


OPINIA 

CEL SPORZĄDZENIA OPINII 

Umową zawartą z Urzędem Miasta Brzeziny zobowiązany zostałem do sporządzenia Opinii dotyczącej 
pryzmy odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych 
oraz pozostałości z sortowania, zmagazynowanych w Brzezinach przy ul. Łódzkiej 35. Moim zadaniem 
było: 

1) określenie szacunkowej ilości [Mg] zdeponowanych odpadów wraz z obmiarowaniem 
przedmiotowej pryzmy 

2) wskazanie określonych możliwych do wystąpienia zagrożeń związanych ze składowaniem 
przedmiotowych odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wystąpienia zagrożeń dla 
życia i zdrowia ludzi i niekorzystnego oddziaływania na środowisko 

3) ocena dotycząca prawidłowego magazynowania przedmiotowej frakcji odpadów z 
uwzględnieniem przepisów prawa obowiązujących w danym zakresie 

4) wskazać możliwość zagospodarowania przedmiotowej frakcji odpadów wraz z kosztorysem prac 
związanych z utylizację odpadów. 

 
 
STAN FORMALNO-PRAWNY SKŁADOWISKA ODPADÓW 

Spółdzielnia Socjalna „Communal Service” z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 10/12 95-060 
Brzeziny, otrzymała Pozwolenie (RŚVI.7243.15.2014.IW) na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenie 
na zbieranie i przetwarzanie odpadów Decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego wydaną 3 lutego 
2014 r. Pozwolenie dotyczyło wytwarzania w ciągu roku konkretnych ilości i rodzajów odpadów, 
które będą powstawać w związku z prowadzeniem instalacji kompostowni i sortowni zlokalizowanej 
na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.  

Instalacja służąca do gospodarowania odpadami, tj. odbioru, gromadzenia i przetwarzania odpadów 
wraz ze składowaniem odpadów będących pozostałością po procesie segregacji otrzymała 
pozwolenia wymagane do prowadzenia tego typu działalności , a mianowicie: 

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

- Decyzja o pozwoleniu na budowę składowiska odpadów: 
(art. 28 ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane lub art. 28 w związku z art. 3 pkt 3 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) 
 

- Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie składowiska odpadów: 
(art. 42 ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane lub art. 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994 
r. Prawo budowlane; od 1 października 2001 r. na zasadach określonych w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. o odpadach,, obecnie Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012) 
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WARUNKI KONTROLI SKŁADOWISKA 
  

Kontroli Instalacji służącej gospodarowaniu odpadami, znajdującej się na działce przy ul. 

Łódzkiej 35 w Brzezinach dokonałem na polecenie Urzędu Miasta Brzeziny dn. 8 października 2019 r. 

w godzinach 8.30-12.30. Do oceny składowiska wybrałem dzień bezdeszczowy, pochmurny, podczas 

którego temperatura powietrza nie przekroczyła 17oC. Brak opadów atmosferycznych na przestrzeni 

kilku dni poprzedzających oględziny, a także niewysoka temperatura pozwoliła mi na 

organoleptyczną ocenę zarówno wrażeń zapachowych jak i obecności odcieku ze składowiska. Teren 

Instalacji związanej z gospodarowaniem odpadów został mi udostępniony w całości. Na każdym 

etapie prowadzonych prac mogłem liczyć na pomoc Kierownika Składowiska oraz Urzędnika Urzędu 

Miasta Brzeziny specjalnie oddelegowanego na tę okoliczność. Ułatwieniem w oględzinach były 

otrzymane mapy sytuacyjne, a także dokumentacja dotycząca decyzji o powołaniu tej Inwestycji, a 

także stosowne decyzje umożliwiające jej funkcjonowanie.  

 

ZASADY OGÓLNE DLA PODMIOTU GOSPODARUJĄCEGO ODPADAMI 
 

Jak stanowi art. 135 ust. 2 ustawy o odpadach, zarządzający składowiskiem odpadów 

utrzymuje i prowadzi składowisko odpadów w sposób zapewniający właściwe funkcjonowanie 

urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie składowiska odpadów oraz zachowanie wymagań 

sanitarnych, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, a także wymagań ochrony 

środowiska, zgodnie z instrukcją prowadzenia składowiska odpadów i decyzją zatwierdzającą tę 

instrukcję. Tym przepisem jak również art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska, kierowałem się w 

pierwszej kolejności dokonując oceny odziaływania tego typu inwestycji na środowisko naturalne 

najbliższego sąsiedztwa dla działki, na której inwestycja została ulokowana.  

 

CHARAKTERYSTYKA ODPADÓW STWIERDZONYCH NA SKŁADOWISKU 
 

RODZAJ SKŁADOWANYCH ODPADÓW 

Zgodnie z tym co zostało zawarte w Pozwoleniu wydanym przez Marszałka Województwa 

Łódzkiego dla Instalacji znajdującej się w Brzezinach przy ul. Łódzkiej 35 dotyczyło ono przetwarzania 

odpadów w procesie R12 – Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów 

wymienionych w pozycji R1-R11, zgodnie z Załącznikiem do Ustawy o odpadach.  R12 – proces 

kwalifikowany zgodnie z Ustawą o odpadach jako obróbka ręczna i sortowanie mające na celu odzysk 

odpadów odbywający się w instalacji sortowni. Sortowanie ma wyodrębnić: 1) surowce wtórne 

