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1 Monitoring i ewidencja odpadów 

W celu ewidencjonowania czynności związanych z gospodarką odpadami zakupiono program 
komputerowy pozwalający na wprowadzenie mechanizmu monitoringu prac podmiotów który 
uzyskały pozwolenie na odbiór i transport odpadów. Zastosowane narzędzie pozwala na 
bieŜąca analizę zarówno gospodarki odpadami komunalnymi jak i urządzeniami 
kanalizacyjnymi. 

2 Wybór zakresu wy świetlanych danych dotycz ących 
nieruchomo ści i urz ądzeń 

Baza oparta jest na ewidencji nieruchomości na terenie gminy. W menu podstawowym 
dotyczącym charakterystyki nieruchomości przewidziano opcje przedstawione w Ryc. 2-1.  
 

Ryc. 2-1 Dane nieruchomo ści 

 

Korzystając z tego formularza moŜna dowolnie ustalić zakres wyświetlanych nieruchomości, 
przypisanych do nich zbiorników bezodpływowych oraz informacji dotyczących firm 
wywozowych związanych z wybranymi nieruchomościami. Aby ustali zakres zastosowanych 
urządzeń kanalizacyjnych, naleŜy przejść na zakładkę „Zastosowane urządzenia kanalizacyjne” 
(Ryc. 2-1). 
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Ryc. 2-2 Zastosowane urzadzenia kanalizacyjne 

 

Opcja „Firmy wywozowe” (Ryc. 2-3) informuje o firmach wywozowych związanych z wybranymi 
nieruchomościami. 
Ryc. 2-3 Firmy wywozowe. 

 

 

3 Lista nieruchomo ści 
# 

W wyniku uŜycia opcji a) lub b) na ekranie pojawia się formularz z aktualnie wybranym 
zakresem nieruchomości. 

W górnej części formularza znajduje się lista nieruchomości, natomiast pod spodem widoczna 
jest lista zbiorników przypisanych do wybranej nieruchomo ści. Przesuwając się po liście 
nieruchomości, automatycznie odświeŜana jest lista zbiorników. W dolnej części formularza 
dostępne są następujące opcje: 
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Ryc. 3-1 Baza nieruchomo ści 

 

Firma wywozowa – po wybraniu tej opcji pokazane zostaną szczegółowe informacje nt. umowy 
jaka została zawarta pomiędzy daną nieruchomością (właścicielem nieruchomości) a firmą na 
wywóz nieczystości ciekłych (odpadów komunalnych). 

Po wybraniu jednej z pięciu w/w opcji otwierany jest formularz z Ryc. 3-1. 
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4 Edycja danych dotycz ących nieruchomo ści, urz ądzeń 
kanalizacyjnych, umów z firmami wywozowymi i 
właścicieli nieruchomo ści. 

Ryc. 4-1  Dane nieruchomo ści 
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Ryc. 4-2  Dane nieruchomo ści cd. 

 

Przypisywanie firmy wywozowej do danej nieruchomości moŜe odbywać się wyłącznie poprzez 
słownik firm wywozowych. 

Aby przypisać firmę ze słownika wybierać naleŜy opcją „Wybierz firmę” co spowoduje 
automatyczne uruchomienie okna słownika firm wywozowych z listą aktualnie wprowadzonych 
firm wywozowych. Zdefiniowane w słowniku firmy wywozowe mają znaczniki identyfikujące firmę 
wywozową z rodzajem wywoŜonych nieczystości. Z tego tez względu program uniemoŜliwia 
przypisanie firmy wywozowej mającej zezwolenie na wywóz odpadów komunalnych do zakładki 
dotyczącej wywozu nieczystości ciekłych, co w znaczący sposób eliminuje błędy w bazie 
danych. 
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Ryc. 4-3 Słowniki 

 

Zaznaczenie na liście szukanej firmy wybranie przycisku „Wybierz” spowoduje automatyczne 
przypisanie danych o firmie wywozowej do wybranej nieruchomości. Aby wszelkie dane 
dotyczące nieruchomości zostały zachowane wybieramy przycisk „Zapisz”. 

