
MARSZALEK

WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR-II-2.7222.3 1.2014 Poznaii, dnia 28 maja 2015 r.
za dowodem dor^czenia

DECYZJA

Na podstawic art. 181 ust.l pkt 1, art. 183 list. I , ait. 201 ust. 1, art. 202 ust. 1, ust. 2, ust. 2a, List. 4
i ust. 7, ait. 203 ust. 3, art. 211 ust.l i ust. 6, art. 376 pkt 2b i art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwictnia 2001 r.
- Prawo ochrony srodowiska (tekstjednolity: Dz. U. z2013 n, poz. 1232 ze zm.) orazart. 104 ustawy zdnia
14 czerwca 1960 r. - Kodcks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku przedsiebiorsiwa URBIS Sp. z o.o., z siedziba przy ul. Chrobrego 24/25,
62-200 Gniezno, reprezentowanego przez pelnomocnika - Lukasza Kubisza

I.

ORZEKAM

Udzielic Wnioskodawcy pozwolenia zintegrowanego dla Zakladu Zagospodarowania Odpadow
w Lulkowie, gm. Gniezno, zlokalizowanego na dzialkach o nr ewid.: 190/1, 190/2, 191/3 oraz 191/4,
w nastepujacym zakresie:

1. Rodzaj instalacji i warunki eksploatacji

Nazwa instalacji Rodzaj instalacji* Pa r a met r instaiacji Oznaczenie Prowadzqcego
instalacj^

Instalacja do skladowania odpadow,
z wylaczeniem odpadow obojetnych,

> zdolnosci przyjmowania ponad 10 ton
odpadow na dobe lub

o calkowitej pojemnosci ponad
25 000 ton

Instalacja do mechaniczno
-biologicznego przctwarzania odpadow

komunalnych:
- segment mechanicznego

przctwarzania odpadow komunalnych,
- segment biologicznego przctwarzania

odpadow - stabilizacji tlenowej

Instalacja do mechanicznego
przetwarzania odpadow komunalnych

zebranych selektywnie

Kompostownia odpadow zielonych
oraz innych bioodpadow

Segment demontazu odpadow
wielkogabarytowych

ust. 5 pkt 4

ust. 5 pkt 3 lit. at iret
pierwszc

Powierzchnia catkowita kwatery nr II
2,90 ha

Pojemnosc geometryczna
kwalery n r I I 3 2 l 900m1

(ok. 386 280 Mg)
Przepustowos^ instalacji (kwatery

nr II) 22 400 Mg/rok

Przepustowosc instalacji podczascyklu
pracy dwuzmianowej:

- w czesci mechanicznej
56 000,00 Mg/rok (179,52 Mg/dobe)

- w czesci biologicznej
28 000 Mg/rok (89,76 Mg/dobe)

Przepustowosc instalacji:
5 000,00 Mg/rok (16,00 Mg/dobe)

Przepustowosc^ instalacji:
500,00 Mg/rok (1,60 Mg/dobe)

Przepustowosc instalacji:
300,00 Mg/rok (ok. 1,00 Mg/dobt?)

URBIS Sp. z o.o.
ul. Chrobrego24/25,
62-200 Gniezno

NIP: 784-00-41-944
RECOIN: 630952490

* wg zalacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajdw instalacji
mogacych powodowac znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych elementow przyrodniczych albo srodowiska jako
calosci(Dz. U. z2014 r., poz. 1169).

Adres do korespondencji:
Urzqd Marszalkowski Wojewodztwa Wielkopolskiego, Departament Srodowiska:

PI. Wolnosci 18, 61 - 739 Poznan, tel.: 61 626 64 00, fax. 61 626 64 01



1.2. Opis instalacji

Zaktad Zagospodarowania Odpadow w m. Lulkowo, gm. Gniezno, obejmuje instalacje, wymagajace
pozwolenia zintegrowanego, ktore stanowia: kwatera nr II skladowiska odpadow innych niz niebe/pieczne
i obojetne w m. Lulkowo oraz segment biostabilizacji odpadow instalacji mechaniczno-biologicznego
przetvvarzania zmieszanych odpadow komunalnych, a takze instalacje niewymagajace pozwolenia
zintegrowanego, tj. segment mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadow komunalnych instalacji
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow komunalnych, instalacj^ sortowania odpadow
pochodzacych z selektywnej zbiorkl, instalacje kompostowania selektywnte zebranych odpadow zielonych
oraz innych bioodpadow, segment demontazu odpadow wielkogabarytowych oraz Punkt Sclcktywncgo
Zbierania Odpadow Komunalnych (PSZOK). Zaklad Zagospodarowania Odpadow w m. Lulkowo
zlokalizowany jest na dzialkach o nr ewid.: 190/1, 190/2, 191/3 oraz 191/4, o la^cznej powierzchni 22,37 ha.

