
Wnioskodawca:           Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych 
w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
23-300 Radzyń Podlaski, ul. Lubelska 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrukcja prowadzenia składowiska 

odpadów innych ni ż niebezpieczne i 

oboj ętne "Adamki" w miejscowo ści 

Biała G. Radzy ń Podlaski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radzyń Podlaski, 2014 r. 
 



Wnioskodawca:  Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych  

w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego  

Spółka z ograniczon ą odpowiedzialno ścią 

21-300 Radzyń Podlaski, ul. Lubelska 5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUKCJA PROWADZENIA 

SKŁADOWISKA ODPADÓW  

INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE  

„ADAMKI” W M. BIAŁA, G. RADZY Ń PODLASKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radzyń Podlaski, 2014 r. 



 2

Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 

„Adamki” w m. Biała, g. Radzyń Podlaski, została opracowana przez EKO-GEO 

Pracownię Geologii i Ochrony Środowiska, Anna Majka-Smuszkiewicz, 20 - 069 

Lublin, ul. Leszczyńskiego 6/1 na zlecenie Zakładu Zagospodarowania Odpadami 

Komunalnymi w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o., 21-300 Radzyń 

Podlaski, ul. Lubelska 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Autorzy opracowania: 

               mgr Stanisław Kozina 

inż. Magdalena Rutkowska 

Małgorzata Ondra 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

EKO-GEO Pracownia Geologii i Ochrony Środowiska 
Anna Majka - Smuszkiewicz  
Adres biura: 20 - 069 Lublin, ul. Leszczyńskiego 6/1 
tel./fax (0 - 81) 532 – 77 - 32; (0 - 81) 532 – 80 - 74 
email: info@ekogeo.com.pl, www.ekogeo.com.pl 

 



 3

SPIS TREŚCI 

1. Wstęp __________________________________________________________ 5 

2. Podstawa prawna, materiały źródłowe i literatura_________________________ 7 

3. Nazwa i adres siedziby wnioskodawcy i zarządzającego składowiskiem oraz 

adres składowiska odpadów ________________________________________ 9 

4. Określenie typu składowiska odpadów________________________________ 10 

5. Charakterystyka instalacji składowiska________________________________ 10 

6. Określenie czy na składowisku, jeżeli jest to składowisko odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne, zostały wydzielone części, na których mają być 

składowane określone rodzaje odpadów niebezpiecznych ________________ 18 

7. Rodzaje odpadów przeznaczonych do składowania na składowisku odpadów _ 18 

8. Roczna i całkowita masa odpadów dopuszczonych do składowania _________ 19 

9. Docelowa rzędna (maksymalna wysokość składowania) i pojemność 

składowiska odpadów ____________________________________________ 19 

10. Rodzaje odpadów, które mogą zostać użyte na tym składowisku, zamiast 

innych materiałów, w fazie eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej oraz sposób ich 

użycia ________________________________________________________ 19 

10.1. Rodzaje odpadów przeznaczonych do odzysku jako warstwy izolacyjne – 

przesypki technologiczne _____________________________________ 19 

10.2. Rodzaje odpadów przeznaczonych do odzysku - wykorzystanie do 

budowy skarp, w tym obwałowań i kształtowania korony składowiska ___ 21 

10.3. Rodzaje odpadów przeznaczonych do odzysku - wykorzystanie do 

wykonywania okrywy rekultywacyjnej ____________________________ 24 

11. Wyszczególnienie urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania składowiska odpadów _______________________________ 26 

12. Wyszczególnienie aparatury kontrolno - pomiarowej wraz ze schematem 

rozmieszczenia punktów pomiarowych _______________________________ 27 

13. Określenie sposobu składowania poszczególnych rodzajów odpadów ______ 28 

14. Określenie rodzaju i grubości stosowanej warstwy izolacyjnej _____________ 32 

15. Określenie godzin otwarcia składowiska odpadów______________________ 32 

16. Określenie sposobu zabezpieczenia składowiska odpadów przed dostępem 

osób nieuprawnionych____________________________________________ 32 

17. Określenie procedury przyjęcia odpadów na składowisko odpadów ________ 32 



 4

18. Określenie sposobów i częstotliwości prowadzonych badań, o których mowa w 

art. 117 ustawy o odpadach _______________________________________ 34 

19. Monitoring składowiska___________________________________________ 35 

20. Określenie planu awaryjnego, w szczególności na wypadek wykrycia zmian w 

jakości wód gruntowych z powodu emisji substancji ze składowiska odpadów_ 43 

21. Sposób technicznego zamknięcia składowiska i kierunek jego rekultywacji___ 52 

22. Określenie sposobu prowadzenia dokumentacji dotyczącej prowadzenia 

składowiska odpadów ____________________________________________ 53 

23. Wskazanie kwalifikacji kierownika i pracowników składowiska odpadów oraz 

zakres ich obowiązków ___________________________________________ 56 

24. Spis załączników _______________________________________________ 60 

 

 



 5 

1. WSTĘP 

Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i 

obojętne „Adamki” w m. Biała, g. Radzyń Podlaski ustala zasady, sposoby i 

czynności związane z jego eksploatacją. 

Instrukcja przeznaczona jest dla jednostki prowadzącej instalację składowiska. 

Składowisko wchodzi w skład Zakładu Zagospodarowania Odpadów 

Komunalnych (ZZOK) w Adamkach. 

Poza składowiskiem w skład instalacji wchodzą: 

• sortownia, 

• kompostownia kontenerowa, 

• zaplecze technologiczne i administracyjno – socjalne. 

Na terenie ZZOK w Adamkach zlokalizowana jest również, zamknięta 31 

grudnia 2006 r. i zrekultywowana w 2012 r. stara kwatera składowiska. 

 

Przedmiotem Instrukcji prowadzenia składowiska jest eksploatowana kwatera 

składowiska, zwana dalej składowiskiem odpadów. 

Prowadzącym i zarządzającym instalację składowiska „Adamki” jest Zakład 

Zagospodarowania Odpadów Komunalnych (ZZOK) w Adamkach k. Radzynia 

Podlaskiego Sp. z o. o., 21-300 Radzyń Podlaski, ul. Lubelska 5. 

ZZOK został powołany, do prowadzenia instalacji składowiska „Adamki”, przez 

Związek Komunalny Gmin Powiatu Radzyńskiego, ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyń 

Podlaski.  

Własnością ZZOK w Adamkach jest składowisko odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne oraz sortownia odpadów komunalnych wraz z całym 

wyposażeniem. Natomiast w formie bezpłatnej umowy użyczenia Związek 

Komunalny Gmin Powiatu Radzyńskiego oddał Zakładowi Zagospodarowania 

Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. pozostałą 

część nieruchomości i ruchomości wchodzących w skład instalacji ZZOK w 

Adamkach. 

Instrukcja zawiera charakterystykę eksploatowanej kwatery składowiska, 

ustala sposoby przyjmowania, składowania, magazynowania i odzysku odpadów, 

określa zasady sprawozdawczości, prowadzenia monitoringu i bieżącej rekultywacji 

obiektu, a także określa plan awaryjny dla składowiska. 
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Na składowisku występują następujące procesy zagospodarowania odpadów: 

• unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie w procesie D5, 

• odzysk odpadów w procesie R5, poprzez stosowanie odpadów jako 

warstwy izolacyjne – przesypki technologiczne, 

• odzysk odpadów w procesie R5, poprzez wykorzystanie odpadów do 

budowy skarp, w tym obwałowań i kształtowania korony składowiska, 

• odzysk odpadów w procesie R5 poprzez wykorzystanie odpadów do 

wykonywania okrywy rekultywacyjnej. 

Przedmiotowa kwatera składowiska „Adamki” jest obiektem o zdolności 

przyjmowania ponad 10 Mg odpadów na dobę oraz o całkowitej pojemności ponad 

25 000 Mg.  

Według § 2, ust. 1, pkt 47 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 

2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz. U. nr 213, poz. 1397 z późn. zmianami) składowisko „Adamki” zalicza się do 

przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.  

W związku z powyższym organem ochrony środowiska, właściwym w sprawie 

zatwierdzenia Instrukcji prowadzenia składowiska „Adamki” jest Marszałek 

Województwa Lubelskiego (art. 378, ust. 2 ustawy - Prawo ochrony środowiska). 

ZZOK w Adamkach posiada decyzją zatwierdzającą instrukcję eksploatacji 

składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne ”Adamki” znak: RŚ-

V.7241.1.4.2012.IŁ wydaną dnia 5.12.2012 r. przez Marszałka Województwa 

Lubelskiego. 

ZZOK „Adamki” posiada pozwolenie zintegrowanie znak: RŚ-

V.7222.12.2012.IŁ wydane dnia 12 grudnia 2012r  przez Marszałka Województwa 

Lubelskiego. 

Niniejsza instrukcja prowadzenia składowiska odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne „Adamki” została wykonana w związku ze zmianą ilości 

poszczególnych rodzajów odpadów dopuszczonych do unieszkodliwiania poprzez 

składowanie w procesie D5, oraz zmianą ilości odpadów dopuszczonych do odzysku, 

w procesie R5 jako warstwy izolacyjne (przesypki technologiczne) w kwaterze 

składowiska. 
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2. PODSTAWA PRAWNA, MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE I LITERATURA 

Podstawa prawna 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z 

późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013, 

poz. 1232 z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1277 z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2012, poz. 145 z późn. 

zm.). 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - tekst jednolity (Dz. U. 2013 

poz. 1409). 

• Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 

naprawie (Dz. U. 2007 nr 75 poz. 493 z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń 

administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie 

składowisk odpadów (Dz. U. 2013, poz. 523). 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  

(Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 

katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie 

rodzaju odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny  

(Dz. U. Nr 191, poz. 1595). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie 

wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów  

(Dz. U. 2010 nr 249 poz. 1673). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie 

wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze 

środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. 2014, poz. 274)  
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• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie 

kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na 

składowisku odpadów danego typu (Dz. U. 2013, poz. 38). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie 

komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 2010, nr 137, poz. 924). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie 

wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów 

ilości pobieranej wody (Dz. U. 2008 nr 206 poz. 1291). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 

rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją 

instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich 

realizacji (Dz. U. 2008 nr 215 poz. 1366). 
  

Materiały źródłowe i literatura 

• Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla składowiska odpadów 

innych niż niebezpieczne i obojętne „Adamki” w m. Biała, g. Radzyń Podlaski 

wraz z sortownią i kompostownią oraz zapleczem technologicznym i 

administracyjno – socjalnym, EKO–GEO Pracowania Geologii i Ochrony 

Środowiska Anna Majka – Smuszkiewicz, 2012. 

• Decyzja nr PZ25/2012 - pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do 

składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „Adamki”.  

• Instrukcja eksploatacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i 

obojętne „ Adamki” w miejscowości  Biała, gmina Radzyń Podlaski, EKO-GEO 

Pracownia Geologii i Ochrony Środowiska Anna Majka – Smuszkiewicz, 2012. 

• Decyzja zatwierdzająca Instrukcję eksploatacji składowiska inne niż 

niebezpieczne i obojętne „Adamki”.  

• Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego. 

• Decyzja Nr 391/2007 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca 

pozwolenia na budowę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i 

obojętne wraz z sortownią o kompostownią oraz zapleczem technologicznym i 

administracyjno – socjalnym na terenie istniejącego składowiska odpadów 

„Adamki” w miejscowości Biała, gmina Radzyń Podlaski oraz decyzje 

zmieniające w/w decyzję. 

• Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2017. 
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• Kleczkowski A. S. (red.) - „Mapa obszarów głównych zbiorników wód 

podziemnych (GWZP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony”, Instytut 

Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Akademii Górniczo – Hutniczej, Kraków 

1990. 

• Kondracki J. „Geografia regionalna Polski”. Wydawnictwa Naukowe PWN.  

 

3. NAZWA I ADRES SIEDZIBY WNIOSKODAWCY 

I ZARZĄDZAJĄCEGO SKŁADOWISKIEM ORAZ ADRES 

SKŁADOWISKA ODPADÓW 

 
Nazwa i adres siedziby wnioskodawcy oraz zarządzającego składowiskiem: 

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych  

w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego  

Spółka z ograniczon ą odpowiedzialno ścią 

21-300 Radzyń Podlaski, ul. Lubelska 5 

 

Adres siedziby wnioskodawcy oraz zarz ądzającego składowiskiem:   

21-300 Radzyń Podlaski, ul. Lubelska 5.  

Strona Internetowa ZZOK : www.zzok-adamki.pl 

E-mail ZZOK : biuro@ zzok-adamki.pl 

Tel./fax. 83 34 31 632. 

 

Numer KRS :  0000357957  

REGON:  060627212 

 

Adres Instalacji składowiska:   

Instalacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych (ZZOK) w 

Adamkach k. Radzynia Podlaskiego, w tym kwatera składowiska, zlokalizowana jest 

w miejscowości Biała 185b, 21-300 Radzyń Podlaski. 

 

Dni tygodnia eksploatacji składowiska: poniedziałek - piątek 

Godziny pracy kierownika składowiska:  7ºº – 15ºº 

Godziny otwarcia składowiska:   7ºº – 15ºº 
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Godziny eksploatacji składowiska:  7ºº – 22ºº (dwie zmiany) 

Ilość dni, w których otwarte jest składowisko – ok. 250 dni. 

 

Kierownik składowiska :  

Czesław Marciniak  

Tel. kom.  601 781 115 

Tel./fax. 83 41 11 310 

E-mail:  sortownia@zzok-adamki.pl 

 

4. OKREŚLENIE TYPU SKŁADOWISKA ODPADÓW  

Zgodnie z art. 103, ust. 2, pkt 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku 

o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), składowisko odpadów „Adamki” w 

miejscowości Biała zalicza się do składowisk odpadów innych niż niebezpieczne 

i obojętne. 

 

5. CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI SKŁADOWISKA 
 

Lokalizacja składowiska  

Instalacja składowiska „Adamki” zlokalizowana jest w gminie Radzyń Podlaski, 

województwo lubelskie, w miejscowości Biała, w odległości ok. 1,2 km na południe 

od granicy administracyjnej miasta Radzynia Podlaskiego, przy drodze krajowej nr 

19. 

Dojazd do ZZOK odbywa się od strony zachodniej, z drogi krajowej nr 19 

Lublin – Białystok. 

Otoczenie składowiska stanowią: od północy i wschodu pola uprawne, od 

południa tereny leśne, od zachodu droga krajowa nr 19 Lublin – Białystok, a za nią 

tereny leśne.  
 