(szkło, metale, makulatura, tworzywa sztuczne, folia, opakowania po chemii gospodarczej, 
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opakowania wielomateriałowe, tekstylia), 2) odpady niebezpieczne (baterie, lekarstwa, opakowania 

po chemikaliach), 3) odpady balastowe. Wytwarzane odpady w wyniku mechanicznego 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych kierowane będą zgodnie z hierarchią 

postępowania z odpadami do odzysku albo unieszkodliwienia z zastrzeżeniem, że wydzielona  z 

odpadów komunalnych frakcja o wielkości 0-80 mm ulegająca biodegradacji oznaczona kodem 19 12 

12 wymaga zastosowania procesów biologicznego przetwarzania i trafić powinna na płytę 

kompostową (proces R3). Pozostała wytwarzana ilość odpadów 19 12 12, wytwarzana na linii 

sortowniczej przekazywana będzie podmiotom mającym stosowne decyzje administracyjne, a sposób 

postępowania powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami. Ponadto wysegregowane odpady 

są prasowane, magazynowane i po uzbieraniu odpowiednich ilości transportowych przekazywane 

podmiotom zewnętrznym do odzysku. Frakcja powyżej 180 mm po przesortowaniu kierowana jest do 

kontenerów i przekazywana do wykorzystania na paliwo alternatywne podmiotom zewnętrznym. 

Procesom odzysku w postaci segregacji na linii technologicznej poddawane mają być również odpady 

z selektywnej zbiórki, w tym zmieszane odpady opakowaniowe. Wydzielone frakcje odpadów 

miękkich będą prasowane i belowane czekając na odbiór od podmiotu zewnętrznego. Pozostała 

frakcja zgodnie z obowiązującymi przepisami wykorzystywana będzie na składowisku odpadów 

zgodnie z posiadanymi decyzjami administracyjnymi lub przekazywana podmiotom zewnętrznym do 

odzysku (w przypadku gdy nadawać się będzie jako komponent paliwa alternatywnego). Frakcje 

nadające się do odzysku gromadzone maja być selektywnie i przekazywane podmiotom 

zewnętrznym, natomiast tzw. balast unieszkodliwiany będzie na składowisku.  

Po przeprowadzonych oględzinach pryzmy stwierdzam, że skontrolowane przeze nie 

składowisko odpadów to typ składowiska odpadów określonego w art. 103 pkt.2 ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach, które jest miejscem składowania odpadów komunalnych oraz odpadów 

innych niż niebezpieczne i obojętne. W założeniu i zgodnie z otrzymanym Pozwoleniem Marszałka 

Województwa Łódzkiego (RŚVI.7243.15.2014.IW) składowisko powinno być podzielone na kwatery, 

gdzie w różnych kwaterach powinny znajdować się oddzielone od siebie odpady o kodzie 19.12.12, 

czyli odpady wyodrębnione z odpadów komunalnych, głównie tworzywa sztuczne, materiały i 

drewno od tego co pozostało po wstępnym wyodrębnieniu frakcji i rodzaju odpadów. Odpady 

zakwalifikowane do rodzaju 19 12 12 – to Inne odpady, w tym zmieszane substancje i przedmioty, z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11. Dzieli się je na dwie frakcje: frakcja 

> 80 mm oraz < 80 mm z tym, że frakcja grubsza to zanieczyszczenia nienadające się do odzysku 

wydzielone ze zmieszanych odpadów komunalnych. Drobniejszą frakcję kwalifikuje się natomiast jako 

odpady wydzielone ze zmieszanych odpadów komunalnych ulegające biodegradacji, a w śród nich 

odpady kuchenne, popioły, piasek, niewielkie kamienie, drobne szkło, tworzywa sztuczne, papier i 

metale. W przypadku składowiska w Brzezinach przy ul. Łódzkiej 35 przeważały zebrane 
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niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i odpady z selektywnej zbiórki. Niestety wbrew 

ustaleniom zawartych w Pozwoleniu wydanym przez Marszałka Województwa Łódzkiego, 

skontrolowana pryzma nie nosiła znamiona selekcji wstępnej rozdzielającej dostarczane tu odpady na 

wielkość frakcji czy rodzaj odpadów, które mogą być następnie poddane ręcznej segregacji w 

Instalacji zawierającej boksy do takiej segregacji. Objęta kontrolą pryzma nie jest również 

składowiskiem balastu powstałego po procesie segregacji w sortowni należącej do całego kompleksu. 

Stwierdziłem to organoleptycznie, gdzie wśród zalegających odpadów dało się zauważyć tworzywa 

sztuczne nadające się do segregacji i obrotu wtórnego (Fot. 1 i 2), części metalowe nadające się do 

segregacji i obrotu wtórnego (Fot. 3), tekstylia (Fot. 4), opony (Fot. 5), które w procesie składowania 

nie zostały poddane segregacji, a także gdy były to odpady niebezpiecznie – nie zostały zatrzymane w 

magazynie sortowni tak aby nie trafiły na otwartą pryzmę. O tym, że proceder „niesortowania” trwał 

od jakiegoś czasu, świadczą też daty przydatności do spożycia na niektórych opakowaniach z tworzyw 

sztucznych. Składowisko zawierało również frakcję organiczną (Fot. 6), a także elementy elektroniki i 

elektryki AGD (Fot. 7 i 8), jak również opakowania po lekach (Fot. 9 i 10) i farbach (Fot. 11), które 

należą do odpadów niebezpiecznych.  

Odpady rodzaju 19 12 12 można przechowywać luzem, na pryzmach, na utwardzonym 

terenie, obok budynku sortowni. Luzem można przechowywać również odpady wytwarzane w 

ramach prowadzenia procesu kompostowania w procesie R3. Wszystkie pozostałe odpady winny być 

magazynowane w obrębie zakładu w budynku magazynowym, koszach, kontenerach lub boksach 

magazynowych, zawsze odizolowane od warunków atmosferycznych (art. 25, Ustawa o Odpadach Dz. 

