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MARSZAtEK
WOJEWODZTWA POMORSKIEGO

OROS-SO.7243.42.2014.EZ
za dowodem dor~czenia

Gdansk, dn.~J .10.2014r.

DECYZJA

Na podstawie art. 180 pkt 3, art.180a, art.181 ust. 1 pkt. 4, art. 183 ust. 1, art.188
ust. 1 i 2 , ust.2a i ust. 2b i art. 378 ust. 2a pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku -
Prawo ochrony srodowiska (Oz. U. z 2013r. poz.1232 ze zm.), art. 45 ust. 6, 7 i 8 ustawy 0
odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Oz. U. z 2013r. poz. 21 ze zm.) oraz art.104 Kpa (Oz. U.
z 2013r., poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Przedsi~biorstwa COMAL Sp. z 0.0. w
Gdansku ul. Kujawska 10 0 wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpad6w z uwzgl~dnieniem
zbierania i przetwarzania odpad6w w Zakfadzie Utylizacji Olej6w Przepracowanych w
Tczewie

orzeka si~

1. Udzielic Przedsi~biorstwu COMAL Sp. z 0.0. w Gdansku ul. Kujawska 10 (NIP: 584-025-
13-33, REGON : 002846646) pozwolenia na wytwarzanie odpad6w dla n/w instalacji
zlokalizowanych w Zakfadzie Utylizacji Olej6w Przepracowanych w Tczewie.

1.1 Rodzaje i parametry instalacji:

• cztery ogrzewane separatory olejowe sedymentacyjne (rafinacyjne) 0 wydajnosci 3
000 Mg/rok kazdy;

• wir6wka talerzowa 0 wydajnosci 2000 Mg/rok;
• wanny ociekowe 0 wydajnosci do 3 100 Mg/rok;
• klasyfikator, w kt6rym odpady przetwarzane Sq w procesach separacji mechanicznej

i hydraulicznej 0 wydajnosci do 2 300 Mg/rok;
• mieszalnik umiejscowiony przy stacji ekspedycji odpad6w, gdzie do zag~szczania

okreslonych rodzaj6w odpad6w wykorzystuje si~ okofo 500 Mg/rok dodatk6w np.
trocin; ilosc zag~szczanych zaolejonych szlam6w, nie przekracza 2 700 Mg/rok;

• tzw. pralnica, na kt6rej odpady Sq przetwarzane w procesie pfukania w ilosci do 2 900
Mg/rok;

• instalacja do rozbijania emulsji 0 wydajnosci do 1 500 Mg/ rok;
• kociof parowy niskocisnieniowy 0 mocy 290 kW zapewniajqcy ciepfo czterem

separatorom olejowym sedymentacyjnym, wir6wce talerzowej i instalacji do rozbijania
emulsji.

1.2. Wyszczeg61nienie rodzaj6w i ilosci odpad6w przewidzianych do wytwarzania w
wyniku utrzymania n/w instalacji w sprawnosci, z uwzgl~dnieniem ich podstawowego
skfadu chemicznego i wfasciwosci;

Urz~d Marszalkowski Wojew6dztwa Pomorskiego, ui. Okopowa 21127, 80-810 Gdansk

tel. 58 32 68 555, faks 58 32 68 556, e-mail: info@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu

mailto:info@pomorskie.eu,
http://www.pomorskie.eu


Tabela nr 1. Rodzaje i ilosci odpad6w przewidzianych do wytwarzania w okresie roku,
w wyniku utrzymania w sprawnosci instalacji, czterech niezaleznych separator6w olejowych

Kody 1I0se
Lp. Rodzaje odpad6w odpad6wodpad6w

(Mg/rok)
Sorbenty, materiafy filtracyjne (w tym filtry olejowe nieuj~te w innych

1 150202* grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, scierki) i ubrania ochronne 10
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

2 160708* Odpady zawierajqce rop~ naftowq lub jej produkty 700
3 160709* Odpady zawierajqce inne substancje niebezpieczne 300
4 170407 Mieszaniny metali 3,8
5 170411 Kable inne nit wymienione w 17 04 10 0,8

* odpady nlebezpleczne

Tabela nr 2. Rodzaje i ilosci odpad6w przewidzianych do wytwarzania w okresie roku,
w wyniku utrzymania w sprawnosci instalacji, wir6wki talerzowej

Kody 1I0se
Lp. Rodzaje odpad6w odpad6wodpad6w (Mglrok)

1 130205* Mineralne oleje silnikowe, przekfadniowe i smarowe nie zawierajqce 1,0zwiqzkow chlorowcoorganicznych
Sorbenty, materiafy filtracyjne (w tym filtry olejowe nieuj~te w innych

2 150202* grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, scierki) i ubrania ochronne 6,0
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

3 170407 Mieszaniny metali 1,0
4 1704 11 Kable inne nit wymienione w 17 0410 0,3
* odpady nlebezpleczne

Tabela nr 3. Rodzaje i ilosci odpad6w przewidzianych do wytwarzania w okresie roku,
w wyniku utrzymania w sprawnosci instalacji, wanien ociekowych

Kody
1I0se

Lp. Rodzaje odpad6w odpad6w
odpad6w (Mg/rok)

Sorbenty, materiafy filtracyjne (w tym filtry olejowe nieuj~te w innych
1. 150202* grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, scierki) i ubrania 6,0

ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
* odpady nlebezpleczne

Tabela nr 4. Rodzaje i ilosci odpad6w przewidzianych do wytwarzania w okresie roku,
w wyniku utrzymania w sprawnosci instalacji, klasyfikatora

Kody
1I0se

Lp. Rodzaje odpad6w odpad6w
odpad6w (Mg/rok)

Sorbenty, materiafy filtracyjne (w tym filtry olejowe nieuj~te w innych
1. 150202* grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, scierki) i ubrania ochronne 5,0

zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
2. 170407 Mieszaniny metali 0,2
3. 1704 11 Kable inne nit wymienione w 17 04 10 0,1
* odpady nlebezpleczne
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Tabela nr 5. Rodzaje i ilosci odpad6w przewidzianych do wytwarzania w okresie roku,
w wyniku utrzymania w sprawnosci instalacji, mieszalnika

/lose
Lp.

Kody Rodzaje odpad6w odpad6w
odpad6w (Mg/rok)

1 130205*
Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe nie zawierajqce 0,5

zwiqzk6w chlorowcoorganicznych
Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nieuj~te w innych

2 150202* grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, scierki) i ubrania ochronne 4,0
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

3. 170407 Mieszaniny metali 1,0
4. 1704 11 Kable inne nit wymienione w 17 04 10 0,1
* odpady nlebezpleczne

Tabela nr 6. Rodzaje i ilosci odpad6w przewidzianych do wytwarzania w okresie roku,
w wyniku utrzymania w sprawnosci instalacji, tzw. pralniczej

Kody
/lose

Lp. Rodzaje odpad6w odpad6wodpad6w (Mg/rok)

1. 130205* Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe nie zawierajqce 0,5
zwiqzk6w chlorowcoorganicznych

Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nieuj~te w innych
2. 150202* grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, scierki) i ubrania 2,0

ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
3. 170407 Mieszaniny metali 1,0
4. 1704 11 Kable inne nit wymienione w 17 04 10 0,3
* odpady nlebezpleczne

Tabela nr 7. Rodzaje i ilosci odpad6w przewidzianych do wytwarzania w okresie roku,
w wyniku utrzymania w sprawnosci instalacji do rozbijania emulsji

Kody
/lose

Lp. Rodzaje odpad6w odpad6w
odpad6w (Mg/rok)

Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nieuj~te w innych
1. 150202* grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, scierki) i ubrania 7,0

ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
2. 160708* Odpady zawierajCjce rop~ naftowq lub jej produkty 300
3. 170407 Mieszaniny metali 1,0
4. 1704 11 Kable inne nit wymienione w 17 04 10 0,4
* odpady nlebezpleczne

Tabela nr 8. Rodzaje i ilosci odpad6w przewidzianych do wytwarzania w okresie roku,
w wyniku eksploatacji i utrzymania w sprawnosci instalacji pieca w~glowego

Kody /lose
Lp. Rodzaje odpad6w odpad6wodpad6w (Mg/rok)

1 1001 01 Zutle, popioty paleniskowe i pyty z kott6w (z wytqczeniem pyt6w z 30kott6w wymienionych w 10 01 04)

2 1001 18* Odpady z oczyszczania gaz6w odlotowych zawierajqce substancje 5,0niebezpieczne
Odpady z oczyszczania gaz6w odlotowych inne nit wymienione w 10

3 100119 01 05, 5,0
100107i100118

* odpady nlebezpleczne
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Tabela nr 9. Podstawowy sk~ad chemiczny i w~asciwosci odpad6w wytwarzanych w wyniku
eksploatacji instalacji i utrzymania jej w sprawnosci

Kod Rodzaje odpad6w POdstawowy sklad chemiczny i
Lp. odpad6w wlasciwosci odpad6w

resztki po spaleniu w~gla i koksu w
Zuzle, popioly paleniskowe i pyly z piecu "Rumia", ich podstawowy sklad

1 1001 01 kotl6w (z wylqczeniem pyl6w to krzemionka Si02, glinokrzemiany 0

z kotl6w wymienionych w 100104) zr6znicowanym skladzie i resztki
niespalonego w~gla C

odpady stale i pasty skladajqce si~
gl6wnie z sadzy kominowej C, pyly
lotne ze spalania w~gla i koksu to

Odpady z oczyszczania gaz6w krzemionka Si02, glinokrzemiany 0
2 100118* odlotowych zawierajqce substancje zr6znicowanym skladzie i resztki

niebezpieczne niespalonego w~gla C, nowo
zsyntetyzowane skondensowane
zwiqzki organiczne osadzone na

c~stkach stalych; H5,H14

Odpady z oczyszczania gaz6w odpady stale i pasty skladajqce si~

3 100119 odlotowych inne niz wymienione w 10 01 gl6wnie z uwodnionych i
odwodnionych soli, gl6wnie siarczanu05,100107i100118

wapnia CaS04
roztwory cieklych w~glowodor6w

Mineralne oleje silnikowe, przekladniowe naftenowych z podstawnikami
4 130205* i smarowe nie zawierajqce zwiqzk6w alifatycznymi, cieklych w~glowodor6w

chlorowcoorganicznych aromatycznych i alifatycznych oraz
zemulgowanej wody; H14

roztwory cieklych w~glowodor6w

Syntetyczne oleje silnikowe, naftenowych z podstawnikami
5 130206* alifatycznymi, cieklych w~glowodor6wprzekladniowe i smarowe

aromatycznych i alifatycznych oraz
zemulgowane.i wody; H14

roztwory cieklych w~glowodor6w

Oleje silnikowe, przekladniowe i naftenowych z podstawnikami
6 130207* alifatycznymi, cieklych w~glowodor6w

smarowe latwo ulegajqce biodegradacji aromatycznych i alifatycznych oraz
zemulgowanej wody; H14

roztwory cieklych w~glowodor6w

Inne oleje silnikowe, przekladniowe i naftenowych z podstawnikami
7 130208* alifatycznymi, cieklych w~glowodor6wsmarowe

aromatycznych i alifatycznych oraz
zemulgowanel wod'£, H14

roztwory cieklych w~glowodor6w
naftenowych z podstawnikami

alifatycznymi, cieklych w~glowodor6w
8 130899* Inne nie wymienione odpady olejowe aromatycznych i alifatycznych oraz

zemulgowanej wody a takze emulsje
w~glowodor6w w wodzie jako fazie

ciqglej; H14
bawelna, trociny, odziez ochronna

Zuzyte sorbenty, materialy filtracyjne,
taka jak: obuwie, r~kawice,

9 150202* kombinezony zanieczyszczone
czysciwo i odziez ochronna gl6wnie substancjami

roQoJ~ochodnymi, ciala stale; H4
Mieszaniny, roztwory i emulsje wody i

10 160708*
Odpady zawierajqce rop~ naftowq lub jej w~glowodor6w oraz rdzy, drobin farby,

produkty piasku, zwiru itd. Ciala stale, ciecze i
pasty; H14

11 160709* Odpady zawierajqce inne substancje mieszanina wody, rdzy, piasku, drobin
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Kod Rodzaje odpad6w
Podstawowy sklad chemiczny i