Glowne obiekty budowlane Zakladu to:
- kwatera nr II skladowania odpadow o powierzchni 2,90 ha,
- hala sortowni odpadow - przyjecie odpadow,
- hala sortowni odpadow - segregacja odpadow,
- reaktory stabilizacji tlenowej z wentylatorownia, pluczka. wodng oraz biofiltrem,

plac dojrzewania kompostu,
- segment przetwarzania odpadow wielkogabarytowych (wiata i plac demontazu).

Pozostale obiekty budowlane, obiekty infrastruktury oraz urzadzenia Zakladu to:
- budynek socjalno-administracyjny,
- budynek wagowy z zadaszeniem wag,
- wagi samochodowe (2 szt.),
- automatyczna myjnia najazdowa kol i podwozi samochodowych,

segment rozdrabniania i frakcjonowania gruzu budowlanego,
- boksy magazynowe na surowce wtorne,
- boksy magazynowe przy kompostowni,
- boksy magazynowe dla komponentow do produkcji paliwa alternalywnego,
- segment odbioru odpadow niebezpiecznych ze strumienia odpadow komunalnych (2 kontenery typu

EKO-SKLAD),
- wiaty garazowe z pomieszczeniem agregatu pradotworczego,
- garaz kompaktora oraz spycharki,
- zbiorniki na odcieki oraz scieki przemyslowe,
- przepompownie sciekow technologicznych i odciekow (4 szt.),
- myjnia plytowa sprzetu oraz kontenerow,

zbiornik retencyjny wody do celow p.poz.,
- zbiornik bezodplywowy sciekow bytowych,
- zbiornik retencyjno-infiltracyny,
- zbiornik oleju napedowego z dystrybutorem,
- segment odbioru odpadow od dostawcow indywidualnych (PSZOK),

parking.
Ponadto Zaklad wyposazony jest w:

- pomieszczenie kottowni zakladowej z 2 kotlami olejowymi o mocy 235 kW kazdy,
- zbiornik podziemny na olej napedowy o pojemnosci 10 000 I,
- agregat pompowy, przettaczajacy olej opatowy do kotlowni.

1.2.1. Kwatera nr II skladowiska odpadow innych niz niebezpieczne i oboj^tne w m. Lulkowu

Skladowisko odpadow innych niz niebezpieczne i oboj?tnc w m. Lulkowo sklada sic z dwoch kwatcr:
kwatery nr I oraz nowej kwatery nr il. Powierzchnia calkowita ,,nowej" kwatcry nr II wynosi 2,90 ha
w obrysie skarp wewnetrznych. Maksymalna rzedna skladowania odpadow zostala okreslona na poziomie
140,00 m n.p.m, a pojemnosc geometryczna kwatery wynosi 321 900 m\a nr I I zostala
zaprojektowana zgodnie z zasada ,,systemu wielu baricr". Koncepcja ta polega na kompleksowym ujeciu
problemow zwiqzanych ze skladowiskiem odpadow, w szczegolnosci poprzez zastosowanie systemu



uszczelnieri, nawia/ujqc do uszczelnienia istniejacej kwatery nr I, gwarantujac tym samym jego ci^glosc dla
obu kwater. Kwatcra nr If ma charakter nadpo/iomovvy. Skarpy wcwnetrznc kwatery zostaty zaprojektowane
o naehylcniu 1:3, natomiast skarpy zewnetrzne o nachyleniu 1:2. Dno kwatery uksztaltowano ze spadkami
1.00% w kierunku /bierac/a odciekow (spadck na osi wschod-zachod). Wjazd na kwater? znajduje sic od
polnocncj strony.
Uszezclnienie kwatery nr I I
Uszc/elnienie dna i skarp kwatery nr I I sklada sit? z naslepuja_cych warstvv:

a. warstwa uszczelnienia mineralncgo o grubosci min. 0,50 m, o wartosci wspolczynnika filtracji
k < 1 * I ()-'' m/s,