U. 2013, poz. 21). Pozwolenie wydane przez Marszałka zakładało, że gromadzone odpady będą 

zagospodarowywane w sposób selektywny, z wstępnym wyodrębnieniem odpadów (w zależności od 

rodzaju odpadów) nadających się do odzysku, w wydzielonych i przystosowanych miejscach 

(kwaterach) oraz zakazem ich wzajemnego mieszania. W przypadku gdy odpady na pryzmie mają 

wyraźny charakter odpadów komunalnych zmieszanych bez nawet wstępnego rozdzielenia odpadów 

i przygotowania do segregacji, przetrzymywanie ich luzem nie jest zgodne z prawem. Istnieje zakaz 

składowania odpadów w sposób nieselektywny (mieszania), jeżeli w wyniku takiego składowania 

nastąpi zwiększenie negatywnego oddziaływania tych odpadów na środowisko określone w art. 107. 

pkt. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o Odpadach. Podobnie dla składowania opon lub ich części, 

który obowiązuje odpowiednio dla pierwszych od 01.07.2003 r., a dla drugich od 01.07.2006, zgodnie 

Załącznikiem do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony 

środowiska, oraz w art. 107 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o Odpadach.  
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ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY (TZW. ELEKTROŚMIECI) 

Zasady postępowania z odpadami będącymi zużytym sprzętem elektrycznym i 

elektronicznym pochodzącym z gospodarstw domowych zostały określone w Ustawie z dnia 11 

września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, której przepisy zostały 

implementowane z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2012/19/UE z 4 lipca 2012 r. w 

sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Jest to bardzo ważne z punktu 

widzenia ochrony środowiska ze względu na szkodliwość i toksyczność substancji znajdujących 

się w komponentach zawartych w zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Do takich 

substancji należą m.in. metale ciężkie, tj. rtęć, kadm, ołów i chrom, a także silnie toksyczne 

związki chlorowcowe, azbest i arszenik. Produkty te już nawet w niewielkich stężeniach stanowią 

poważne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. Zużytym sprzętem jest sprzęt 

stanowiący odpady w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 Ustawa o odpadach, łącznie z wszystkimi 

częściami składowymi, podzespołami i materiałami eksploatacyjnymi stanowiącymi część sprzętu 

w momencie pozbywania się go (art. 4 pkt 24 Ustawy w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego, Dz.U. 2015, poz. 1688). Ustawodawca w art. 43 tej ustawy określił też 

wymagania odnośnie miejsc magazynowania zużytego sprzętu. Takie miejsca powinny być 

wyposażone w: (1) zadaszenie zapobiegające oddziaływaniu czynników atmosferycznych oraz w 

przypadku zużytego sprzętu zawierającego substancje ciekłe, które podczas uszkodzenia 

zużytego sprzętu mogą spowodować niekontrolowane wycieki do środowiska – w 

nieprzepuszczalne podłoża wraz z urządzeniami do likwidacji wycieków oraz w stosownym 

przypadku, odstojnikami odolejaczami; (2) utwardzone podłoże oraz (3) zabezpieczenie 

uniemożliwiające dostęp osobom postronnym. Zbieranie i transport zużytego sprzętu odbywają 

się w warunkach optymalnych do przygotowania go do ponownego użycia, recyklingu oraz 

innych niż recykling procesów odzysku, w tym ograniczenia rozprzestrzeniania się 

niebezpiecznych substancji (art. 44 Ustawy w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego). 

Pozwolenie Marszałka wskazuje też sposób postepowania ze zużytym sprzętem, domyślnie 

chodzi m. in. o sprzęt gospodarstwa domowego o zasilaniu elektrycznym, które magazynowane 

powinno być w miejscach o utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu dodatkowo wyposażonym w 

separatory cieczy, o ile w czasie magazynowania może dochodzić do wycieków, a także posiadać 

zadaszenie zapobiegające oddziaływaniu czynników atmosferycznych (Pozwolenie Marszałka, str. 22). 

Tymczasem na składowisku poddanemu oględzinom sprzęt ten składowany był luzem z resztą 

odpadów, a zatem niezgodnie z prawem (Fot. 12). 
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ZABEZPIECZENIE SKŁADOWISKA ODPADÓW 
 

ZASADY OGÓLNE  
 

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) tego typu składowisko zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko. Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 

r. poz. 21 z późn. zm.) gromadzenie i składowanie odpadów musi odbywać się w warunkach 

odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz 

dostępem osób postronnych i zwierząt. Powierzchnie magazynowe i komunikacyjne (place 

przeładunkowe i drogi wewnętrzne) w rejonie miejsc magazynowania odpadów niebezpiecznych 

powinny być  utwardzone, uszczelnione przed przeciekami wód opadowych do wód i do gruntu oraz 

ścieków z okresowego zmywania powierzchni, a sposób ujmowania i zagospodarowania ścieków 

powinien zapewnić ochronę środowiska gruntowo-wodnego.  

Zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska lub ograniczenie ilości lub objętości odpadów i ich 

negatywnego oddziaływania na środowisko (zastosowane rozwiązania techniczne na składowisku 

odpadów, poddawanie odpadów procesowi przekształcenia fizycznego, chemicznego lub 

biologicznego oraz segregacji, w celu ograniczenia zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub dla 

środowiska lub też ograniczenia ilości lub objętości składowanych odpadów) jest elementem 

niezbędnym podczas prowadzenia gospodarki odpadami o czym  (art. 56 Ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 roku o odpadach). W celu ograniczenia do 31.12.2005 roku szkodliwego oddziaływania na 

środowisko, wokół składowiska powinna zostać ustanowiona strefa ochrona zgodna z tym co 

postanowił w Pozwoleniu na prowadzenie działalności Marszałek Województwa, a także prowadzony 

monitoring oddziaływania na środowisko, o czym mówi art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 

r. Prawo ochrony środowiska.  

