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Sporządzono na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779), która 

zgodnie z art. 109 dopuszcza do składowania na składowisku odpady po sporządzeniu ich podstawowej 

charakterystyki, testów zgodności o ile są wymagane, zgodnie z art. 113 oraz Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 1277). 

1. Informacje podstawowe 

A 

Nazwa, siedziba i adres wytwórcy lub posiadacza odpadów kierującego odpady na składowisko 
odpadów: 
 
Posiadacz odpadów: 

GMINA WIERZBICA 
UL. KOŚCIUSZKI 73 
26 – 680 WIERZBICA 

B 

Kod odpadu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie 
katalogu odpadów: 
 

19 (grupa):                 Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów,  z  

                                      oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów  

                                      przemysłowych, 

19 08 (podgrupa):    Odpady z oczyszczania ścieków nieujęte w innych grupach, 

19 08 01 (rodzaj):     Skratki 

C 

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

Odpady powstają w procesie oczyszczania ścieków na kratach i sitach, tj. w części mechanicznej 
oczyszczalni. Ich skład i ilość nie ulegają znacznym zmianom. 

D 

Oświadczenie o braku w odpadach kierowanych na składowisko odpadów objętych zakazem 
składowania wymienionych w art. 122 ust. 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach 
 

Oświadczam, że odpady, dla których sporządzona jest niniejsza charakterystyka: 
- nie występują w postaci ciekłej, a zawartość w nich wody wynosi poniżej 95% masy całkowitej,          

z wyłączeniem szlamów, 

- nie posiadają właściwości wybuchowych, żrących, utleniających, wysoce łatwopalnych lub       

łatwopalnych, 

- nie stanowią zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych weterynaryjnych, 

- nie stanowią selektywnie zebranych odpadów biodegradowalnych, 

- nie powstały w wyniku prac naukowo-badawczych, prac rozwojowych lub w związku z działalnością 

dydaktyczną, są zidentyfikowane, a ich oddziaływanie na  środowisko jest znane, 

- w odpadach nie występują odpady opon i ich części. 

 

E 

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

odpadów lub oświadczenie o przyczynie, dla której wymienione działania nie zostały wykonane 

Zakład nie posiada zezwolenia na prowadzenie odzysku odpadów o kodzie 19 08 01. Na terenie 

zakładu nie ma warunków do prowadzenia tego typu działalności. Jedynym obecnie możliwym 

sposobem ich zgodnego z prawem zagospodarowania, jest przekazanie odbiorcy zewnętrznemu 

uprawnionemu do zgodnego z prawem zagospodarowania odpadu. 



 

 

F 

Opis odpadu, podający jego kolor, postać fizyczną, oraz jego zapach 
 

Zawartość wody: 65,5 ± 13,1% 
Konsystencja: mazista, granulacja zmienna. 
Kolor: czarny 
Zapach: gnilny, charakterystyczny dla danego rodzaju odpadu. 

G 

Wykaz własności z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w odniesieniu do odpadów, które 
mogą zostać przekwalifikowane na odpady  inne niż niebezpieczne zgodnie z art. 7 i art. 8 
 

Powyższy zapis nie dotyczy odpadów o kodzie 19 08 01, które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10) nie stanowią 
odpadów niebezpiecznych. Odpady nie posiadają składników wymienionych w załączniku nr 4 do 
ustawy. 

I 

Oświadczenie o braku możliwość odzysku w tym recyklingu odpadów 
 

Oświadczam, że nie mam możliwości odzysku, w tym recyklingu odpadów o kodzie 19 08 01 
kierowanych do składowania. 

J 

Podanie częstotliwości przeprowadzania testów zgodności. 
 

Zgodnie z art. 113 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, testy zgodności  dla odpadów 

wytwarzanych regularnie powinny być wykonywane co najmniej raz na 12 miesięcy oraz                      

w przypadku zmian w procesie produkcji, w szczególności dotyczących zmiany użytych surowców lub 

materiałów. 

K 
Wskazanie zmian mogących wystąpić w składzie odpadów 
 

Skład odpadu uzależniony jest od zawartości oczyszczanych ścieków i jest różnorodny. 

H 

Wskazanie typu składowiska odpadów, na którym odpady po przeprowadzeniu badań zgodnie         

z kryteriami dopuszczenia odpadów do składowania mogą być składowane 

Badania, o których mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r.     

w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1277) 

przeprowadzone zostały w akredytowanym Laboratorium J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. 

Laboratorium posiada kwalifikacje do wykonywania testów zgodności odpadów zgodnie                        

z wymaganiami prawa -  Certyfikat Akredytacji AB 079. 

Wyniki badań odpadu o kodzie: (19 08 01) wraz z metodyką analiz przedstawione zostały w 

Sprawozdaniu z badań nr 245959/21/GDY dnia 13.05.2021 r. stanowiącym załącznik do 

Podstawowej charakterystyki odpadu. Test wymywania przeprowadzono przy stosunku cieczy do 

fazy stałej 10 l/kg . 

Zgodnie z  załącznikiem nr 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie 

dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1277), badane 

odpady nie spełniają kryterium dopuszczenia składowania ich na składowisku odpadów innym niż 

niebezpieczne i obojętne, ze względu na przekroczenie parametrów: 

Rozpuszczony węgiel organiczny (DOC) – wynik: 9375 mg/kg sm (dopuszczalna wartość: 800  mg/kg 

sm) 



 

 

L 

Zmiany cech charakterystycznych odpadów 
 

Cechy charakterystyczne tego rodzaju odpadów nie ulegają istotnym zmianom. Skratki to największe 

zanieczyszczenia ścieków gromadzące się na kratach lub sitach. 

M 
Główne zmieniające się właściwości odpadów 
 

Główne cechy mogą być zmienne w zależności od zawartości oczyszczonych ścieków. 

2. 
Informacje dodatkowe, o ile są istotne dla eksploatacji danego typu składowiska odpadów 
dotyczące: 

A 

Fizykochemicznego składu oraz podatności na wymywanie 
 

Odpad może wykazywać pewne zmiany składu fizykochemicznego. Znajdują się w nim różne drobne 
zanieczyszczenia trafiające do kanalizacji. Główne cechy odpadu w zasadzie pozostają niezmienne. 
W ich skład wchodzą głównie zanieczyszczenia mineralne.  

B 

Zachowanie środków ostrożności na składowisku 
 

Odpady wymagają zastosowania środków ostrożności jak w przypadku zmieszanych odpadów 
komunalnych. 
Odpady o kodzie 19 08 01 mogą być składowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 
dnia 16 styczna 2016 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób 
nieselektywny, z odpadami z grupy 20.   

 
 
 


