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Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Dotyczy: przekazywania odpadów budowlanych do składowania na składowisku
odpadów w Dziale Zagospodarowania Odpadów ZGK Sp. z o.o. Zielona Góra ul.
Wrocławska 73
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zielonej Górze informuje co następuje:
Przed przekazaniem odpadów do składowania na składowisko w Dziale Zagospodarowania
Odpadów przy ul. Wrocławskiej 73 w Zielonej Górze wytwórca lub posiadacz odpadów powinien dostarczyć:
- podstawową charakterystykę odpadów- dalej p.ch.o. ( art.110, pkt 1 i 2 Ustawy o odpadach Dz.U.2012.21,z późniejszymi zmianami)
- badania odpadów, potwierdzające możliwość dopuszczenia odpadów do składowania na
składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z
16.07.2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach, Dz.U.2015.1277), jeśli
są wymagane.
Z uwagi na posiadaną decyzję na zagospodarowanie odpadów- pozwolenie zintegrowane - nie
dotyczy to odpadów wymienionych w poniższej tabeli.
Kod odpadu

Opis odpadów

10 01 01

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02

Gruz ceglany

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07

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

17 05 04

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

17 05 06

Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

Warunkiem przyjęcia tych odpadów, bez dostarczenia p.ch.o. i badań, jest potwierdzenie,
przez pracowników Działu Zagospodarowania Odpadów, że zostały one zebrane selektywnie, jak
stanowi opis odpadów, bez innych zanieczyszczeń.
W przypadku stwierdzenia, że zadeklarowane odpady nie odpowiadają opisowi:
- jeśli będzie to możliwe nadany zostanie im inny kod odpadu , na który przekazujący przedłoży
p.ch.o. i aktualne badania lub zmiana kodu pozwoli na inny sposób zagospodarowania odpadów
poza składowaniem na składowisku odpadów.
- nastąpi omowa przyjęcia odpadów.
W sprawie szczegółowych informacji nt. odpadów przeznaczonych do składowania należy
kontaktować się z p. Dorotą Babicz tel. :68 321 41 96, Mirosław Wesołowski tel. 68 321 41 94 mail:
dorota.babicz@zgkim.zgora.pl., miroslaw.wesolowski@zgkim.zgora.pl
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