzaj odpadu ex, 

 pole wyboru zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne, 

 rodzaj odpadu, 

 strumień odpadów 

 masę odpadów w tonach [Mg], 

 suchą masę odpadów w tonach [Mg].  

  

Rysunek 8 Formularz dodania kodu i rodzaju odpadu 
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Aby uzupełnić proces R/D należy kliknąć w pole „Proces [R lub D]”. Następnie system wyświetli wyszukiwarkę procesów R oraz D, z której należy 

wybrać odpowiedni [RYSUNEK 9].   

 

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 10].   

 

  

Rysunek 10 Wyszukiwarka kodów i rodzajów odpadów 

Rysunek 9 Wyszukiwarka procesów R/D 
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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 11].  

Aby uzupełnić strumień odpadów należy zaznaczyć odpowiednie pole wyboru: 

 komunalne (grupa 20), 

 pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych (inne niż grupa 20), 

 pozostałe. 

Następnie należy podać: 

 masę odpadów w tonach [Mg], 

 suchą masę odpadów w tonach [Mg]. 

 

Opcja  umożliwia zapisanie i przejście do widoku Lista odpady poddane procesowi odzysku lub unieszkodliwiania w roku 

kalendarzowym. Po zapisaniu dodana pozycja pojawi się na liście. 

Aby wrócić do widoku Listy instalacji do termicznego przekształcenia odpadów należy wybrać . 

 

Rysunek 11 Kod ex / Zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne 
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Aby uzupełnić sekcje Opady powstające podczas przetwarzania należy wybrać opcję  . 

Następnie system wyświetli Listę odpady powstające podczas przetwarzania [RYSUNEK 12]: 

 

  

Rysunek 12 Lista odpady powstające podczas przetwarzania 
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Aby dodać kod i rodzaj odpadu należy z poziomu listy odpady powstające podczas przetwarzania wybrać opcję . 

Następnie system wyświetli formularz, który zawiera [RYSUNEK 13]: 

 kod i rodzaj odpadu, 

 pole wyboru kod ex, 

 rodzaj odpadu ex, 

 pole wyboru zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne, 

 rodzaj odpadu, 

 pole wyboru pochodzące z odpadów komunalnych, 

 proces [R lub D], 

 masę odpadów w tonach [Mg], 

 suchą masę odpadów w tonach [Mg], 

 sposób zagospodarowania z podaniem procesu odzysku lub unieszkodliwiania. 

    

Rysunek 13 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 14].   

 

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 15].  

 

 

 

 

 

Rysunek 14 Wyszukiwarka kodów i rodzajów odpadów 

Rysunek 15 Kod ex / Zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne 



Strona | 20  
  

Aby uzupełnić czy pochodzące z odpadów komunalnych należy zaznaczyć odpowiednie pole wyboru: 

 TAK, 

 NIE. 

 

Aby uzupełnić proces R/D należy kliknąć w pole „Proces [R lub D]”. Następnie system wyświetli wyszukiwarkę procesów R oraz D, z której należy 

wybrać odpowiedni [RYSUNEK 16].   

 

Następnie należy podać: 

 masę odpadów w tonach [Mg], 

 suchą masę odpadów w tonach [Mg]. 

 

  

Rysunek 16 Wyszukiwarka procesów R/D 
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Aby uzupełnić sposób zagospodarowania z podaniem procesu odzysku lub unieszkodliwiania należy kliknąć w pole „sposób zagospodarowania z 

podaniem procesu odzysku lub unieszkodliwiania”. Następnie system wyświetli w zależności od wyboru procesu R [RYSUNEK 17] lub D 

[RYSUNEK 18] rozwijaną listę, z której należy wybrać jeden ze sposobów zagospodarowania. 

Opcja  umożliwia zapisanie i przejście do widoku Lista odpady powstające podczas przetwarzania. Po zapisaniu dodana pozycja 

pojawi się na liście. 

Aby wrócić do widoku Listy instalacji do termicznego przekształcenia odpadów należy wybrać , a następnie  aby wrócić do 

głównego widoku Lista działów.  

 

 

Rysunek 17 Sposób zagospodarowania dla procesów R 

Rysunek 18 Sposób zagospodarowania dla procesów D 