 

NIECKA DEZYNFEKCYJNA 

Jednym z elementów zabezpieczających Instalację zajmująca się gospodarowaniem odpadami 

powinna być niecka dezynfekcyjna. Tego typu inwestycje wyposażone są w nieckę lub niecki 

dezynfekcyjne, zależnie od potrzeb, których podczas oględzin składowiska przy ul. Łódzkiej 35 nie 

stwierdziłem.  
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ZABEZPIECZENIE ODCIEKU 

Odcieki ze składowisk odpadów niebezpiecznych oraz ze składowisk odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne należy gromadzić w specjalnych zbiornikach lub bezpośrednio odprowadzać 

do kanalizacji. Na składowiskach, na których składowane są odpady ulegające biodegradacji, 

dopuszczalne jest wykorzystywanie odcieków do celów technologicznych. W przypadku 

skontrolowanego przeze mnie składowiska jedynym zabezpieczeniem był separator (Fot. 13) 

umieszony w najniżej położonym miejscu terenu, na którym zalegały odpady, jednak ten sposób był 

niewystarczający, gdyż sączki czy zbieracze nie otaczają „opaską” całego składowiska. Na załączonych 

zdjęciach (Fot. 14, 15 i 16) widać jak odciek powstaje i przedostaje się ze składowiska spływem 

powierzchniowym na tereny niżej położone, sąsiadujące z terenem gospodarowania odpadami. 

Tymczasem dno kwatery dla tego typu składowiska powinno być odizolowane od podłoża przesłoną 

składającą się z następujących warstw, 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. W procesie zabezpieczenia/odizolowania dna składowiska uszczelnione powinno być dno 

kwatery i jej ściany sztuczną uszczelniającą - geosyntetyczną wykładziną bentomatową. Sąsiadujące 

ze sobą pasma bentomatu ułożone są zwykle na zakładkę (15-30 cm) i przysypane granulatem 

bentonitowym. Nawodniony bentonit rozszerza się minimum 16 razy w stosunku do stanu suchego, 

wypełniając  ewentualne uszkodzenia i puste przestrzenie (w ten sposób następuje 

samouszczelnienie przesłony). Powyżej bentomaty ułożona powinna być  geomembrana HDPE 

grubości 2 mm. Na geomembranie wykonany jest drenaż odcieków z rur perforowanych o średnicy 

200 mm w odwrotnym filtrze żwirowym, odprowadzający odcieki do żelbetowego zbiornika 

uszczelnionego folią na geowłókninie. Dno zbiornika powinno być posadowione powyżej zwierciadła 

wód podziemnych, to jest ok. 1,5 m p. p. t. Wody odciekowe ze zbiornika powinny być wywożone 

taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków. Geomembrana wraz z drenażem odcieków powinna 

być zabezpieczona warstwą ochronną grubości 0,5 m z gruntu piaszczystego. Pod uszczelnieniem 

wykonany jest analogiczny drenaż melioracyjny z rur PCV F 100 mm z odprowadzeniem do odrębnej 

studni szczelnej [Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, 

2014 r.]. 

W sytuacji wprowadzania ścieków do otoczenia (a takimi niewątpliwie są odcieki ze 

składowiska) przedostające się poza obręb inwestycji, gospodarujący składowiskiem powinien 

uzyskać odpowiednie pozwolenie wodno-prawne od właściwego w tym przypadku Starosty. 

Pojawienie się odcieków ze składowiska wymaga również zagospodarowania odcieku i powstających 

osadów ściekowych. Wykorzystanie osadów odciekowych niezgodnie z wymogami oraz brak ich 

zagospodarowania wskazują na potencjalną możliwość istnienia bezpośredniego zagrożenia życia, 

zdrowia lub środowiska. W przypadku kontrolowanego przeze mnie składowiska zbiornika do 
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odcieków i gromadzenia się osadu  z tych odcieków nie stwierdziłem, a cała gospodarka odciekiem z 

pryzmy nie jest zgodna z obowiązującym prawem. 

  

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE 

Na terenie Składowiska i Sortowni odpadów zgodnie z tym co wykazała Powiatowa 

Państwowa Straż Pożarna w Brzezinach podczas kontroli dokonanej 3.01.2019 r. nie ma wymaganej 

ilości wody do celów przeciwpożarowych do tzw. zewnętrznego gaszenia pożaru dla składowiska 

odpadów po sortowniczych na podstawie występującego obciążenia ogniowego oraz wyposażenia 

magazynu opakowań w instalację wodociągową przeciwpożarową, co jasno nakazuje Ustawa o 

ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 [Dz.U. 1991, Nr 81, poz. 351, z późn. zmianami do  

Dz.U. z 2018 r., poz. 620]. Jest to o tyle groźne, że na działce sąsiedniej, niecałe 100 m od pryzmy 

znajduje się stacja paliw, a nieco ponad 100 m najbliższe zabudowania mieszkalne. Ewentualny pożar 

i brak możliwości jego ugaszenia to również olbrzymie straty dla środowiska naturalnego w postaci 

emisji szkodliwych gazów zawierających różne tlenki, kancerogenne związki aromatyczne, a także 

pyły pm10 i  pm2,5.  