UŜytkownik w kaŜdej chwili ma moŜliwość usunięcia wprowadzanych danych o firmie 
wywozowej poprzez opcję „Usuń”. W tym przypadku informacje nt. usuniętej firmy wywozowej 
zostaną zapisane w „historii zmian firmy”. 

Do danej nieruchomości uŜytkownik moŜe przypisać wiele firm, co oznacza Ŝe właściciel 
nieruchomości moŜe mieć podpisane umowy na wywóz nieczystości ciekłych z wieloma firmami. 

Po przypisaniu firmy wywozowej do nieruchomości, uŜytkownik ma moŜliwość wprowadzania 
następujących danych: 

• Nazwa firmy wywozowej – nazwa firmy która odebrała nieczystości ciekłe z nieruchomości. 

• Data – data odebrania nieczystości ciekłych przez firmę wywozową. 

• Rok – określenie roku. 

• Kwartał – naleŜy określić kwartał w jakim zostały odebrane nieczystości (program 
automatycznie sprawdza zgodność wpisanej daty wywozu z numerem kwartału). 

• Objętość – objętość odebranych przez firmę wywozową nieczystości ciekłych w m3. 
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• Numer dowodu wpłaty – numer dowodu wystawionego dla właściciela nieruchomości przez 
firmę wywozową. 

 

Wszystkie wprowadzane dane moŜna w kaŜdej chwili edytować za pomocą przycisku „Popraw” 
celem eliminowania wszelkich błędów. 
Ryc. 4-4 Dane nieruchomo ści cd. 

 

Po przejściu na zakładkę “Odpady komunalne” istnieje moŜliwość wstawiania nowych, 
poprawiania i usuwania danych dotyczących firm wywozowych przypisanych do danej 
nieruchomości oraz prowadzenia ewidencji dotyczącej wywozu odpadów komunalnych z 
nieruchomości. 
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Ryc. 4-5 Dane nieruchomo ści cd. 

 

 

5 Raporty i Statystyka 

UŜytkownik ma do wyboru poniŜsze statystyki dotyczące danych zgromadzonych w programie 
GOMiG - Odpady: 

• Statystyka z podsumowaniem pojemno ści. 

Po wybraniu tej opcji na ekranie monitora pojawi się okno robocze umoŜliwiające stworzenie 
zestawienia. 
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Ryc. 5-1 Statystyka z podsumowaniem obj ętości wywozu. 

 

 

W oknie tym wybieramy datę wydruku jaka będzie widnieć na zestawieniu oraz wprowadzamy 
nazwę nagłówka. Jednocześnie moŜemy zdefiniować czy na wydruku zestawienia mają być 
widoczne informacje o wybranym zakresie oraz o podsumowaniu pojemności PO. Po 
zdefiniowaniu powyŜszych danych uruchamiamy opcją „Drukuj”, która spowoduje 
wygenerowanie zestawienia. O postępie w generowaniu zestawienia informuje nas 
przesuwający się kolorowy pasek kolor czerwony paska oznacza zakończenie generowania 
zestawienia. 

W tym momencie program automatycznie przechodzi do okno ze stworzonym zestawieniem 
statystycznym. 
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Ryc. 5-2 Podgl ąd wydruku zestawienia statystycznego. 

 

Po wygenerowaniu zestawienia mamy moŜliwość jego wydrukowania za pomocą ikonki drukuj 
znajdującej się na górnym pasku zadań. Jednocześnie moŜemy zapisać wygenerowane 
zestawienie za pomocą ikonki zapisz raport znajdującej się na górnym pasku zadań. 

