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MARSZALEK
WOJl:WQDZTWA POMOllSKIEGO

DROS-SO.7243.27.201S.RN
Za dowodem dorfi)czenia

Gdansk, 29052015r.

DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postfi)powania
administracyjnego G.t. OZ. u. z 2013r. poz. 267 ze zm) po rozpatrzeniu wniosku
Przedsifi)biorstwa COMAL Sp. z 0.0. (adres: ul. Kujawska 10, 80-550 Gdansk) 0 zmianfi)
pozwolenia na wytwarzanie odpad6w znak OROS-SO.7243.42.2014.EZ z dnia 31.10.2014r.
powstajqcych w wyniku eksploatacji instalacji po!ozonych w granicach Zak!adu Utylizacji
Olej6w Przepracowanych w Tczewie-Malinowie(uI.Malinowska 24)

orzeka sil(1

zmienic decyzjfi) Marsza!ka Wojew6dztwa Pomorskiego znak DROS-
SO.7243.42.2014.EZ z dnia 31.10.2014r. stanowiqcq pozwolenie na wytwarzanie odpad6w
dla Przedsifi)biorstwa COMAL Sp. z 0.0., ul. Kujawska 10, 80-550 Gdansk, dla instalacji
zlokalizowanych w Zak!adzie Utylizacji Olej6w Przepracowanych w Tczewie - Malinowie,
w nastfi)pujqcy spos6b:

L W Tabeli nr 12 wiersz Ip.50 otrzymuje brzmienie:

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

Kody 1I0S(;
Lp. '" "Radzaje odpad6w odpad6w Procesodpad6w ".- (Mg/rok)

50 190813' Szlamyzawierajqcesubstancjeniebezpiecznez innego 3100 R12nii: biologiczneoczyszczaniasciek6wprzemyslowych
odpadynlebezpleczne

U. W Tabeli nr 15 dodaje sifi)nastfi)pujqce rodzaje odpad6w:

Tabela nr 15. Rodzaje i ilosci odpad6w przewidywanych do przetworzenia w instalacji
"pralnicy" w procesie R12

Kody - flosc
Lp.

odpad6w Rodzaje'odpad6w odpad6w
(Mg/rok)

11 170504 Gleba i ziemia,w tym kamienie,inne nii:wymienionew 1705 03 2900
12 170508 Tluczen torowy(kruszywoj innynii: wymienionyw 1705 07 2900
odpadynlebezpleczne

Urz<:jd Marszalkowski Wojew6dztwa Pomorskiego. ul. Okopowa 21/27, 80·810 Gdansk
leI. 58 32 68 555, faks 58 32 68 556, e·mail: info@pomorskie.eu, \·,rww.pomorskie.eu

mailto:info@pomorskie.eu,


III. W Tabeli nr 19 wiersze Ip.1 i Ip.5 otrzymujq nastfipujqce brzmienie:

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

Kody
odpad6w

Lp. Rodzaje odpad6w

190203 2600

190211'5 2800
'odpady niebezpieczne

IV. W Tabeli nr 22 wiersz Ip.6 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 22 - Rodzaje i ilosci odpad6w powstaja,cych w wyniku prze ',arza ia w ins'alacji
"pralnicy"

LP'\ Od~~%l'I \
Rodzaje odpad6w

IloSi;
oo'pcrt·
(" roo

6 I 191209 I
'odpady niebezpieczne

V. W Tabeli nr 24 dodaje sifi nastfipujqce rodzaje odpad6w:

Tabela nr 24 - Rodzaje zbieranych odpad6w

ILl Kody Ip. od ad6V1

1109 117 05 04 I
1"0 117 05081

'odpady niebezpieczne

VI. Tytul Tabeli nr 25 otrzymuje brzmienie jak nizej oraz do Tabeli nr 25 dodaje si~
nast~pujqce rodzaje odpad6w:

Tabela nr 25 - Rodzaje odpad6w magazynowanych w pojemnikach (beczki, mausery,
kontenery) w zadaszonych zamykanych bylych garazach oraz zadaszonej, zamykanej
cz~sci warsztatu samochodowego

Lp. Kody
Rodzaje odppd6wodpad6w

62 170504 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03

63 170508 Tluczen torowy (kruszywo) inny niz wymieniony w 170507
odpady nlebezpleczne
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VII. Tylul Tabeli nr 26 otrzymuje brzmienie jak nizej oraz do Tabeli nr 26 dodaje siE;!
nastE;!pujqce rodzaje odpad6w:

Tabela nr 26- Rodzaje odpad6w magazynowanych w pojemnikach (beczki, mausery,
kontenery), w zadaszonych, zamykanych magazynach przyleglych do maszynowni oraz
zadaszonej. zamykanej cZE;!sci warsztatu samochodowego

Lp. Kody Rodzaje odpad6w
odpad6w

32 170504 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne nit wymienione w 17 05 03

33 170508 Tluczeri torowy (kruszywo) inny nit wymieniony w 17 0507
odpady nlebezpleczne

VIII. W Tabeli nr 30 dodaje siE;!nastE;!pujqce rodzaje odpad6w:

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

posadowionym na utwardzonym podlozu

Lp. Kody Rodzaje odpad6w
odpad6w

6 170504 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne nit wymienione w 17 05 03

7 170508 Tluczeri torowy (kruszywo) inny nit wymieniony w 17 05 07
odpady nlebezpleczne

IX. Dodaje siE;!TabelE;! nr 35 0 nastE;!pujqcym brzmieniu:

Tabela nr 35 - Rodzaje odpad6w magazynowanych luzem na trzech wydzielonych,
wylozonych foliq placach , 0 powierzchni 10 m2 kazdy polozonych:

- pomiE;!dzy ogrodzeniem zakladu wzdluz ulicy Malinowskiej a budynkiem warsztatu
samochodowego;

- pomiE;!dzy budynkiem .war~ztatu samochodowego a maszynowniq, na wydzielonej
cZE;!sci placu manewrowego:" '._
- przy "pralnicy pE;!cherzykowej" .

Lp. Kody Rodzaje odpad6wodpad6w
1 170504 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne nit wymienione w 17 05 03

2 170508 Tluczeri torowy (kruszywo) inny nit wymieniony w 17 05 07

X, Pozostale punkty decyzji znak DROS-SO.7243.42.2014.EZ z dnia 31.10.2014r.
pozostajq bez zmian.

UZASADNIENIE

PrzedsiE;!biorstwo COMAL Sp. z 0.0. wystqpilo z wnioskiem 0 wprowadzenie zmian
w decyzji Marszalka Wojew6dztwa Pomorskiego znak DROS-SO.7243.42.2014.EZ z dnia
31.10.2014r. stanowiqcej pozwolenie na wytwarzanie odpad6w powstajqcych w Zakladzie
Utylizacji Olej6w Przepracowanych w Tczewie - Malinowie. Strona wniosla 0 wprowadzenie
nastE;!pujqcych zmian w WIN. decyzji:
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1. W Tabeli nr 12 pn. "Rodzaje i ilosci odpad6w przewidzianych do przetworzenia w
instalacji wanien ociekowych w procesach R12 i R5" zmianfi) ilosci przetwarzanych
odpad6w 0 kodzie 19 08 13* - szlamy zawieraj'l.ce substancje niebezpieczne z
innego nit biologiczne oczyszczanie sciek6w przemyslowych z ilosci 1 400 Mgirok na
ilosc 3100 Mgirok. Tym samym w Tabeli nr 19 pn. "Rodzaje i ilosci odpad6w
powstaj'l.cych w wyniku przetwarzania w instalacji wanien ociekowych" ilose odpadu
19 02 03 - wstfi)pnie przemieszane odpady skladaj'l.ce sifi) wyl'l.cznie z odpad6w
innych nit niebezpieczne z ilosci 800 Mgirok zmienie na ilosc 2 600 Mgirok
oraz 0 korektfi) ilosci wytwarzanych odpad6w 0 kodzie 19 02 11* - inne odpady
zawieraj'l.ce substancje niebezpieczne z ilosci 3 800 Mgirok na ilosc 2 800 Mg/rok.

2. W Tabeli nr 15 pn. "Rodzaje i ilosci odpad6w przewidzianych do przetwarzania w
instalacji "pralnicy" w procesie R12" - dodanie odpad6w 0 kodach:

17 05 04 - gleba i ziemia, w tym kamienie, inne nit wymienione w 17 05 03 w ilosci
2900 Mg/rok
17 05 08 - tluczeri torowy (kruszywo) inny nit wymieniony w 17 05 07 w ilosci
2900 Mg/rok

Odpady poddawane przetwarzaniu www.instalacjikierowanes.l.do odzysku
zamiennie, w wypadku jesli jednego rodzaju odpad6w przyjmowanych jest wifi)cej innego
rodzaju odpad6w odpowiednio mniej.