 

ZABEZPIECZENIE SKŁADOWISKA ODPADÓW PRZED DOSTĘPEM OSÓB POSTRONNYCH I ZWIERZĄT 
 

Podczas oględzin pryzmy przy ul. Łódzkiej stwierdziłem, że składowisko nie było / nie jest 

właściwie zabezpieczone. Ogrodzenie w postaci siatki drucianej o oczkach 5 x 5 cm (Fot. 17) rozpiętej 

na drewnianych słupach o wys. 5 m, nie okalało całego terenu na którym zalegała pryzma (Fot. 18). 

To powoduje, że na teren składowiska mogły przedostać się osoby postronne, jak również zwierzęta 

(Fot. 19). Ogrodzenie o wysokości 5m jest zbyt niskie aby stać się barierą dla lekkich frakcji odpadów, 

które wraz z silniejszym ruchem mas powietrza mogą przemieszczać się poza obręb składowiska. 

Odpady miały możliwość swobodnego przemieszczania się zwłaszcza w stronę wód 

powierzchniowych, dlatego też zalegały w zbiornikach śródpolnych na działkach sąsiadujących ze 

składowiskiem odpadów (Fot. 20 i 21). 

 

ZABEZPIECZENIE TERENU PASEM OCHRONNYM 

Składowiska odpadów należy otaczać pasem zieleni (wysokiej i niskiej) celem ograniczenia do 

minimum niedogodności i zagrożeń powstających na składowisku w wyniku emisji odorów i pyłów, 

roznoszenia odpadów przez wiatr, hałasu i ruchu samochodowego, żerowania zwierząt oraz pożarów. 

Minimalna szerokość pasa zieleni powinna wynosić 10 m. Dla składowisk odpadów, na których 

składowane są wyłącznie odpady inne niż komunalne, wytyczne, co do konieczności wykonania pasa 
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zieleni, jego szerokości i usytuowania zależne są od stopnia uciążliwości i lokalizacji składowiska. 

Zwykle takie wymogi są w razie potrzeby zawarte w Pozwoleniu i Decyzjach wydawanych przez 

Marszałka Województwa Łódzkiego. 

 
 
PLAN AWARYJNY DLA SKŁADOWISKA NA WYPADEK ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA 

 
Nigdzie nie doszukałem się w Dokumentacji dotyczącej funkcjonowania inwestycji, żeby 

sporządzony został dla tego przedsięwzięcia Plan awaryjny dla składowiska odpadów na wypadek 

wykrycia zmian w jakości wód gruntowych z powodu emisji substancji ze składowiska odpadów. 

Obowiązek przygotowania planu awaryjnego dla składowisk odpadów na wypadek wykrycia zmian w 

jakości wód gruntowych z powodu emisji substancji ze składowiska odpadów wynika z przepisów 

Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013, poz. 21) dotyczących zakresu instrukcji 

prowadzenia składowiska odpadów (art. 127 ust.1 pkt. 8.; art.129 ust.4 pkt.16). Wniosek oraz decyzja 

zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów zostały rozszerzone o określenie planu 

awaryjnego, w szczególności na wypadek wykrycia zmian w jakości wód gruntowych z powodu emisji 

substancji ze składowiska odpadów. Wymaga również tego art. 9 dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 1999/31/WE. 

 
 
UCIĄŻLIWOŚĆ ODOROWA SKŁADOWISKA 
 

Uciążliwość odorową stwierdziłem jedynie w bezpośrednim sąsiedztwie pryzmy i nie 

przekraczała ona granicy działki. Nie mniej pragnę zauważyć, że oględzin dokonywałem jesienią, w 

pochmurny, bezwietrzny dzień przy temperaturze powietrza poniżej 17oC. W okresie letnim, przy 

upalnym lecie jakie miało miejsce tego roku, uciążliwość związana z przykrymi zapachami 

wydobywającymi się ze składowiska w procesie rozkładu części organicznych była na pewno większa i 

raczej musiała być odczuwalna na działkach sąsiadujących. W najbliższym sąsiedztwie jest stacja 

benzynowa prowadząca gastronomię, a działki sąsiadują ze sobą. Odległość od najbliższej krawędzi 

obrysu budynku stacji paliw do krawędzi pryzmy wynosi 76,00 m. Z drugiej strony znajdują się 

zabudowania jednorodzinne, gdzie odległość od krawędzi pryzmy do najbliższej granicy działki 

prywatnego właściciela wynosi 127 m.  

 
 
LOKALIZACJA WZGLĘDEM WÓD POWIERZCHNIOWYCH 
 

Składowisko, które przyszło mi skontrolować w zasadzie nie powinno w ogóle znaleźć się w 

tym miejscu. Ustawa o odpadach wyraźnie mówi, że składowiska odpadów niebezpiecznych oraz 

składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie mogą być lokalizowane m. in. w 
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dolinach rzek, w pobliżu zbiorników wód śródlądowych, na terenach źródliskowych, bagiennych i 

podmokłych, w obszarach mis jeziornych i ich strefach krawędziowych, na obszarach bezpośredniego 

bądź potencjalnego zagrożenia powodzią w rozumieniu przepisów prawa wodnego [Rozporządzenie 

Ministerialne z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do 

składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 38)].  