Przy tworzeniu zestawienia statystycznego przyjęte są poniŜsze zasady. Przyjmujemy zasadę 
zaliczania cieków wg następującej hierarchii (kolejności): 

1. Kanalizacja. 

2. Przydomowa oczyszczalnia ścieków. 

3. Bezodpływowy zbiornik na ścieki. 

4. Inne. 

Oznacza to, Ŝe jeŜeli jedna nieruchomość posiadać będzie POŚ inne to cieki zostaną 
przypisane dla POŚ. JeŜeli nieruchomo będzie posiadała KAN i BZŚ to ścieki zostaną 
przypisane do KAN. JeŜeli nieruchomość posiada tylko BZ lub BZŚ i inne to ścieki przypisane 
zostaną do BZŚ. 

JeŜeli nieruchomość nie ma przypisanego urządzenia, a są dane o ściekach to zostaną one 
przypisane do rubryki „Brak danych o urządzeniach”  Statystyka z podsumowaniem objętości. 

Po wybraniu tej opcji na ekranie monitora pojawi się okno robocze umoŜliwiające stworzenie 
zestawienia. 
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Ryc. 5-3 Statystyka z podsumowaniem pojemno ści. 

 

W oknie tym definiujemy poniŜsze dane: 

• data wydruku jaka będzie widnieć na zestawieniu, 

• nazwa nagłówka zestawienia, 

• nazwa nagłówka kolumny z objętości, 

• określamy sposób sumowania:  

o objętość kwartalnie – określamy rok i kwartał, 

o objętość dziennie – określamy przedział dat, 

o objętość dzienna wg dowodów wpłat. 

Jednocześnie moŜemy zdefiniować czy na wydruku zestawienia mają być widoczne informacje 
o wybranym zakresie oraz o podsumowaniu pojemności POŚ. Po zdefiniowaniu powyŜszych 
danych uruchamiamy opcję „Drukuj”, która spowoduje wygenerowanie zestawienia. O postępie 
w generowaniu zestawienia informuje nas przesuwający się kolorowy pasek kolor czerwony 
paska oznacza zakończenie generowania zestawienia. Zestawienie otworzy się automatycznie 
w odrębnym oknie. 
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Ryc. 5-4 Podgl ąd wydruku - Zestawienie statystyczne obj ętości wywozu. 

 

 

Po wygenerowaniu zestawienia mamy moŜliwość jego wydrukowania za pomocą ikonki drukuj 
znajdującej się na górnym pasku zadań. Jednocześnie moŜemy zapisać wygenerowane 
zestawienie za pomocą ikonki zapisz raport znajdującej się na górnym pasku zadań. 

W menu głównym „Raporty i statystyka” oprócz wcześniej opisanego zestawienia znajdują się 
takŜe zestawienia pomocnicze dotyczące: 

• Ilości odprowadzanych ścieków. 

Po wybraniu tej opcji na ekranie monitora pojawi się okno robocze umoŜliwiające stworzenie 
zestawienia  
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Ryc. 5-5 Obj ętość odprowadzanych nieczysto ści ciekłych / odpadów komunalnych. 

 

 

W oknie tym definiujemy poniŜsze dane: 

• Data wydruku. 

• Nagłówek – uŜytkownik sam moŜe definiować tytuł nagłówka. 

• Nagłówek kolumny z objętości nieczystości ciekłe - uŜytkownik sam moŜe definiować 
tytuł nagłówka. 

• Nagłówek kolumny z objętości odpady komunalne - uŜytkownik sam moŜe definiować 
tytuł nagłówka 

• Drukuj dla wcześniej wybranego zakresu – zestawienie zostanie wydrukowane wg 
zakresu wybranego przez uŜytkownika. 

• Drukuj częstotliwość w formie numerycznej. 

• Licz objętość nieczystości – uŜytkownik moŜe stworzyć zestawienie dla nieczystości 
ciekłych lub odpadów komunalnych. 

• Drukuj zestawienie za kwartał – moŜliwość określenia za jaki kwartał ma zostać 
wygenerowane zestawienie. 

• Drukuj zestawienie za półrocze – moŜliwość drukowania zestawienia za 1 lub 2 półrocze. 

• Drukuj zestawienie za rok – tworzone jest zestawienie dotyczące wybranego roku 
kalendarzowego. 