Obiekty instalacji ZZOK w Adamkach zlokalizowane są na działkach o 

numerach: 

� kwatera składowiska - nr 2-1012, 2-1013, 2-1014, 

� sortownia i kompostownia – nr 19-7, 19-9 i 19-11, 

� zaplecze technologiczne i administracyjno – socjalne – część działki  

19-12/1. 
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Zamknięta kwatera składowiska, zlokalizowana jest na części działki nr 19-

12/1, oraz na działkach 19-39 i 19-40. 

Właścicielem działek nr 2-1012, 2-1013, 2-1014 jest Zakład 

Zagospodarowania Odpadów Komunalnych (ZZOK) w Adamkach k. Radzynia 

Podlaskiego Sp. z o. o., 21-300 Radzyń Podlaski, ul. Lubelska 5. 

Działki nr 19-7, 19-9, 19-11, 19-12/1, 19-39 i 19-40 należą do Gminy Miejskiej 

Radzyń Podlaski. 

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzyń Podlaski 

uchwalonego Uchwałą Nr XXXVIII/228/10 z dnia 28 października 2010 r., teren 

ZZOK w Adamkach oznaczony jest symbolem R9 O określającym tereny 

gospodarowania odpadami komunalnymi. Plan ustala, 300 metrową strefę 

ograniczonego użytkowania dla budownictwa mieszkaniowego od granic działki 

składowiska. W strefie tej plan zakazuje lokalizacji zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej. Tereny zabudowy mieszkaniowej nie 

występują w obrębie strefy ograniczonego użytkowania. 

Tereny zabudowy mieszkaniowej występują w odległości 340 m na północ, 

900 m na wschód i 1700 m na południe od instalacji ZZOK. Najbliższą zabudowę 

stanowi zabudowa rozproszona, składająca się z kilku gospodarstw występujących w 

odległości 340 m – 400 m na północ od ZZOK. Najbliższe obszary o zwartej 

zabudowie występują w miejscowości Zabiele, w odległości 900 m na wschód od 

składowiska. Radzyń Podlaski usytuowany jest w odległości 1,2 km na północ od 

składowiska. 

 

Morfologia i hydrografia  

Składowisko odpadów „Adamki”, według regionalizacji fizycznogeograficznej 

J. Kondrackiego, leży w obrębie Równiny Łukowskiej, na płacie wysoczyzny 

morenowej, ograniczonej od wschodu doliną rzeki Białki, która jest dopływem 

Tyśmienicy, a od północy jej dopływem spod Adamek. Rzeka Białka przepływa w 

odległości 825 m na wschód od składowiska, natomiast dopływ spod Adamek w 

odległości 525 m na północny – wschód od składowiska. 

Teren składowiska lekko opada w kierunku południowo – wschodnim. 
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Budowa geologiczna i wody podziemne  

W profilu geologicznym, w otworach obserwacyjnych, od powierzchni terenu 

wystąpiły piaski średnioziarniste, drobnoziarniste i gliniaste o miąższości od 5,0 do 

12,0 m. Pod nimi, w piezometrach PI2, PI3 i PII1 wystąpiły gliny zwałowe o 

miąższości 1,0 -2,0 m. W pozostałych otworach glin nie stwierdzono. Pod piaskami 

profil geologiczny stanowią iły szare o miąższości 6,0 - 9,0 m, które występują w 

przelocie głębokości 8,0-12,0 – 17,0-18,0 m. Warstwę poziomu występującego 

poniżej iłów stanowią piaski średnioziarniste. 

W rejonie składowiska „Adamki” wody podziemne występują w utworach 

kredowych i czwartorzędowych. 

Poziom wód występujących w utworach kredowych jest głównym użytkowym 

poziomem wodonośnych w rejonie Radzynia Podlaskiego. Na podstawie materiałów 

archiwalnych studni wierconych strop kredowej warstwy wodonośnej występuje na 

głębokości ok. 40 – 45 m p.p.t. 

W piaszczystych utworach czwartorzędowych, w rejonie składowiska 

„Adamki”, występują 2 poziomy wodonośne: poziom podglinowy oraz nadglinowy. 

Nazwa poziomów jest umowna, gdyż w profilach geologicznych rozdzielających 

poziomy wodonośne, w odwierconych otworach obserwacyjnych PII1, PII2 i PII3, 

wystąpiły iły o miąższości od 6,0 do 9,0 m.  

Poziom podglinowy w otworach obserwacyjnych wystąpił na głębokości 17 - 

18 m p.p.t. Warstwę wodonośną stanowią głównie piaski średnioziarniste. Nie zostały 

one przewiercone Ustabilizowane zwierciadło wody wystąpiło w czasie wiercenia na 

głębokości 5,35 - 6,3 m p.p.t. Spływ wód podziemnych odbywa się w kierunku 

wschodnim (zał. nr 4) do rzeki Białki. Poziom ten izolowany jest od powierzchni 6,0 – 

9,0 m warstwą iłów. Pomiędzy czwartorzędowym poziomem podglinowym oraz 

poziomem wód występujących w utworach kredowych brak jest przewarstwień 

utworów słabo przepuszczalnych. W związku z powyższym czwartorzędowy poziom 

podglinowy i poziom wód występujących w utworach kredowych tworzą jeden 

zbiornik wód podziemnych.  

Poziom nadglinowy jest poziomem wód zawieszonych. Występuje w piaskach 

drobnoziarnistych, średnioziarnistych bądź w piaskach gliniastych. Zwierciadło wody 

ma charakter swobodny i występowało w czasie wiercenia piezometrów na 

głębokości od 2,58 do 4,62 m p.p.t. Spływ wód podziemnych odbywa się kierunku 

północno – wschodnim i wschodnim. 
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Składowisko „Adamki” usytuowane jest w obrębie głównego zbiornika wód 

podziemnych, GZWP 215, Subniecka Warszawska, który pełni funkcję polegającą na 

zachowaniu niezbędnych zasobów wód podziemnych o dobrej jakości. Jest to 

zbiornik wód występujących w porowych osadach trzeciorzędowych. W rejonie 

Radzynia Podlaskiego utwory trzeciorzędowe nie tworzą ciągłej warstwy. W rejonie 

składowiska „Adamki” utwory te nie występują, co oznacza, że wody podziemne 

zbiornika GZWP 215, Subniecka Warszawska również tu nie występują. 

 

Charakter instalacji ZZOK  

Na terenie ZZOK występują obiekty, które zostały wykonane w latach 

2011/2012 oraz zamknięta w 2006 r. i zrekultywowana w 2012 r., I kwatera 

składowiska. 

Eksploatacja obiektów ZZOK w Adamkach rozpoczęła się w 2013 r.  

Głównymi eksploatowanymi obiektami Instalacji są: 

� II kwatera składowiska (będąca przedmiotem Instrukcji prowadzenia 

składowiska). 

� sortownia dla odpadów zmieszanych, 

� kompostownia kontenerowo - pryzmowa, 

Ponadto na terenie ZZOK usytuowane następujące obiekty: 

- 5 studni odgazowujących w II eksploatowanej kwaterze składowiska  

i 3 studnie odgazowujące w zamkniętej I kwaterze składowiska, 

- piezometry – 8 sztuk, do monitoringu II eksploatowanej kwatery 

składowiska i zamkniętej I kwatery składowiska, 

- budynek zaplecza technologicznego i administracyjno – socjalnego 

- waga samochodowa, 

- boksy na surowce wtórne, 

- wiata na osprzęt i surowce wtórne 

- myjnia płytowa do mycia kontenerów i urządzeń składowiska, 

- zbiornik bezodpływowy na ścieki z myjni do mycia kontenerów i sprzętu, 

- 2 zbiorniki bezodpływowe na ścieki bytowe z zaplecza technologicznego i 

administracyjno – socjalnego, 

- zbiornik szczelny na odparowanie, na wody opadowe z dachu sortowni i 

terenu kompostowni oraz placu manewrowego, 
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- zbiornik na wody odciekowe z II eksploatowanej kwatery składowiska, 

- zbiornik na odcieki z kompostowni, 

- misa do dezynfekcji kół pojazdów, 

- drogi wewnętrzne i place manewrowe utwardzone, 

- pasy zieleni izolacyjnej, 

- sieć wodociągowa, zewnętrzne hydranty ppoż. DN80-4 szt.,   

- kanalizacja sanitarna i deszczowa  

- energia elektryczna i oświetlenie terenu. 

Instalacja ZZOK wyposażona jest w następujący sprzęt techniczny: 

- ładowarki kołowe, teleskopowe, 

- pojemnik na odpady niebezpieczne, 

- pojemniki na odpady inne niż niebezpieczne, 

- wózek widłowy wyposażony w chwytak do odbioru bel, 

- ciągnik rolniczy, 

- wóz asenizacyjny, 

- przyczepę – wywrotkę do odbioru frakcji podsitowej, 

- zamiatarkę walcową, 

- kosiarkę. 

 
Technologia gospodarowania odpadami w ZZOK w Adamka ch 

Instalacja ZZOK w Adamkach eksploatowana jest od poniedziałku do piątku, 

od godziny 7 do 22 (dwie zmiany). Nadzór nad składowiskiem sprawowany jest całą 

dobę.  

Zebrane niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i odpady z 

selektywnej zbiórki odbierane są od wytwórców odpadów przez uprawnione firmy i 

przywożone specjalistycznym transportem do ZZOK w Adamkach.  

Pojazdy dowożące odpady, po wjechaniu na teren instalacji składowiska, są 

poddane kontroli zgodności deklarowanych odpadów z podstawową charakterystyką 

odpadów. 

Po przyjeździe na teren ZZOK odpady są ważone na wadze. Rejestracja 

samochodów oraz ilości wwożonych na składowisko odpadów odbywa się systemem 

elektronicznym. Masa odpadów określana jest w Mg (tonach). 

Następnie samochody z odpadami kierowane są na linię sortowniczą, do 

kompostowni lub bezpośrednio na kwaterę składowiska. 
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Przy wyjeździe z instalacji ZZOK samochody przejeżdżają przez misę do 

dezynfekcji kół pojazdów. 
 

Do sortowni są wprowadzane komunalne odpady zmieszane i odpady 

pochodzące ze zbiórki selektywnej. Zdolność linii sortowniczej do przetwarzania 

odpadów wynosi 30 000 Mg/rok, Wyselekcjonowane w sortowni odpady, w tym 

wyprodukowane na linii sortowniczej odpady palne, są następnie magazynowane w 

boksach zadaszonych dla odpadów posortowanych, skąd po zgromadzeniu ilości 

transportowych są odbierane przez uprawnionych odbiorców.  

Odpady po segregacji, tzw. balast posortowniczy, nie nadające się do 

odzysku, transportowane są na kwaterę składowiska odpadów. Przed przekazaniem 

do unieszkodliwiania odpady z sortowni są ważone na wadze. 
 

Odpady do kompostowni kontenerowej dostarczane są jako frakcja podsitowa, 

uzyskiwana na sicie bębnowym sortowni oraz odpady biodegradowalne i zielone 

zebrane selektywnie. Uzyskany w wyniku kompostowania stabilizat transportowany 

jest na kwaterę składowiska odpadów w Adamkach. Stabilizat po przesianiu na sicie 

o wielkości oczek do 20 mm, jako kompost nieodpowiadający wymaganiom może 

być wykorzystany w procesie odzysku R10 - rozprowadzenie na powierzchni ziemi w 

celu nawożenia lub ulepszenia gleby, oraz do wykonywania okrywy rekultywacyjnej 

składowiska. Zdolność przetwarzania odpadów w kompostowni wynosi 3000 Mg 

odpadów rocznie.  

W kwaterze składowiska w Adamkach unieszkodliwiane są odpady z sortowni 

i kompostowni oraz wymienione poniżej odpady z grupy 20 katalogu odpadów, które 

trafiają na kwaterę składowiska bezpośrednio od wytwórców odpadów, z 

pominięciem sortowni i kompostowni. Są to następujące odpady: odpady z 

czyszczenia ulic i placów (20 03 03) oraz inne odpady nieulegające biodegradacji, o 

kodzie 20 02 03 (odpady z ogrodów i parków, w tym z cmentarzy). 

 

Eksploatowana kwatera składowiska – b ędąca przedmiotem Instrukcji 

prowadzenia składowiska  

� Typ kwatery składowiska – nadpoziomowo - podpoziomowa. 

� Objętość kwatery składowiska 46 000 m3, wg pozwolenia na budowę - decyzja 

nr 391/2007. 
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� Masa odpadów po ich zagęszczeniu, które może przyjąć kwatera składowiska 

– 45 000 Mg, wg PGO dla Województwa Lubelskiego 2017. 

� Powierzchnia kwatery składowiska  – 1,3 ha. 

� Łączna powierzchnia kwatery składowiska wraz z obwałowaniem, zielenią 

izolacyjną i ogrodzeniem - 2,0 ha. 

� Średnie wymiary kwatery składowiska - 228 x 57 m. 

� Rzędna naturalnej powierzchni terenu przy kwaterze składowiska  

– 149,3 - 149,6 m n.p.m. 

� Rzędna dna kwatery składowiska - 149,0 - 149,2 m n. p. m.  

� Zagłębienie dna kwatery składowiska poniżej powierzchni terenu – 0,3 – 0,6 

m. 

� Wysokość obwałowania kwatery składowiska powyżej naturalnej powierzchni 

terenu – 1,7 m. 

� Wysokość skarpy kwatery składowiska - 2,0 m. 

� Planowana wysokość bryły składowanych odpadów ponad naturalną 

powierzchnię terenu – 5,3 m. 

� Docelowa rzędna korony odpadów – 154,3 m n.p.m. 

� Planowana wysokość kwatery odpadów po rekultywacji ponad naturalną 

powierzchnię terenu – 6,0 m. 

� Docelowa rzędna kwatery odpadów po rekultywacji – 155,0 m n.p.m. 

� Planowany okres użytkowania kwatery składowiska – ok. 11 - 20 lat, wg 

pozwolenia na budowę - decyzja nr 391/2007. 
 

Dno i skarpy kwatery składowiska odizolowane są od podłoża przesłoną 

składającą się z następujących warstw, które wymieniono licząc je od spągu: 

• bentomata grubości 6,5 mm, 

• geomembrana gładka PEHD grubości 2 mm, 

• warstwa ochronna  z gruntu piaszczystego o miąższości 0,5 m. 