b. warstwa uszczelniajaca - mata bentonitowa o gestosci 5 000 g/nr.
c. warstwa uszczelniajaca - geomembrana PFHD O grubosci 2 mm (gladka w dnie oraz fakturowana

na skarpach),
d. geowloknina polipropylenowa, ulozona na folii - 400 g/nr.
c. warstwa drenazown o grubosci 0,50 m, wykonana na dnie i skarpach kwatery z materialow

o wartosci wspolczynnika k > I x 1()"1 m/s.
Prenaz odciekow
System drenazu sklada si<^ ze zbierac/a DN 250 mm SN 8 i prostopadle podlac/onych do niego sqczkow DN
200 mm SN 8. Zbicracz odciekow w calosci jest rurociagicm pemym. Koiicowe odcinki drenazu
wyprowadzone zostaly na skarpy wewneirzne kwatery do poziomu korony obwalowan, ktore zakonczono
kominknmi rewizyjnymi. Kominki te SEJ wykorzystywane w razie potrzeb do cisnieniowcgo czyszczcnia
drenazu. /bicracz odciekow zakoric/ony zostal sludzienk^ rewizyjna. Odcieki z rurociagow drenarskich
wlqczont; do zbieracza skierowane sif do przepompowni odciekow, sk^d przetlaczane sq do zbiornika na
odcieki. Koniec zbieracza odciekcSw wyprowadzono na poludniow^ skarpy, gdzie zostal zakohczony
studzienka rewizyjna. Studzienka ta sluzy do okresowego czyszczenia zbieracza odciekow. Scieki - wody
odciekowe z kwatery nr II odprowadzane s^ grawitacyjne za pomoc^ zbieracza do przepompowni sciekow,
skad odcick trafia do zbiornika odciekow. 7 pompowni odcick do zbiornika transportowany jest za pomocq
rurociagu tlocznego. Na pohiocnym obwalovvaniu kwatery nr I I zostaly zainstalowane hydranty, ktore sluzq
do recyrkulowania odciekow na kwatery skladowania odpadow. Nadmiar odciekow systematycznie
wywozony jest na oczyszczalniq sciekow. W odlcgtosci ok. 1,5 m od przepompowni zamontowano na
zbieraczu O 250mm zasuwe nozowa. ktora w razic awarii pompowni badz wypelnienia sie zbiornika na
odcieki odcina doplyw odciekow do zbiornika.
U podnoza zcwn^trznej skarpy obwalowania kwatery wykonano row opaskowy do przechwytywania wod
powiei'zclmiowych. Row posiada max. glebokosc ok. 0,5 m oraz szerokosc dna 0,5 m, przy nachyleniu skarp
I M.S. Spadek rowu dopasowany jest do istniejj|cego terenu. Na dlugosci rowu opaskowego wykonano male
groblc podziclonc na sekcje chlonnc.
Odgazowanie skladowiska
Kwulera nr II wyposazona jest w 14 studni odgazowujacych. Studzienki wykonano z 2 m rury stalowej
o srcdnicy ON 600 mm, wyposazonej w stalowc uehwyty umozliwiajgce jej podnoszenie w miare
przybywania odpadow. W picrwszej fazic cksploatacji skladowiska (niska produkcja biogazu) przewidziano
wykonanie zabudowy studzienek w postaci indywidualnych biofiltrow (kosz wypelniony odpowiednio
dobranym zlozcm). Wraz ze wzrostem miqzszosci warstwy sktadowanych odpadow i intensyt1kacj<j procesu
wytwarzania gazu skladovviskowego przewidziano wyposazenic studzienek w odpowiednic glowice,
umozliwiajaee przekazywanie powslajacego biogazu do studni zbiorczych i dalej do pochodni biogazowej.
System monilorovvania wod podziemnych
Kwatera nr I I skladowiska odpadow wyposazona jest w 9 piezometrow:

piczoinctry: P I , P5A. P6, P7, P8 oraz P9. zlokalizowane s$ na odplywie wod podziemnych,
piezomelry: P2, P3 oraz P4. zlokalizowane s$ na doplywie wod podziemnych,

Do pomiaru slopnia osiadania skladowiska zainstalowano repery geodezyjne.
Kwatera nr II jest zabezpieczona przed dostepem osob nieupowa/nionych oraz otoczona pasem zieleni
izolacyjnej.



1.2.2, Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwar/ania odpadow komunalnych (MBP).