Lp. odpad6w wlasciwosci odpad6w
niebezpieczne farby itd. oraz pfynnych odpad6w

niebezpiecznych zawierajqcych
zwiqzki organiczne (nie zawierajqcych
zwiqzk6w fluorowcoorganicznych) i

nieorganiczne, ciafa stafe i pasty oraz
roztwory ciekfe; H14

12 170407 Mieszaniny metali
odpady: miedzi, brqzu i mosiqdzu,
telaza i stali oraz kabli, ciafa stafe
rodzaj przewodu elektrycznego

(najcz~sciej miedz lub aluminium)
13 1704 11 Kable inne nit wymienione w 17 04 10 izolowanego, jed no- lub

wielotyfowego, otoczonego wsp61nq
powfokq" ciafa stafe

sole, tlenki i wodorotlenki metali
Wst~pnie przemieszane odpady nierozpuszczalne w wodzie

14 190203 skfadajqce si~ wyfqcznie z odpad6w niezawierajqce substancji
innych nit niebezpieczne kwalifikowanych jako niebezpieczne,

ciafa stafe i pasty
sole, tlenki i wodorotlenki metali

Wst~pnie przemieszane odpady
nierozpuszczalne w wodzie

15 190204* skfadajqce si~ z co najmniej jednego z zawartosciq substancji

rodzaju odpad6w niebezpiecznych ropopochodnych lub innego rodzaju
substancji niebezpiecznej, ciafa stafe i

pasty; H 4, H14
sole, tlenki i wodorotlenki metali

Szlamy z fizykochemicznej przer6bki nierozpuszczalne w wodzie
16 190205* odpad6w zawierajqce substancje z zawartosciq substancji

niebezpieczne ropopochodnych, ciecze i pasty; H4,
H14

Szlamy z fizykochemicznej przer6bki sole, tlenki i wodorotlenki metali
nierozpuszczalne w wodzie17 190206 odpad6w inne nit wymienione w 19 02

z zawartosciq Uuszcz6w, emulsje i05 pasty
substancje ropopochodne i uwodnione
substancje ropopochodne, roztwory
ciekfych w~glowodor6w naftenowych

(r6wniet z podstawnikami
18 190207* Oleje i koncentraty z separacji alifatycznymi), ciekfych w~glowodor6w

aromatycznych i alifatycznych oraz
zemulgowanej wody a takte emulsje
w~glowodor6w w wodzie jako fazie

ciqgfej, ciecze; H14
mieszanina soli, tlenk6w i

Inne odpady zawierajqce substancje wodorotlenk6w metali i niemetali z
19 19 02 11* zawartosciq substancjiniebezpieczne

ropopochodnych i Uuszcz6w emulsje i
pasty i ciafa stafe; H8, H14

woda z nieznacznq zawartosciq

20 191103* Uwodnione odpady ciekfe substancji ropopochodnych i innych
niebezpiecznych w postaci emulsji i

roztwor6w ciekfych; H4, H14
roztwory wodne, mieszaniny i emulsje
zawierajqce resztki fugu sodowego,

21 19 11 04* Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw sole kwas6w Uuszczowych i
naftenowych oraz sulfonowych

(mydfa) oraz zemulgowane w wodzie
w~glowodory; H8, H14

22 191202 Metale telazne stal, teliwo,staliwo
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Kod
Rodzaje odpad6w POdstawowy sklad chemiczny i

Lp. odpad6w wlasciwosci odpad6w
23 19 12 03 Metale nietelazne miedz, cynk, brqz, aluminium itd.

tworzywa sztuczne - materiaty
sktadajqce si~ z polimer6w

24 19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma syntetycznych (PP, PE itd.); guma -
wszystkie rodzaje statych
elastomer6w, ciata state

zdefiniowane jest jako nieorganiczny
25 19 12 05 Szkto materiat, surowcem do jego produkcji

jest piasek kwarcowy, ciata state
Odpad oparty 0 surowiec drzewny

26 19 12 07 Drewno inne nit wymienione w 191206 otrzymywany ze sci~tych drzew i
formowany przez obr6bk~ wg r6tnego

rodzaju norm,
og6t wyrob6w (tkanin, dzianin itp.)
otrzymywanych z przerobionych na

27 19 1208 Tekstylia prz~dz~ surowc6w wt6kienniczych
roslinnych, zwierz~cych lub
chemicznych, ciata state

28 19 1209 Mineraty (np. piasek, kamienie) gt6wnie krzemiany i glinokrzemiany,
ciata state

przedmioty z mechanicznej obr6bki,
kt6rych oczyszczanie jest

nieefektywne (np. opakowania

Inne odpady (w tym zmieszane wielowarstwowe), a kt6re

substancje i przedmioty) z mechanicznej jednoczesnie zawierajq substancje
29 191211*

obr6bki odpad6w zawierajqce substancje niebezpieczne, zwtaszcza substancje

niebezpieczne ropopochodne, roztwory, mieszaniny
w~glowodor6w naftenowych z
podstawnikami alifatycznymi,

w~glowodor6w aromatycznych i
alifatycznych. Ciata state; H4, H14

Inne odpady (w tym zmieszane przedmioty, niezawierajqce substancji

30 191212
substancje i przedmioty) z mechanicznej niebezpiecznych, kt6rych dalsze
obr6bki odpad6w inne nit wymienione w przetwarzanie na instalacjach ZUO nie

191211 bytobv uzasadnione, ciata state

Odpady state z oczyszczania gleby i gt6wnie kwarc, krzemiany i
31 19 1302 ziemi inne nit wymienione w 19 1301

glinokrzemiany, szczqtki roslinne,
Ciata state

*odpady nlebezpleczne

Symbole od H1 do H15 okreslone w za~qczniku nr 3 ustawy 0 odpadach wskazujqce na
w~asciwosci powodujqce, ze odpady Sq odpadami niebezpiecznymi.

W podpunkcie 2.4 Wyszczeg6/nienie rodzaj6w i ilosci odpad6w powstajqcych w wyniku
przetwarzania wskazane Sq odpady, kt6re stanowiq r6wnoczesnie odpady wytwarzane
w wyniku eksploatacji instalacji.

1.3 Sposob6w zapobiegania powstawaniu odpad6w lub ograniczania ich ilosci oraz
negatywnego oddzia~ywania na srodowisko

Dzia~alnos6 Przedsi~biorstwa "COMAL" Sp. z o. o. w Gdansku, kt6rego w~asnosciq jest
ZUO w Tczewie specjalizuje si~ w transporcie, zbieraniu, przetwarzaniu w procesach
odzysku i unieszkodliwiania okreslonych rodzaj6w odpad6w powstajqcych w przemysle jak i
gospodarstwach domowych. Na instalacje eksploatowane w ZUO w Tczewie trafiajq
niebezpieczne jak i inne niz niebezpieczne odpady sta~e oraz szlamy. W zaleznosci od ich
jakosci i konsystencji poddawane Sq n/w procesom technologicznym.
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Odpady p~ynne powstajqce w lUO w Tczewie w~asnym transportem przewozone Sq do,
nalezqcej do Przedsi~biorstwa, Oczyszczalni W6d laolejonych w Gdansku gdzie
poddawane Sq dalszym procesom przetwarzania, w wyniku kt6rych wytwarzane Sq m. in.
zaolejone szlamy zawracane do lUO w Tczewie.
Wszystkie odpady wytwarzane jak i przyjmowane do przetwarzania magazynowane Sq
w spos6b ograniczajqcy do minimum ich oddzia~ywanie na srodowisko.
Przy wykorzystaniu pe~nej wydajnosci wszystkich instalacji lUO w Tczewie oraz technologii
stosowanych w OWl ostateczna ilosc odpad6w powstajqcych w procesach produkcyjnych
Sp6~ki stanowi oko~o 16% odpad6w poddanych przetwarzaniu. Wszystkie wytworzone
odpady odbierane Sq przez uprawnionych odbiorc6w do dalszego przetwarzania g~6wnie na
paliwo alternatywne.

2. Okreslic wymagania przewidziane dla zezwolenia na przetwarzanie odpad6w

2.1. Rodzaje i ilosci odpad6w przewidywanych do przetworzenia oraz metody ich odzysku

Tabela nr 10. Rodzaje i ilosci odpad6w przewidywanych do przetworzenia w instalacjach,
czterech niezaleznych separatorach olejowych, w procesie R9

Kody
/lose

Lp. Rodzaje odpad6w odpad6wodpad6w (Mg/rok)
1 020680 Nieprzydatne do wykorzystania Uuszcze spozywcze 1000
2 0402 10 Substancje organiczne z produkt6w naturainych (np. Uuszcze, woskl) 1000
3 0501 03* Osady z dna zbiornik6w 7 000
4 0501 05* Wycieki ropy naftowej 5 000
5 0501 06* Zaoiejone osady z konserwacji instaiacji iub urzadzeri 5000
6 0501 07* Kwasne smoty 3 000
7 0501 08* inne smoty 3 000
8 050111* Odpady z aikaiiczneQo oczyszczania paliw 7 000
9 0501 12* Ropa naftowa zawierajqca kwasy 12 000
10 050601* Kwasne smoty 2 000
11 050603* inne smoty 2 000
12 060204* Wodorotienek sodowy i potasowy 200
13 070608* inne pozostatosci podestyiacyjne i poreakcyjne 2 000
14 080417* Oiej zywiczny 1000

15 1201 07* Odpadowe oieje mineraine z obr6bki metaii niezawierajqce 5000chiorowc6w (z wytqczeniem emuisji i roztwor6w

16 1201 09* Odpadowe emuisje i roztwory z obr6bki metaii niezawierajqce 2 000chiorowc6w
17 1201 10* Syntetyczne oieje z obr6bki metaii 3 000
18 1201 12* Zuzyte woski i Uuszcze 2 000
19 1201 19* Oieje z obr6bki metaii tatwo uiegajqce biodeQradacji 2 000
20 130105* Emuisje oiejowe niezawierajace zwiazk6w chiorowcoorqanicznych 10 000

