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WYDZIAŁOWY REJESTR ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH - RZUOK 
 

 
 

Aspekt 

 
Miejsce 

występowania 

 
Wpływ na środowisko   

i ryzyko szkody 
środowiskowej 

 
Status  

 aspektu 

 
 

Akty prawne dotyczące aspektu 

 
Emisja biogazu do 
atmosfery. 

 
Kwatera składowiskowa 
 nr I i II - studnie ujęcia 
biogazu nadfoliowego. 

 
Zanieczyszczenie powietrza metanem 
i gazami resztkowymi. 
 
 

 
1 
1 
1 
0 

0,75 

 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony 
Środowiska t. j. (Dz. U. z 2021, poz. 1973 ze zm.) 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  
(Dz. U. z 2022, poz. 699 ze zm.), 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 
2013 r. w sprawie składowisk odpadów  
(Dz. U. z 2013, poz. 523 ze zm.), 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 
2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane 
o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości 
należnych opłat. (Dz. U. z 2019, poz. 2443 ze zm.) 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lipca 2016 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w 
raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy 
o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.(Dz. U. 
z 2016, poz. 1877) 
Pozwolenie Zintegrowane Marszałka Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego dla instalacji do składowania 
odpadów w RZUOK w Machnaczu, gmina Brześć Kujawski, 
powiat włocławski nr ŚG-I-G.7222.14.2015/MB ze zm. 
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Ujęcie biogazu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spalanie biogazu 
 
 
Przetwarzanie 
biogazu na energię 
elektryczną i cieplną 

 
a) Kwatera nr I: 
   3 studnie ujęcia biogazu  
   podfoliowego, 
b) Kwatera nr II: 
     6 studni ujęć biogazu  
     podfoliowego, 
c) pryzma energ. – 2 stacje 
poziome ujęcia biogazu 
 
d) stacja wentylatora  
    tłoczącego gaz: ujęcie  
    zbiorcze biogazu, 
 
Pochodnia spalania biogazu 
 
 
Budynek generatora prądu 
podczas pracy jednostki 
kogeneracyjnej 

 
Ograniczenie emisji biogazu do 
środowiska, 
 
zmniejszenie negatywnego 
oddziaływania składowiska na 
środowisko. 
Ograniczenie emisji biogazu do 
atmosfery, 
 
zmniejszenie negatywnego 
oddziaływania składowiska na 
środowisko. 
Wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii, 
 
zmniejszenie negatywnego 
oddziaływania składowiska na 
środowisko. 

 
 

Aspekt 
pozytywny 

 
 

 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony 
Środowiska t. j. (Dz. U. z 2021, poz. 1973 ze zm.), 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 
2022, poz. 699 ze zm.), 
Pozwolenie Zintegrowane Marszałka Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego dla instalacji do składowania 
odpadów w RZUOK w Machnaczu, gmina Brześć Kujawski, 
powiat włocławski nr ŚG-I-G.7222.14.2015/MB ze zm. 
Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Brześć Kujawski BUA-
7332-I/2/99– pozwolenie na użytkowanie Kwatery Nr I 
Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
PINB.7146/U-23/518/2005 na użytkowanie bloku 
energetycznego. 
 

 
Emisja odorów  do 
atmosfery 

 
RZUOK 

 
Uciążliwość zapachowa. 
 
Uciążliwość przebywania na  terenie 
RZUOK i w jego otoczeniu. 
 

 
1 
0 
2 
0 

0,75 

 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony 
Środowiska t. j. (Dz. U. z 2021, poz. 1973 ze zm.) 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  
(Dz. U. z 2022, poz. 699 ze zm.) 
Pozwolenie Zintegrowane Marszałka Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego dla instalacji do składowania 
odpadów w RZUOK w Machnaczu, gmina Brześć Kujawski, 
powiat włocławski nr ŚG-I-G.7222.14.2015/MB ze zm. 
 

 
Emisja pyłów do 
atmosfery 

 
a). Kwatera składowiskowa  
     nr I i II. 
b) Budynek  segregacji  
    odpadów (podczas pracy  
    ładowarek, pojazdu z  
    systemem hakowym oraz  
    innych pojazdów  
    wyładowujących odpady  
    na składowisku) 
c) Generator prądu 
d) Komposter 

 
Zanieczyszczenie pyłowo – gazowe 
powietrza.   
 