Instalacja MBP sklada sic z dwoch czesci:
a. Czesc mechaniczna - mechaniczne przetwarzanie zmieszanych odpadow komunalnych,

o przepustowosci 56 000 Mg/rok. Zmieszane odpady komimalne kierowane si} do tego scgmcntu w cclu
rozdzielenia strumienia odpadow na trzy frakcje:

0-80 mm frakcja ..drobna'" ~ podsitowa (biodegradowalna), ktora po wydzieleniu metali poddawana
w dalszej kolejnosci procesowi stabilizacji tlenowej,
80-340 mm frakcja ,,srednia" - nadsitowa, ktora jest poddawana medianicznemu przetwarzaniu,
celem wydzielenia surowcow wtornych, balastu oraz komponentow do produkcji palivva RDF.
> 340 mm frakcja ..gruba" - nadsitowa, ktora jest poddawana mechanicznemu przetwar/aniu. celem
wydzielenia surowcow wtornych, komponentow do produkcji paliwa RDF oraz balastu.

b. Czesc biologiczna przetwarzania odpadow w warunkach tlenowych - stabilizacja tlcnowa odpadow
frakcji 0 - 8 0 mm wysortowanej w segmencie mechanicznego przetwarzania ze zmieszanych odpadow
komunalnych, o zdolnosci przetwarzania 28 000 Mg/rok.

1.2.2.1. Instalacja MBP- czesc mechaniczna

Mechaniczne przetwarzanie (sortowanie) zmieszanych odpadow komunalnych odbywa sie w liali sorlowni.
Budynek sortowni jest obiektem jednonawowym, w konstrukcji hybrydowej - stalnwej, zelbetowej
i murowanej, z podzialem na trzy strefy:

hala przyjecia i czasowego magazynowania odpadow,
hala sortowni odpadow z zainstalowanjj linia. technologiczna^ sortowania odpadow,

- czesc socjalna i warsztat naprawczy - strefa dwukondygnacyjna: na parterze znajduje sie wars/tat
naprawczy samochodow i sprzetow technologicznych, natomiast na pietrze /najdujq sie
pomieszczenia socjalne dla pracownikow sortowni oraz pracownikow pozostalych segment<S\.

Hala sorlowni wyposazona jest w wjazdowe bramy segmentowe z sygnalizacJE} swietlna. W hali. gdzie
zamontowana jest l inia technologiczna wykonano kanaly technologiczne oraz fundamenty plytowe, stopy
fundamentowe pod urza,dzenia l in i i sortowania odpadow.
Parametry techniczne budynkn:

powierzchnia wewnetrzna 4737,1 m",
powierzchnia zabudowy: ok. 4344,6 m",
kubatura obiektu: ok. 49 807 m\c wcwn9trzne budynku:

- wentylacja (naturalna i mechaniczna),
klimatyzacja (chlodzcnie powietrza),

- instalacja ogrzewania - nagrzewnice i grzejniki podlqczone do wewn^trzzakladowej instalacji c.o.,
instalacja elektryczna,
instalacja odgromowa,
instalacje technologiczne (wodna, przeciwpozarowa, wody szarcj, sanitarna. sciekow
technologicznych).

W sktad instalacji mechanicznego przetwarzania odpadow wchodza, m. in.:
- urz^dzenie do rozrywania workow - wyposazone w wolnoobrotowy beben rozrywajacy, polaczony

ze stacja, nadawczajako bunkier zasypowy z ruchomq podloga.,
kabiny sortownicze - kabiny wst9pnego sortowania, kabiny sortowania mctali zelaznych. metali
niezelaznych oraz automatycznie wydzielonych frakcji materialowych, wyposazone w niczalczny
system wcntylacji oraz leje zsypowe zamykane w systemic mechaniczno-manualnym,
linia sortownicza,
sito bebnowe o wielkosci otworow odpowiednio: 80 mm i 340 mm,

- przenosniki tasmowe - ze wzgl^du na funkcje zastosowane tasmy o nastepujcjcych szerokosciach:
a. przenosnik kanalowy zaladowczy odpadow zmieszanych: min. 1600 mm,
b. przenosniki sortownicze: min. 1000 -1200 mm dla frakcji surowcowych,
c. przenosnik kanalowy podajijcy do prasy: min. 1400 mm.