21 1301 10* Mineraine oieje hydrauiiczne niezawierajqce zwiqzk6w 10 000
chiorowcoorQanicznych

22 130111* Syntetyczne oieje hydrauiiczne 10 000
23 1301 12* Oieje hydrauiiczne tatwo uieQajace biodeqradacii 10 000
24 1301 13* inne oieje hydrauiiczne 10 000

25 130205* Mineraine oieje siinikowe, przektadniowe i smarowe niezawierajqce 10 000zwiazk6w chiorowcoorqanicznych
26 130206* Syntetyczne oieje siinikowe, przektadniowe i smarowe 10 000

27 130207* Oieje siinikowe, przektadniowe i smarowe tatwo uiegajqce 10 000biodeqradacii
28 130208* inne oieje siinikowe, przektadniowe i smarowe 10 000

29 130307* Mineraine oieje i ciecze stosowane jako eiektroizoiatory oraz nosniki 10 000ciepta niezawierajqce zwiqzk6w chiQrowcoorQanicznych
30 130308* Syntetyczne oieje i ciecze stosowane jako eiektroizoiatory oraz 10 000
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Kody /lose
Lp. Rodzaje odpad6w odpad6wodpad6w (Mg/rok)

nosniki ciepta inne nit wymienione w 13 03 01

31 130309* Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nosniki ciepta 10000tatwo ulegajClce biodegradacji
32 130310* Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nosniki ciepta 10000
33 130506* Olej z odwadniania olej6w w separatorach 10000
34 130701* Olej opatowy i olej nap~dowy 10000
35 130702* Benzyna 10000
36 130703* Inne paliwa (wtClcznie z mieszaninami) 10000
37 130802* Inne emulsje 3500
38 1681 01* Odpady wykazujClce wtasciwosci niebezpieczne 3000
39 170303* Smota i produkty smotowe 1000

40 190809 Ttuszcze i mieszaniny olej6w z separacji olej/woda zawierajClce 3000wytClcznie oleje jadalne i Uuszcze

41 190810* Ttuszcze i mieszaniny olej6w z separacji olej/woda inne nit 300wymienione w 19 08 09
42 19 11 02* Kwasne smoty 2000
43 2001 25 Oleje i Uuszcze jadalne 2000
44 2001 26* Oleje i Uuszcze inne nit wymienione w 2001 25 2000

*odpady nlebezpleczne

Tabela nr 11. Rodzaje i ilosci odpad6w przewidywanych do przetworzenia w instalacji
wir6wki talerzowej w procesie R9

Kody /lose
Lp. Rodzaje odpad6w odpad6wodpad6w (Mg/rok)
1 0501 03* Osady z dna zbiornik6w 1000
2 0501 06* Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urzCldzen 500

3 1201 07* Odpadowe oleje mineralne z obr6bki metali niezawierajClce 2000
chlorowc6w (z wytClczeniem emulsji i roztwor6w)

4 120110* Syntetyczne oleje z obr6bki metali 2000

5 130110*
Mineralne oleje hydrauliczne niezawierajClce zwiClZk6w 2000

chlorowcoorganicznych
6 130111* Syntetyczne oleje hydrauliczne 2000
7 1301 12* Oleje hydrauliczne tatwo ulegajClce biodegradacji 2000
8 130113* Inne oleje hydrauliczne 2000

9 130205* Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe niezawierajClce 2000zwiqzk6w chlorowcoorganicznych
10 130206* Syntetyczne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe 2000

11 130207* Oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe tatwo ulegajClce 2000biodegradacji
12 130208* Inne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe 2000

13 130307*
Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nosniki 2000

ciepta niezawierajClce zwiClZk6w chlorowcoorganicznych

14 130308*
Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz 2000

nosniki ciepta inne nit wymienione w 13 03 01

15 130309*
Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nosniki ciepta 2000

tatwo ulegajClce biodegradacji
16 1303 10* Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nosniki ciepta 2000
17 130502* Szlamy z odwadniania olej6w w separatorach 2000
18 130503* Szlamy z kolektor6w 2000
19 130506* Olej z odwadniania olej6w w separatorach 2000

20 130508*
Mieszanina odpad6w z piaskownik6w i z odwadniania olej6w w 2000

separatorach
21 190207* Oleje i koncentraty z separacji 1000
22 190809 Ttuszcze i mieszaniny olej6w z separac~ olej/woda zawierajClce 1 000
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lIose
Lp. Kody Rodzaje odpad6w odpad6w

odpad6w (Mg/rok)
wy+qcznie oleje jadalne i Uuszcze

23 1908 10*
T+uszcze i mieszaniny olej6w z separacji olej/woda inne nit 300

wymienione w 19 08 09
24 2001 25 Oleje i Uuszcze jadalne 1000
25 2001 26* Oleje i Uuszcze inne nit wymienione w 20 01 25 1000

*odpady nlebezpleczne

Tabela nr 12. Rodzaje i ilosci odpad6w przewidywanych do przetworzenia w instalacji
wanien ociekowych w procesach R12 i R5

Kody
lIose

Lp. Rodzaje odpad6w odpad6w Proces
odpad6w (Mg/rok)

1 01 01 02 Odpady z wydobywania kopalin innych nit rudy metali 2000 R5,R12
2 01 0504 P+uczki i odpady wiertnicze z odwiert6w wody s+odkiej 2000 R5,R12
3 01 0505* P+uczki i odpady wiertnicze zawierajqce rop~ naftowq 3100 R12

4 01 0506*
P+uczki i odpady wiertnicze zawierajqce substancje. 3100 R12

niebezpieczne

5 01 0507 P+uczki wiertnicze zawierajqce baryt i odpady inne nit 3100 R5,R12wymienione w 01 0505 i 01 0506

6 01 0508 P+uczki wiertnicze zawierajqce chlorki i odpady inne nit 3100 R5,R12wymienione w 01 05 05 i 01 05 06
7 01 0599 Inne niewymienione odpady 3100 R5,R12
8 02 01 01 Osady z mycia i czyszczenia 1200 R12

9 020301 Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i 1000 R12
oddzielania surowc6w

10 020399 Inne niewymienione odpady 1000 R12
11 0402 16* Barwniki i pigmenty zawierajqce substancje niebezpieczne 1000 R12
12 0402 17 Barwniki i pigmenty inne nit wymienione w 0402 16 1000 R12
12 040299 Inne niewymienione odpady 1000 R12
14 0501 03* Osady z dna zbiornik6w 1400 R12
15 050106* Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urzqdzeri 1400 R12

16 0501 09* Osady z zak+adowych oczyszczalni sciek6w zawierajqce 1400 R12substancje niebezpieczne
17 050115* Zutyte naturalne materia+y filtracyjne (np. gliny, Hy) 1400 R12
18 0501 99 Inne niewymienione odpady 1400 R12
19 060201* Wodorotlenek wapniowy 1000 R12
20 061302* Zutyty wegiel aktywny (z wY+qczeniem 06 07 02) 100 R12

21 0702 14* Odpady z dodatk6w zawierajqce substancje niebezpieczne 1000 R12(np. plastyfikatory, stabilizatory)
22 0702 15 Odpady z dodatk6w inne nit wymienione w 0702 14 1000 R12

23 070508* Inne pozosta+osci podestylacyjne i poreakcyjne (np. kwas 75 R12
salicylowy)

24 070608* Inne pozosta+osci podestylacyjne i poreakcyjne 75 R12

25 0706 11* Osady z zak+adowych oczyszczalni sciek6w zawierajqce 1400 R12
substancje niebezpieczne

26 070612 Osady z zak+adowych oczyszczalni sciek6w inne nit 1400 R12wymienione w 07 06 11
27 070710* Inne zutyte sorbenty i osady pofiltracyjne 1000 R12

28 0801 16 Szlamy wodne zawierajqce farby i lakiery inne nit 1400 R12wymienione w 0801 15

29 0801 20 Zawiesiny wodne farb lub lakier6w inne nit wymienione w 08 1400 R12
01 19

30 0801 21* Zmywacz farb lub lakier6w 50 R12
31 1001 04* Popio+y lotne i py+yz koU6w z paliw p+ynnych 300 R12
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Kody /lose
Lp. Rodzaje odpad6w odpad6w Procesodpad6w

(Mg/rok)

32 1001 05 Stafe odpady z wapniowych metod odsiarczania gaz6w 500 R12odlotowych

33 1001 18* Odpady z oczyszczania gaz6w odlotowych zawierajqce 300 R12substancje niebezpieczne

34 100119 Odpady z oczyszczania gaz6w odlotowych inne nit 300 R12wymienione w 10 01 05, 1001 07 i 1001 18
35 1201 99 Inne niewymienione odpady 1400 R12

36 130501* Odpady stafe z piaskownik6w i z odwadniania olej6w w 1400 R12separatorach
37 130502* Szlamy z odwadniania olej6w w separatorach 1400 R12
38 130503* Szlamy z kolektor6w 1400 R12

39 130508* Mieszanina odpad6w z piaskownik6w i z odwadniania olej6w 1400 R12w separatorach
40 160708* Odpady zawierajqce rop~ naftowq lub jej produkty 3100 R12
41 160709* Odpady zawierajqce inne substancje niebezpieczne 1500 R12
42 1681 01* Odpady wykazujqce wfasciwosci niebezpieczne 3100 R12
43 1681 02 Odpady inne nit wymienione w 16 81 01 1400 R12

44 170503* Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierajqce substancje 3100 R5, R12niebezpieczne (np. PCB)

45 17 05 07* Tfuczen torowy (kruszywo) zawierajqcy substancje 1400 R5, R12niebezpieczne
Inne odpady z budowy, remont6w i demontatu (w tym

46 170903* odpady zmieszane) zawierajqce substancje niebezpieczne 3100 R5, R12(tutaj: szlamy z mycia cisnieniowego w czasie remont6w i
demontatu)

47 190802 Zawartosc piaskownik6w 1400 R12

48 1908 11* Szlamy zawierajqce substancje niebezpieczne z 1400 R12biologicznego oczyszczania sciek6w przemysfowych

49 190812 Szlamy z biologicznego oczyszczania sciek6w 1400 R12przemysfowych inne nit wymienione w 19 08 11

50 190813* Szlamy zawierajqce substancje niebezpieczne z innego nit 1400 R12
biologiczne oczyszczania sciek6w przemysfowych

51 190814
Szlamy z innego nit biologiczne oczyszczania sciek6w 1000 R 12

przemysfowych inne nit wymienione w 19 08 13
52 190904 Zutyty w~giel aktywny ( tutaj: zawodniony) 100 R12

53 191105*
Osady z zakfadowych oczyszczalni sciek6w zawierajqce 600 R12substancje niebezpieczne
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z

54 191211* mechanicznej obr6bki odpad6w zawierajqce substancje 500 R12
niebezpieczne (wysoko uwodnione i pfynne)

55 191303* Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierajqce substancje 1400 R12niebezpieczne
*odpady nlebezpleczne