 

 
1 
1 
1 
0 

0,75 

 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony 
Środowiska t. j. (Dz. U. z 2021, poz.1973 ze zm.) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
09 stycznia 2020 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych 
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia i 
środowiska pracy (Dz. U. 2020, poz. 61 ze zm) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy  
t. j. (Dz. U. z 2003 Nr 169, poz. 1650 ze zm.), 
Rozporządzenie Ministra Środowiska dnia 26 stycznia 2010 
r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji 
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w powietrzu (Dz. U. z 2010 Nr 16, poz. 87) 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 w 
sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów 
instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub 
współspalania odpadów  
(Dz. U. z 2020, poz. 1860) 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 
2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane 
o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości 
należnych opłat. (Dz. U. z 2019, poz. 2443 ze zm.)  
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lipca 2016 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w 
raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy 
o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. 
z 2016, poz. 1877 ) 
Pozwolenie Zintegrowane Marszałka Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego dla instalacji do składowania 
odpadów w RZUOK w Machnaczu, gmina Brześć Kujawski, 
powiat włocławski nr ŚG-I-G.7222.14.2015/MB ze zm. 
Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
PINB.7146/U-23/518/2005 na użytkowanie bloku 
energetycznego. 

 
Emisja 
niezorganizowana 
zagrożeń 
biologicznych. 
 

 
RZUOK 

 
Zagrożenie dla ludzi, zwierząt i roślin 
w RZUOK i w najbliższym otoczeniu 
zanieczyszczenie powietrza, 
zagrożenie zdrowia ludzi wywołane 
bakteriami i wirusami.  

 
1 
0 
2 
0 

0,75 

 
 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony 
Środowiska t. j. (Dz. U. z 2021, poz. 1973 ze zm.) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy t. j.  
(Dz. U. z 2003 Nr 169, poz.1650 ze zm.), 
Rozporządzenie Ministra Środowiska dnia 26 stycznia 2010 
r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji 
w powietrzu (Dz. U. z 2010 Nr 16, poz. 87) 
Pozwolenie Zintegrowane Marszałka Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego dla instalacji do składowania 
odpadów w RZUOK w Machnaczu, gmina Brześć Kujawski, 
powiat włocławski ŚG-I-G.7222.14.2015/MB ze zm. 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 
2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  przy 
gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009, Nr 
104, poz. 868) 
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Możliwość 
wystąpienia 
niezorganizowanej 
emisji substancji 
chemicznych. 
 

 
Kwatera składowiska  
 nr I i II . 
 
Budynek segregacji 
odpadów komunalnych. 

 
Zagrożenie dla ludzi, zwierząt i roślin 
na RZUOK i w najbliższym 
otoczeniu. 

 

 
2 
1 
2 
0 

1,25 
sytuacja 
awaryjna 

 
Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska t. 
j. (Dz. U. z 2021, poz.1973 ze zm.), 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i  higieny pracy  
t. j. (Dz. U. z 2003 Nr 169, poz. 1650 ze zm.) 
 

Rozporządzenie Ministra Środowiska dnia 26 stycznia 2010 
r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji 
w powietrzu (Dz. U. z 2010 Nr 16, poz. 87) 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 
2002 roku w sprawie poważnych awarii objętych 
obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska (Dz. U. z 2021, poz. 1555 ze zm.) 
Pozwolenie Zintegrowane Marszałka Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego dla instalacji do składowania 
odpadów w RZUOK w Machnaczu, gmina Brześć Kujawski, 
powiat włocławski nr ŚG-I-G.7222.14.2015/MB ze zm. 

 
Emisja lotnych 
odpadów stałych. 
 

 
Kwatera składowiska 
 nr I i II. 
 
Budynek segregacji 
odpadów komunalnych. 

 
Zaśmiecanie terenu RZUOK i 
najbliższej okolicy. 

 
1 
0 
1 
0 

0,50 

 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony 
Środowiska t. j. (Dz. U. z 2021 poz. 1973 ze zm.) 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  
(Dz. U. z 2022, poz. 699 ze zm.), 
 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i  higieny pracy  
t. j. (Dz. U. z 2003 Nr 169, poz. 1650 ze zm.) 
Pozwolenie Zintegrowane Marszałka Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego dla instalacji do składowania 
odpadów w RZUOK w Machnaczu, gmina Brześć Kujawski, 
powiat włocławski ŚG-I-G.7222.14.2015/MB ze zm. 

 
Emisja hałasu. 
 