- separator/ mctali zelaznych i metali niezelaznych, a takze separatory optyc/nc oraz separator
balistyczny,



automatyczna stacja zaladutiku kontenerow,
aulomatyczna kanalowa prasa belujaca z pcrforatorcm.

Substancje povvstajace w instalacji mcchanicznego przetvvarzatlia odpadow emilowane s^ do powietrza za
posrednictwcm 20 vventylatorow mechanicznych stanowiaeych wentylacJ9 ogolna hali sortowni odpadow.
W hali tej wyd/ielono halt; przyj^cia i czasowego magazynowania zmicszanych odpadow komunalnych oraz
surowcow wtornych (strefa la), wyposazona w 10 wentylatorow dachowych o wydajnosci 8 720 nvVh kazdy
oraz hale sortowania odpadow z l in ia technologiczna sortowania (strefa I b), wyposazona w 10 vventylatorow
dachowych o wydajnosci 1 810 m /h kazdy.

1.2.2.2. Instalacja MBP-cz9sc biologiczna

Instalacja stabilizacji tlenowcj odpadow przcznaczona jest do biologicznego przetwarzania w warunkach
tlcnovvych odpadow biodcgradowalnych znajdujqcych sie w odpadach komunalnych, wydzielonych
w scgmencic mcchanicznego przetwarzania odpadow zc strumicnia zmicszanych odpadow komunalnych
(I'rakcja 0-80mm). Celem procesu jest zmniejszenie podatnosci ww. odpadow na rozklad biologiczny,
Proccs technologiczny dzieli si9 na dwie fazy:

a. stabilizaeja tlenowa - etap intensywny (4 tygodnie),
b. dojrzcwanie stabilizatu (ok. 8 tygodni).

Proces stabilizacji tlcnowej jest prowadzony vv systemic zamknietym - w bioreaktorach z automatycznym
napowictrzaniem i oczyszczaniem powietrza procesowego (pluczka wodna 1 biofiltr).
Proces dojrzewania jest prowadzony w systemic pryzmowym z mechanicznym przerzucaniem na placu
dojr/ewania biostabilizatu. Plac dojrzewania wykonany jest z betonu oraz posiada odpowiednie
odwodnienia, pozwalajace na odprowadzanie scickow - wod odcickovvych.
Instalacja do stabilizacji tlcnowej (faza I) sklada si? z:

c> Bioreaktorow betonowych. zamykanych od czola hramami harmonijkowymi. W dnie kazdego
z bioreaklorow znajduje sJ9 5 kanatow wentylacyjno-odciekowych, przykrytych plytumi
zelbctowo-rusztowymi. Ruszty napowietrzajace wykonano z olvvorami zapewniaj<|cymi odpowiedni
przeplyw powietrza dla napowietrzania wsadu oraz umozliwiajqcymi odpryw odciekow.
Wcntylatorowni - dla cclow napowietrzania materialu w bioreaklorach wykorzystuje si9
9 vventylatorow promieniowych.
Pluczki wodnej - wykonancj z postaci cylindrycznego zbiornika. dla celow redukcji oraz.
oczyszczania powietrza z zanieczyszczen.
Biollltra - dla celow oczyszczania powietrza oraz redukcji zwiazkow odorogennych. Giovvnym
clcmentcm biofiltra jest komora rozprezna biofiltra, zlokalizowana wewnatrz cz^sci procesowej.
gdzie poprzez specjalnie wykonane otwory przcdostaje si? powietrze z ptuczki wodnej. Wewnatrz
biofiltra znajduje si? spccjalny wklad (zloze biologiczne).

/aladunck i wyladunek strumieni odpadow przeznaczonych do stabilizacji odbywa sie przy pomocy
ladowarki kolowej czolowej lub iadowarki czolowej teleskopowej.
Segment dojr/ewania stabilizatu stanovvi plac dojrzewania kompostu/stabilizatu o Iqcznej powierzchni
ok. 7 488,94 nr.
Ponadto na \vydzielonej cz9sci placu lechnologicznego - w rejonic scgmentu biologicznego przetwarzania
odpadow, znajduje si9 mobilny przesicwacz bebnowy (mobilne sito) o wielkosci otworow 20 mm do
przesicwania stabilizatu.