• Wykonano uszczelnienie dna i skarp kwatery składowiska sztuczną 

uszczelniającą - geosyntetyczną wykładziną bentomatową. Sąsiadujące 

ze sobą pasma bentomatu ułożone zostały na zakładkę (15-30 cm) i 

przysypane granulatem bentonitowym. Nawodniony bentonit rozszerza 

się minimum 16 razy w stosunku do stanu suchego, wypełniając 
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ewentualne uszkodzenia i puste przestrzenie (następuje 

samouszczelnienie przesłony). 

• Powyżej bentomaty ułożona jest geomembrana HDPE grubości 2 mm. 

• Na geomembranie wykonano drenaż odcieków z rur perforowanych o 

średnicy 200 mm w odwrotnym filtrze żwirowym, odprowadzający 

odcieki do żelbetowego zbiornika uszczelnionego folią na geowłókninie. 

Dno zbiornika jest posadowione powyżej zwierciadła wód podziemnych, 

to jest ok. 1,5 m p. p. t. Wody odciekowe ze zbiornika wywożone będą 

taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków. 

• Geomembrana wraz z drenażem odcieków została zabezpieczona 

warstwą ochronną grubości 0,5 m z gruntu piaszczystego.  

• Pod uszczelnieniem został wykonany analogiczny drenaż melioracyjny 

z rur PCV Φ 100 mm z odprowadzeniem do odrębnej studni szczelnej. 
 

Poniżej składowiska występuje naturalna bariera geologiczna składająca się 

ze słabo przepuszczalnych iłów o miąższości co najmniej 6 - 9 m i współczynniku 

filtracji nie wyższym niż 1 x 10-9 m/s.  

W korpusie składowiska występuje 5 pionowych studni odgazowania. Studnie 

zbudowane zostały z rur stalowych o średnicy 150 mm z kolumną żwirową 

budowaną wraz z rosnącym wsadem odpadów. Perforowana rura odgazowująca jest 

przedłużana wraz z rosnącym wsadem odpadów. Rura jest przed każdym 

następnym załadowaniem (wypełnieniem) wyciągana w górę, każdorazowo o ok. 2,0 

m. Gaz składowiskowy wykorzystywany będzie energetycznie lub spalany w 

pochodniach. 

Dla potrzeb monitoringu eksploatowanej kwatery wykonano 6 otworów 

obserwacyjnych ujmujących wody podziemne z dwóch poziomów wodonośnych 

występujących w utworach czwartorzędowych: 3 ujmujące wody poziomu 

nadglinowego i 3 poziomu podglinowego, które zostały zlokalizowane na dopływie 

wód podziemnych do kwatery składowiska i odpływie ze składowiska. 

Wokół kwatery składowiska utworzony został pas zieleni izolacyjnej o 

szerokości 10,0 m. Stanowią go brzozy i topole sadzone w więźbie 1,0 x 0,5 m. Do 

zakrzewienia zastosowano krzewy z gatunku kolczastych: różę dziką, głóg 

jednoszypułkowy, suchodrzew, śliwę ałycza, kolcowój pospolity tarninę, sadzone w 

więźbie 1,0 x 1,0 m.  
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Gospodarka wodno – ściekowa  

Woda dla potrzeb instalacji składowiska „Adamki” pobierana jest z ujęcia 

komunalnego w Radzyniu Podlaskim.  

W trakcie eksploatacji kwatery składowiska „Adamki” będą powstają wody 

odciekowe, które są odprowadzane za pomocą drenażu odcieków z rur 

perforowanych o średnicy 200 mm w odwrotnym filtrze żwirowym, do żelbetowego 

zbiornika uszczelnionego folią na geowłókninie o pojemności 60 m3. Wody 

odciekowe ze zbiornika wywożone są taborem asenizacyjnym do oczyszczalni 

ścieków.  

 

6. OKREŚLENIE CZY NA SKŁADOWISKU, JE ŻELI JEST TO 
SKŁADOWISKO ODPADÓW INNYCH NI Ż NIEBEZPIECZNE 
I OBOJĘTNE, ZOSTAŁY WYDZIELONE CZĘŚCI, NA KTÓRYCH 
MAJĄ BYĆ SKŁADOWANE OKRE ŚLONE RODZAJE ODPADÓW 
NIEBEZPIECZNYCH 

 

Składowisko nie posiada wyodrębnionych części (kwater, podkwater), na 

których są lub mogłyby być składowane odpady niebezpieczne. 

 

7. RODZAJE ODPADÓW PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA 
NA SKŁADOWISKU ODPADÓW 

 

Na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w „Adamkach”, 

odbywa się unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie w procesie D5.  

Poniżej przedstawiono rodzaje odpadów dopuszczonych do unieszkodliwiania 

poprzez składowanie na składowisku w Adamkach. 
 

Tabela Rodzaje i ilość odpadów dopuszczonych do unieszkodliwiania  

na składowisku w Adamkach w procesie unieszkodliwiania D5 

Kod 
odpadów  Rodzaje odpadów Maksymalna masa 

odpadów w Mg/rok 

19 05 01 
Nieprzekompostowane frakcje odpadów 
komunalnych i podobnych  
- odpady z kompostowni pryzmowej 

1500 

19 05 99 Inne niewymienione odpady 
- odpady z kompostowni - stabilizat 

2500 

19 12 09 
Minerały (np. piasek, kamienie) – odpady z 
sortowni 6000 
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19 12 12 

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i 
przedmioty) z mechanicznej obróbki 
odpadów inne niż wymienione 19 12 11 - 
odpady frakcji nadsitowej o średnicy 
powyżej 80 mm, pochodzące z sortowni - 
pozostały na taśmie balast z mechanicznej 
obróbki odpadów – odpady z sortowni 

15000 

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji  600 
20 03 03 Odpady z oczyszczania ulic i placów 500 
 

 

8. ROCZNA I CAŁKOWITA MASA ODPADÓW DOPUSZCZONYCH DO  
SKŁADOWANIA 

 

Roczna masa odpadów dopuszczonych do składowania - 15000 Mg/rok. 

Całkowita masa odpadów dopuszczonych do składowania - 45 000 Mg. 

 

9. DOCELOWA RZĘDNA (MAKSYMALNA WYSOKO ŚĆ 
SKŁADOWANIA) I POJEMNO ŚĆ SKŁADOWISKA ODPADÓW  

 

Docelowa rzędna korony składowanych odpadów – 154,3 m n.p.m.  

Docelowa rzędna kwatery odpadów po rekultywacji – 155,0 m n.p.m. 

Objętość kwatery składowiska wynosi 46 000 m3. 

Masa odpadów, które może przyjąć kwatera składowiska / pojemność 

składowiska odpadów – 45 000 Mg. 

 
 

10. RODZAJE ODPADÓW, KTÓRE MOG Ą ZOSTAĆ UŻYTE NA TYM 
SKŁADOWISKU, ZAMIAST INNYCH MATERIAŁÓW, W FAZIE 
EKSPLOATACYJNEJ I POEKSPLOATACYJNEJ ORAZ SPOSÓB 
ICH UŻYCIA 

10.1. RODZAJE ODPADÓW PRZEZNACZONYCH DO ODZYSKU 
JAKO WARSTWY IZOLACYJNE – PRZESYPKI 
TECHNOLOGICZNE  

Rodzaje odpadów zostały ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. 2013, 

poz. 523).  
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Tabela Rodzaje i ilości odpadów przeznaczonych do odzysku w procesie 

odzysku R5 jako warstwy izolacyjne – przesypki technologiczne w 

kwaterze składowiska „Adamki” 
 

Kod 
odpadów Rodzaj odpadów  

Maksymalna ilo ść 
odpadów do odzysku 
w Mg/rok  

10 01 01 
Żużle, popioły i pyły z kotłów (z 
wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych 
w 10 01 04) 

2000 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z 
rozbiórek i remontów 

400 

17 01 02 Gruz ceglany 400 

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i 
elementów wyposażenia 

100 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 
ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia 
inne niż wymienione w 17 01 06 

500 

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż 
wymienione w 17 05 03 

400 

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 400 
 
 
Odpady nie będą magazynowane. Będą przywożone bezpośrednio na 

kwaterę składowiska. 

Zgodnie z § 16, ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 

2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. 2013, poz. 523), rodzaje odpadów 

obojętnych dopuszczonych do wykonania warstw izolacyjnych określa załącznik nr 1 

do ww. rozporządzenia. Odpady o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 

17 05 04 i 20 02 02 mogą być stosowane jako warstwy izolacyjne pod warunkiem 

spełnienia wymagań określonych w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia.  

Zgodnie z § 16, ust. 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 

2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. 2013, poz. 523), do wykonania 

warstwy izolacyjnej dopuszcza się zastosowania innych rodzajów odpadów, jeżeli na 

podstawie badań stwierdzono, że spełniają kryteria dopuszczenia odpadów 

obojętnych do składowania na składowisku odpadów obojętnych, określonych w 

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów 

oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów 

danego typu (Dz. U. 2013, poz. 38). 
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Odpady, o których mowa w § 16 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Środowiska 

z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. 2013, poz. 523), 

przed zastosowaniem poddaje się kruszeniu, o ile jest to konieczne, w celu 

dostosowania ich do zastosowania jako warstwy izolacyjne.  

Do wykonywania warstwy izolacyjnej nie będą stosowane odpady tego 

samego rodzaju co rodzaj odpadów składowanych na składowisku odpadów. 

Maksymalna grubość warstwy izolacyjnej wyniesie 30 cm, przy czym udział 

warstwy izolacyjnej w stosunku do warstwy składowanych odpadów nie przekroczy 

15%. 

Odpady o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 05 04 i 20 02 02 

będą mogły być użyte także do budowy tymczasowych dróg dojazdowych na terenie 

kwatery składowiska odpadów. Szerokość tych dróg nie może przekroczyć 4 m, a 

grubość warstwy użytych odpadów nie może przekraczać 30 cm. 

 

10.2. RODZAJE ODPADÓW PRZEZNACZONYCH DO ODZYSKU - 
WYKORZYSTANIE DO BUDOWY SKARP, W TYM 
OBWAŁOWAŃ I KSZTAŁTOWANIA KORONY SKŁADOWISKA 

 

W kwaterze składowiska „Adamki” odbywają się procesy odzysku odpadów, 

poprzez ich zastosowanie do budowy skarp, w tym obwałowań i kształtowania 

korony kwatery składowiska, oznaczone symbolem R5 (załącznik nr 1 Ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.). 

Rodzaje odpadów zostały ustalone zgodnie z załącznikiem nr 2 do 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie 

składowisk odpadów ( Dz. U. 2013, poz. 523).  
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Tabela Rodzaje odpadów dopuszczonych do odzysku w procesie R5 - 

wykorzystanie do budowy skarp, w tym obwałowań i kształtowania 

korony składowiska 

Kod 
odpadu Rodzaj odpadu Planowana ilo ść odpadów do 

odzysku w Mg/rok 

01 01 02 Odpady z wydobywania kopalin 
innych niż rudy metali 

5 

01 04 08 Odpady żwiru lub skruszone skały 
inne niż wymienione w 01 04 07 

10 

01 04 09 Odpadowe piaski i iły 200 

01 04 12 
Odpady powstające przy płukaniu i 
oczyszczaniu kopalin inne niż 
wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 

500 

01 04 13 
Odpady powstające przy cięciu i 
obróbce postaciowej skał inne niż 
wymienione w 01 04 07 

5 

01 04 81 Odpady z flotacyjnego wzbogacania 
węgla inne niż wymienione w 01 04 80 

2 

10 09 03 Żużle odlewnicze 1 

10 09 06 
Rdzenie i formy odlewnicze przed 
procesem odlewania inne niż 
wymienione w 10 09 05 

1 

10 09 08 
Rdzenie i formy odlewnicze po 
procesie odlewania inne niż 
wymienione w 10 09 07 

1 

10 09 10 Pyły z gazów odlotowych inne niż 
wymienione w 10 09 09 

1 

10 09 12 Inne cząstki stałe niż wymienione w 
10 09 11 

1 

10 10 06 
Rdzenie i formy odlewnicze przed 
procesem odlewania inne niż 
wymienione w 10 10 05 

1 

10 10 08 
Rdzenie i formy odlewnicze po 
procesie odlewania inne niż 
wymienione w 10 10 07 

1 

10 10 10 Pyły z gazów odlotowych inne niż 
wymienione w 10 10 09 

1 
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Kod 
odpadu Rodzaj odpadu Planowana ilo ść odpadów do 

odzysku w Mg/rok 

10 12 08 
Wybrakowane wyroby ceramiczne, 
cegły, kafle i ceramika budowlana (po 
przeróbce termicznej) 

1 

10 13 82 Wybrakowane wyroby 1 

16 01 03 Zużyte opony 100 

16 11 04 

Okładziny piecowe i materiały 
ogniotrwałe z procesów 
metalurgicznych inne niż wymienione 
w 16 11 03 

1 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z 
rozbiórek i remontów 

1000 

17 01 02 Gruz ceglany 1000 

17 01 03 
Odpady innych materiałów 
ceramicznych i elementów 
wyposażenia 

10 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 
ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów 
wyposażenia inne niż wymienione w 
17 01 06 

2000 

17 01 80 ex Tynki 20 

17 01 81 ex Elementy betonowe i kruszywa 
niezawierające asfaltu 

500 

17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż 
wymieniony w 17 05 07 

10 

19 09 02 Osady z klarowania wody 30 

19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie) 1050 

 

Odpady (z wyjątkiem odpadów o kodzie 16 01 03 – Zużyte opony) nie będą 

magazynowane. Będą przywożone bezpośrednio na kwaterę składowiska. 

Maksymalna warstwa odpadów użytych do budowy skarp i kształtowania 

korony składowiska powinna być mniejsza niż 25 cm (warunek ten nie dotyczy 

zużytych opon). W przypadku wykorzystania zużytych opon inne rodzaje odpadów 

mogą być użyte wyłącznie do grubości opony poprzez jej wypełnienie. Zużyte opony 

mogą być użyte wyłącznie jednowarstwowo. 
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W przypadku eksploatacji nadpoziomowego składowiska odpadów, do 

budowy skarp, w tym obwałowań, kształtowania korony składowiska, a także 

wykonywania okrywy rekultywacyjnej (biologicznej), dopuszcza się wykorzystanie 

odpadów, określonych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z 

dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów ( Dz. U. 2013 nr 0 poz. 523).  

Odpady z podgrupy 17 01 oraz odpady o kodach 10 12 08 i 10 13 82 przed ich 

zastosowaniem należy poddać kruszeniu. 