Tabela nr 13. Rodzaje i ilosci odpad6w przewidywanych do przetworzenia w instalacji
klasyfikatora w procesie R12

Kody
/lose

Lp. Rodzaje odpad6w odpad6w
odpad6w (Mg/rok)

1. 0201 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyfqczeniem opakowan) 200
2. 040221 Odpady z nieprzetworzonych wf6kien tekstylnych 200
3. 040222 Odpady z przetworzonych wf6kien tekstylnych 300
4. 050799 Inne niewymienione odpady 200

5. 1501 10*
Opakowania zawierajqce pozostafosci substancji niebezpiecznych lub 350

nimi zanieczyszczone (np. srodkami oGhrony roslin I i II klasy
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Kody
/lose

Lp. Rodzaje odpad6w odpad6w
odpad6w (Mglrok)

toksycznosci - bardzo toksyczne i toksyczne)
6. 130880 Zaolejone odpady stafe ze statk6w 1 500
7. 170203 Tworzywa sztuczne 100
8. 170204*

Odpady drewna, szkfa i tworzyw sztucznych zawierajqce lub 300
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkfady kolejowe)

9. 170409* Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 300
10. 170410*

Kable zawierajqce rop~ naftowq, smof~ i inne substancje 300
niebezpieczne

11. 191204 Tworzywa sztuczne i guma 150
12. 191205 Szkfo 150
13. 19 1207 Drewno inne nit wymienione w 19 12 06 200
14. 19 1208 Tekstylia 200
15. 191301*

Odpady stafe z oczyszczania gleby i ziemi zawierajqce substancje 2000
niebezpieczne

16. 2001 10 Odziet 100
17. 2001 11 Tekstylia 100
18. 2001 38 Drewno inne nit wymienione w 2001 37 100
19. 2001 39 Tworzywa sztuczne 100
20. 2001 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w spos6b selektywny 200

*odpady nlebezpleczne

Tabela nr 14. Rodzaje i ilosci odpad6w przewidywanych do przetworzenia w instalacji
mieszalnika w procesie R12

Kody /lose
Lp. Rodzaje odpad6w odpad6wodpad6w (Mglrok)

1 020402 Nienormatywny w~glan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno 200defekacyjne)

2 0301 04* Trociny, wi6ry, scinki, drewno, pfyta wi6rowa i fornir zawierajqce 350substancje niebezpieczne

3 0301 05 Trociny, wi6ry, scinki, drewno, pfyta wi6rowa i fornir inne nit 350wymienione w 03 01 04
4 061302* Zutyty w~giel aktywny (z wyfqczeniem 06 07 02) 50
5 190904 Zutyty w~giel aktywny 100
6 060201* Wodorotlenek wapniowy 300
7 061303 Czysta sadza 100
8 06 1305* Sadza zawierajqca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi 100
9 0701 80 Wapno pokarbidowe niezawierqjqce substancji niebezpiecznych (inne 200nit wymienione w 07 01 08)
10 1001 04* Popiofy lotne i pyfy z kotf6w z paliw pfynnych 300
11 1001 05 Stafe odpady z wapniowych metod odsiarczania gaz6w odlotowych 200
12 1001 06 Produkty z wapniowych metod odsiarczania gaz6w odlotowych 200odprowadzane w postaci szlamu

13 100118* Odpady z oczyszczania gaz6w odlotowych zawierajqce substancje 300niebezpieczne

14 1001 19 Odpady z oczyszczania gaz6w odlotowych inne nit wymienione w 1001 30005, 1001 07 i 1001 18
Mieszaniny popiof6w lotnych i odpad6w stafych z wapniowych metod

15 1001 82 odsiarczania gaz6w odlotowych (metody suche i p6fsuche odsiarczania 200
spalin oraz spalanie w zfotu fluidalnym)

16 190203 Wst~pnie przemieszane odpady skfadajqce si~ wyfqcznie z odpad6w 800innych nit niebezpieczne

17 190204* Wst~pnie przemieszane odpady skfadajqce si~ z co najmniej jednego 1700rodzaju odpad6w niebezpiecznych
18 190205* Szlamy z fizykochemicznej przer6bki odpad6w zawierajqce substancje 1800
DROS-SO.7243.42.2014.EZ Strona 11



Kody
lIose

Lp. Rodzaje odpad6w odpad6wodpad6w (Mg/rok)
niebezpieczne

19 190206
Szlamy z fizykochemicznej przer6bki odpad6w inne niz wymienione w 1700190205

20 190211* Inne odpady zawierajClce substancje niebezpieczne 1200
21 19 1209 Mineraty (np. piasek, kamienie) 800

*odpady nlebezpleczne

Tabela nr 15. Rodzaje i ilosci odpad6w przewidywanych do przetworzenia w instalacji
"pralnicy" w procesie R 12

Kody
lIose

Lp. Rodzaje odpad6w odpad6w
odpad6w (Mg/rok)

Opakowania zawierajqce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub
1 150110* nimi zanieczyszczone (np. srodkami ochrony roslin I i II klasy 350

toksycznosci - bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nieuj~te w innych

2 150202* grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, scierki) i ubrania 200
ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

3 1601 07* Filtry olejowe 200
4 170203 Tworzywa sztuczne 100

5 170503* Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierajqce substancje niebezpieczne 1400(np. PCB)
6 170507* Ttuczen torowy (kruszywo) zawierajClCYsubstancie niebezpieczne 1400

7 170903*
Inne odpady z budowy, remont6w i demontazu (w tym odpady 2800

zmieszane) zawierajClce substancje niebezpieczne

8 191211* Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 1200
mechanicznej obr6bki odpad6w zawieraiace substancie niebezpieczne

9 191301*
Odpady state z oczyszczania gleby i ziemi zawierajqce substancje 1800

niebezpieczne

10 191303*
Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierajqce substancje 2800

niebezpieczne
*odpady nlebezpleczne

Tabela nr 16. Rodzaje i ilosci odpad6w przewidywanych do przetworzenia w instalacji
rozbijania emulsji w procesie R9

Kody
lIose

Lp. Rodzaje odpad6w odpad6w
odpad6w (Mg/rok)

1 1201 09*
Odpadowe emulsje i roztwory z obr6bki metali niezawierajqce 1500

chlorowc6w
2 1301 05* Emulsje olejowe niezawierajqce zwiqzk6w chlorowcoorganicznych 1500

3 130205*
Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe nie zawierajqce 1500

zwiClZk6w chlorowcoorganicznych
4 130206* Syntetyczne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe 1500

5 130207*
Oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe tatwo ulegajqce 1500

biodeQradacji
6 130208* Inne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe 1500

7 130801* Szlamy lub emulsje z odsalania 1500

8 130802* Inne emulsje 1500

9 190207* Oleje i koncentraty z separacji 1500
*odpady nlebezpleczne
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2.2. Miejsce i dopuszczone metody przetwarzania odpad6w:

Przetwarzanie odpad6w prowadzone jest w lUO w Tczewie przy ul. Malinowskiej 24, kt6re
na podstawie zatqcznika nr 1 do ustawy 0 odpadach zaliczone zostaty do proces6w:
R 12 - wymiana odpad6w w celu poddania ich kt6remukolwiek z proces6w wymienionych
w pozycji R1-R11 Uezeli nie istnieje inny wtasciwy kod R, moze to obejmowac procesy
wst~pne poprzedzajqce przetwarzanie wst~pne odpad6w, jak np. demontaz, sortowanie,
kruszenie, zag~szczanie, granulacj~, suszenie, rozdrabnianie, kondycjonowanie,
przepakowywanie, separacj~, tworzenie mieszanek lub mieszanie przed poddaniem
kt6remukolwiek z proces6w wymienionych w poz. R1-R11)
R5 - recykling lub odzysk innych materiat6w nieorganicznych oraz
R9 - powt6rna rafinacja lub inne sposoby ponownego uzycia 0lej6w.
R13 - magazynowanie odpad6w poprzedzajqce kt6rykolwiek z proces6w wymienionych w
pozycji R1-R12 (z wyjqtkiem wst~pnego magazynowania u wytw6rcy)

2.3. Opis proces6w technologicznych

Pr6bki szlam6w, osad6w i gleby, po przywiezieniu do zaktadu Sq poddawane analizie i na
podstawie stopnia zawartosci wody, oleju i zawiesiny opadajqcej oraz zawartosci suchej
masy (s. m.), dzielone, pod wzgl~dem technologicznym na nast~pujqce kategorie:

• grupa AI zawartosc oleju do 2%, sucha masa ponizej 2%
• grupa Bf zawartosc oleju powyzej 2%, sucha masa powyzej 4%
• grupa Cf zawartosc oleju ponizej 2%, sucha masa powyzej 4%
• grupa Of szmaty, opakowania itp.
• grupa Ef piaski i gleby
• grupa Ff grupa mieszana

Postepowanie z odpadami grupy "A"

Odpady 0 niskiej zawartosci suchej masy i oleju kierowane Sq do wtasnej, tr6jstopniowej
OWl w Gdansku, gdzie poddane Sq przetworzeniu w stosowanych tam procesach
technologicznych.

Postepowanie z odpadami grupy "B" (sedymentacja)

Odpady zag~szczane Sq na wir6wce do uzyskania zawartosci suchej masy powyzej 25%.
Faza ciekfa z wir6wki kierowana jest do OWl w Gdansku, a faza olejowa do docelowego
odbiorcy lub do dalszej rafinacji. Osad, odstrzeliwany z wir6wki po zmieszaniu z wapnem i
trocinami w celu nadania mu zqdanego przez odbiorc~ stopnia zestalenia
i gruzetkowatosci przekazywany jest do uprawnionych odbiorc6w do dalszego przetwarzania.

Postepowanie z zageszczonymi odpadami grupy "C"

Szlamy (r6wniez odpady wydobywcze 0 znacznej zawartosci suchej masy) kierowane Sq do
zwirowych wanien ociekowych (zwir w razie potrzeby technologicznej, dla poprawy procesu
filtracji zast~powany jest w~glem lub antracytem), w kt6rych nast~puje ich zag~szczenie w
wyniku odsqczenia frakcji ptynnej, az do osiqgni~cia zawartosci suchej masy powyzej 25%.
Odcieki z wanien dofqczane do frakcji wodnej po wir6wce Sq kierowane do OWl w Gdansku.
Osady, podobnie jak osad powstajqcy w wyniku przetwarzania odpad6w z grupy "B", po
zmieszaniu z wapnem i trocinami w klasyfikatorze celu nadania im zqdanego przez odbiorc~
stopnia zestalenia i gruzetkowatosci Sq przekazywane do uprawnionych odbiorc6w do
dalszego przetwarzania.
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Postepowanie z odpadami grupy ,,0"

luzyte czysciwo (szmaty), opakowania i tym podobne odpady pochodzqce z dziatalnosci
sp6tki oraz przyj~te od zewn~trznych dostawc6w podlegajq segregacji mechanicznej
i hydraulicznej, a w razie potrzeby i procesowi prania p~cherzykowego.