1.2.3. Instalacja do kompostowania odpadow zielonych oraz iiinych bioodpadow

Instalacja jest przeznaczona do kompostowania odpadow zielonych oraz innych bioodpadow
o przepustowosci 500 Mg/rok. Instalacja zlokalizowana jest na wydzielonej cz?sci placu dojrzewania
stabilizatu, b?dacego elenienlem instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow
komunalnych. Proces kompostowania prowadzony jest w pryzmach. W ramach funkcjonowania instalacji
wykorzystywany jest mobilny pr/esiewacz b9bnowy o wymiarach oczek 20 mm. Powierzchnia placu wynosi
ok. 1 87 nr.



1.2.4. Segment demontazu odpadow wielkogabarytowych

Demontaz odpadow wielkogabarytowych jest prowadzony pod wiata demontazu. Odpady
wiclkogabarytowe, vv zaleznosci od rodzaju dostarczane sa na przeznaczony na ten eel plac magazynowy lub
bezposrednio do wiaty demontazu. Powier/chnia placu demontazu i magazynowania odpadcm \\ynosi
500 nr. Przepustowosc punktu demontazu odpadow wielkogabarytowych wynosi 300 Mg/rok.

1.2.5. Punkt Selektywnego Zbicrania Odpadow Komunalnych (PSZOK)

Segment selektywnego zbierania odpadow zlokalizowany jest w poludniowej czes'ci XZO \ Lulkowie,
w poblizu parkingu oraz budynku administracyjnego. Segment odbioru odpadow od dostawcow
indywidualnych stanowi utwardzony plac o powierzchni ok. 1 400 in2. Przcwidziano dwa dojazdy do
ww. placu - jeden dla samochodow osobowych dowozacych odpady (droga zapewniajaca dojazd
z pominieciem strefy wazenia odpadow), drugi dojazd pomiedzy placem a Zakladem, zapewniajacy transport
kontenerow z odpadami pomiedzy segmentem a obiektami technologicznymi //O. Na terenie segmentu
przyjmowane si} odpady dostarczane indywidualnie przez mieszkaricow, takie jak: zuzyty sprz.9t elektryczny
i elektroniczny, odpady problemowe takie jak odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych (svviet lowki ,
baterie i akumulatory), opony, odpady zielone, odpady wielkogabarytowe itp. Na terenie segmenlu
ustawiono kontenery dla czasowego i selektywnego gromadzenia odpadow problemowych oraz magazyn na
odpady niebezpieczne w wersji kontenerowej (2 kontenery typu BKO-SKLAD).

2. Charakterystyka stosowanej technologii i urzadzeri

2.1. Kwatera nr II skladowiska odpadow innych niz niebezpieczne i obojctnc w m. Lulkowu

Odpady poddawane unieszkodliwieniu poprzez sktadowanie stanowia w szczegolnosci odpady pochodzace
z przetwarzania odpadow komunalnych (balastowe) oraz stabilizat, z poszczegolnych instalacji /akladu.
Po dokonaniu identyfikacji odpady przewidziane do unieszkodliwienia poprzez skladowanie przemics/czanc
s^ do aktualnie eksploatowanego sektora skJadowania. Rozplantowane odpady sa sukeesywnie zageszczane
poprzez kilkakrotny przejazd kompaktora. Warstwy w jakich sa skladowane odpady majjj grubosc
1,5 - 2,0 m. Kazda odpowiednio wyrownana i zageszczona warstwa odpadow jest przykrywana warstwa
izolacyjiiq z gruntow mineralnych lub innych odpadow obojetnych o grubosci 1 5 - 2 0 cm. W celu
zabczpieczenia terenu sktadowiska przed roznoszeniem przez wiatr lekkieh frakcji odpadow, eksploatowany
sektor kwatery w trakcie sktadowania nadpoziomowcgo jest zabezpieczony wychwytujacym ogrodzcniem
z siatki. W miare jak postepuje zasypywanie i Ibrmowanie warstwy, boki i czolo skarp nie powinny mice
wi9kszcgo kata nachylenia niz 30°. Po rozladowaniu pojazdu nastepuje wyjazd przez myjni^ najazdowa kol
i podwozi, a nast9pnie pojazd kierowany jest na wag? samochodowa (wyjazdowa). Procedura skladowania
odpadow jest zgodna z przepisami szczegoiowynii w tym zakresie.