 
Budynek generatora prądu i 
jego otoczenie podczas 
pracy jednostki 
kogeneracyjnej. 
 
Budynek segregacji 
odpadów komunalnych 
podczas pracy. 

 
Emisja hałasu do środowiska. 
 

 
1 
1 
1 
0 

0,75 

 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony 
Środowiska t. j. (Dz. U. z 2021, poz. 1973 ze zm.) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
t. j. (Dz. U. z 2003 Nr 169,poz.1650 ze zm.) 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w śro-
dowisku t.j.(Dz. U. z 2014, poz.112)  
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia15 grudnia 2020 
w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w 
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związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych 
danych zbieranych w wyniku monitorowania procesów 
technologicznych oraz terminów i sposobów prezentacji 
(Dz. U. z 2020 poz. 2405) 
Pozwolenie Zintegrowane Marszałka Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego dla instalacji do składowania 
odpadów w RZUOK w Machnaczu, gmina Brześć Kujawski, 
powiat włocławski nr ŚG-I-G.7222.14.2015/MB ze zm. 

 
Niezorganizowana 
emisja spalin do 
atmosfery. 

 
Budynek segregacji 
odpadów komunalnych 
podczas pracy środków 
transportu wewnętrznego. 
 
Składowisko odpadów 
komunalnych podczas 
pracy środków transportu. 

 
Zanieczyszczenie powietrza. 

 
1 
0 
1 
0 

0,5 

 
Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych 
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia  
w środowisku pracy (Dz. U. 2018, poz.1286 ze zm.) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy  
t. j. (Dz. U. z 2003 Nr 169, poz.1650 ze zm.) 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 
2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane 
o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości 
należnych opłat.(Dz. U. z 2019 poz. 2443 ze zm.) 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lipca 2016 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w 
raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy 
o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.(Dz. U. 
z 2016, poz. 1877) 
Pozwolenie Zintegrowane Marszałka Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego dla instalacji do składowania 
odpadów w RZUOK w Machnaczu, gmina Brześć Kujawski, 
powiat włocławski nr ŚG-I-G.7222.14.2015/MB ze zm. 

 
Składowanie 
odpadów 

 
Kwatera składowiskowa  
nr I i II. 
 
Hala magazynowa 

 
Unieszkodliwienie odpadów poprzez 
składowanie w przypadku braku 
możliwości innego 
zagospodarowania, 
 
obciążenie środowiska odpadami-
zanieczyszczenie wód i gruntu 

 
1 
1 
2 
0 

1,0 

 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony 
Środowiska t. j. (Dz. U. z 2021, poz. 1973 ze zm.) 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  
(Dz. U. z 2022, poz. 699 ze zm.) 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 stycznia 2020 
w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020, poz. 10) 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 
2013 roku w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie 
gospodarowania odpadami (Dz. U. z 2013, poz. 1186) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 
2015 roku w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być 
składowane w sposób nieselektywny  
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(Dz. U. z 2015, poz. 110)  
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 
2013 r. w sprawie składowisk odpadów  

(Dz. U. z 2013 poz. 523 ze zm.) 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 
2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane 
o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości 
należnych opłat. (Dz. U. z 2019, poz. 2443 ze zm.) 
Ustawa z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o 
odpadach oraz niektóre innych ustaw (Dz.U. 2019, 
poz.1403)  
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 
r. w sposobu obliczenia poziomów przygotowania do 
ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (Dz. 
U. z 2021, poz.1530). 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 
2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania 
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. 
U. z 2017, poz. 2412). 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 
roku w sprawie dopuszczenia odpadów do składowania na 
składowisku (Dz. U. z 2015, poz. 1277) 
Pozwolenie Zintegrowane Marszałka Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego dla instalacji do składowania 
odpadów w RZUOK w Machnaczu, gmina Brześć Kujawski, 
powiat włocławski nr ŚG-I-G.7222.14.2015/MB ze zm. 
Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Brześć Kujawski BUA-
7332-I/2/99– pozwolenie na użytkowanie Kwatery Nr I. 
Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Brześć Kujawski BUA-
7353-1789/2001 pozwolenie na użytkowanie Kwatery Nr II. 
Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Brześć Kujawski BUA-
7353-0844/2001 pozwolenie na użytkowanie RZUOK 
Decyzja Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego ŚG.I.7241.9.2015/DM 
zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska odpadów 
innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego w m. 
Machnacz, gmina Brześć Kujawski. 
Decyzja Starosty Włocławskiego - Zezwolenie na zbieranie 
odpadów ŚG-I.7244.54.2014.JSJ 

 
Segregacja odpadów 
komunalnych 

 
Budynek segregacji 
odpadów komunalnych 
linia sortownicza L1, L2, 

 
Zmniejszenie ilości odpadów 
kierowanych na składowisko, 
 

 
Aspekt  

pozytywny 

 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony 
Środowiska t. j. (Dz. U. z 2021, poz. 1973 ze zm.) 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  
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 Zwiększenie czasu użytkowania 
składowiska. 