Postepowanie z odpadami grupy " E"

laolejone piaski poddawane Sq segregacji na klasyfikatorach sitowych, suchych w celu
wysegregowania z nich wi~kszych odpad6w typu drewno, tworzywa sztuczne, guma,
tkaniny, ztom itp. A nast~pnie myte w kqpielach wodnych (pranie p~cherzykowe)
z dodatkiem detergent6w. luzyte kqpiele dotqczane do wody z wir6wki i z wanien
ociekowych kierowane Sq na OWl w Gdansku a czysty piasek jako minerat kierowany jest
do uprawnionych odbiorc6w.
Cz~sc zaolejonych piask6w i gleb, kt6rych oczyszczanie bytoby nieuzasadnione
ekonomicznie i ekologicznie (znaczne zuzycie wody i energii oraz duza ilosc wytworzonych,
zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi, sciek6w) tqcznie z osadami z wir6wek i
wanien ociekowych jest zag~szczana i wysytana do uprawnionych odbiorc6w, gt6wnie do
odzysku.

Postepowanie z odpadami grupy "F"

Odpady tej grupy poddawane Sq wst~pnej segregacji w specjalnie wykonanym klasyfikatorze
odpad6w, w kt6rym nast~powat b~dzie rozdziat mieszaniny na poszczeg61ne frakcje
technologiczne (grupy). Odpady tak rozdzielone traktowane b~dq nast~pnie w spos6b
wtasciwy dla danej grupy (A, 8, C, 0, lub E ) lub kierowane bezposrednio do uprawnionych
odbiorc6w.

Spos6b postepowania z mieszaninami olejowymi.

l OWl w Gdansku do zaktadu w Tczewie dostarczane Sq r6wniez mieszaniny olejowe
pochodzqce z odseparowanych w6d zaolejonych, kt6re zawierajq znaczne zawartosci wody
morskiej oraz emulsji olejowo-wodnych powstatych w wyniku dziatania mechanicznego
(emulgacja mechaniczna - kryzy, wirniki, pompy ...) jak r6wniez emulsji powstatych w wyniku
dziatania srodk6w powierzchniowo czynnych uzywanych przez zatogi statk6w (gt6wnie
detergent6w) do mycia urzqdzen w maszynowni.
Mieszaniny olejowe, 0 kt6rych mowa, wydzielone zostajq z odpad6w ptynnych w procesie
technologicznym ich przetwarzania w Oczyszczalni W6d laolejonych w Gdansku.

Odpady te zostajq przepompowane do zbiornik6w gdzie w wyniku stosowania proces6w
fizyko - chemicznych nast~puje grawitacyjne oddzielenie si~ od oleju znacznej cz~sci
zawartej w nim frakcji wodnej. Frakcja ta poprzez zbiornik retencyjny jest transportowana do
OWl w Gdansku.
Cz~sc tak pozyskanego oleju kierowana jest bezposrednio do odbiorc6w docelowych a
cz~sc, z duzq zawartosciq cz~sci statych, pompowana jest do wir6wki, gdzie w spos6b
mechaniczny nast~puje rozdziat mieszaniny na trzy fazy: olejowq, wodnq i szlam.
Mieszaniny olejowe, kt6re w swoim sktadzie zawierajq odwirowany szlam oraz mut
z wtr~tami cz~sci statych (piasek, rdza, farba itp.) przekazywane Sq do wykorzystania
gt6wnie w produkcji kruszywa lekkiego uprawnionym podmiotom.
Jako dodatki zag~szczajqce do zaolejonych szlam6w, mut6w i osad6w zuzywanych b~dzie
okoto 500 Mg/rok trocin oraz innych odpad6w sypkich w tym w~gla aktywnego. Po
zag~szczeniu odpady kierowane Sq do uprawnionego odbiorcy.
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2.4 Wyszczeg61nienie rodzaj6w i ilosci odpad6w powstajqcych w wyniku przetwarzania

Tabela 17 - Rodzaje i ilosci odpad6w powstajqcych w wyniku przetwarzania w instalacjach
czterech separator6w rafinacyjnych

Kody
/lose

Lp. Rodzaje odpad6w odpad6w
odpad6w (Mg/rok)

1 130205*
Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe nie zawierajqce

zwiqzk6w chlorowcoorganicznych 2000
2 130206* Syntetyczne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe 1000

3 130207*
Oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe tatwo ulegajqce 1000

biodegradacji
4 130208* Inne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe 5000
5 130899* Inne nie wymienione odpady olejowe 8000
6 191103* Uwodnione odpady ciekte 4000
7 19 11 04* Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw 4000

*odpady nlebezpleczne

Tabela 18 - Rodzaje i ilosci odpad6w powstajqcych w wyniku przetwarzania w instalacji
wir6wki talerzowej

Kody /lose
Lp. Rodzaje odpad6w odpad6wodpad6w (Mg/rok)

1 130205* Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe nie zawierajqce 1500zwiqzk6w chlorowcoorganicznych
2 130206* Syntetyczne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe 1500

3 130207* Oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe tatwo ulegajqce 1500biodegradacji
4 130208* Inne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe 1500
5 130899* Inne niewymienione odpadyolejowe 1500

6 190205* Szlamy z fizykochemicznej przer6bki odpad6w zawierajqce 100
substancje niebezpieczne

7 19 11 03* Uwodnione odpady ciekte 400
*odpady niebezpieczne

Tabela 19 - Rodzaje i ilosci odpad6w powstajqcych w wyniku przetwarzania w instalacji
wanien ociekowych

Kody /lose
Lp. Rodzaje odpad6w odpad6wodpad6w (Mg/rok)

1 190203 Wst~pnie przemieszane odpady sktadajqce si~ wytqcznie Z odpad6w 800innych nit niebezpieczne

2 190204* Wst~pnie przemieszane odpady sktadajqce si~ z co najmniej 1500jednego rodzaju odpad6w niebezpiecznych

3 190205* Szlamy z fizykochemicznej przer6bki odpad6w zawierajqce 1500substancje niebezpieczne

4 190206 Szlamy z fizykochemicznej przer6bki odpad6w inne nit wymienione 1500w 190205
5 19 02 11* Inne odpady zawierajqce substancje niebezpieczne 3800
6 19 1209 Mineraty (np. piasek, kamienie) 800

*odpady nlebezpleczne
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Tabela 20 - Rodzaje ilosci odpad6w powstajqcych w wyniku przetwarzania w instalacji
klasyfikatora

Kody /lose
Lp. Rodzaje odpad6w odpad6wodpad6w (Mg/rok)
1 19 1202 Metale telazne 50
2 19 12 03 Metale nietelazne 20
3 191204 Tworzywa sztuczne i guma 500
4 19 1205 Szkto 150
5 19 12 07 Drewno inne nit wymienione w 19 12 06 250
6 191211* Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 2300mechanicznej obr6bki odpad6w zawierajqce substancje niebezpieczne

7 19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 1 100
mechanicznej obr6bki odpad6w inne nit wymienione w 19 12 11

*odpady nlebezpleczne

Tabela 21 - Rodzaje i ilosci odpad6w powstajqcych w wyniku przetwarzania w instalacji
mieszalnika

Kody /lose
Lp. Rodzaje odpad6w odpad6wodpad6w (Mg/rok)

1 191211* Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 3200mechanicznej obr6bki odpad6w zawierajgce substancje niebezpieczne
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z

2 19 12 12 mechanicznej obr6bki odpad6w inne nit wymienione w 19 12 11 1500
(ptynne)

*odpady nlebezpleczne

Tabela 22 - Rodzaje i ilosci odpad6w powstajqcych w wyniku przetwarzania w instalacji
"pralnicy"

Kody /lose
Lp. Rodzaje odpad6w odpad6wodpad6w (Mglrok)
1 1902 11* Inne odpady zawierajqce substancje niebezpieczne 1300
2 19 1202 Metale telazne 100
3 19 12 03 Metale nietelazne 50
4 191204 Tworzywa sztuczne i guma 150
5 19 1208 Tekstylia 190
6 19 1209 Mineraty (np. piasek i kamienie) 1 200

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z
7 191212 mechanicznej obr6bki odpad6w inne nit wymienione w 19 12 11 800

(ptynne)

8 19 1302
Odpady state z oczyszczania gleby i ziemi inne nit wymienione w 19 300

1301
*odpady nlebezpleczne

Tabela 23 - Rodzaje i ilosci odpad6w powstajqcych w wyniku przetwarzania w instalacji
rozbijania emulsji

Kody
/lose

Lp. Rodzaje odpad6w odpad6w
odpad6w (Mg/rok)

1 130205*
Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe nie zawierajqce 500

zwiqzk6w chlorowcoorganicznych
2 130206* Syntetyczne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe 500
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/lose
Lp.

Kody Rodzaje odpad6w odpad6w
odpad6w (Mglrok)

3 130207*
Oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe tatwo ulegajqce 500

biodegradacji
4 130208* Inne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe 500
5 130899* Inne nie wymienione odpady olejowe 500
6 190207* Oleje i koncentraty z separacji 500
7 19 11 03* Uwodnione odpady ciekte 1000

*odpady nlebezpleczne

3. Okresli6 wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie odpad6w

3.1. Rodzaje odpad6w przewidywanych do zbierania

Tabela 24 - Rodzaje zbieranych odpad6w

Lp. Kody Rodzaje odpad6w
odpad6w

1 01 01 02 Odpady z wydobywania kopalin innych nit rudy metali

2 01 0504 Ptuczki i odpady wiertnicze z odwiert6w wody stodkiej

3 01 0505* Ptuczki i odpady wiertnicze zawierajqce rop~ naftowq

4 01 0506* Ptuczki i odpady wiertnicze zawierajqce substancje niebezpieczne

5 01 0507 Ptuczki wiertnicze zawierajqce baryt i odpady inne nit wymienione w 01 05 05 i 01 05
06

6 01 0508
Ptuczki wiertnicze zawierajqce chlorki i odpady inne nit wymienione w 01 0505 i 01

0506
7 01 0599 Inne niewymienione odpady

8 0201 01 Osady z mycia i czyszczenia

9 0201 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wytqczeniem opakowan)

10 020301 Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowc6w

11 020380
WyUoki, osady i inne odpady z przetw6rstwa produkt6w roslinnych (z wytqczeniem 02

0381)
12 020399 Inne niewymienione odpady

13 020402 Nienormatywny w~glan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)
14 020680 Nieprzydatne do wykorzystania Uuszcze spotywcze

15 0301 04* Trociny, wi6ry, scinki, drewno, ptyta wi6rowa i fornir zawierajqce substancje
niebezpieczne

16 0301 05 Trociny, wi6ry, scinki, drewno, ptyta wi6rowa i fornir inne nit wymienione w 03 01 04
17 0402 10 Substancje organiczne z produkt6w naturalnych (np. Uuszcze, woski)

18 040216* Barwniki i pigmenty zawierajqce substancje niebezpieczne

19 0402 17 Barwniki i pigmenty inne nit wymienione w 0402 16

20 040221 Odpady z nieprzetworzonych wt6kien tekstylnych
21 040222 Odpady z przetworzonych wt6kien tekstylnych