2.2. Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow komunalnych (MBP)

W sklad instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadow komunalnych
wchodza dwa scgmenty:

1. segment mechanicznego przetwarzania odpadow komunalnych - sortownia odpadow. pracujacy
w dwoch wariantach:
a. 1 wariant - mechaniczne przetwarzanic (sortowanie) zmieszanych odpadow komunalnych,
b. I I wariant - mechaniczne przetwarzanie (sortowanie oraz doczyszczanie) odpadow zebranych

selektywnie.
2. segment biologicznego przetwarzania odpadow w warunkach tlenowych.



2.2.1. Segment mechanjcznego przetwarzania odpadow

2.2.1.1. Wariant I - sortowanic zmieszanych odpadow komunalnych

Instalacja sortowania zmieszanyeh odpadow komunalnych sluzy do rozdziatu strumienia zmieszanych
odpadow komunalnych na trzy frakcje:

- 0-80 mm frakcja ,,drobna" podsitowa (biodegradowalna), kierowana do stabilizacji tlenowej,
- 80-340 mm frakcja ,,srednia" nadsitowa, ktora jest poddawana mechanicznemu przetwarzaniu,

celem wydzielenia surowcow wtornych, balastu oraz komponenlow do produkcji paliwa RDF,
- > 340 mm, frakcja ,,gruba" nadsitowa, ktora jest poddawana mechanicznemu przetwarzaniu, celem

wydzielenia surowcow wtornych, komponentow do produkcji paliwa RDF oraz balastu.
Pojazdy dostarczajace odpady wjezdzaja do hall sortowni przez brainy wjazdowe. Odpady rozladowywane
sq w strefie przyjec zmieszanych odpadow komunalnych, znajdujacej sie w obrebie hali sortowni odpadow.
Odpady ze strefy rozladunkowej za pomoca Jadowarki sa zaladowywane do zasobnika urzadzenia do
rozrywania workow foliovvych, z ktorego po rozerwaniu workow kierowane sq do przenosnika kanalowego
zatadowczego. Istnieje mozliwosc niezaleznego podawania odpadow do przenosnika kanalowego,
tj. z pominieciem urzadzenia do rozrywania workow.
Z przenosnika kanalowego zaladowczego odpady transportowane sa przenosnikicm wznoszacym do kabiny
wstepncj scgrcgacji, gdzie zostaJE} wydzielone m.in. odpady mogace utrudnic badz zaklocic proces
sortowania w instalacji, tj.: odpady gabarytowe, opakowania szklane, kartony lub worki z surowcami
wtornyrni, a takze wydzielone identyfikowalne odpady problemowe, czy niebezpieczne, duze folie i kartony.
Kabina jest wyposazona w co najmniej szesc zsypow, ajej konstrukcja i wymiary umozliwiaja ustawienie
pod nia obok siebie co najmniej trzcch kontenerow hakowych 30 m3 oraz cztery zsypy boczne do
pojemnikow 1.1 in .
Nast9pnie odpady podanc 53 za pomocjj przenosnika do sita bebnowego, gdzie nastepuje rozdzial na
poszczegolne frakcje:

frakcja ,,drobna" 0-80 mm - zanieczyszczona frakcja odpadow organicznych,
- frakcja ..srednia" 80-340 mm - zawierajaca surowce wtorne,
- frakcja ,,gruba" >340 mm - zawierajaca surowce wtorne.