Poza stosowanymi w/w odpadami, do budowy skarp, w tym obwałowań 

i kształtowania korony składowiska, będzie stosowany naturalny materiał mineralny 

taki jak ziemia i piasek. 

 

10.3. RODZAJE ODPADÓW PRZEZNACZONYCH DO ODZYSKU - 
WYKORZYSTANIE DO WYKONYWANIA OKRYWY 
REKULTYWACYJNEJ 

W kwaterze składowiska „Adamki” odbywają się procesy odzysku odpadów, 

poprzez ich zastosowanie do wykonywania okrywy rekultywacyjnej kwatery 

składowiska.  

Odzysk odpadów w procesie rekultywacji technicznej oznaczony jest jako R5, 

natomiast odzysk odpadów w procesie rekultywacji biologicznej oznaczony jest jako 

R3 (załącznik nr 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 21 z późn. zm.). 

Rodzaje odpadów zostały ustalone zgodnie z załącznikiem nr 2 do 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie 

składowisk odpadów ( Dz. U. 2013, poz. 523). 
 

Tabela Rodzaje odpadów dopuszczonych do odzysku do wykonywania okrywy 

rekultywacyjnej 

Kod 
odpadu Rodzaj odpadu Planowana ilo ść odpadów do 

odzysku w Mg/rok 

Proces rekultywacji technicznej R5 

01 04 12 
Odpady powstające przy płukaniu i 
oczyszczaniu kopalin inne niż 
wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 

1 
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Kod 
odpadu Rodzaj odpadu Planowana ilo ść odpadów do 

odzysku w Mg/rok 

10 01 01 
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 
wymienionych w 10 01 04) 

2500 

10 01 02 Popioły lotne z węgla 50 

10 01 15 
Popioły paleniskowe, żużle i pyły z 
kotłów ze współspalania inne niż 
wymienione w 10 01 14 

5 

10 01 80 
Mieszanki popiołowo-żużlowe z 
mokrego odprowadzania odpadów 
paleniskowych 

5 

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 
niż wymienione w 17 05 03 

3000 

17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż 
wymieniony w 17 05 05 

107 

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 5000 

Proces rekultywacji biologicznej R3 

02 03 80 
Wytłoki, osady i inne odpady z 
przetwórstwa produktów roślinnych (z 
wyłączeniem 02 03 81) 

1 

02 07 80 Wytłoki, osady moszczowe i 
pofermentacyjne, wywary 

1 

19 05 03 
Kompost nieodpowiadający 
wymaganiom (nienadający się do 
wykorzystania) 

6500 

19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady 
ściekowe 

2000 

 

Odpady nie będą magazynowane. Będą przywożone bezpośrednio na 

kwaterę składowiska. 

Grubość warstwy odpadów stosowanych do wykonywania okrywy 

rekultywacyjnej (biologicznej) powinna być uzależniona od planowanych obsiewów 

lub nasadzeń. Grubość ta nie może przekraczać 1 m w przypadku nasadzeń niskich 

lub 2 m w przypadku nasadzeń drzewiastych.  
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Odpady o kodach: 10 01 01, 10 01 02, 10 01 15 i 10 01 80 przed 

wykorzystaniem należy wymieszać w proporcji 1:1 z odwodnionymi osadami 

ściekowymi. 

Komunalne osady ściekowe wykorzystywane do wykonywania okrywy 

rekultywacyjnej nie mogą przekraczać warunków komunalnych osadów ściekowych, 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 96 ustawy o odpadach dla 

stosowania komunalnych osadów ściekowych przy dostosowaniu gruntów do 

określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów 

zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu.  

Poza stosowanymi w/w odpadami, do wykonywania okrywy rekultywacyjnej 

będzie stosowany naturalny materiał mineralny taki jak ziemia i piasek. 

 

11. WYSZCZEGÓLNIENIE URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH 
NIEZBĘDNYCH DO PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA 
SKŁADOWISKA ODPADÓW 

 

Urządzenia techniczne wyst ępujące na terenie instalacji składowiska 

„Adamki”, niezb ędne do prawidłowego funkcjonowania składowiska odpa dów 

• waga samochodowa do ważenia odpadów, 

• misa do dezynfekcji kół pojazdów wyjeżdżających, 

• drenaż wód odciekowych w kwaterze składowiska, 

• pas zieleni otaczający instalację składowiska o szerokości 10 m, 

• ogrodzenie składowiska, 

• 3 punkty reperowe na składowisku odpadów, dla oceny przebiegu osiadania 

powierzchni składowiska odpadów, 

• 5 studni odgazowujących w obrębie kwatery składowiska, 

• deszczomierz, 

• 6 otworów obserwacyjnych służących do monitoringu wód podziemnych w 

rejonie kwatery składowiska. 

 

Sprzęt techniczny wyst ępujący na terenie instalacji składowiska „Adamki”: 

- ładowarki kołowe, teleskopowe, 
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- pojemnik na odpady, 

- wózek widłowy, 

- ciągnik gąsienicowy, 

- wóz asenizacyjny, 

- przyczepa – wywrotkę do odbioru frakcji podsitowej, 

- zamiatarka walcowa, 

- kosiarka. 

 

12. WYSZCZEGÓLNIENIE APARATURY KONTROLNO - 
POMIAROWEJ WRAZ ZE SCHEMATEM ROZMIESZCZENIA 
PUNKTÓW POMIAROWYCH 

 

Aparatura kontrolno – pomiarowa do badania składu i  poziomu wód 

podziemnych  

Dla potrzeb monitoringu kwatery wykonano, 6 otworów obserwacyjnych 

ujmujących wody podziemne z dwóch poziomów wodonośnych występujących w 

utworach czwartorzędowych: 3 ujmujące wody poziomu nadglinowego i 3 poziomu 

podglinowego. 

Badania wód poziomu nadglinowego prowadzone są w otworach 

obserwacyjnych: PI1, PI2 i PI3. Piezometry PI1 i PI2 zlokalizowano na odpływie wód 

podziemnych, natomiast PI3 na dopływie.  

Badania wód poziomu podglinowego prowadzone są w otworach 

obserwacyjnych: PII1, PII2, PII3. Piezometry PII1 i PII2 zlokalizowano na odpływie wód 

podziemnych, natomiast PII3 na dopływie. 

Lokalizację piezometrów przedstawia zał. nr 3. 

 

Badanie składu i obj ętości wód odciekowych  

Na terenie instalacji składowiska „Adamki” prowadzony jest monitoring wód 

odciekowych pochodzących z kwatery składowiska. 

Próby do badań pobierane są z żelbetowego zbiornika o pojemności 60 m3, do 

którego odprowadzane są wody odciekowe. 

Badania parametrów wskaźnikowych prowadzi laboratorium badawcze 

posiadające wdrożony system jakości w rozumieniu przepisów o normalizacji. 
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Monitoring ilości wytwarzanych wód odciekowych określany jest na podstawie 

prowadzonego rejestru ilości wód odciekowych dowożonych taborem asenizacyjnym 

do oczyszczalni ścieków. Lokalizację zbiornika przedstawia zał. nr 3. 

 

Aparatura kontrolno – pomiarowa do badania emisji i  składu gazu 

składowiskowego  

Monitoring składu i emisji gazu składowiskowego jest prowadzony w  

5 studniach odgazowania SG1 – SG5 (zał. nr 3). 

 

Aparatura kontrolno – pomiarowa do badania wielko ści opadu 

atmosferycznego  

Badanie wielkości odpadu atmosferycznego jest realizowane poprzez pomiar 

wielkości opadu atmosferycznego za pomocą deszczomierza, który usytuowano na 

terenie instalacji składowiska „Adamki”, w sąsiedztwie wagi samochodowej  

(zał. nr 3). 

 

Aparatura kontrolno – pomiarowa do badania osiadani a powierzchni 

składowiska  

Ocenie podlega przebieg osiadania składowiska wyznaczony metodami 

geodezyjnymi, z wykorzystaniem 3 reperów, zlokalizowanych na terenie instalacji 

składowiska „Adamki” (zał. nr 3). 

Prowadzący składowisko winien rejestrować i przechowywać wyniki pomiarów 

kontroli osiadania składowiska.  

 

13. OKREŚLENIE SPOSOBU SKŁADOWANIA POSZCZEGÓLNYCH 
RODZAJÓW ODPADÓW 

 
• W kwaterze składowiska są unieszkodliwiane odpady z sortowni, takie jak: 

19 12 09 - minerały (np. piasek, kamienie) oraz 19 12 12 - inne odpady (w 

tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione 19 12 11, 

• W kwaterze składowiska są unieszkodliwiane również odpady z 

kompostowni; są to: 19 05 01 - nieprzekompostowane frakcje odpadów 
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komunalnych i podobnych oraz 19 05 99 - Inne niewymienione odpady 

(stabilizat).  

• Przeznaczone do unieszkodliwiania odpady z sortowni i kompostowni są, na 

terenie sortowni i kompostowni, załadowywane do kontenerów i 

transportowane, po zważeniu, na kwaterę składowiska. Masa odpadów 

określana jest w Mg (tonach).  

• Na kwaterę składowiska, z pominięciem sortowni i kompostowni, są 

transportowane również odpady z oczyszczania ulic i placów (20 03 03), 

oraz inne odpady nieulegające biodegradacji, o kodzie 20 02 03 (odpady z 

ogrodów i parków, w tym z cmentarzy). 

• Pojazdy dowożące wyżej wymienione odpady z grupy 20, po wjechaniu na 

teren instalacji składowiska są poddawane kontroli zgodności 

deklarowanych odpadów z podstawową charakterystyką odpadów. 

• Po kontroli, odpady z grupy 20 ważone są na wadze samochodowej. Masa 

odpadów określona jest w Mg (tonach). 

• Po procesie ważenia, pojazdy z odpadami z sortowni, kompostowni lub 

odpadami z grupy 20, wjeżdżają na kwaterę składowiska.  

• Dowóz odpadów na terenie kwatery składowiska odbywa się tymczasową 

drogą dojazdową formowaną w miarę potrzeb.  

• Do budowy drogi mogą zostać wykorzystane odpady o kodach 17 01 01, 17 

01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 05 04 i 20 02 02, które przeznaczone są 

również do stosowania jako przesypki technologiczne. Szerokość drogi 

dojazdowej nie może przekroczyć 4 m, a grubość warstwy użytych odpadów 

nie może przekraczać 30 cm. Droga dojazdowa może być również 

wykonana z płyt żelbetowych, o wymiarach 2 x 1 m, na podsypce ziemi 

piaszczystej i piasku nienormowanego, stosowanych, poza odpadami, jako 

przesypki technologiczne.  

• Odpady wyładowywane są pod nadzorem pracownika składowiska. 

• Następnie odpady są rozplantowane, by tworzyły warstwę o grubości 30 cm, 

zwaną warstwą pośrednią.  

• Powierzchnia robocza, na której rozplantowane są odpady uzależniona jest 

od ilości przywożonych odpadów. 
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• Formowanie i zagęszczanie odpadów odbywa się przy pomocy ciągnika 

gąsienicowego.  

• Warstwy zagęszczane są poprzez czterokrotny przejazd ciągnika 

gąsienicowego po ich powierzchni, w taki sposób aby przejazdy krzyżowały 

się. 

• Grubość warstwy zasadniczej odpadów składającej się z kilku warstw 

pośrednich nie przekracza 1 m. 

• Sposób deponowania pierwszej warstwy odpadów prowadzony powinien być 

lekkim sprzętem, celem uniknięcia uszkodzenia uszczelnienia kwatery 

składowiska. 

• Do wykonywania warstwy izolacyjnej stosuje się odpady o kodach: 17 01 01, 

17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 05 04 i 20 02 02, pod warunkiem spełnienia 

wymagań określonych w załączniku nr 1 do Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur 

dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego 

typu (Dz. U. 2013, poz. 38). Do wykonania warstwy izolacyjnej dopuszczone 

są również odpady o kodzie 10 01 01, pod warunkiem, że na podstawie 

badań stwierdzono, że spełniają one kryteria przewidziane dla odpadów 

obojętnych określone w załączniku nr 2 ww. rozporządzenia.  

• Do wykonywania warstwy izolacyjnej, stosuje się również ziemię piaszczystą 

i piasek nienormowany.  

• Do wykonywania warstwy izolacyjnej nie należy stosować odpadów tego 

samego rodzaju co rodzaj odpadów składowanych na składowisku odpadów. 

• Maksymalna grubość warstwy izolacyjnej wynosi 30 cm, przy czym udział 

warstwy izolacyjnej w stosunku do warstwy składowanych odpadów nie 

może przekroczyć 15%. 

• Warstwą izolacyjną należy przykrywać odpady każdorazowo po ich złożeniu. 

• Jednocześnie z eksploatacją składowiska prowadzony jest proces budowy 

skarp, w tym obwałowań i kształtowania korony składowiska. 

• Maksymalna warstwa odpadów użytych do budowy skarp i kształtowania 

korony składowiska powinna być mniejsza niż 25 cm (warunek ten nie  
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• dotyczy zużytych opon). W przypadku wykorzystania zużytych opon inne 

rodzaje odpadów mogą być użyte wyłącznie do grubości opony poprzez jej 

wypełnienie. Zużyte opony mogą być użyte wyłącznie jednowarstwowo. 

• Po procesie budowy skarp należy wykonuje się okrywę rekultywacyjną. 

• Grubość warstwy odpadów stosowanych do wykonywania okrywy 

rekultywacyjnej (biologicznej) powinna być uzależniona od planowanych 

obsiewów lub nasadzeń. Grubość ta nie może przekraczać 1 m w przypadku 

nasadzeń niskich lub 2 m w przypadku nasadzeń drzewiastych. Odpady o 

kodach: 10 01 01, 10 01 02, 10 01 15 i 10 01 80, przed wykorzystaniem 

należy wymieszać w proporcji 1:1 z odwodnionymi osadami ściekowymi. 

• W czasie wysokich temperatur, miejsca zdeponowania odpadów 

biodegradowalnych należy dezynfekować środkiem dezynfekującym. 

• Pojazd, który wyładował odpady w kwaterze składowiska, wyjeżdżając z 

kwatery jest myty w myjni płytowej do mycia kontenerów i sprzętu na 

składowisku, usytuowanej na terenie zaplecza socjalno – technicznego 

składowiska. Myjnię płytową do mycia kontenerów i sprzętu na składowisku 

stanowi utwardzony, szczelny wybetonowany, okrawężnikowany plac, 

wyprofilowany ze spadkiem do kratki ściekowej. Ścieki z mycia spływają 

poprzez kratkę ściekową do szczelnego zbiornika bezodpływowego o 

pojemności 8 m3, skąd wywożone są taborem asenizacyjnym do 

oczyszczalni ścieków. 