22 040299 Inne niewymienione odpady

23 0501 07* Kwasne smoty
24 0501 08* Inne smoty

25 0501 09* Osady z zaktadowych oczyszczalni sciek6w zawierajqce substancje niebezpieczne
26 0501 15* Zutyte naturalne materiaty filtracyjne (np. gliny, ity)
27 0501 17 Bitum
28 0501 99 Inne niewymienione odpady
29 050601* Kwasne smoty
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Lp. Kody Rodzaje odpad6wodpad6w
30 050603* Inne smoty
31 050799 Inne niewymienione odpady
32 060201* Wodorotlenek wapniowy
33 060204* Wodorotlenek sodowy i potasowy
34 061302* Zutyty w~giel aktywny (z wytqczeniem 06 07 02)
35 061303 Czysta sadza
36 061305* Sadza zawierajqca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi

37 0701 80 Wapno pokarbidowe niezawierqjqce substancji niebezpiecznych (inne nit
wymienione w 07 01 08)

38 0702 14* Odpady z dodatk6w zawierajqce substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory,
stabilizatory)

39 0702 15 Odpady z dodatk6w inne nit wymienione w 07 02 14

40 070508* Inne pozostatosci podestylacyjne i poreakcyjne
41 070608* Inne pozostatosci podestylacyjne i poreakcyjne

42 0706 11* Osady z zaktadowych oczyszczalni sciek6w zawierajqce substancje niebezpieczne

43 0706 12 Osady z zak+adowych oczyszczalni sciek6w inne nit wymienione w 07 06 11

44 070710* Inne zutyte sorbenty i osady pofiltracyjne

45 0801 16* Szlamy wodne zawierajqce farby i lakiery inne nit wymienione w 0801 15
46 0801 20 Zawiesiny wodne farb lub lakier6w inne nit wymienione w 08 01 19
47 08 01 21 * Zmywacz farb lub lakier6w
48 080417* Olej tywiczny
49 1001 04* Popio+y lotne i py+yz koU6w z paliw p+ynnych
50 1001 05 State odpady z wapniowych metod odsiarczania gaz6w odlotowych

51 1001 06
Produkty z wapniowych metod odsiarczania gaz6w odlotowych odprowadzane w

postaci szlamu
52 1001 18* Odpady z oczyszczania gaz6w odlotowych zawierajqce substancje niebezpieczne

53 100119
Odpady z oczyszczania gaz6w odlotowych inne nit wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i

1001 18
Mieszaniny popio+6w lotnych i odpad6w statych z wapniowych metod odsiarczania

54 1001 82 gaz6w odlotowych (metody suche i p6+suche odsiarczania spalin oraz spalanie w
z+otu fluidalnym)

55 1201 12* Zutyte woski i Uuszcze

56 120199* Inne niewymienione odpady
57 130501* Odpady state z piaskownik6w i z odwadniania olej6w w separatorach

58 130502* Szlamy z odwadniania olej6w w separatorach

59 130503* Szlamy z kolektor6w

60 130508* Mieszanina odpad6w z piaskownik6w i z odwadniania olej6w w separatorach

61 130702* Benzyna

62 130880* Zaolejone odpady state ze statk6w
Opakowania zawierajqce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi

63 1501 10* zanieczyszczone (np. srodkami ochrony roslin I i II klasy toksycznosci - bardzo
toksyczne i toksyczne)

Sorbenty, materia+y filtracyjne (w tym filtry olejowe nieuj~te w innych grupach),
64 150202* tkaniny do wycierania (np. szmaty, scierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone

substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
65 1601 07* Filtry olejowe

66 160709* Odpady zawierajqce inne substancje niebezpieczne

67 1681 01* Odpady wykazujqce w+asciwosci niebezpieczne

68 1681 02 Odpady inne nit wymief1ione w 16 81 01
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Lp. Kody Rodzaje odpad6w
odpad6w

69 170203 Tworzywa sztuczne

70 170204*
Odpady drewna, szkfa i tworzyw sztucznych zawierajqce lub zanieczyszczone

substancjami niebezpiecznymi (podkfady kolejowe)
71 170303* Smofa i produkty smofowe

72 170409* Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

73 170410* Kable zawierajqce rop~ naftowq, smof~ i inne substancje niebezpieczne

74 170503* Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierajqce substancje niebezpieczne (np. PCB)

75 170507* Tfuczer'l torowy (kruszywo) zawierajqcy substancje niebezpieczne

76 170903*
Inne odpady z budowy, remont6w i demontatu (w tym odpady zmieszane)

zawierajqce substancje niebezpieczne

77 190203
Wst~pnie przemieszane odpady skfadajqce si~ wyfqcznie z odpad6w innych nit

niebezpieczne

78 190204*
Wst~pnie przemieszane odpady skladajqce si~ z co najmniej jednego rodzaju

odpad6w niebezpiecznych
79 190205* Szlamy z fizykochemicznej przer6bki odpad6w zawierajqce substancje niebezpieczne

80 190206 Szlamy z fizykochemicznej przer6bki odpad6w inne nit wymienione w 19 02 05

81 190211* Inne odpady zawierajqce substancje niebezpieczne

82 190802 Zawartosc piaskownik6w

83 190809 Tfuszcze i mieszaniny olej6w z separacji olej/woda zawierajqce wyfqcznie oleje
jadalne i tluszcze

84 1908 10* Tfuszcze i mieszaniny olej6w z separacji olej/woda inne nit wymienione w 19 08 09

85 19 08 11* Szlamy zawierajqce substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania sciek6w
przemysfowych

86 1908 12 Szlamy z biologicznego oczyszczania sciek6w przemysfowych inne nit wymienione w
1908 11

87 190813* Szlamy zawierajqce substancje niebezpieczne z innego nit biologiczne oczyszczania
sciek6w przemysfowych

88 1998 14 Szlamy z innego nit biologiczne oczyszczania sciek6w przemysfowych inne nit
wymienione w 190813

89 190904 Zutyty w~giel aktywny

90 191102* Kwasne smoly

91 19 11 05* Osady z zakfadowych oczyszczalni sciek6w zawierajqce substancje niebezpieczne

92 19 1204 Tworzywa sztuczne i guma
93 19 1205 Szkfo
94 19 12 07 Drewno inne nit wymienione w 19 12 06
95 19 1208 Tekstylia
96 19 1209 Minerafy (np. piasek, kamienie)

97 191211* Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obr6bki
odpad6w zawierajqce substancje niebezpieczne

98 1912 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obr6bki
odpad6w inne nit wymienione w 19 12 11

99 191301* Odpady stale z oczyszczania gleby i ziemi zawierajqce substancje niebezpieczne

100 191303* Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierajqce substancje niebezpieczne

101 19 1307* Odpady ciekfe i st~tone uwodnione odpady ciekfe (np. koncentraty) z oczyszczania
w6d podziemnych zawierajqce substancje niebezpieczne

102 2001 10 Odziet

103 2001 11 Tekstylia
104 2001 25 Oleje i tluszcze jadalne
105 2001 26* Oleje i tluszcze inne nit wymienione w 20 01 25
106 2001 38 Drewno inne nit wymienione w 2001 37
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Lp. Kody
Rodzaje odpad6wodpad6w

107 2001 39 Tworzywa sztuczne
108 2001 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w spos6b selektywny

* odpady nlebezpleczne

3.2 Miejsce zbierania odpad6w

Odpady zbierane Sq na terenie lUO w Tczewie przy ul. Malinowskiej 24.

3.3. Warunki zbierania odpad6w

Przyjmowane do lUO w Tczewie odpady Sq gromadzone w spos6b kt6ry pozwala
na bezkolizyjne kierowanie ich na poszczeg61ne linie przer6bcze na kt6rych Sq przetwarzane
w odpowiednich, opisanych wczesniej procesach technologicznych. Cz~sc jednak odpad6w
po zebraniu ilosci transportowej przekazywana jest na zewnqtrz do uprawnionych
posiadaczy odpad6w. W okreslonych rodzajach zbiornik6w, po ich kazdorazowym
wyczyszczeniu, cyklicznie gromadzone Sq odpady 0 ustalonych kodach. Dopuszcza si~
mieszanie odpad6w niebezpiecznych r6znych rodzaj6w, mieszanie odpad6w
niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, a takze mieszanie odpad6w
niebezpiecznych z substancjami, materiafami lub przedmiotami, jezeli ich zmieszanie sfuzy
poprawie bezpieczer'lstwa proces6w przetwarzania odpad6w powstafych po zmieszaniu i
jezeli w wyniku prowadzenia tych proces6w nie nastqpi wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia
ludzi lub srodowiska r6wniez jesli nie sprzeciwia si~ takiemu post~powaniu odbiorca
zmieszanych odpad6w.
Sp6fka "CO MAL" dysponuje specjalistycznym sprz~tem, mozliwosciami technicznymi
i organizacyjnymi pozwalajqcymi nalezycie wykonywac dziafalnosc w zakresie zbierania
odpad6w. lafoga okresowo kierowana jest na szkolenia. Sp6fka dysponuje wystarczajqcq
ilosciq odpowiednich pojazd6w, w tym HDS, ilosciq pojemnik6w i kontener6w
odpowiadajqcych wymaganiom ochrony srodowiska.

4. Magazynowanie odpad6w wytwarzanych, przetwarzanych, powstafych w wyniku
przetworzenia oraz odpad6w zbieranych.

Odpady w zaleznosci od ich konsystencji lokowane Sq selektywnie w szczennych
metalowych lub wykonanych z tworzyw sztucznych beczkach, kanistrach, w kartonowych
beczkach, w stalowych zamykanych kontenerach, w kwasoodpornych pojemnikach, w
jednym z dwu przeznaczonych do gromadzenia odpad6w magazynie lub w pomieszczeniach
garazowych (byfe garaze). Jedynie kontener, w kt6rym lokowane Sq odpady stalowe (metale
zelazne) ustawiony jest przy zewn~trznej scianie budynku, w kt6rym funkcjonuje koUownia.