(Dz. U. z 2022, poz. 699 ze zm.) 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lutego 2022 
r. w sprawie danych objętych Krajowym Rejestrem 
Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń  
(Dz. U z 2022, poz.455 ze zm.) 
Pozwolenie Zintegrowane Marszałka Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego dla instalacji do składowania 
odpadów w RZUOK w Machnaczu, gmina Brześć Kujawski, 
powiat włocławski nr ŚG-I-G.7222.14.2015/MB ze zm. 
Uchwała nr XX/27/20 Rady Miasta Włocławka  
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku  
na terenie Gminy Miasto Włocławek ze zm. 
Zarządzenie Prezesa PGK „Sanko” Sp. z o.o.  
Nr 17/2001 r. w sprawie prowadzenia dokumentacji  
w RZUOK w Machnaczu w przedmiocie osiąganych 
parametrów, ewidencji odpadów oraz wydajności 
parametrów (Aneks Nr 1/2005, Aneks Nr 2/2006) 
Zarządzenie Prezesa Zarządu PGK „Saniko” Sp. z o.o.  
Nr 2/2004 w sprawie wykazu kodów i nazw surowców 
wtórnych w RZUOK w Machnaczu z 16 lutego 2004 r. 
(Aneks nr 1/2004) 
Decyzja Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego ŚG.I. 7241.9.2015/DM 
zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska 

 
Emisja 
zanieczyszczeń do 
gleby. 
Migracja 
zanieczyszczeń do 
wód. 

 
Kwatera nr I i II 
składowiska odpadów 
komunalnych. 
 
Instalacja MBP. 

 
Zanieczyszczenie  gleb. 
 
Zanieczyszczenie wód  
podziemnych. 

 

 
1 
1 
1 
0 

0,75 

 

 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony 
Środowiska t. j. (Dz. U. z 2021, poz. 1973 ze zm.) 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 
2013 r. w sprawie składowisk odpadów  
(Dz. U. z 2013 poz. 523 ze zm.) 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 
2016 roku w sprawie sposobu prowadzenia oceny 
zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016 poz. 1395) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej  z dnia 11 października 2019 roku w sprawie 
kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód 
podziemnych (Dz. U. z 2019, poz. 2148)   
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia15 grudnia 2020 
w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w 
związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych 
danych zbieranych w wyniku monitorowania procesów 
technologicznych oraz terminów i sposobów prezentacji 
(Dz. U. z 2020 poz. 2405) 
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Pozwolenie Zintegrowane Marszałka Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego dla instalacji do składowania 
odpadów w RZUOK w Machnaczu, gmina Brześć Kujawski, 
powiat włocławski nr ŚG-I-G.7222.14.2015/MB ze zm. 
Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Brześć Kujawski BUA-
7332-I/2/99– pozwolenie na użytkowanie Kwatery Nr I. 
Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Brześć Kujawski BUA-
7353-1789/2001 pozwolenie na użytkowanie Kwatery Nr II. 

 
Produkcja odpadów 
niebezpiecznych 

Obsługa,  konserwacja i 
bieżące naprawy maszyn i 
instalacji-konserwatorzy 
zmianowi, operatorzy 
sprzętu, kierowcy 

Możliwość zanieczyszczenia 
środowiska odpadami 
niebezpiecznymi. 
-zaoliwione czyściwo 
- części  

 
1 
1 
1 
0 

0,75 
 

 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  
(Dz. U. z 2022, poz. 699 ze zm.) 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 stycznia 2020 
roku w sprawie katalogu odpadów(Dz. U. z 2020, poz.10) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 
sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
postępowania z olejami odpadowymi  
(Dz. U. z 2015, poz. 1694) 
Pozwolenie Zintegrowane Marszałka Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego dla instalacji do składowania 
odpadów w RZUOK w Machnaczu, gmina Brześć Kujawski, 
powiat włocławski nr ŚG-I-G.7222.14.2015/MB ze zm. 
 