• Przy wyjeździe pojazdy przejeżdżają przez misę do dezynfekcji pojazdów 

posiadającą szczelne dno, skąd następnie wyjeżdżają z terenu instalacji 

składowiska.  

• Jako środek dezynfekcyjny stosuje się, w misie do dezynfekcji pojazdów, 

roztwór wapna chlorowanego. Wymiany roztworu dezynfekującego dokonuje 

się 1 w tygodniu za pomocą taboru asenizacyjnego. 

• W trakcie eksploatacji składowiska obowiązuje przestrzeganie zasad 

bezpiecznego ruchu pojazdów mechanicznych (mechanicznych w myśl 

przepisów o ruchu drogowym). 

• Drogi wewnętrzne na terenie instalacji składowiska należy utrzymywać w 

stanie gwarantującym sprawną eksploatację całego obiektu – dotyczy to 

zwłaszcza okresu zimowego. 
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14. OKREŚLENIE RODZAJU I GRUBO ŚCI STOSOWANEJ 
WARSTWY IZOLACYJNEJ 

 

Zgodnie z § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 maja 2013 

r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. 2013, poz. 523), w kwaterze składowiska, 

jako warstwy izolacyjne stosowane są odpady wymienione w zał. nr 1 do ww. 

rozporządzenia. 

Do wykonania warstwy izolacyjnej mogą być przeznaczone również inne 

rodzaje odpadów, jeżeli na podstawie badań spełniają one kryteria przewidziane dla 

odpadów obojętnych określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 

stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do 

składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. 2013, poz. 38). 

Maksymalna grubość warstwy izolacyjnej wynosi 30 cm, przy czym udział 

warstwy izolacyjnej w stosunku do warstwy składowanych odpadów nie przekrocza 

15%. 

 

15. OKREŚLENIE GODZIN OTWARCIA SKŁADOWISKA ODPADÓW 

Składowisko odpadów „Adamki” w m. Biała, k. Radzynia Podlaskiego, jest 

czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 700 -1500 . 

Informacja o czasie pracy składowiska umieszczona jest na tablicy, 

znajdującej się przy wjeździe na teren składowiska. 

 

16. OKREŚLENIE SPOSOBU ZABEZPIECZENIA SKŁADOWISKA 
ODPADÓW PRZED DOSTĘPEM OSÓB NIEUPRAWNIONYCH 

 

Składowisko zabezpieczone jest przed dostępem osób nieuprawnionych. 

Instalacja składowiska jest ogrodzona siatką, a brama wjazdowa jest zamykana.  

Obiekt jest także dozorowany oraz objęty monitoringiem CCTV. 

 

17. OKREŚLENIE PROCEDURY PRZYJĘCIA ODPADÓW NA 
SKŁADOWISKO ODPADÓW 
 

Składowisko przyjmuje odpady w wyznaczonych godzinach normalnej pracy 

obiektu.  

Przywożący odpady winien zgłosić się do kierownika składowiska, 

przedstawiając właściwie wypełniony i opieczętowany dokument przewozowy.  
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Kierownik składowiska ma prawo odmówić przyjęcia odpadów o nieznanym 

składzie i pochodzeniu. 

Procedura przyjęcia jest następująca: 

• Pojazdy dowożące odpady po wjechaniu na teren składowiska są 

poddawane kontroli, której celem jest określenie, czy przywiezione odpady 

mogą być przyjęte na składowisko. 

• Należy ustalić również czy przyjmowane odpady przeznaczone są do: 

o unieszkodliwiania poprzez składowanie w procesie D5, 

o do odzysku w procesie R5 jako warstwy izolacyjne – przesypki 

technologiczne, 

o do odzysku w procesie R5 - wykorzystanie do budowy skarp, w tym 

obwałowań i kształtowania korony składowiska, 

o do odzysku w procesie R5 - wykorzystanie do wykonywania okrywy 

rekultywacyjnej. 

• Każdy pojazd wjeżdżający na składowisko jest ważony. Waga odpadów 

jest podstawą do prowadzenia ewidencji zagospodarowywanych w 

kwaterze składowiska odpadów. Ewidencja odpadów prowadzona jest 

osobno dla każdego rodzaju zagospodarowywanych odpadów. 

• Pracownik składowiska przed przyjęciem odpadów jest zobowiązany do 

ustalenia ilości dostarczonych odpadów. W tym celu kieruje samochody 

transportujące odpady na wagę przy wjeździe i wyjeździe samochodu. 

Różnica wagi samochodu przy wjeździe i wyjeździe ze składowiska to 

waga przywiezionych odpadów. 

• Po określeniu wagi oraz kontroli zawartości, przywiezione odpady 

kierowane są do rozładunku w sortowni, kompostowni lub w kwaterze 

składowiska dla odpadów dopuszczonych do unieszkodliwiania. 

• Po zarejestrowaniu i opuszczeniu punktu przyjęcia, pojazdy z odpadami 

wjeżdżają drogą dojazdową do określonego miejsca zagospodarowania 

odpadów. 

• Pracownik przyjmujący odpady zobowiązany jest do utrzymania 

uporządkowanego ruchu pojazdów wjeżdżających i opuszczających 

składowisko.  
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Obowiązkiem dostarczającego odpady jest: 

- udzielenie szczegółowej informacji o źródle pochodzenia odpadów oraz ich 

składzie, oraz dostarczenie karty charakterystyki odpadu, 

- umożliwienie sprawdzenia dostarczonych odpadów przyjmującemu, w celu 

sklasyfikowania ich czy nadają się do przyjęcia i zagospodarowania na 

składowisku, 

- przedłożenie dokumentów formalno - prawnych oraz rejestracyjnych pojazdów 

umożliwiających wystawienie faktur za przyjęcie odpadów, 

- opróżnienie pojazdu z odpadów w miejscu wskazanym przez administratora 

obiektu. 

 

18. OKREŚLENIE SPOSOBÓW I CZĘSTOTLIWOŚCI 
PROWADZONYCH BADAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 117 
USTAWY O ODPADACH 

 

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w 

sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na 

składowisku odpadów danego typu (Dz. U. 2013 r., poz. 38), procedura 

dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu 

obejmuje: przekazanie podstawowej charakterystyki odpadów, okresowe 

dostarczanie testów zgodności, weryfikację odpadów na miejscu ich składowania. 

Weryfikacja odpadów dokonywana przez zarządzającego składowiskiem na 

miejscu ich składowania polega na oględzinach przed i po rozładunku odpadów oraz 

sprawdzeniu zgodności składowanych odpadów z podstawową charakterystyką. 

Kryteria dopuszczania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, które nie 

stanowią odpadów komunalnych, do składowania na składowisku odpadów innych 

niż niebezpieczne i obojętne są przedstawione w załączniku nr 3 do ww. 

rozporządzenia z późniejszymi zmianami. 

Kryteria dopuszczania odpadów o kodach 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 19 12 

12 oraz z grupy 20 do składowania na składowisku odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne przedstawiono poniżej. Są one określone w załączniku nr 4 

do ww. rozporządzenia z późniejszymi zmianami. 

Podstawowa charakterystyka oraz testy zgodności są przechowywane przez 

zarządzającego składowiskiem do czasu zamknięcia składowiska, a następnie 

przekazywane właścicielowi lub zarządzającemu nieruchomością. 



 35

Próbki przyjmowanych odpadów pobiera się co najmniej raz w miesiącu i 

przechowuje je przez okres co najmniej miesiąca. 

Kryteria dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów 

danego typu uważa się za spełnione, jeżeli są potwierdzone badaniami 

laboratoryjnymi wykonanymi przez laboratorium wymienione w § 6, ust. 6 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów 

oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów 

danego typu (Dz. U. 2013 r., poz. 38) z późniejszymi zmianami.. 

 

19. Monitoring składowiska 

Faza eksploatacyjna 

Monitoring jakości wód podziemnych z uwagi na wprowadzane 

zanieczyszczenia 

Dla potrzeb monitoringu kwatery wykonano, w październiku 2012 r., 6 otworów 

obserwacyjnych ujmujących wody podziemne z dwóch poziomów wodonośnych 

występujących w utworach czwartorzędowych: 3 ujmujące wody poziomu 

nadglinowego i 3 poziomu podglinowego. 

Badania wód poziomu nadglinowego są prowadzone w otworach 

obserwacyjnych: PI1, PI2 i PI3. Piezometry PI1 i PI2 zlokalizowano na odpływie wód 

podziemnych, natomiast PI3 na dopływie.  

Badania wód poziomu podglinowego są prowadzone w otworach 

obserwacyjnych: PII1, PII2, PII3. Piezometry PII1 i PII2 są zlokalizowane na odpływie 

wód podziemnych, natomiast PII3 na dopływie. 

Monitoring składu wód podziemnych, w fazie eksploatacyjnej, winien być 

prowadzony 1 raz na 3 miesiące. 

Wymagany jest monitoring następujących parametrów wskaźnikowych: 

• odczyn (pH), 

• przewodność elektrolityczna właściwa, 

• ogólny węgiel organiczny OWO, 

• zawartość poszczególnych metali ciężkich (Cu, Zn, Cd, Cr+6, Hg), 

• suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. 

Poziom wód podziemnych (pomiar głębokości do zwierciadła wody), należy 

prowadzić 1 raz na 3 miesiące.  
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Badania parametrów wskaźnikowych winno prowadzić laboratorium badawcze 

posiadające wdrożony system jakości w rozumieniu przepisów o normalizacji. 

Wyniki roczne monitoringu Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych 

w Adamkach winien przekazywać Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony 

Środowiska w Lublinie w terminie do końca pierwszego kwartału, oraz Marszałkowi 

Województwa Lubelskiego, do 15 marca następnego roku kalendarzowego.  

Raport z monitoringu powinien zawierać zbiorcze zestawienie wyników analiz, 

ocenę stanu jakościowego w porównaniu do ustalonego stanu pierwotnego tła 

hydrochemicznego, ocenę trendu przemian chemizmu wód, wnioski i zalecenia. 
 

Monitoring wód odciekowych 

Na terenie instalacji składowiska „Adamki” jest prowadzony monitoring wód 

odciekowych pochodzących z kwatery składowiska, zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. 

U. 2013, poz. 523), 

Próby do badań pobierane są z żelbetowego zbiornika o pojemności 60 m3, do 

którego odprowadza się wody odciekowe. 

Badania parametrów wskaźnikowych prowadzi laboratorium badawcze 

posiadające wdrożony system jakości w rozumieniu przepisów o normalizacji. 

Monitoring ilości wytwarzanych wód odciekowych określany jest na podstawie 

prowadzonego rejestru ilości wód odciekowych dowożonych taborem asenizacyjnym 

do oczyszczalni ścieków. 

Monitoring składu wód odciekowych, w fazie eksploatacyjnej, należy 

prowadzić 1 raz na 3 miesiące. 

Wymagany jest monitoring następujących parametrów wskaźnikowych: 

� odczyn (pH), 

� przewodność elektrolityczna właściwa, 

� ogólny węgiel organiczny OWO, 

� zawartość poszczególnych metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, 

Hg), 

� suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. 
 

Monitoring emisji do powietrza 

Monitoring składu i emisji gazu składowiskowego jest prowadzony w  

5 studniach odgazowania SG1 – SG5. 
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Badania są prowadzone rotacyjnie - 1 raz w 1 eksploatowanej studni. 

Zakres monitoringu emisji i składu gazu składowiskowego do powietrza został 

określony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w 

sprawie składowisk odpadów (Dz. U. 2013, poz. 523). 

Pomiary emisji i składu gazu składowiskowego winny być prowadzone dla 

następujących substancji: 

• metan (CH4), 

• dwutlenek węgla (CO2),  

• tlen (O2). 

W fazie eksploatacyjnej pomiary winny być prowadzone z częstotliwością 

1 raz na miesiąc.  
 

Monitoring hałasu 

Obowiązki dotyczące pomiarów hałasu określone są w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie 

prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. 

2008 Nr 206, poz. 1291). Okresowe pomiary hałasu w środowisku, który jest 

wyrażony wskaźnikami hałasu mającymi zastosowanie do ustalania i kontroli 

warunków korzystania ze środowiska (LAeq D i LAeq N), prowadzi się dla instalacji, dla 

której zostało wydane pozwolenie zintegrowane, w cyklu raz na dwa lata, 

z uwzględnieniem specyfiki pracy źródeł hałasu. 

Pomiary emisji hałasu proponuje się przeprowadzać okresowo 

z częstotliwością raz na dwa lata, metodą bezpośrednich pomiarów. Punkty 

pomiarowe, zgodnie z przywołanym rozporządzeniem, proponuje się zlokalizować na 

północnej granicy działki 12/1, z uwagi na zlokalizowaną w tym kierunku, 

w odległości ok. 340 m zabudowę zagrodową. 

Sprawozdania z pomiarów należy przesyłać właściwym organom w terminach 

oraz w formie wynikającej z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 

2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku 

z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów 

ich prezentacji (Dz. U. Nr 215, poz. 1366). 
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Monitoring wielkości opadu atmosferycznego 

Badanie wielkości odpadu atmosferycznego jest realizowane poprzez pomiar 

wielkości opadu atmosferycznego za pomocą deszczomierza, który usytuowany jest 

na terenie instalacji składowiska „Adamki”, w sąsiedztwie wagi samochodowej. 
 

Kontrola struktury i składu masy składowiska 

W kwaterze składowiska będzie prowadzony monitoring struktury i składu 

masy składowiska odpadów pod kątem zgodności z pozwoleniem na budowę 

składowiska odpadów oraz instrukcją eksploatacji składowiska odpadów. 

Badania będą prowadzone z częstotliwością raz w roku.  

Celem badania jest określenie powierzchni i objętości zajmowanej przez 

odpady oraz struktury składowanych odpadów. 

Wyniki badania będą odnotowywane w książce eksploatacji składowiska. 
 

Kontrola osiadania powierzchni składowiska w oparciu o ustalone repery 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. 

w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. 2013, poz. 523), pomiary osiadania 

powierzchni składowiska będą prowadzone 1 raz w roku.  

Ocenie będzie podlegał przebieg osiadania składowiska wyznaczony 

metodami geodezyjnymi, z wykorzystaniem ustalonych 3 reperów, zlokalizowanych 

na terenie instalacji składowiska „Adamki”. 