 
 
PROPOZYCJA ZABIEGÓW PRZYWRACAJĄCYCH DO STANU POCZĄTKOWEGO 
 

ZASADY OGÓLNE  
 

W odniesieniu do zamykania jak i rekultywacji składowisk odpadów przepisy ogóle zawiera 

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, zaś regulacje szczegółowe 

wprowadza Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o Odpadach. Rekultywacja składowiska musi być 

poprzedzona decyzją o jego zamknięciu. Decyzję o zamknięciu wydaje właściwy organ dbający o 

ochronę środowiska względem konkretnych typów inwestycji - Marszałek Województwa, Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska, Starosta. Zamknięcia dokonuje się na wniosek Zarządzającego 

składowiskiem lub z urzędu. Ustawa o Odpadach z 14 grudnia 2012 roku zwiera wytycznych 

dotyczących zamykania składowisk (art. 35 ust. 1, pkt. 1g; art. 127 ust. 1, pkt. 7; art. 127 ust. 4, pkt. 

11; art. 146 i 147). Po zamknięciu składowiska odpadów lub jego części wykonuje się prace 

rekultywacyjne w sposób zabezpieczający składowisko odpadów przed jego szkodliwym 

oddziaływaniem na wody powierzchniowe i podziemne, a także powietrze, ograniczając negatywny 

wpływ na florę i faunę terenów sąsiadujących, integrując obszar składowiska odpadów z otaczającym 

środowiskiem, umożliwiając również obserwację wpływu składowiska odpadów na środowisko. 

Zgodnie z Ustawą o odpadach, zarządzający składowiskiem ma obowiązek dokonać rekultywacji 

terenu jak również monitorowania składowiska również po zakończeniu jego gospodarowania (nawet 

przez okres 30 lat) oraz corocznie przesyłać uzyskane wyniki obserwowanych parametrów do 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Zgodnie z Ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 1995, Nr 16, poz. 78), rekultywacja gruntów oznacza nadanie lub 

przywrócenie gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym wartości użytkowych lub 

przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości fizycznych i 

chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz 

odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg. Organem właściwym w sprawach rekultywacji jest 

Starosta lub Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Zgodnie z ustawą, rekultywacja powinna 

zostać zakończona w ciągu 5 lat od zamknięcia składowiska odpadów. 
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ZAMKNIĘCIE I LIKWIDACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW 
 
 Składowisko odpadów, które przyszło mi poddać oględzinom kwalifikuje się do jak 

najszybszego zamknięcia. Nieprawidłowości związane z zabezpieczeniem podłoża, na którym 

zorganizowano gromadzenie odpadów, jak również niefortunne położenie względem bliskości wód 

powierzchniowych stojących i płynących nie pozwala zagospodarować pryzmy „in situ”, jak to się 

odbywa zwykle dla tego typu Instalacji. Dodatkowo, jeśli doszło do naruszenia Pozwolenia 

dotyczącego gospodarowania odpadami wydanego przez Marszałka Województwa, gospodarujący 

zobowiązany jest do usunięcia odpadów, a nie ich zabezpieczenia na miejscu, dlatego też 

zgromadzone odpady należy po zamknięciu składowiska niezwłocznie usunąć. Niestety, ze względu 

na czasowe przetrzymywanie ich luzem zwiększające poziom rozkładu części organicznej, niemożliwe 

będzie z przyczyn sanitarnych i epidemiologicznych dokończenie procesu segregacji w innym miejscu. 

Innym rozwiązaniem jakie na chwile obecną byłoby przeniesienie odpadów na inne składowisko, 

jednak przy tej ich ilości będzie to problematyczne dla odbierającego odpady, dlatego tej formy się 

nie praktykuje przy zamykanych składowiskach z nakazem usunięcia odpadów. Pozostaje zatem 

utylizacja odpadów w specjalistycznym Zakładzie, który odbierze i zutylizuje je na własnym terenie. 

Jednostką, która świadczy tego typu usługi, posiadająca wiele filii na terenie naszego kraju jest Firma 

MOBRUK, a zatem poproszony o sporządzenie kosztorysu oparłem się na cenniku z oferty właśnie 

tego przedsiębiorstwa. 

Aby wykonać kosztorys dokonałem wymiarowania pryzmy w celu ustalenia objętości 

odpadów [m3], które w sposób szacunkowy przeliczyłem następnie na masę [Mg = t]. W pierwszej 

kolejności zdjąłem kształt pryzmy stosując osnowy liniowe oraz metodę przedłużeń linii konturów, 

korzystając z miarki bębnowej o dł. 100 m, szpilek geodezyjnych i dalmierza laserowego (Rys. 1). 

Wysokość pryzmy oszacowałem za pomocą kątomierza budowlanego i dalmierza laserowego, 

wykorzystując do tego funkcje trygonometryczne (Rys. 2). Pryzmę podzieliłem siatką figur bardzo 

zbliżonych do prostokątów i trójkątów prostokątnych, dzięki czemu objętość mogłem wyliczyć tak jak 

to się czyni podczas obliczania objętości urobku mas ziemnych oraz objętości wykopów w 

budownictwie (Rys. 2). Przy oszacowaniu obrzeża pryzmy (kształt 12)  przyjąłem, że ma ona średnie 

nachylenie 1:2 (Rys. 2). Według moich obliczeń pryzma ma objętość 12 767,83 m3, a dla dalszych 

kalkulacji przyjąłem 12 800 m3. Konsultując przelicznik z Firmą MOBRUK, dla tego typu odpadów, 

które w procesie składowania i firmowania korony były dodatkowo ubijane ciężkim sprzętem 

budowlanym - należy przyjąć, że 1 m3 waży około 400 kg (0,4 t =  0,4 Mg), co przy wyliczonej 

objętości odpadów daje 5120 Mg (t). Firma MOBRUK w odpowiedzi na moje zapytanie ofertowe, nie 

wyszczególniła odrębnego cennika na każdą z wskazanych przeze mnie czynności dla obmiaru 

likwidacji składowiska odpadów, które im przesłałem droga mailową. Podano mi kwotę łączną 

obejmującą odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów (utylizację) w cenie 3500 PLN/Mg 
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netto. Biorąc pod uwagę ofertę tej firmy koszt likwidacji składowiska odpadów przy ul. Łódzkiej 35 w 