Tabela 25 - Rodzaje odpad6w magazynowanych w pojemnikach (beczki, mausery,
kontenery), w zadaszonych, zamykanych byfych garazach

Lp. Kody
Rrodzaje odpad6wodpad6w

1 02 01 01 Osady z mycia i czyszczenia

2 0201 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wytqczeniem opakowar'l)

3 020380
WyHoki, osady i inne odpady z przetw6rstwa produkt6w roslinnych (z

wytqczeniem 02 03 81)
4 020402 Nienormatywny w~glan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)

5 020680 Nieprzydatne do wykorzystania Huszcze spozywcze

6 0402 10 Substancje organiczne z produkt6w naturalnych (np. Huszcze, woski)

7 0402 16* Barwniki i pigmenty zawierajqce substancje niebezpieczne
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Lp. Kody Rrodzaje odpad6w
odpad6w

8 040217 Barwniki i pigmenty inne nit wymienione w 04 02 16

9 040221 Odpady z nieprzetworzonych wt6kien tekstylnych

10 040222 Odpady z przetworzonych wt6kien tekstylnych

11 040299 Inne niewymienione odpady

12 0501 07* Kwasne smoty

13 0501 08* Inne smoty

14 0501 09*
Osady z zaktadowych oczyszczalni sciek6w zawierajqce substancje

niebezpieczne
15 0501 15* Zutyte naturalne materiaty filtracyjne (np. gliny, Hy)

16 0501 99 Inne niewymienione odpady

17 050601* Kwasne smoty

18 050603* Inne smoty

19 050799 Inne niewymienione odpady

20 060201* Wodorotlenek wapniowy

21 060204* Wodorotlenek sodowy i potasowy

22 061302* Zutyty w~giel aktywny (z wytqczeniem 06 07 02)
23 061303 Czysta sadza
24 061305* Sadza zawierajqca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi

25 0701 80 Wapno pokarbidowe niezawierqjqce substancji niebezpiecznych (inne nit
wymienione w 07 01 08)

26 070508* Inne pozostatosci podestylacyjne i poreakcyjne
27 070608* Inne pozostatosci podestylacyjne i poreakcyjne

28 0706 11* Osady z zaktadowych oczyszczalni sciek6w zawierajqce substancje
niebezpieczne

29 070612 Osady z zaktadowych oczyszczalni sciek6w inne nit wymienione w 07 06 11

30 0801 21* Zmywacz farb lub lakier6w
31 080417* Olej tywiczny
32 1201 12* Zutyte woski i Uuszcze

33 130501* Odpady state z piaskownik6w i z odwadniania olej6w w separatorach
34 130502* Szlamy z odwadniania olej6w w separatorach
35 130503* Szlamy z kolektor6w
36 130508* Mieszanina odpad6w z piaskownik6w i z odwadniania olej6w w separatorach
37 130880* Zaolejone odpady state ze statk6w

Opakowania zawierajqce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi
38 1501 10* zanieczyszczone (np. srodkami ochrony roslin I i II klasy toksycznosci - bardzo

toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nieuj~te w innych grupach),

39 150202* tkaniny do wycierania (np. szmaty, scierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

40 1601 07* Filtry olejowe

41 1681 01* Odpady wykazujqce wtasciwosci niebezpieczne
42 1681 02 Odpady inne nit wymienione w 16 81 01

43 190203 Wst~pnie przemieszane odpady sktadajqce si~ wytqcznie z odpad6w innych nit
niebezpieczne

44 190204* Wst~pnie przemieszane odpady sktadajqce si~ z co najmniej jednego rodzaju
odpad6w niebezpiecznych

45 190205* Szlamy z fizykochemicznej przer6bki odpad6w zawierajqce substancje
niebezpieczne

46 190206 Szlamy z fizykochemicznej przer6bki odpad6w inne nit wymienione w 19 02 05
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Lp. Kody Rrodzaje odpad6wodpad6w
47 190802 Zawartosc piaskownik6w

48 190809 T+uszcze i mieszaniny olej6w z separacji olej/woda zawierajqce wy+qcznie oleje
jadalne i Uuszcze

49 190810* T+uszcze i mieszaniny olej6w z separacji olej/woda inne niz wymienione w 19 08
09

50 1908 11* Szlamy zawierajqce substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania
sciek6w przemys+owych

51 190812 Szlamy z biologicznego oczyszczania sciek6w przemys+owych inne niz
wymienione w 19 08 11

52 190813* Szlamy zawierajqce substancje niebezpieczne z innego niz biologiczne
oczyszczania sciek6w przemys+owych

53 1908 14 Szlamy z innego niz biologiczne oczyszczania sciek6w przemys+owych inne niz
wymienione w 19 08 13

54 190904 Zuzyty w~giel aktywny
55 19 11 02* Kwasne smo+y

56 19 11 05* Osady z zak+adowych oczyszczalni sciek6w zawierajqce substancje
niebezpieczne

57 191211* Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obr6bki
odpad6w zawierajqce substancje niebezpieczne

58 191303* Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierajqce substancje niebezpieczne

59 191307* Odpady ciek+e i st~zone uwodnione odpady ciek+e (np. koncentraty) z
oczyszczania w6d podziemnych zawierajqce substancje niebezpieczne

60 2001 25 Oleje i Uuszcze jadalne
61 2001 26* Oleje i Uuszcze inne niz wymienione w 20 01 25

* odpady nlebezpleczne

Tabela 26 - Rodzaje odpad6w magazynowanych w pojemnikach (beczki, mausery,
kontenery), w zadaszonych, zamykanych magazynach przylegtych do maszynowni

Lp. Kody Rodzaje odpad6wodpad6w

1 0702 14*
Odpady z dodatk6w zawierajqce substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory,

stabilizatory)
2 070215 Odpady z dodatk6w inne niz wymienione w 0702 14

3 0707 10* Inne zuzyte sorbenty i osady pofiltracyjne

4 0801 16* Szlamy wodne zawierajqce farby i lakiery inne niz wymienione w 08 01 15
5 0801 20 Zawiesiny wodne farb lub lakier6w inne niz wymienione w 08 01 19
6 1001 04* Popio+y lotne i py+yz koU6w z paliw p+ynnych
7 1001 05 State odpady z wapniowych metod odsiarczania gaz6w odlotowych

8 1001 06
Produkty z wapniowych metod odsiarczania gaz6w odlotowych odprowadzane w

postaci szlamu
9 1001 18* Odpady z oczyszczania gaz6w odlotowych zawierajqce substancje niebezpieczne

10 1001 19
Odpady z oczyszczania gaz6w odlotowych inne niz wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i

1001 18
Mieszaniny popio+6w lotnych i odpad6w sta+ych z wapniowych metod odsiarczania

11 1001 82 gaz6w odlotowych (metody suche i p6+suche odsiarczania spalin oraz spalanie w
z+ozu fluidalnym)

12 1201 99* Inne niewymienione odpady

13 170203 Tworzywa sztuczne

14 170204*
Odpady drewna, szk+a i tworzyw sztucznych zawierajqce lub zanieczyszczone

substancjami niebezpiecznymi (podk+ady kolejowe)
15 170303* Smo+a i produkty smo+owe

16 170407 Mieszaniny metali
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Lp. Kody Rodzaje odpad6w
odpad6w

17 1704 11 Kable inne nit wymienione w 17 04 10

18 170409* Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

19 170410* Kable zawierajqce ropE;!naftowq, smof~ i inne substancje niebezpieczne

20 19 02 11* Inne odpady zawierajqce substancje niebezpieczne

21 19 1202 Metale telazne

22 19 12 03 Metale nietelazne

23 19 1204 Tworzywa sztuczne i guma

24 191205 Szkfo

25 19 12 07 Drewno inne nit wymienione w 19 12 06

26 19 1208 Tekstylia

27 2001 10 Odziet

28 20 01 11 Tekstylia

29 2001 38 Drewno inne nit wymienione w 20 01 37

30 2001 39 Tworzywa sztuczne

31 2001 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w spos6b selektywny
* odpady niebezpieczne

Tabela 27 - Rodzaje odpad6w magazynowanych w zbiornikach 0 poj. 45 m3 kazdy,
posadowionych na utwardzonym podtozu

Lp. Kody Rodzaje odpad6wodpad6w
1 0501 03* Osady z dna zbiornik6w

2 0501 05* Wycieki ropy naftowej

3 0501 06* Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urzqdzen
4 05 01 11* Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw

5 0501 12* Ropa naftowa zawierajqca kwasy

6 1201 07* Odpadowe oleje mineralne z obr6bki metali niezawierajqce chlorowc6w (z
wyfqczeniem emulsji i roztwor6w)

7 1201 09* Odpadowe emulsje i roztwory z obr6bki metali niezawierajqce chlorowc6w

8 120110* Syntetyczne oleje z obr6bki metali
9 1201 19* Oleje z obr6bki metali fatwo ulegajqce biodegradacji
10 130105* Emulsje olejowe niezawierajqce zwiqzk6w chlorowcoorganicznych
11 130110* Mineralne oleje hydrauliczne niezawierajqce zwiqzk6w chlorowcoorganicznych
12 130111* Syntetyczne oleje hydrauliczne
13 1301 12* Oleje hydrauliczne fatwo ulegajqce biodegradacji

14 130113* Inne oleje hydrauliczne

15 130205* Mineralne oleje silnikowe, przekfadniowe i smarowe niezawierajqce zwiqzk6w
chlorowcoorganicznych

16 130206* Syntetyczne oleje silnikowe, przekfadniowe i smarowe
17 130207* Oleje silnikowe, przekfadniowe i smarowe fatwo ulegajqce biodegradacji

18 130208* Inne oleje silnikowe, przekfadniowe i smarowe

19 130307* Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nosniki ciepfa
niezawierajqce zwiqzk6w chlorowcoorganicznych

20 130308* Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nosniki ciepfa inne nit
wymienione w 13 03 01

21 130309* Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nosniki ciepfa fatwo ulegajqce
biodegradacji

22 1303 10* Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nosniki ciepfa
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Lp. Kody Rodzaje odpad6wodpad6w
23 130506* Olej z odwadniania olej6w w separatorach

24 130701* Olej opa+owy i olej nap~dowy
25 130703* Inne paliwa (w+"Icznie z mieszaninami)

26 130801* Szlamy lub emulsje z odsalania

27 130802* Inne emulsje

28 130899* Inne niewymienione odpady

29 160708* Odpady zawieraj"lce rop~ naftow"l lub jej produkty
30 160709* Odpady zawieraj"lce inne substancje niebezpieczne
31 190207* Oleje i koncentraty z separacji

* odpady nlebezpleczne

Tabela 28 - Rodzaje odpad6w magazynowanych w zbiorniku 0 pojemnosci 16 m3

posadowionym w wannie przeciwrozlewowej

Lp. Kody Rodzaje odpad6wodpad6w
1 130702* Benzyna

2 160708* Odpady zawieraj"lce rop~ naftow"l lub jej produkty
3 160709* Odpady zawieraj"lce inne substancje niebezpieczne

* odpady nlebezpleczne

Tabela 29 - Rodzaje odpad6w magazynowanych w zbiorniku magazynowym 0 pojemnosci
15 m3 posadowionym w wannie przeciwrozlewowej

Lp. Kody Rodzaje odpad6wodpad6w
1 01 01 02 Odpady z wydobywania kopalin innych nit rudy metali

2 01 0504 P+uczki i odpady wiertnicze z odwiert6w wody stodkiej

3 01 0505* P+uczki i odpady wiertnicze zawieraj"lce rop~ naftow"l

4 01 0506* P+uczki i odpady wiertnicze zawieraj"lce substancje niebezpieczne

5 01 0507
P+uczki wiertnicze zawieraj"lce baryt i odpady inne nit wymienione w 01 0505 i 01 05

06

6 01 0508
Ptuczki wiertnicze zawieraj"lce chlorki i odpady inne nit wymienione w 01 0505 i 01

0506
7 01 0599 Inne niewymienione odpady

* odpady nlebezpleczne

Tabela 30 - Rodzaje odpad6w magazynowanych w zbiorniku 0 pojemnosci 40 m3

posadowionym na utwardzonym pod~oi:u

Lp. Kody Rodzaje odpad6w
odpad6w

1 170503* Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawieraj"lce substancje niebezpieczne (np. PCB)