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach będzie 

rejestrował i przechowywał wyniki pomiarów kontroli osiadania składowiska. 

W terminie do końca I kwartału roku następnego przedłoży ocenę stanu osiadania 

w porównaniu do stanu pierwotnego do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 

Środowiska w Lublinie, oraz do 15 marca następnego roku kalendarzowego do 

Marszałka Województwa Lubelskiego. 

 

Monitoring ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów 

Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. 

U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.), prowadzący instalację jest zobowiązany do 

prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z 

katalogiem odpadów.  

Ewidencję odpadów należy prowadzić z zastosowaniem następujących 

dokumentów: karty przekazania odpadów i karty ewidencji odpadu, zgodnie z art. 67 
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ust. 1, pkt 1 a, b ustawy o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), oraz rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów 

stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2010 nr 249 poz. 1673). 

Zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany przekazywać wyniki 

monitoringu składowiska Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w 

Lublinie, w terminie do końca kwartału następnego roku kalendarzowego (art. 124, 

ust. 5 Ustawy o odpadach z 8 stycznia 2013 r.– Dz. U. 2013, poz. 21). 

Zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany przekazywać roczne 

sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami wykonane, 

zgodnie z art. 75 Ustawy o odpadach z 8 stycznia 2013 r., do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, w terminie do 15 marca następnego 

roku kalendarzowego (art. 76, ust. 1 Ustawy o odpadach z 8 stycznia 2013 r.– Dz. U. 

2013, poz. 21). 

 

Faza poeksploatacyjna 

Monitoring w fazie poeksploatacyjnej obejmuje okres 30 lat, licząc od dnia 

uzyskania decyzji o zamknięciu składowiska odpadów. 
 

Monitoring jakości wód podziemnych z uwagi na wprowadzane 

zanieczyszczenia 

Monitoring jakości wód podziemnych prowadzony będzie w 6 otworach 

obserwacyjnych ujmujących wody podziemne z dwóch poziomów wodonośnych 

występujących w utworach czwartorzędowych: w 3 piezometrach ujmujących wody z 

poziomu nadglinowego i 3 ujmujących wody z poziomu podglinowego. 

Badania wód poziomu nadglinowego będą prowadzone w otworach 

obserwacyjnych: PI1, PI2 i PI3. Piezometry PI1 i PI2 zlokalizowano na odpływie wód 

podziemnych, natomiast PI3 na dopływie.  

Badania wód poziomu podglinowego będą prowadzone w otworach 

obserwacyjnych: PII1, PII2, PII3. Piezometry PII1 i PII2 będą zlokalizowane na 

odpływie wód podziemnych, natomiast PII3 na dopływie. 

Monitoring wód podziemnych w fazie poeksploatacyjnej polegał będzie na: 

• badaniu 1 raz na 6 miesięcy w wodach podziemnych substancji  

i parametrów wskaźnikowych takich jak: odczyn pH, przewodność 

elektrolityczna właściwa, ogólny węgiel organiczny (OWO), zawartość 
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metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg), suma wielopierścieniowych 

węglowodorów aromatycznych (WWA), 

• pomiarze poziomu wód podziemnych w otworach obserwacyjnych 1 raz na 

6 miesięcy. 

Badania parametrów wskaźnikowych winno prowadzić laboratorium badawcze 

posiadające wdrożony system jakości w rozumieniu przepisów o normalizacji. 

Jeżeli z wyników monitoringu prowadzonego przez okres 5 lat od zamknięcia 

składowiska odpadów będzie wynikać, że składowisko nie oddziaływuje na 

środowisko można będzie zmniejszyć częstotliwość badań wód podziemnych, nie 

rzadziej jednak niż 1 raz na 2 lata, a dla przewodności elektrolitycznej właściwej nie 

rzadziej niż raz na rok. 

W przypadku zmniejszenia badania częstotliwości parametrów 

wskaźnikowych w fazie poeksploatacyjnej, można będzie zmniejszyć częstotliwość 

pomiaru poziomu wód podziemnych do 1 pomiaru na rok. 

Wyniki roczne monitoringu winny być przekazywane Wojewódzkiemu 

Inspektorowi Ochrony Środowiska w Lublinie w terminie do końca pierwszego 

kwartału, oraz Marszałkowi Województwa Lubelskiego, do 15 marca następnego 

roku kalendarzowego.  

Raport z monitoringu powinien zawierać zbiorcze zestawienie wyników analiz, 

ocenę stanu jakościowego w porównaniu do ustalonego stanu pierwotnego tła 

hydrochemicznego, ocenę trendu przemian chemizmu wód, wnioski i zalecenia. 
 

Monitoring wód odciekowych 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w 

sprawie składowisk odpadów (Dz. U. 2013, poz. 523), na składowisku „Adamki”, w 

fazie poeksploatacyjnej prowadzony będzie monitoring składu wód odciekowych, 

który pozwoli na kontrolę szczelności okrywy rekultywacyjnej.  

Monitoring składu wód odciekowych w fazie poeksploatacyjnej należy 

prowadzić 1 raz na 6 miesięcy. 

Jeżeli z wyników monitoringu prowadzonego przez okres 5 lat od zamknięcia 

składowiska odpadów wynikać będzie, że składowisko nie oddziaływuje na 

środowisko, właściwy organ będzie mógł zmniejszyć częstotliwość poszczególnych 

parametrów wskaźnikowych, nie rzadziej jednak niż 1 raz na 2 lata, a dla 

przewodności elektrolitycznej właściwej nie rzadziej niż 1 raz na rok. 



 41

Wymagany jest monitoring następujących parametrów wskaźnikowych: 

� odczyn (pH), 

� przewodność elektrolityczna właściwa, 

� ogólny węgiel organiczny OWO, 

� zawartość poszczególnych metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, 

Hg), 

� suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. 

Próby do badań jakości wód odciekowych należy pobierać ze zbiornika 

odcieków usytuowanego w obrębie kwatery składowiska. 

Badania parametrów wskaźnikowych winno prowadzić laboratorium badawcze 

posiadające wdrożony system jakości w rozumieniu przepisów o normalizacji. 

Wyniki roczne monitoringu winny być przekazywane Wojewódzkiemu 

Inspektorowi Ochrony Środowiska w Lublinie w terminie do końca pierwszego 

kwartału, oraz Marszałkowi Województwa Lubelskiego, do 15 marca następnego 

roku kalendarzowego. 
 

Monitoring emisji do powietrza 

Monitoring składu i emisji gazu składowiskowego będzie prowadzony w 5 

studniach odgazowania SG1 – SG5. 

Badania będą prowadzone rotacyjnie - 1 raz w 1 eksploatowanej studni. 

Pomiary emisji i składu gazu składowiskowego prowadzone będą dla 

następujących substancji: 

• metan (CH4), 

• dwutlenek węgla (CO2),  

• tlen (O2). 

W fazie poeksploatacyjnej pomiary będą prowadzone z częstotliwością 1 raz 

co 6 miesięcy. 

Jeżeli z wyników monitoringu prowadzonego przez okres 5 lat od zamknięcia 

składowiska odpadów będzie wynikać, że składowisko nie oddziaływuje na 

środowisko, można będzie zmniejszyć częstotliwość badań gazu składowiskowego, 

nie rzadziej jednak niż 1 raz na 2 lata. 
 

Badanie sprawności systemu odprowadzania gazu składowiskowego 

W fazie poeksploatacyjnej, 1 raz w roku, przez okres 30 lat, będzie 

sprawdzana sprawność systemu odprowadzania gazu składowiskowego. 
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Monitoring hałasu 

Obowiązki dotyczące pomiarów hałasu określone są w Rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie 

prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. 

2008 nr 206 poz. 1291).  

Okresowe pomiary hałasu w środowisku, który jest wyrażony wskaźnikami 

hałasu mającymi zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze 

środowiska (LAeq D i LAeq N), prowadzi się dla instalacji, dla której zostało wydane 

pozwolenie zintegrowane, w cyklu raz na dwa lata, z uwzględnieniem specyfiki pracy 

źródeł hałasu. 

Pomiary emisji hałasu proponuje się przeprowadzać okresowo 

z częstotliwością raz na dwa lata, metodą bezpośrednich pomiarów. Punkty 

pomiarowe, zgodnie z przywołanym rozporządzeniem, proponuje się zlokalizować na 

północnej granicy działki 12/1, z uwagi na zlokalizowaną w tym kierunku, 

w odległości ok. 340 m zabudowę zagrodową. 

Sprawozdania z pomiarów należy przesyłać właściwym organom w terminach 

oraz w formie wynikającej z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 

2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku 

z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów 

ich prezentacji (Dz. U. Nr 215, poz. 1366). 
 

Monitoring wielkości opadu atmosferycznego 

Badanie wielkości odpadu atmosferycznego będzie realizowane poprzez 

pomiar wielkości opadu atmosferycznego, z częstotliwością 1 raz dziennie, za 

pomocą deszczomierza, który będzie usytuowany na terenie instalacji składowiska 

„Adamki”. 
 

Kontrola osiadania powierzchni składowiska w oparciu o ustalone repery 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. 

w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. 2013, poz. 523), pomiary osiadania 

powierzchni składowiska będą prowadzone 1 raz w roku.  

Badania będą prowadzone w fazie poeksploatacyjnej, przez okres 30 lat. 
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Ocenie będzie podlegał przebieg osiadania składowiska wyznaczony 

metodami geodezyjnymi, z wykorzystaniem ustalonych 3 reperów oraz stateczność 

zboczy określona metodami geotechnicznymi. 

 

20. OKREŚLENIE PLANU AWARYJNEGO, W SZCZEGÓLNO ŚCI NA 
WYPADEK WYKRYCIA ZMIAN W JAKO ŚCI WÓD 
GRUNTOWYCH Z POWODU EMISJI SUBSTANCJI ZE 
SKŁADOWISKA ODPADÓW 

 

Praca instalacji i urządzeń w warunkach awaryjnych odbywać się będzie w 

przypadku: 

� pożaru na składowisku, 

� uszkodzenia uszczelnienia kwatery składowiska, w wyniku którego może 

wystąpić zanieczyszczenie wód podziemnych, 

� awarii systemu drenażowego odprowadzającego wody odciekowe, 

� zagrożenia epidemiologicznego, 

� katastrofy budowlanej kwatery składowiska, 

� zdeponowania w kwaterze składowiska odpadów niebezpiecznych, 

� awarii sprzętu technicznego. 

 

W przypadku powstania szkody w środowisku może mieć zastosowanie 

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 

naprawie - (Dz. U. 2007 nr 75 poz. 493 z późn. zm.). 

W oparciu o ww. ustawę podmiot korzystający ze środowiska (prowadzący 

instalację składowiska) jest obowiązany do: 

� podjęcia działań w celu ograniczenia szkody w środowisku, zapobieżenia 

kolejnym szkodom i negatywnym skutkom dla zdrowia ludzi lub dalszemu 

osłabieniu funkcji elementów przyrodniczych, w tym natychmiastowego 

skontrolowania, powstrzymania, usunięcia lub ograniczenia w inny 

sposób zanieczyszczeń lub innych szkodliwych czynników; 

� podjęcia działań naprawczych. 

Jeżeli bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku nie zostało zażegnane, 

mimo przeprowadzenia działań zapobiegawczych, lub wystąpiła szkoda w 

środowisku, podmiot korzystający ze środowiska jest obowiązany niezwłocznie 
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zgłosić ten fakt organowi ochrony środowiska i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony 

środowiska. 

Zgłoszenie powinno zawierać: 

� imię i nazwisko albo nazwę podmiotu korzystającego ze środowiska oraz 

jego adres zamieszkania albo siedziby; 

� określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z 

Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) – w przypadku wykonywania tej 

działalności; 

� określenie rodzaju, opis, wskazanie miejsca i datę wystąpienia 

bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w 

środowisku; 

� opis działań zapobiegawczych i naprawczych podjętych do chwili 

zgłoszenia. 

Podmiot korzystający ze środowiska, na każde żądanie organu ochrony 

środowiska, jest obowiązany niezwłocznie udzielić informacji o bezpośrednim 

zagrożeniu szkodą w środowisku lub szkodzie w środowisku także, jeżeli istnieje 

uzasadnione podejrzenie, że takie zagrożenie lub taka szkoda wystąpiły. 

Zgodnie z Art. 13. ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom 

w środowisku i ich naprawie - (Dz. U. 2007 nr 75 poz. 493 z późn. zm.) podmiot 

korzystający ze środowiska uzgadnia warunki przeprowadzenia działań naprawczych 

z organem ochrony środowiska.  

Wniosek o uzgodnienie warunków przeprowadzenia działań naprawczych 

powinien zawierać informacje na temat: 

� obszaru wymagającego podjęcia działań naprawczych; 

� funkcji pełnionych przez obszar wymagający działań naprawczych; 

� początkowego stanu środowiska na danym terenie; 

� aktualnego stanu środowiska na danym terenie; 

� planowanego zakresu i sposobu przeprowadzenia działań naprawczych 

oraz planowanego terminu ich rozpoczęcia i zakończenia. 

W przypadku wystąpienia więcej niż jednej szkody w środowisku, w taki 

sposób, że nie można zapewnić jednoczesnego podjęcia działań naprawczych w 

odniesieniu do wszystkich tych szkód, organ ochrony środowiska może określić, w 

odniesieniu do których szkód należy podjąć działania naprawcze w pierwszej 

kolejności. 
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Ponadto, w oparciu o art. 20 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu 

szkodom w środowisku i ich naprawie: 

1. na obszarze, na którym występuje bezpośrednie zagrożenie szkodą w 

środowisku lub szkoda w środowisku, organ ochrony środowiska może, w 

drodze decyzji, nałożyć na podmiot korzystający ze środowiska prowadzący 

działalność stwarzającą ryzyko szkody w środowisku, która jest przyczyną 

bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku, 

obowiązek prowadzenia pomiarów zawartości substancji w glebie, ziemi lub 

wodzie lub monitoringu przyrodniczego różnorodności biologicznej i 

krajobrazowej. 

2. podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany przechowywać wyniki 

pomiarów oraz dane z monitoringu przez okres 5 lat od zakończenia roku 

kalendarzowego, którego dotyczą te wyniki i dane, oraz przedkładać je 

organowi ochrony środowiska na jego żądanie. 

3. w decyzji, o której mowa w ust. 1, organ ochrony środowiska określa: 

• zakres pomiarów; 

• metodykę prowadzenia pomiarów; 

• termin i formę przedkładania wyników pomiarów organowi ochrony 

środowiska; 

• w przypadku gdy bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku lub 

szkoda w środowisku zostały spowodowane przez działalność więcej niż 

jednego podmiotu korzystającego ze środowiska – podział obowiązków 

między tymi podmiotami. 