Brzezinach wynosić będzie 17 920 000,00 PLN (netto). Pragnę tu poinformować, że z Firmą MOBRUK 

nie łączą mnie jakiekolwiek stosunki i relacje, które mogłyby wpłynąć na obiektywność mojej oceny 

dotyczącej sytuacji, opisanej i podsumowanej przeze mnie w sporządzonym kosztorysie. Była to 

jedyna firma, która odpowiedziała pozytywnie na moje zapytanie ofertowe w czasie, który był mi 

dany na sporządzenie niniejszej Opinii. Dane dotyczące cennika i przelicznika wagomiaru 

zamieszczone w korespondencji mailowej umieściłem w Załączniku do Opinii (co prawda jest do 

odpowiedź z 9 września 2019 r., dotycząca zapytania o utylizację odpadów ze składowiska w Zgierzu, 

ale dotyczy to tego samego rodzaju  gospodarowania odpadami). 

Dopuszczam możliwość wyboru przez Urząd Miasta w Brzezinach innych przedsiębiorstw, które 

świadcząc te same usługi w ramach utylizacji wskazanych odpadów, a które w wyniku przetargu 

zaproponują tańszą usługę. 

 

WŁAŚCIWA REKULTYWACJA TERENU 
 

Teren po przeniesieniu pryzmy wymagał będzie rekultywacji. Chętnie podejmę się 

zaplanowania czynności i ich skosztorysowania, jednak uważam że, zanim przystąpi się do 

rekultywacji tego terenu niezbędne jest przeprowadzenie badania gruntu. Niewłaściwe 

przygotowanie podłoża na terenie przeznaczonym do składowania tego typu odpadów wymusza 

wniosek, że do zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych, a także sąsiadujących z inwestycją 

zbiorników śródpolnych i przepływającej nieopodal rzeki Mrożycy mogło dochodzić permanentnie, 

zwłaszcza po intensywniejszych opadach. Dlatego sugerował bym po usunięciu zalegających 

odpadów badanie mikrobiologiczne oraz chemizmu gleby pod względem obecności metali ciężkich, 

gł.: Cu, Zn, Pb, Cd, Cr, Ni, Hg, sumy WWA, octanu propylu, maślanu etylu, siarczku dimetylu, benzenu, 

toluenu, ksylenu, chlorobenzenu, chlorofenoli oraz odczynu gruntu. Badania gruntu należy 

przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r., w sprawie 

standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi [Dz.U. z 2002 r., nr 165, poz. 1359]. W 

przypadku wód podziemnych dla terenu składowiska oraz wód powierzchniowych działek 

znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie należy wykonać badania przewodnictwa 

elektrolitycznego wody, odczynu, sumy OWO, sumy WWA, metali ciężkich gł.: Cu, Zn, Pb, Cd, Cr, Ni, 

Hg, octanu propylu, maślanu etylu, siarczku dimetylu, benzenu, toluenu, ksylenu, chlorobenzenu, 

chlorofenoli. Pozwoli to precyzyjnie opracować plan rekultywacji połączonej z detoksykacją terenu. 

Nie jest to fanaberia z mojej strony, gdyż normalną procedurą po zamknięciu składowiska jest 

monitoring prowadzony przez Zarządcę składowiska i jest on do tego zobowiązany nawet przez 30 lat 

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk 

odpadów – Dz.U. 2013, poz. 523). 
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PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
 

Zlecone mi do skontrolowania Składowisko odpadów mieszczące się przy ul. Łódzkiej 35 w 

Brzezinach na pewno w końcowej fazie swojego funkcjonowania realizowało gospodarowanie 

odpadami niezgodnie z Pozwoleniem wydanym przez Marszałka Województwa Łódzkiego oraz 

Ustawami regulującymi zasady dotyczące obrotu odpadami, a co za tym idzie niezgodnie z prawem. 

Już sama lokalizacja Instalacji budzi zastrzeżenie, ze względu na zbyt bliskie sąsiedztwo wód 

powierzchniowych stojących oraz płynących. Biorąc pod uwagę tylko najbliższy kraniec składowiska 

odpadów – pryzmy znajdowała się ona zbyt blisko zarówno stacji paliw jak i zabudowy 

jednorodzinnej. Składowisko w czasie oględzin nie posiadało maty i niecki dezynfekcyjnej, nie miało 

właściwego zabezpieczenia przeciwpożarowego, a zabezpieczenie przed wtargnięciem osób 

postronnych i zwierząt nie spełniało swojej funkcji. Zabezpieczenie takie powinno również chronić 

przed przemieszczaniem się lekkich frakcji odpadów wywiewanych ze składowiska, co w tym 

przypadku również nie miało miejsca. Dodatkowym zabezpieczeniem przed przedostawaniem się 

odpadów, pyłów oraz hałasu z terenu składowiska powinno być otoczenie terenu Instalacji pasem 

ochronnym składającym się z roślinności wysokiej i średniej, w tym przypadku w ogóle 

niezrealizowane. W przypadku skontrolowanego składowiska odpady miały możliwość swobodnego 

przemieszczania się zwłaszcza w stronę wód powierzchniowych, gdzie o ogrodzenie nie zadbano. 