ZAŁĄCZNIK NR 1  
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GŁUBCZYCE. 

15 

Po wybraniu opcji drukuj nastąpi automatyczne tworzenie zestawienia wg określonych przez 
uŜytkownika reguł. Zestawienie otworzy się w odrębnym oknie dialogowym. 
Ryc. 5-6 Podgl ąd wydruku dla informacji o stacji zlewni ścieków komunalnych. 

 

„Zestawienie zbiorników BZŚ” Po wybraniu tej opcji na ekranie monitora pojawi się okno robocze 
umoŜliwiające stworzenie zestawienia. 
Ryc. 5-7  Zestawie zbiorników BZ Ś. 

 

W oknie tym definiujemy poniŜsze dane: 

• datę wydruku jaka będzie widnieć na zestawieniu 

• nazwę nagłówka 

Po zdefiniowaniu powyŜszych 
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Ryc. 5-8 Podgl ąd wydruku Zestawienia zbiorników BZ Ś. 

 

• Zestawienie wg umów z firmami 

Po wybraniu tej opcji na ekranie monitora pojawi się okno robocze umoŜliwiające stworzenie 
zestawienia. 
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Ryc. 5-9 Zestawienie nieruchomo ści i umów na wywóz nieczysto ści. 

 

W oknie roboczym zestawienia uŜytkownik definiuje poniŜsze reguły tworzonego zestawienia: 

• Wybierz rodzaj nieczystości – na zestawieniu zostaną uwzględnione dane dotyczące 
nieczystości ciekłych, odpadów komunalnych lub obu jednocześnie. 

• Drukuj nieruchomości – na zestawieniu mogą pojawić się dane dotyczące 
nieruchomości: 

o nie posiadających umowy na wywóz odpadów 

o posiadających umowę na wywóz odpadów 

o Uwzględnij umowy wg zakresu dat – na zestawieniu pojawią się dane dotyczące 
umów z firmami wywozowymi wg określonego przedziału czasowego 
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o Wybierz pola na wydruku – uŜytkownik definiuje jakie pola mają się znaleźć na 
wydruku zestawienia: 

� Dzielnica. 

� Miejscowo 

� Nazwa właściciela nieruchomości. 

� Adres właściciela nieruchomości. 

� Ilość zameldowanych osób. 

� PołoŜenie x,y. 

� Data umowy. 

� Termin obowiązywania umowy. 

� Rodzaj odpadów. 

� Uwzględnij wybrany zakres nieruchomości – uŜytkownik ma moŜliwość 
sortowania nieruchomości wg trzech opcji: 

• Miasto 

• Wieś 

• Ulica 

Orientacja wydruku – uŜytkownik określa orientacje wydruku tworzonego zestawienia – pozioma 
lub pionowa. Po zdefiniowaniu wszystkich reguł, uŜytkownik poprzez przycisk „Drukuj” 
uruchamia generowanie zestawienia, które uruchomi się automatycznie w odrębnym oknie 
dialogowym. 
Ryc. 5-10 Podgl ąd wydruku Zestawienia nieruchomo ści nie posiadaj ących umowy na wywóz nieczysto ści ciekłych. 
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6 Import i eksport danych. 

6.1 Wymiana danych z firmami wywozowymi. 

Opcja ta umoŜliwia eksport słowników (ulic, dzielnic, miejscowości) z programu GOMiG – 
Odpady do programu GOMiG – Transfer Umów od Firmy Wywozowej oraz import danych o 
umowach (podpisanych przez właścicieli nieruchomości z firmami wywozowymi) z programu 
GOMiG – Transfer...Obie te funkcje zostały wprowadzone w celu ułatwienia wymiany informacji 
pomiędzy Urzędem Miasta (Gminy) a firmami wywozowymi. 