4. podmiot korzystający ze środowiska zapewnia wykonanie pomiarów, o których 

mowa w ust. 1, przez akredytowane laboratorium w rozumieniu ustawy z dnia 

30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 

2087, z późn. zm.), w zakresie badań, do których wykonywania jest 

obowiązany. 

5. podmiot korzystający ze środowiska, posiadający certyfikat systemu 

zarządzania jakością, może wykonywać pomiary, o których mowa w ust. 1, we 

własnym laboratorium pod warunkiem, że laboratorium to jest również objęte 

systemem zarządzania jakością. 
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20.1. Pożar na składowisku 

Pożary o niewielkich rozmiarach mogą być opanowane bez większych 

konsekwencji, bez pomocy służb specjalistycznych, przy zastosowaniu dostępnego 

na składowisku sprzętu ppoż.  

W sytuacji dużego pożaru lub zagrożenia wybuchem należy wezwać na 

pomoc jednostki straży pożarnej, policji i innych służb, które w sposób profesjonalny 

poprowadzą akcję ratowniczą. Konsekwencją dużego pożaru może być uszkodzenie 

konstrukcji składowiska i jego całkowite zamknięcie. 

Powstanie pożaru na składowisku może być wywołane: samozapłonem gazu 

składowiskowego lub składowanych odpadów, celowym podpaleniem lub 

przeniesieniem się ognia z pożaru zewnętrznego. 

Dla wyeliminowania zagrożenia niekontrolowanej migracji biogazu, w obrębie 

kwatery składowiska wykonano 5 pionowych studni odgazowania, celem emisji 

biogazu w sposób częściowo zorganizowany. 

W przypadku pożaru na składowisku prowadzący instalację składowiska 

winien podjąć następujące działania: 

� powiadomić jak najszybciej Państwową Straż Pożarną (nr tel. 998 lub 112) 

i podać: 

o dokładny adres  

o nazwę zakładu 

o nazwę obiektu 

o drogę dojazdu 

o obiekt, który się pali, np. kwatera składowiska, budynek itp. 

o intensywność pożaru 

o informację o stopniu zagrożenie życia lub zdrowia ludzi 

o imię, nazwisko, inne niezbędne dane personalne oraz nr telefonu, z 

którego się dzwoni 

� powiadomić o pożarze osoby znajdujące się w najbliższym otoczeniu 

� wyprowadzić osoby zagrożone poza strefę niebezpieczną 

� zawiadomić w razie potrzeby:  

o pogotowie ratunkowe – tel. 999 lub 112 

o policję – tel. 997 lub 112 

o pogotowie energetyczne – tel. 991 

� wstrzymać przyjmowanie dostaw odpadów 
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� zawiadomić Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska  

� kierować akcją ratowniczą do czasu przybycia odpowiednich służb 

ratunkowych 

� przystąpić do akcji ratowniczo-gaśniczej przy pomocy podręcznego 

sprzętu gaśniczego znajdującego się na wyposażeniu instalacji 

składowiska. 

Po zakończeniu akcji ratowniczej Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 

i Wojewódzki inspektor Ochrony Środowiska podejmą decyzje, dotyczącą dalszego 

funkcjonowania składowiska. 
 

Wymagania ppoż. 

• Zabrania się spalania odpadów na otwartej przestrzeni.  

• Zabrania się posługiwania się otwartym ogniem i palenia papierosów na 

terenie kwatery składowiska. 

• Sprzęt ppoż. powinien być sprawny i zawsze dostępny.  

• Instalacja składowiska winna być zaopatrzone w: 

o tabliczki informacyjne o usytuowaniu najbliższego hydrantu,  

o tabliczki z numerem telefonów alarmowych, w tym do straży pożarnej  

o w wywieszoną instrukcję postępowania w trakcie pożaru. 

• Gromadzone na zapleczu materiały palne (pędne) powinny być używane i 

przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

• Zabrania się blokowania dróg dojazdowych, powodującego utrudnienie w 

prowadzeniu ewakuacji i działań ratowniczych. 

• Sposób organizacji i wykonywania prac związanych z załadunkiem odpadów 

nie może powodować zagrożenia dla ruchu drogowego. 

• Sieć hydrantowa składowiska winna być sprawna i w każdej chwili gotowa do 

użycia. 

• Skarpy kwatery składowiska winny być wykonane z materiału obojętnego, nie 

ulegającego zapaleniu. 

• Należy stosować się do ogólno przyjętych zasad i zapisów prawnych w 

zakresie ochrony ppoż. 
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20.2. Uszkodzenie uszczelnienia kwatery składowiska , w wyniku którego mo że 

wyst ąpić zanieczyszczenie wód podziemnych 

Uszkodzenie uszczelnienia składowiska – geomembrany, może wystąpić w 

dnie lub na skarpie kwatery składowiska.  

Dodatkowo nieszczelność może wystąpić w bezodpływowym zbiorniku na 

odcieki składowiskowe.  

Uszkodzenie może wystąpić samoczynnie bądź może wystąpić podczas prac 

związanych z zagęszczaniem odpadów lub poprzez nadmierne ukorzenianie się 

roślin.  

Awaria tego rodzaju może doprowadzić do zanieczyszczenia wód 

podziemnych i gruntu. Wyraźne zwiększenie stężeń zanieczyszczeń wód 

podziemnych może wskazywać na wystąpienie nieszczelności w poszyciu 

składowiska. 
 

Plan awaryjny w przypadku uszkodzenia uszczelnienia  składowiska  

W przypadku wykrycia zmian w jakości wód gruntowych z powodu emisji 

substancji z instalacji składowiska odpadów należy: 

1. Pobrać próbki wód z piezometrów i przeprowadzić szczegółowe badania wód 

podziemnych. 

2. Kierownik składowiska powiadamia niezwłocznie wojewódzkiego inspektora 

ochrony środowiska o stwierdzonych zmianach obserwowanych parametrów, 

wskazujących na możliwość wystąpienia lub powstanie zagrożeń dla 

środowiska. 

3. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska określa w drodze decyzji, zakres i 

harmonogram działań niezbędnych do ustalenia przyczyn zmian 

obserwowanych parametrów oraz możliwych zagrożeń dla środowiska.  

4. W oparciu o zainstalowany kontrolny system monitorujący szczelność 

geomembrany będzie można ustalić potencjalne miejsce nieszczelności. W 

bardziej skomplikowanych sytuacjach należy wykonać odrębną ekspertyzę. W 

każdym z przypadków stosować się do zaleceń wojewódzkiego inspektora 

ochrony środowiska. 

5. W oparciu o wykonane badania wojewódzki inspektor ochrony środowiska  

określa w drodze decyzji, zakres i harmonogram działań niezbędnych do 

usunięcia przyczyn i skutków stwierdzonych zagrożeń dla środowiska. 
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6. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, decyzję o 

wstrzymaniu działalności składowiska może wydać również wojewódzki 

inspektor sanitarny. 

7. Na wniosek zarządzającego składowiskiem odpadów, odpowiednio 

wojewódzki inspektor ochrony środowiska lub wojewódzki inspektor sanitarny 

może ustalić termin do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, a w razie 

nieusunięcia ich w tym terminie - wstrzyma użytkowanie składowiska 

odpadów. 

8. Jeśli zajdzie taka potrzeba, na okres naprawy izolacji składowiska należy 

wstrzymać przyjmowanie odpadów. 

9. W przypadku skomplikowanych napraw dennej izolacji składowiska może 

zajść potrzeba wydobycia (części lub nawet całości) zeskładowanych 

wcześniej odpadów. Zgodnie z obowiązującym prawem odpady składowane 

na składowisku odpadów mogą być z niego wydobyte. Wydobycie odpadów 

ze składowiska odpadów wymaga uzyskania pozwolenia na wytwarzanie 

odpadów. 

10. Po odsłonięciu zdiagnozowanej, uszkodzonej części składowiska (także 

poprzez usunięcie zalegającej warstwy odpadów) należy dokonać 

niezbędnych napraw uszczelnienia składowiska. 

11. W trakcie prowadzenia prac naprawczych, zarządzający składowiskiem 

cyklicznie wykonuje badania wód podziemnych, monitorując wszelkie zmiany 

w nich zachodzące.  

12. Po zakończeniu prac naprawczych, zarządzający składowiskiem powiadamia 

niezwłocznie stosowne organy o zrealizowanym zakresie prac. 

13. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska lub wojewódzki inspektor sanitarny 

podejmuje decyzje o ponownym uruchomieniu, bądź wstrzymaniu 

użytkowania składowiska odpadów, uwzględniając potrzebę bezpiecznego dla 

środowiska jego zakończenia. 

 

20.3. Awaria systemu drena żowego odprowadzaj ącego wody odciekowe 

W przypadku awarii systemu drenażowego odprowadzającego wody 

odciekowe, prowadzący instalację składowiska winien podjąć następujące działania: 

� zlokalizować miejsce awarii systemu drenażowego odprowadzającego 

wody odciekowe 
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� wyłączyć czasowo z eksploatacji tę cześć składowiska, na której wystąpiła 

awaria, o ile wystąpi taka konieczność 

� określić możliwości, zakres i harmonogram prac naprawczych 

� odpompować wodę z miejsc stagnowania na składowisku 

� usunąć awarię  

� na okres naprawy wstrzymać przyjmowanie odpadów, 

� kontynuować monitoring wód odciekowych w trakcie prowadzenia prac 

naprawczych i po usunięciu awarii. 

 

20.4. Zagro żenie epidemiologiczne  

Zagrożenie epidemiologiczne przejawia się niekontrolowanym rozwojem 

mikroorganizmów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzi. Może doprowadzić do 

okresowego wyłączenia obiektu z eksploatacji.  

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego prowadzący 

instalację składowiska winien podjąć następujące działania: 

� wstrzymać przyjmowanie odpadów 

� zawiadomić Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o zagrożeniu epidemiologicznym 

� określić przyczyny, rozmiar i skutki zagrożenia 

� wykonać, w zależności od potrzeb, dezynfekcję, dezynsekcję lub 

deratyzację składowiska, z uwzględnieniem zaleceń Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 

Środowiska. 

Po zakończeniu prac likwidujących zagrożenie epidemiologiczne Wojewódzki 

Inspektor Sanitarny i Wojewódzki inspektor Ochrony Środowiska podejmą decyzje, 

dotyczącą dalszego funkcjonowania składowiska. 

 

20.5. Katastrofa budowlana kwatery składowiska  

Katastrofa budowlana kwatery składowiska, polegająca na deformacji podłoża 

oraz osunięciu się części odpadów, będzie wiązała się z okresowym wyłączeniem 

obiektu z eksploatacji, do czasu przeprowadzenia remontu.  

W jej wyniku może dojść do osiadania i pękania bryły składowiska.  

W przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej składowiska prowadzący 

instalację składowiska winien podjąć następujące działania: 
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� zabezpieczyć teren katastrofy budowlanej przed dostępem 

nieupoważnionych osób, 

� wstrzymać przyjmowanie odpadów, 

� zawiadomić Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o katastrofie budowlanej, 

� określić przyczyny, rozmiar i skutki katastrofy, 

� określić zakres i harmonogram prac niezbędnych do likwidacji katastrofy, 

� powiadomić nadzór budowlany i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 

Środowiska o wszczęciu prowadzonych prac naprawczych, 

� usunąć skutki katastrofy i wykonać prace naprawcze, 

� kontynuować monitoring wód podziemnych w trakcie prowadzenia prac 

naprawczych. 

Po usunięciu skutków katastrofy i wykonaniu prac naprawczych Powiatowy 

Inspektor Nadzoru Budowlanego i Wojewódzki inspektor Ochrony Środowiska 

podejmą decyzje, dotyczącą dalszego funkcjonowania składowiska. 

 

20.6. Zdeponowanie w kwaterze składowiska odpadów n iebezpiecznych 

W przypadku nielegalnego zdeponowania w kwaterze składowiska odpadów 

niebezpiecznych prowadzący instalację składowiska winien podjąć następujące 

działania: 

� zlokalizować miejsce występowania odpadów niebezpiecznych 

� zawiadomić Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o 

zdeponowaniu na składowisku odpadów niebezpiecznych 

� wydobyć odpad ze składowiska i umieścić go w szczelnym pojemniku lub 

opakowaniu 

� przetransportować odpad poza teren kwatery składowiska, na teren o 

szczelnym podłożu 

� przekazać odpad odbiorcy, posiadającemu odpowiednie zezwolenia w 

zakresie transportu i zagospodarowania odpadów niebezpiecznych, 

dokumentując to stosowną kartą przekazania odpadu. 

 

20.7. Awaria sprz ętu technicznego  

Awaria sprzętu technicznego może prowadzić do okresowego zmniejszenia 

przepustowości instalacji. 



 52

W przypadku awarii sprzętu technicznego prowadzący instalację składowiska 

winien podjąć następujące działania: 

� wycofać z użycia niesprawny sprzęt i zastąpić go innym, o zbliżonych 

parametrach technicznych 

� wstrzymać czasowo przyjmowanie odpadów na składowisko, o ile zajdzie 

taka konieczność. 

 

21. SPOSÓB TECHNICZNEGO ZAMKNIĘCIA SKŁADOWISKA I 
KIERUNEK JEGO REKULTYWACJI 

 

Techniczne zamknięcie składowiska będzie polegało na przeprowadzeniu 

rekultywacji mechanicznej i biologicznej istniejącej kwatery składowiska, w kierunku 

leśnym.  

Czas przewidziany na rekultywację kwatery składowiska wyniesie 1,5 roku.  

Prace będą prowadzone w porze dziennej. 

Rekultywacja mechaniczna będzie polegała na docelowym uformowaniu bryły 

odpadów i ułożeniu na zdeponowanych odpadach okrywy (warstwy) rekultywacyjnej. 

Docelowe uformowanie bryły odpadów będzie polegało na przemieszczeniu 

części odpadów do spadków zapewniających swobodny spływ wód opadowych ze 

zrekultywowanego składowiska. To nachylenie pozwoli w przyszłości uniknąć ruchów 

masowych związanych z osiadaniem obiektu. 

Ułożenie na zdeponowanych odpadach okrywy rekultywacyjnej będzie 

polegało na przykryciu odpadów warstwą rekultywacyjną z gruntu 

nieprzepuszczalnego (glin i iłów) o miąższości 0,50 m.  