Składowisko nie posiadało Opracowania w postaci Planu awaryjnego na wypadek wykrycia zmian w 

jakości wód gruntowych z powodu emisji substancji ze składowiska odpadów. Takie zmiany w moim 

mniemaniu mogły zachodzić permanentnie zwłaszcza po intensywnych opadach atmosferycznych, o 

czym świadczy zaleganie odcieku wokół pryzmy w chwili prowadzonych oględzin. Niebezpieczeństwo 

pojawienia się odcieku ze składowiska i przedostawania się jego do gruntu / wód gruntowych i 

powierzchniowych jest realne zwłaszcza, że badana pryzma nie jest posadowiona w specjalnie 

przygotowanej kwaterze odizolowanej od gruntu macierzystego. Dokonując oględzin wokół pryzmy, 

tzw. szlakiem komunikacyjnym, który również powinien być utwardzony i być nieprzepuszczalnym dla 

odcieków śmiem twierdzić, że teren pod pryzmą również nie został odpowiednio przygotowany, tak 

aby spełniał wymogi dla prowadzenia tego typu inwestycji. Składowisko nie posiada również 

efektywnego, całościowego zabezpieczenia zbierającego odciek w postaci opaski oddrenowującej 

wokół pryzmy (sączki, zbieracze) oraz zbiornika przeznaczonego na odciek (kolektora zbiorczego).  

W związku ze stwierdzonymi licznymi nieprawidłowościami i zaniedbaniami, w mojej ocenie 

składowisko przy ul. Łódzkiej 35 w Brzezinach kwalifikuje się do natychmiastowego zamknięcia w 

postępowaniu administracyjnym, które zapewniają konkretne Ustawy. Zalegające odpady należy 

usunąć i zutylizować a teren pod pryzmą i w bezpośrednim jej sąsiedztwie poddać procesom 

zapewniającym powrót do stanu początkowego. Sposób rekultywacji uzależnił bym jednak od 

wyników badań mikrobiologicznych i toksykologicznych gruntu oraz wód gruntowych. Zalecił bym 

również analogiczne badania dla wód powierzchniowych śródpolnych zbiorników na działkach 

sąsiadujących, gdyż ich rekultywacja również może być wymagana.  
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PODSTAWA PRAWNA dotycząca odpadów i jej EWOLUCJA w ostatnich latach 

 
Ogół zagadnień dotyczących składowania odpadów regulowany jest w UE przepisami 

dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz.Urz.WE 

L 182 z 16.07.1999, str. 1,z późn. zm.; Dz Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 228).  

Aktem prawnym dotyczącym składowania odpadów, który należy uwzględnić jest również Decyzja 

Rady 2003/33/WE (Dz.Urz.UE L 11 z 16.01.2003, str. 27; Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 

15, t. 7, str. 314) ustanawiająca kryteria i procedury przyjęcia odpadów na składowiska, na podstawie 

art. 16 i załącznika II do dyrektywy 1999/31/WE (Dz.Urz.WE L 182 z 16.07.1999, str. 1,z późn. zm.; 

Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 228). Zgodnie z Decyzją Państwa 

Członkowskie zobowiązane są zastosować się do procedur wymienionych w sekcji 1 załącznika do tej 

decyzji dla ustalenia dopuszczalności odpadów na składowiska. Procedura ta obejmuje 

charakterystykę podstawową, kontrolę zgodności oraz weryfikację na miejscu, określone w sekcji 3 

załącznika II do dyrektywy w sprawie składowania odpadów. Należy zapewnić, aby odpady były 

dopuszczane na składowiska tylko, jeśli spełniają kryteria przyjęcia dla właściwego rodzaju 

składowiska. Kryteria przyjęcia odpadów określone są w sekcji 2 Załącznika do tej decyzji. W sekcji 3 

Załącznika do tej decyzji zostały wyszczególnione metody badawcze oraz sposób pobierania próbek 

przy określaniu dopuszczalności odpadów na składowiska.  

Najważniejsze zapisy wymagań krajowych dotyczących składowania odpadów zawarte są w 

ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o Odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21), w dziale VIII, w Rozdziale 1 – 

Składowanie odpadów. Istotnym dokumentem określającym wymagania stawiane składowiskom 

odpadów jest również rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny 

odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów wraz ze zmianami wprowadzonymi nowelizacją 

Rozporządzenia, która została opublikowana w Dz.U. 2009, Nr 39, poz. 320. Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia 

monitorowania składowisk odpadów (Dz.U. 2002, Nr 220, poz. 1858) wraz ze zmianami 

wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające 

Rozporządzenie w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu 

składowisk odpadów (Dz.U. 2010, Nr 238, poz. 1588) określa wymagania dotyczące monitoringu 

składowisk odpadów. Kolejnymi istotnymi aktami normatywnymi są Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane 

w sposób nieselektywny (Dz.U. 2002, Nr 191, poz. 1595) oraz 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, Nr 0, poz. 38).  
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Podstawa prawna – akty prawne 
 
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21 z późn. zm.). 
• Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015, 

poz. 1688). 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013, poz. 1232 z późn. 

zm.). 
• Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2019, 
poz. 1712 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. 1994, Nr 89, poz. 414). 
• 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. 2012, 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) 

• 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). 
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Rys. 1. Sposób wymiarowania powierzchni pryzmy odpadów na składowisku 
             przy ul. Łódzkiej 35 w Brzezinach.
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Rys. 2.  Sposób  obliczenia  i  kalkulacja  objętości  odpadów  na  pryzmie 
              znajdującej  się na  składowisku  przy ul. Łódzkiej 35 w  Brzezinach.
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