2 170507* Ttuczeri torowy (kruszywo) zawieraj"lcy substancje niebezpieczne

3 170903*
Inne odpady z budowy, remont6w i demontatu (w tym odpady zmieszane)

zawierajClce substancje niebezpieczne

4 19 1209 Minera+y (np. piasek, kamienie)

5 191301* Odpady stale z oczyszczania gleby i ziemi zawieraj"lce substancje niebezpieczne
* odpady nlebezpleczne
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Tabela 31 - Rodzaje odpad6w magazynowanych luzem w pomieszczeniu wydzielonym
z maszynowni

Lp.
Kody Rodzaje odpad6w

odpad6w

1 0301 04*
Trociny, wi6ry, scinki, drewno, plyta wi6rowa i fornir zawierajqce substancje

niebezpieczne
2 0301 05 Trociny, wi6ry, scinki, drewno, plyta wi6rowa i fornir inne nit wymienione w 03 01 04

3 0501 17 Bitum - w kontenerach
* odpady niebezpieczne

Tabela 32 - Rodzaje odpad6w magazynowanych w zamkni~tych przystosowanych do tego
celu pojemnikach umieszczonych przed wejsciem do maszynowni

Lp. Kody Rodzaje odpad6w
odpad6w

1 1001 01 Zutle, popioly paleniskowe i pyly z kotl6w (z wylqczeniem pyl6w
z kot!6w wymienionych w 10 01 04)

2 1001 18* Odpady z oczyszczania gaz6w odlotowych zawierajqce substancje niebezpieczne

3 100119 Odpady z oczyszczania gaz6w odlotowych inne nit wymienione w 10 01 05, 1001 07
i 1001 18

* odpady nlebezpleczne

Tabela nr 33 - Rodzaje odpad6w magazynowanych w zamkni~tym stalowym zbiorniku 0
pojemnosci 60 m3 umieszczonym w specjalnej tacy przeciwrozlewowej

Lp. Kody
Rodzaje odpad6wodpad6w

1 191103* Uwodnione odpady ciekle
2 19 11 04* Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw

* odpady nlebezpleczne

Tabela 34 Rodzaje odpad6w magazynowanych w zag~~bionym w wannie betonowej,
zamkni~tym stalowym pojemniku 0 pojemnosci 18 m3

Lp. Kody
Rodzaje odpad6wodpad6w

1 191212 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obr6bki
odpad6w inne nit wymienione w 19 12 11

* odpady nlebezpleczne

5. Czas obowiqzywania pozwolenia

Ustala si~ termin obowiqzywania decyzji do dnia 30 wrzesnia 2024r.

UZASADNIENIE

Przedsi~biorstwa COMAL Sp. z 0.0. wystqpHo z wnioskiem 0 wydanie pozwolenia na
wytwarzanie odpad6w z uwzgl~dnieniem zbierania i przetwarzania odpad6w.

Zak~ad Utylizacji Olej6w Przepracowanych w Tczewie przy ul. Malinowskiej 24
zlokalizowany jest na dzia~ce nr 14/3 (obr~b 2), kt6rej w~ascicielem jak i instalacji tam si~
znajdujqcych jest Przedsi~biorstwo "Comal" Sp. z 0.0. w Gdansku
Na podstawie art. 378 ust. 2a pkt.1 ustawy - Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia
2001 roku (OZ. U. z 2008 roku, Oz.U. Nr 25, poz.150 ze zm.), marsza~ek wojew6dztwa jest
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organem w~asciwym w sprawach przedsi~wzi~c i zdarzen na terenach zak~ad6w gdzie jest
eksploatowana instalacja, kt6ra jest kwalifikowana jako przedsi~wzi~cie mogqce zawsze
znaczqco oddzia~ywac na srodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udost~pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spo~eczenstwa w ochronie
srodowiska oraz 0 ocenach oddzia~ywania na srodowisko.
Zak~ad Utylizacji Olej6w Przepracowanych w Tczewie, w kt6rym eksploatowane Sq instalacje
do odzysku odpad6w niebezpiecznych na podstawie § 2 ust. 1 pkt 41) rozporzqdzenia Rady
Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsif1wzif1c mogqcych znaczqco
oddzialywac na srodowisko (Oz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.), zaliczany jest do
przedsi~wzi~c mogqcych zawsze znaczqco oddzia~ywac na srodowisko, dla kt6rych
organem w~asciwym do wydania pozwolenia jest marsza~ek wojew6dztwa.

Przedsi~biorstwo " COMAL" Sp. z 0.0. w Gdansku specjalizujq si~ w przetwarzaniu
odpad6w niebezpiecznych jak i innych niz niebezpieczne, a szczeg61nie odpad6w
pochodzqcych ze statk6w w tym w6d zaolejonych, balastowych i z~zowych a takze odpad6w
wydobywczych. W Przedsi~biorstwie wykonuje si~ r6wniez wst~pne przetwarzanie 0lej6w
przepracowanych, zanieczyszczonego w~glowodorami gruntu oraz innych odpad6w
p~ynnych, p6~p~ynnych i sta~ych.
Zar6wno odpady wytwarzane jak i przyjmowane do przetwarzania, na podstawie
posiadanego zezwolenia, transportowane Sq g~6wnie pojazdami i barkami nalezqcymi do
Sp6~ki posiadajqcymi swiadectwa dopuszczenia do transportu materia~6w niebezpiecznych.
Teren ca~ego zak~adu jest utwardzony, co zabezpiecza przed zanieczyszczeniem gruntu
i w6d gruntowych zaolejonymi substancjami w momencie ewentualnego ich rozlewu.
8ezposrednio pod zbiornikami, w miejscach prze~adunku znajdujq si~ betonowe tace. Na
terenie zak~adu zgromadzone Sq sorbenty wykorzystywane dla usuwania potencjalnych,
niekontrolowanych rozlew6w odpad6w ropopochodnych. Wody opadowe kierowane Sq do
w~asnej OWZ w Gdansku.
Zak~ad Utylizacji Olej6w Przepracowanych w Tczewie, nalezqcy do sp6~ki "COMAL"
wyposazony jest w nast~pujqce urzqdzenia techniczne:

• niskocisnieniowy kocio~ parowy,
• wir6wk~ olejowq ,
• pi~c izolowanych zbiornik6w olejowych 0 pojemnosci oko~o 50 m3 kazdy, usytuowane

w tacach przeciwrozlewowych,
• zbiornik 0 pojemnosci 20 m3 na wod~ opadowq oraz zbiornik 0 pojemnosci 16 m3 na

odpady p6~p~ynneoba umieszczone w tacy przeciwrozlewowej,
• zbiornik rezerwowy 0 pojemnosci 20 m3

,

• zbiornik 0 pojemnosci 60 m3umieszczony w tacy przeciwrozlewowej,
• cztery betonowe wanny ociekowe z uszczelnionym dnem i zbiornikiem przesqczu

o ~qcznej powierzchni 50 m2
,

• instalacja do rozbijania emulsji olejowych sk~adajqca si~ z izolowanego, ogrzewanego
zbiornika V= 20 m3 i uk~adu wytwarzania pr6zni w postaci przeponowego skraplacza
barometrycznego,

• instalacja do usuwania chemicznego substancji niebezpiecznych (pranie
p~cherzykowe) z tkanin, odpad6w z tworzyw sztucznych, szk~a, gleby i ziemi, kamieni
itp. z urzqdzeniami pomocniczymi zaopatrzona w sita i nucze,

• zesp6~ separatora mechanicznego hydraulicznego oraz mieszalnika
ekspedycyjnego,

• pompy, magazyny zadaszone, zbiorniki magazynowe ustawione na utwardzonym
placu, zbiorniki rezerwowe i urzqdzenia pomocnicze w tym wewn~trzna, wydzielona
kanalizacja technologiczna i w6d opadowych i roztopowych,

• warsztaty mechaniczne.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udost~pnianiu informacji 0
srodowisku i jego ochronie, udziale spo~eczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach
oddzia~ywania na srodowisko decyzja 0 srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagana
dla planowanych przedsi~wzi~c. Ozia~alnosc przetwarzania odpad6w w Zak~ad Utylizacji
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Olej6w Przepracowanych w Tczewie przy ul. Malinowskiej 24 jest prowadzona przez Sp6fk~
"Coma I" od kilkunastu lat, zatem ww. decyzja nie byfa wymagana.
Lokalizacji Sp6fki jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Tczewa zatwierdzonego uchwafq rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27
stycznia 2005r. Nr XXVIII/263/2005 ( Oz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2010r. nr 18, poz. 323,
z 2012r. poz. 1788, z 2013r. poz. 2986 i z 2014r. poz. 1791, 1792 i 1804) i zostafa
uwzgl~dniona w Planie Gospodarki Odpadami 2018 zatwierdzonym uchwafq Sejmiku
Wojew6dztwa Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2012r. nr 415/XX/12.
Nie przewiduje si~ wyfqczenia instalacji w okresie, na kt6ry ma bye wydane pozwolenie.
Wniosek 0 wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpad6w spefnia wymagania wynikajqce
z art. 184 ust. 2 i 2b ustawy Prawo ochrony srodowiska oraz wymagania okreslone wart. 42
ust.1 i wynikajqce z art. 41 ust.2 ustawy 0 odpadach w zakresie zezwolenia na zbieranie
i przetwarzanie odpad6w.

Biorqc powyzsze pod uwag~ orzeczono jaR w osnowie decyzji.
Od decyzji sfuzy Stronie odwofanie do Ministra Srodowjska w Warszawie za posrednictwem
Marszafka Wojew6dztwa Pomorskiego: w terrninie 14 dnLod daty jej dor~czenia.
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Zgodnie z art. 75 i 76 ustawy 0 odpadach posiadacz odpad6w zobowiqzany jest do
prowadzenia ilosciowej i jakosciowej ewidencji odpad6w, zgodnie z przyj~tym katalogiem
odpad6w i lista odpad6w niebezpiecznych oraz do przedstawiania marszafkowi wojew6dztwa
wfasciwego ze wzgl~du na miejsce wytwarzania, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania
odpad6w, w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy, zbiorczego zestawienia
danych 0 rodzajach i ilosciach odpad6w i sposobie gospodarowania nimi oraz 0 instalacjach
i urzqdzeniach sfuzqcych do odzysku i unieszkodliwiania tych odpad6w.

Otrzymuia:

1. Przedsi~biorstwa COMAL Sp. z 0.0. ul. Kujawska 10,80-550 Gdansk,
2. a/a

00 wiadomosci:

1. Pomorski Wojew6dzki Inspektor Ochrony Srodowiska,
80-001 Gdansk, Trakt Sw. Wojciecha 293,

2. Prezydent Miasta Tczewa, PI. Marszafka Pifsudskiego 1, 83-110 Tczew
3. OROS.EB.

Uiszczono opfat~ skarbowq na konto Urz~du Miejskiego w Gdansku nr:
31 124012681111 001038773935 w kwocie: 506 zf dnia 18.08.2014 r. zgodnie z ustawa
z dnia 16listopada 2006 roku 0 opfacie skarbowej (Oz.l). z 2012r., poz.1282 ze zm.).
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