Aby dokonać eksportu lub importu danych naleŜy uruchomić jedną z dwóch opcji: 

• Eksport słowników dla firmy wywozowej  

Opcja ta umoŜliwia zaimportowanie danych na temat umów jakie firmy wywozowe zawarły z 
właścicielami nieruchomości na wywóz odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych. Plik 
importowy powinni Państwo otrzymać od firm wywozowych posiadających program GOMiG – 
Transfer Umów... o nazwie Odpady-stan.csv lub RRRR-MM-Odpady.csv. 

Aby wskazać jeden z dwóch wymienionych plików naleŜy wcisnąć przycisk „Otwórz plik” a 
następnie podać ścieŜkę w której ten plik się znajduje. Następnie uruchamiamy jedną z dwóch 
opcji: 

• Tylko weryfikuj plik – opcja ta tylko sprawdza poprawność danych pod względem 
zgodności ze specyfikacją. W przypadku kiedy zostaną wykryte błędy bądź one 
wyświetlone w oknie „Informacje o błędach” (rys. 48).  

• Weryfikuj i importuj plik – opcja ta sprawdza plik pod kątem zgodności ze specyfikacją i 
jeŜeli dane są poprawne importuje je do bazy danych. W przypadku kiedy zostaną 
wykryte błędy dane zawarte w pliku nie zostaną zaimportowane a błędy zostaną 
wyświetlone w oknie „Informacja o błędach”.  

Uwaga!!! Opcja importu umów moŜe być równieŜ wykorzystana w przypadku kiedy firma 
wywozowa nie korzysta z programu GOMiG. 

7 Archiwizacja danych (backup). 

Oprogramowanie firmy ARISCO umoŜliwia archiwizację (backup) danych. 

Rys. 56 Formularz „Archiwizacja”. 

Formularz ten dostępny jest z menu Administracja po wybraniu opcji Archiwizacja. Archiwizacja 
moŜe być przeprowadzana ręcznie przez administratora programu – w tym wypadku naleŜy 
otworzyć w dowolnym momencie w/w formularz, zaznaczyć „Opcja “Archiwizacja roczna”, podać 
ścieŜkę (jeŜeli jeszcze nie jest podana), wybrać przedmiot archiwizacji i wybrać opcję “Archiwizuj 
teraz”. 

Archiwizację moŜna równieŜ tak skonfigurować, aby dokonywana była ona automatycznie. 
NaleŜy wówczas zaznaczyć opcję “Archiwizacja automatyczna”, podać ścieŜkę (jeŜli jeszcze nie 
została wpisana) wybrać harmonogram i czas wykonywania archiwizacji oraz jej przedmiot. Bez 
zaznaczenia  Ŝadnej opcji z grupy “Przedmiot archiwizacji” archiwizowana będzie tylko baza 
zawierająca dane programu Archiwum (jest to opcja zalecana). Po odpowiednim 
skonfigurowaniu archiwizacja będzie wykonywana automatycznie przy uruchomieniu lub 
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zamknięciu programu. Formularz ten dostępny jest z menu Administracja po wybraniu opcji 
Archiwizacja. Archiwizacja moŜe być przeprowadzana ręcznie przez administratora programu – 
w tym wypadku naleŜy otworzyć w dowolnym momencie w/w formularz, zaznaczyć opcję 
“Archiwizacja ręczna”, podać ścieŜkę (jeŜeli jeszcze nie jest podana), wybrać przedmiot 
archiwizacji i wybrać opcję “Archiwizuj teraz”. Archiwizację moŜna równieŜ tak skonfigurować, 
aby dokonywana była ona automatycznie. NaleŜy wówczas zaznaczyć opcję “Archiwizacja 
automatyczna”, poda ścieŜkę (jeŜeli jeszcze nie została wpisana) wybrać harmonogram i czas 
wykonywania archiwizacji oraz jej przedmiot. Bez zaznaczenia Ŝadnej opcji z grupy “Przedmiot 
archiwizacji” archiwizowana będzie tylko baza zawierająca dane programu Archiwum (jest to 
opcja zalecana). Po odpowiednim skonfigurowaniu archiwizacja będzie wykonywana 
automatycznie przy uruchomieniu lub zamknięciu programu. 

 