 
Możliwość 
wystąpienia pożaru 

 
Kwatery składowiska 
 
Obiekty RZUOK 

 
Zanieczyszczenie powietrza. 

 
2 
0 
2 
0 

 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony 
Środowiska t. j. (Dz. U. z 2021, poz. 1973 ze zm.) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy  
t. j. (Dz. U. z 2003, Nr 169, poz. 1650 ze zm.) 
Pozwolenie Zintegrowane Marszałka Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego dla instalacji do składowania 
odpadów w RZUOK w Machnaczu, gmina Brześć Kujawski, 
powiat włocławski nr ŚG-I-G.7222.14.2015/MB ze zm. 
Decyzja Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego ŚG.I. 7241.9.2015/DM 
zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska 

1,0 - 
sytuacja 
awaryjna 

Rozszczelnienie 
zbiornika na odcieki 

Zbiornik na odcieki Zanieczyszczenie gruntu oraz wód 
podziemnych. 

2 
0 
2 
0 

 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony 
Środowiska t. j. (Dz. U. z 2021 poz. 1973 ze zm.) 
Decyzja Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
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1,0 - 
 sytuacja 
awaryjna 

Kujawsko-Pomorskiego ŚG.I. 7241.9.2015/DM 
zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy  
t. j. (Dz. U. z 2003, Nr 169, poz. 1650 ze zm.) 
 

Pozwolenie Zintegrowane Marszałka Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego dla instalacji do składowania 
odpadów w RZUOK w Machnaczu, gmina Brześć Kujawski, 
powiat włocławski nr ŚG-I-G.7222.14.2015/MB ze zm. 
Zarządzenie Prezesa PGK „Saniko” Sp. z o.o. Nr 17/2001  
w sprawie prowadzenia ewidencji w zakresie wydajności 
urządzeń oraz awarii w RZUOK w Machnaczu z dnia 20 
listopada 2001 r. (Aneks Nr 1/2005, Aneks Nr 2/2006) 

 
Produkcja odpadów 
innych niż 
niebezpieczne. 

 
Pracownicy RZUOK. 

 
Możliwość zanieczyszczenia 
środowiska odpadami innymi niż 
niebezpieczne. 

 
1 
1 
1 
0 

0,75 

 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  
(Dz. U. z 2021, poz. 699 ze zm.) 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 stycznia 2020 
roku w sprawie katalogu odpadów  
(Dz. U. z 2020, poz. 10) 
Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 grudnia 2019 
roku w sprawie warunków uznania odpadów za posiadające 
właściwości zakaźne oraz sposobu ustalania tych 
właściwości (Dz. U. z 2020, poz. 3) 
Pozwolenie Zintegrowane Marszałka Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego dla instalacji do składowania 
odpadów w RZUOK w Machnaczu, gmina Brześć Kujawski, 
powiat włocławski nr ŚG-I-G.7222.14.2015/MB ze zm. 

Zużycie mediów 
(woda, energia 
cieplna i elektryczna 

 
Pracownicy RZUOK 

 
Zużycie zasobów naturalnych. 

 
1 
0 
1 
0 

0,5 

 
Stosowne umowy na zużycie mediów. 

Przetwarzanie 
odpadów w instalacji 
do biologicznego 
przetwarzania 

Żelbetonowe bioreaktory w 
ilości 14 sztuk 

Zmniejszenie ilości odpadów 
biodegradowalnych kierowanych  
na składowisko. 
Spełnienie wymagań AT4, LOI, TOC 
Ograniczenie emisji odorów. 
Wytwarzanie Odpady typu  kompost 
nieodpowiadający wymaganiom – 
wykorzystywany do celów 

Aspekt  
pozytywny 

 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach 
(Dz. U. z 2022, poz. 699 ze zm.) 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 stycznia 2020 
roku w sprawie katalogu odpadów  
(Dz. U. z 2020, poz. 10) 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 
2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów 
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rekultywacyjnych. 
 
 

komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017, 
poz. 2412). 
Pozwolenie Zintegrowane Marszałka Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego dla instalacji do składowania 
odpadów w RZUOK w Machnaczu, gmina Brześć Kujawski, 
powiat włocławski nr ŚG-I-G.7222.14.2015/MB ze zm. 

 