Warstwa ta uniemożliwi infiltrację wód opadowych do bryły odpadów i 

wymywanie z nich substancji mogących negatywnie wpływać na jakość wód 

podziemnych.  

W ramach rekultywacji biologicznej będzie prowadzony: 

� obsiew (zadarnienie) okrywy rekultywacyjnej mieszanką nasion traw i 

wykonanie nasadzeń drzew, 

� wyrównanie odkształceń zrekultywowanej bryły składowiska powstałych w 

wyniku osiadania, 

� nawożenie mineralne rekultywowanej powierzchni składowiska, 

� uzupełnienie zadrzewień w pasie zieleni izolacyjnej, 
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Rekultywacja biologiczna kwatery składowiska będzie przeprowadzona po 

zakończeniu rekultywacji mechanicznej. 

Przewiduje się docelowo kierunek rekultywacji jako leśny.  

Zadarnienie okrywy rekultywacyjnej planuje się wykonać mieszanką nasion 

traw rodzimych, występujących w rejonie składowiska, celem powstania i utrzymania 

trwałej pokrywy roślinnej. 

Następnie w obrębie okrywy rekultywacyjnej należy wykonać nasadzenia 

sadzonkami drzew rodzimych, występujących w otoczeniu kwatery składowiska, 

takimi jak: topola, osika, brzoza, klon pospolity, jarząb pospolity, sosna pospolita, 

świerk, w jednakowych proporcjach. Przyjmując jedną sadzonkę na ok. 3 m2 terenu,  

Najkorzystniejsze będzie prowadzenie rekultywacji biologicznej przy pomocy 

sprzętu ręcznego. 

Po roku czasu należy sprawdzić czy bryła składowiska na skutek osiadania 

nie doznała odkształceń. Jeżeli wystąpią odkształcenia należy wypełnić teren ziemią 

uprawną i odbudować roślinność. Nawożenie mineralne należy wykonać w 4 – 6 

tygodniu po utworzeniu warstwy rekultywacyjnej (glin, iłów) oraz 2 – 3 tygodnie przed 

siewem nasion. 

W ramach prac rekultywacyjnych należy uzupełniać, w razie potrzeby, 

roślinność w obrębie pasa zieleni izolacyjnej. 

Rekultywacja kwatery składowiska odpadów nie spowoduje zmian 

użytkowania terenów przyległych. 

Zamknięcie i rekultywacja kwatery składowiska będzie przedmiotem 

odrębnego opracowania – Wniosku na zamknięcie składowiska odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne. 

 

22. OKREŚLENIE SPOSOBU PROWADZENIA DOKUMENTACJI 
DOTYCZĄCEJ PROWADZENIA SKŁADOWISKA ODPADÓW 

 

Prowadzący instalację składowiska - Zakład Zagospodarowania Odpadów 

Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego, w rozumieniu ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), jest 

posiadaczem odpadów i wytwórcą odpadów.  

W związku z powyższym Prowadzący Instalację składowiska jest 

zobowiązany, zgodnie z ustawą o odpadach, do prowadzenia odpowiedniej 

dokumentacji ewidencyjnej i nadzoru nad tymi odpadami.  
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Za prawidłowość czynności rejestracyjnych odpowiada Kierownik składowiska. 

Wykaz prowadzonych rejestrów, w tym dokumentów sprawozdawczych jest 

następujący: 
 

• Karta przekazania odpadu 

Kartę przekazania odpadu sporządza się w 2 egzemplarzach, z czego jeden 

egzemplarz pozostaje w archiwum składowiska, tworząc kartotekę odpadów 

przyjmowanych. Okres archiwizowania wynosi co najmniej 5 lat. Wzór karty 

przekazania odpadu stanowi zał. nr 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z 

dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na 

potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2010 nr 249 poz. 1673). Kserokopia karty 

przekazania odpadu stanowi zał. nr 15 niniejszej Instrukcji. 
•  

• Karta ewidencji odpadu 

Karty ewidencji odpadu prowadzi się w formie kartoteki lub bazy 

komputerowej, odrębnie dla każdego rodzaju odpadu. Okres archiwizowania 

wynosi co najmniej 5 lat. Wzór karty ewidencji odpadu stanowi zał. nr 1 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie 

wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 

2010 nr 249 poz. 1673). Kserokopia karty ewidencji odpadu stanowi zał. nr 16 

niniejszej Instrukcji. 
 

• Karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych 

Karty ewidencji odpadu prowadzi się w formie kartoteki lub bazy 

komputerowej. Okres archiwizowania wynosi co najmniej 5 lat. Wzór karty 

przekazania odpadu stanowi zał. nr 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z 

dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na 

potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2010 nr 249 poz. 1673). Kserokopia karty 

ewidencji odpadu stanowi zał. nr 17 niniejszej Instrukcji. 
 

• Karta charakterystyki odpadu 

Karty prowadzi się w formie kartoteki, odrębnie dla każdego rodzaju odpadu. 

Zarządzający składowiskiem musi archiwizować podstawowe charakterystyki 

oraz testy zgodności przyjmowanych odpadów. Okres archiwizowania – do 

czasu zamknięcia składowiska (następnie - przekazanie karty właścicielowi 

lub kolejnemu zarządzającemu nieruchomością). 
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Zakres karty charakterystyki odpadu – według Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki i Pracy z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz 

procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów 

danego typu (Dz. U. 2013, poz. 38). 
 

 

Zarządzający składowiskiem musi pobierać próbki przyjmowanych odpadów 

i przechowywać je przez okres co najmniej jednego miesiąca. 
•  

Ponadto na składowisku monitorowane są takie informacje jak: 

- dane o źródłach pochodzenia odpadów, 

- dane o wyglądzie i składzie odpadów, 

- dane o masie odpadów, 

oraz sprawdzane takie parametry jak: 

- zgodność przyjmowanych odpadów z danymi zawartymi w karcie 

przekazania odpadu oraz ich podstawową charakterystyką, 

- zgodność przyjmowanych odpadów z posiadanymi w tym zakresie 

zezwoleniami. 
 

Prowadzący instalację składowiska, wnosi, na rachunek Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, opłatę za składowanie odpadów, do 

końca miesiąca następującego, po upływie każdego półrocza (art. 284 i 285 ustawy z 

dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska - Dz. U. 2013, poz. 1232 z 

późn. zm.). 

Prowadzący instalację składowiska przekazuje wyniki monitoringu 

składowiska Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Lublinie, 

w terminie do końca pierwszego kwartału, oraz Marszałkowi Województwa 

Lubelskiego do 15 marca następnego roku. 

Prowadzący instalację składowiska, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409), prowadzi książkę obiektu 

budowlanego, w której dokonuje zapisów o przeprowadzonych kontrolach stanu 

technicznego obiektu, awariach, remontach, przebudowach itp. zdarzeniach. 
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23. WSKAZANIE KWALIFIKACJI KIEROWNIKA I PRACOWNIKÓW  
SKŁADOWISKA ODPADÓW ORAZ ZAKRES ICH OBOWI ĄZKÓW 

 

Instalacja ZZOK w Adamkach, w tym kwatera składowiska, obsługiwana jest 

przez następujące osoby: 

• kierownika zakładu, 

• operatorów sprzętu i urządzeń mechanicznych. 
 

Kierownikiem składowiska jest Pan Czesław Marciniak. Posiada on 

świadectwo kwalifikacji w zakresie składowania odpadów wydane przez Wojewodę 

Śląskiego 12 grudnia 2002 r. (zał. nr 7). 
 

Obowi ązki kierownika składowiska odpadów oraz pracowników  gospodarczych 

w fazie eksploatacji składowiska 

Kierownik składowiska odpadów jest obowiązany: 

• kierować bieżącą eksploatacją składowiska, 

• utrzymywać i eksploatować składowisko odpadów w sposób zapewniający 

właściwe funkcjonowanie urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie 

składowiska odpadów oraz zachowanie wymagań sanitarnych, 

bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, a także zasad ochrony 

środowiska, 

• planować i rozdzielać zadania podwładnym pracownikom, 

• organizować i nadzorować prace pracowników, 

• wyznaczać miejsca składowania odpadów w kwaterze składowiska, 

• nadzorować prawidłowość formowania warstw i przesypek izolacyjnych dla 

unieszkodliwianych odpadów, w procesie odzysku odpadów R5, 

• wyznaczać miejsca do budowy skarp, w tym obwałowań i kształtowania 

korony składowiska, w procesie odzysku odpadów R5, 

• wyznaczać miejsca do wykonywania okrywy rekultywacyjnej składowiska, w 

procesie odzysku odpadów R5  

• nadzorować ustalanie ilości odpadów przyjmowanych na składowisko, 

• nadzorować sprawdzanie zgodności przyjmowanych odpadów z danymi 

zawartymi w karcie przekazania odpadu, 

• odmówić przyjęcia odpadów na składowisko odpadów, których skład jest 

niezgodny z dokumentami wymaganymi przy obrocie odpadami, 
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• planować i nadzorować przebieg remontów bieżących i zabiegów 

konserwacyjnych oraz prowadzić bieżące obserwacje wód odciekowych na 

składowisku i stanu terenu przyskładowiskowego, 

• zabezpieczać składowisko w potrzeby sprzęt, maszyny, materiały 

eksploatacyjne, środki ochrony osobistej, środki ppoż., środki czystości i 

środki medyczne,  

• ustalać sposoby bieżącej rekultywacji technicznej składowiska, w procesie 

odzysku odpadów D5, 

• prowadzić ilościową i jakościową ewidencję odpadów zgodnie z przyjętym 

katalogiem odpadów, 

• prowadzić monitoring składowisko odpadów w fazie eksploatacyjnej 

(monitoring składu i poziomu wód podziemnych, składu i objętości wód 

odciekowych, emisji i składu gazu składowiskowego, struktury i składu masy 

odpadów, wielkości opadu atmosferycznego, osiadania powierzchni 

składowiska), 

• przekazywać wyniki monitoringu składowiska Wojewódzkiemu Inspektorowi 

Ochrony Środowiska w Lublinie w terminie do końca pierwszego kwartału, 

oraz Marszałkowi Województwa Lubelskiego do 15 marca następnego roku, 

• powiadamiać niezwłocznie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w 

Lublinie o stwierdzonych zmianach obserwowanych parametrów, 

wskazujących na możliwość wystąpienia lub powstanie zagrożeń dla 

środowiska. 
 

Operatorzy sprzętu i urządzeń mechanicznych są obowiązani: 

- dowozić, rozładowywać, rozplantowywać, formować i zagęszczać odpady 

przeznaczone do unieszkodliwiania, 

- dowozić, rozładowywać, rozplantowywać, formować i zagęszczać materiał i 

odpady przeznaczone do odzysku w procesie R5 jako warstwy izolacyjne – 

przesypki technologiczne dla unieszkodliwianych odpadów, 

- dowozić, rozładowywać i formować odpady przeznaczone do odzysku w 

procesie R5 - wykorzystanie do budowy skarp, w tym obwałowań i 

kształtowania korony składowiska, 



 58

- dowozić, rozładowywać i formować odpady przeznaczone do odzysku w 

procesie R5 - wykorzystanie do wykonywania okrywy rekultywacyjnej 

składowiska, 

- kształtować bryłę składowiska, 

o obsługiwać sprzęt ciężki, niezbędny do funkcjonowania składowiska. 
 

Wagowy jest obowiązany: 

� ważyć przywożone odpady, 

� prowadzić osobną ewidencję odpadów przeznaczonych do: 

- unieszkodliwiania,  

- odzysku w procesie R5 jako warstwy izolacyjne – przesypki 

technologiczne dla unieszkodliwianych odpadów, 

- odzysku w procesie R5 - wykorzystanie do budowy skarp, w tym 

obwałowań i kształtowania korony składowiska, 

- odzysku w procesie R5 - wykorzystanie do wykonywania okrywy 

rekultywacyjnej składowiska, 

� sprawdzać skład odpadów wwożonych na składowisko, 

� pomagać operatorowi sprzętu w realizacji prac porządkowych oraz wszelkich 

innych czynności na terenie składowiska, w zakresie określonym przez 

kierownika składowiska. 

 

Obowi ązki kierownika składowiska odpadów w fazie poeksplo atacyjnej  

Kierownik składowiska odpadów jest obowiązany: 

• utrzymywać zrekultywowane składowisko odpadów w sposób zapewniający 

zachowanie wymagań budowlanych, sanitarnych, przeciwpowodziowych, 

przeciwpożarowych, a także zasad ochrony środowiska, 

• planować i nadzorować przebieg zabiegów konserwacyjnych na 

zrekultywowanym składowisku,  

• prowadzić bieżące obserwacje stanu zanieczyszczenia terenu 

przyskładowiskowego, 

• prowadzić monitoring składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej 

(monitoring składu i poziomu wód podziemnych, składu i objętości wód 

odciekowych, emisji i składu gazu składowiskowego, sprawności systemu 
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odprowadzania gazu skladowiskowego, wielkości opadu atmosferycznego, 

osiadania powierzchni składowiska), 

• przekazywać wyniki rocznego monitoringu składowiska Wojewódzkiemu 

Inspektorowi Ochrony Środowiska w Lublinie w terminie do końca pierwszego 

kwartału następnego roku, oraz Marszałkowi Województwa Lubelskiego, do 

15 marca następnego roku, 

• powiadamiać niezwłocznie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 

w Lublinie o stwierdzonych zmianach obserwowanych parametrów, 

wskazujących na możliwość wystąpienia lub powstanie zagrożeń dla 

środowiska. 
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24. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

1. Orientacja, skala 1 : 25 000. 

2. Mapa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych, skala 1 : 1500. 

3. Mapa rozmieszczenia punktów monitoringu, skala 1 : 1500. 

4. Studnia odgazowująca. 

5. Szczegół drenażu. 

6.1-3.Opis geodezyjny punktów reperowych. 

7. Świadectwo kwalifikacji Kierownika składowiska w zakresie gospodarowania. 

8. Umowa użyczenia. 

9. Decyzja zatwierdzająca Instrukcję eksploatacji składowiska. 

10. Pozwolenie zintegrowane. 

11. Pozwolenie na użytkowanie obiektu. 

12. Krajowy Rejestr Sądowniczy. 

13. Wypis z rejestru gruntów. 

14. Oświadczenie o wysokości zabezpieczenia roszczeń. 

15. Wzór karty przekazania odpadów. 

16. Wzór karty ewidencji odpadu. 

17. Karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych. 

18. Ubezpieczenie PZU. 

19. Mapa ewidencyjna, skala 1 : 1000. 