W wyniku przetwarzania odpad6w 0 kodach 17 05 04 oraz 17 05 08 wytworzone
zostan'l. odpady 0 kodzie 19 1209 - mineraly (np. piasek i kamienie). St'l.d w Tabeli nr 22
pn. "Rodzaje i ilosci odpad6w powstaj'l.cych w wyniku przetwarzania w instalacji "pralnicy"
przedmiotowej decyzji, Przedsifi)biorstwo COMAL Sp. z 0.0. wnioslo 0 zmianfi) ilosci
wytwarzanych odpad6w 0 kodzie 19 12 09 z ilosci 1 200 Mgirok na ilose 2500 Mg/rok.

3. Dodanie w Tabeli nr 24.--:."Rodzajezbieranych odpad6w" odpad6w:
17 05 04 - gleba i ziemia':w tY[T1 kamienie, inne nit wymienione w 17 05 03;
170508 - tluczeri torowy (kruszywo) inny nit wymieniony w 17 05 07.

4. Ze wzglfi)du na przeznaczenie wydzielonej, wifi)kszej cZfi)sci warsztatu
samochodowego r6wniet na magazynowanie odpad6w, Sp61ka zwraca sifi)
o zast'l.Pienie tytulu Tabeli nr 25 "Rodzaje odpad6w magazynowanych w pojemnikach
(beczki, mausery, kontenery) w zadaszonych zamykanych bylych garaiach" tytulem
"Rodzaje odpad6w magazynowanych w pojemnikach (beczki, mausery,
kontenery) w zadaszonych zamykanych bylych garazach oraz zadaszonej,
zamykanej cz~sci warsztatu. samochodowego"-oraz 0 zmianfi) tytulu Tabeli nr 26
"Rodzaje odpad6w magazynowariych w.pojemnikach (beczki, mausery, kontenery),
w zadaszonych, zamykanych magazynach przyleglych do maszynowni" na tytul
"Rodzaje odpad6w magazynowanych w pojemnikach (beczki, mausery,
kontenery), w zadaszonych, zamykanych magazynach przyleglych
do maszynown; oraz zadaszonej, zamykanej cz~sci warsztatu
samochodowego".
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Odpady 0 kodach: 17 05 04 oraz 17 05 08, magazynowane b~dq luzem na trzech wydzielonych,
wylozonych foliq placach, 0 powierzchni okolo 10 m' kazdy, polozonych w obr~bie lUO
w Tczewie - Malinowie:

- pomi~dzy ogrodzeniem zakladu wzdluz ul. Malinowskiej a budynkiem warsztatu
samochodowego;

- pomi~dzy budynkiem warsztatu samochodowego a maszynownia" na wydzielonej
cz~sci placu manewrowego;

- przy pralnicy p~cherzykowej;
co zostalo okreslone w dodanej Tabeli nr 35.

Alternatywnie odpady 0 kodach: 17 05 04 oraz 17 05 08 magazynowane b~dq w zbiorniku
o pojemnosci 40 m3 (Tabela nr 30 pn.: "Rodzaje odpad6w magazynowanych w zbiorniku
o pojemnosci 40 m3 posadowionym na utwardzonym podlozu").
W przypadku mniejszej ilosci odpadow 0 kodach: 17 05 04 oraz 17 05 08, odpady te
skladowane b~dq w kontenerach lub beczkach w miejscach okreslonych w Tabeli nr 25
i Tabeli nr 26.

Biorqc powyzsze pod uwag~, orzeczono jak w osnowie decyzji.

Od decyzji sluzy stronie odwolanie do Ministra Srodowiska w Warszawie za posrednictwem
Marszalka Wojewodztwa Pomorskiego, w terminie 14 dni od daty jej dor~czenia.

Otrzymuja:

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

Do wiadomosci:

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

2. Prezydent Miasta Tczewa, PI. Marszalka Pilsudskiego 1,83-110 Tczew
3. OROS.EB.

Uiszczono oplat~ skarbowq na konto Urz~du Miejskiego w Gdansku nr:
31 1240 1268 1111 0010 3877 3935 w kwocie: 2.53,.zl dnia 06.05.2015r. zgodnie
z pkt 40 podpunkt 2 oraz pkt 46 podpunkt ~ cz~sci 1/1 za/ijcznika do ustawy z dnia
161istopada 2006 roku 0 oplacie skarbowej (Oz. U. z 2014r., poz1628)
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