
PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA ODPADÓW 

Zgodnie z §4 rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do 

składowania na składowiskach odpadów danego typu (Dz. U.z2015r.poz 1277) podstawowa charakterystyka 

sporządzana jest przez wytwórcę lub posiadacza odpadów odpowiedzialnego za gospodarowanie odpadami. 

Podstawowa charakterystyka 

 

1 Nazwa, siedziba i adres wytwórcy lub posiadacza 

odpadów kierującego odpady na składowisko odpadów. 

 

 

 

    Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o 
             Morawica ul. Kielecka 9 

                 26-026 Morawica 

 

  

2 Kod odpadu zgodnie z Rozp. Ministra Środowiska z 

dn. 09.12.2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 

2014r. poz.1923). 

19 08 01 

skratki 
 

 

3 Syntetyczny opis procesu wytwarzania odpadów 

uwzględniający podstawowe użyte surowce i 

wytworzone produkty. 

Odpad ten powstaje w procesie mechanicznego 

oczyszczania ścieków surowych. Odpad stanowi 

zanieczyszczenie  mechaniczne tj:  duże cząstki materii  

odpady kuchenne,papier,tekstylia. 

 

4 Oświadczenie o braku w odpadach kierowanych na 

składowisko odpadów wymienionych w art. 122 ust.1-3 

ustawy z dn. 14 grudnia 2012r. o odpadach 

Oświadcza się, że odpady kierowane na składowisko 

spełniają wymóg art.122,ust. 1 ustawy z dnia 14 

grudnia 2012r.o odpadach (Dz.U. z 2013r. Poz.21) tzn. 

nie należą do żadnej z niżej wymienionych odpadów: 

1. Występujących w postaci ciekłej, w tym 

odpadów  zawierających wodę w ilości 

powyżej 95% masy całkowitej, z 

wyłączeniem szlamów, 

2. O właściwościach wybuchowych, żrących, 

utleniających, wysoce łatwopalnych lub 

łatwopalnych, 

3. Zakaźnych medycznych i zakaźnych 

weterynaryjnych 

4. Powstających w wyniku prac naukowo-

badawczych, rozwojowych lub działalności 

dydaktycznej, które nie są zidentyfikowane 

lub są nowe i których oddziaływanie na 

środowisko jest nieznane, 

5. Opon i ich części z wyłączeniem opon 

rowerowych i opon o średnicy zewnętrznej 

większej niż 1400mm 

 

5 Opis zastosowanego procesu unieszkodliwiania lub 

odzysku, a także opis sposobu segregowania odpadów 

lub oświadczenie o przyczynie, dla której wymienione 

działania nie zostały wykonane. 

Skratki są czasowo  magazynowane w kontenerze,  po 

zapełnieniu kontenera jest wywożony poza teren 

oczyszczalni na składowisko odpadów. 

 

6 Opis odpadu podający kolor, postać fizyczną oraz jego 

zapach 

Kolor – szary (ziemisty) 

Postać fizyczna – stała 

Zapach – fekalny 

 

 

 

 



 

7 Wykaz właściwości z załącznika nr 4 do ustawy z dnia 

14 grudnia2012r. O odpadach, w odniesieniu do 

odpadów niebezpiecznych, które mogą zostać 

przekwalifikowane na inne niż niebezpieczne na 

podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

23września 2016r. W sprawie warunków,w których 

uznaje się,że odpady nie są niebezpieczne (Dz. U. z 

2016r. Poz. 1601). 

 

Odpad ten nie posiada właściwości podanych w 

załączniku nr 4 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o 

odpadach (Dz. U. Z2013r. poz 21) oraz nie podlega 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 23 września 

2016r w sprawie warunków, w których uznaje się, że 

odpady są niebezpieczne (Dz. U. z 2016r. poz 1601) 

8 Oświadczenie o braku możliwości odzysku w tym 

recyklingu. 

Wytwarzający nie ma możliwości odzysku, recyklingu 

odpadu 19 08 01. 

 

9 Częstotliwość przeprowadzania badań / testów 

zgodności. 

 

 

 
Podstawową charakterystykę może stanowić kopia wydanej decyzji lub kopia przyjętej informacji,o której mowa w ustawie z dnia 14grudnia 2012r. o 

odpadach, pod warunkiem, że zawiera ona informacje, o których mowa w ust. 1. Jeżeli wydana decyzja lub przyjęta informacja nie zawiera 

wszystkich informacji, o których mowa w ust. 1, podstawową charakterystykę uzupełnia się o brakujące informacje. 
 

 

Data sporządzenia charakterystyki: 21.10.2019 r. 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA ODPADU 

 

Zgodnie z Art. 110 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. O odpadach (Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 21) 

 

Informacje podstawowe 

1 Nazwa, siedziba i adres wytwórcy lub posiadacza odpadów kierującego odpady na składowisko odpadów. 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

Morawica ul. Kielecka 9 

26-026 Morawica 

2 Kod odpadu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. z 2014r. poz.1923). 

 

Grupa:        19               Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów z 

oczyszczalni          .                                     ścieków oraz uzdatniania wody pitnej do celów przemysłowych 

Podgrupa    19 08          Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach 

Rodzaj:       19 08 01     skratki 

3 Syntetyczny opis procesu wytwarzania odpadów uwzględniający podstawowe użyte surowce i wytworzone 

produkty.  

 

Odpad powstaje na terenie Oczyszczalni Ścieków w Brzezinach, w wyniku oddzielenia go od ścieków w 

przepompowni głównej. W kolejnej fazie jest on transportowany automatycznie do wyznaczonego kontenera, w 

mechanicznej części oczyszczania ścieków. 

4 Oświadczenie o braku w odpadach kierowanych na składowisko odpadów wymienionych w art. 122 ust.1 

pkt. 1-7 ustawy z dn. 14 grudnia 2012r. o odpadach ( Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 21) 

 

Odpad dla którego jest sporządzana niniejsza charakterystyka nie zalicza się do odpadów wymienionych  

w art. 122 ust.1 pkt. 1-7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach 

5 Opis zastosowanego procesu unieszkodliwiania lub odzysku, a także opis sposobu segregowania odpadów lub 

oświadczenie o przyczynie, dla której wymienione działania nie zostały wykonane. 

 

Ze względu na brak możliwości odzysku analizowanego odpadu, zostaje on bezpośrednio wywożony na 

składowisko odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne, bądź tymczasowo magazynowany 

6 Opis odpadu podający kolor, postać fizyczną oraz jego zapach 

 

Kolor:                    czarny 

Postać fizyczna:    stała 

Zapach:                 fekalny 

7 Wykaz właściwości z załącznika nr 3 do ustawy z dnia 14 grudnia2012 o odpadach, w odniesieniu do odpadów 

niebezpiecznych, które mogą zostać przekwalifikowane na inne niż niebezpieczne na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 13maja 2004r. W sprawie warunków,w których uznaje się,że odpady nie są 

niebezpieczne 

 

Odpad nie figuruje na liście odpadów niebezpiecznych 

8 Oświadczenie o braku możliwości odzysku w tym recyklingu. 

 

Nie ma możliwości odzysku w tym recyklingu odpadów, które są przedmiotem niniejszej charakterystyki 

 

 
 