Frakcja ..gruba" >340 mm
Wydzielona na sicie bebnowym frakcja nadsitowa o wymiarze >340 zostaje automatycznie skierowana na
przenosnik sortowniczy, zlokalizowany w kabinie sortowniczej. Pod kabina wykonano boksy, w tym jeden
pozwalajacy na ustawienie kontenera o pojemnosci min. 32 m . Kabina zostala wyposazona w co najmniej
zsypy i 4-6 stanovvisk pracy, pozwalajace na manualne wydzielenie i skierowanie do osobnych boksow: folii
bialej i transparentnej, folii mix, kartonu, papieru mix, balastu np. odpadow mctalowych, nierozerwanych
workow, wykladzin, PCV itp. Wydzielone frakcje suroweowe kierowane sa poprzez wozek widlowy
z lemieszem na przenosnik kanalowy podajacy dalej do prasy belujacej. Pozostala po sortowaniu w kabinie
sortowniczej frakcja kierowana jest ukiadem przenosnikow, w zaleznosci od potrzeb albo do automatycznej
stacji zaladunku kontenerow/balastu albo do urzadzenia buforujacego przeznaczonego na frakcje palne, do
produkcji paliwa alternatywnego.
Frakcja ..drobna" Q-80 mm
Wydzielona na sicie frakcja ,,drobna" 0-80 mm skierowana jest w pole dzialania separatora
elektromagnetycznego metali (Fe). Wydzielony strumien metal! kierowany jest do kabiny doczyszczania.
Frakcja pozostala, po wydzieleniu metali, kierowana jest ukiadem przenosnikow do boksu na zewnatrz hali
i dalej transportowana jest do procesu biostabilizacji.
W przypadku przedmiotowej instalacji mechanicznego przetwarzania odpadow przewidziano mozliwosc
manualnego doczyszczenia wydzielonych z frakcji 0-80 mm oraz 80-340 mm metali zelaznych. W tym celu
metale po wydzieleniu na separatorach metali zelaznych kierowane sa na przenosnik sortowniczy,
zlokalizowany w kabinie sortowniczej wyposazonej w 2 stanowiska pracy. Po doczyszczeniu metale trafiaja
do kontenera/kontenerow, zlokalizowanych na zewn^trz hali.
Frakcja ..srednia" 80-340 mm
Wydzielona na sicie frakcja srednia, 80-340 mm kierowana jest ukiadem przenosnikow w pole dzialania
separatora elektromagnetycznego metali (Fe). Wydzielone poprzez separator metale zostana skierowane na
przenosnik sortowniczy vv kabinie doczyszczania. Po doczyszczeniu metale trafiaja poprzez przenosnik do
kontenera/kontenerow, zlokalizowanych na zewnatrz hali. Po wydzieleniu metali zelaznych frakcja
80-340mm kierowana jest poprzez uklad przenosnikow tasmowych na przenosnik przyspieszajqcy,
a nastepnie w pole dzialania separatora optycznego, wydzielajacego pozytywnie Iworzywa sztuczne



(m.in. PE, PP, PET, PS) za wyjatkiem PCV, tekstylia oraz kartoniki po napojach (Tetra). Pozostala frakcja
po wydzieleniu tworzyw sztucznych podana jest w pole dzialania kolejnego separatora optycznego - papieru.
Separator ten wydziela pozytywnie papier mix lub papier bez kartonu. Nastepnie wydzielona pozytywnie
poprzez separator optyczny papieru frakcja jest kierowana poprzez uklad przenosnikow na przenosnik
sortowniczy, zlokalizowany w kabinie soitowniczej, celem wydzielenia zanieczyszczeh oraz kartonu.
Wydzielone manualnie zanieczyszczenia (folie, itp.) kierowane sa w sposob automatyczny poprzez uklad
przenosnikow do urzadzenia buforujacego frakcje palne przeznaczone do produkcji paliwa alternatywnego.
Papier mix pozostaty na przenosniku sortowniczym, po wydzieleniu manualnym zanieczyszczeri i kartonu
- automatycznie kierowany jest do boksu na papier mix z frakcji 80-340 mm. Frakcja pozostala
po wydzieleniu na separatorze optycznym papieru kierowana jest na separator metali niezelaznych.
Pozytywnie wydzielone metale niezelazne kierowane sa do kabiny doczyszczania. Po doczyszczeniu metalc
traftaja do kontenera, zlokalizowanego na zewnatrz hali. Nastepnie strumieh po wydzieleniu papieru oraz
metali niezelaznych kierowany jest na przenosnik przyspieszaja_cy w obszar dzialania separatora optycznego,
ktorego zadaniem jest dodatkowe wydzielenie z pozostalego strumienia odpadow frakcji energetycznej
(papier, drewno, tworzywa sztuczne bez PCV). Ponadto zapewniona zostata mozliwosc skierowania
wydzielonej frakcji energetycznej albo do urzadzenia magazynuj^cego wsad do produkcji paliwa, albo na
separator balistyczny, celem zawrocenia do procesu i umozliwienia wydzielenia frakcji materialowych.
Sposob postepowania uzalezniony jest od biezacych potrzeb oraz uwarunkowari rynkowych. Pozostalosc po
wydzieleniu frakcji paliwowej trafia do automatycznej stacji zaladunku kontenerow balastu, a nastepnie
kierowana jest do unieszkodliwienia na kwatere nr II skladowiska w Lulkowie. Wydzielona przez pierwszy
separator optyczny frakcja tworzyw sztucznych 80-340 mm ukladem przenosnikow trafia na separator
balistyczny listwowy, ktorego zadaniem jest dzielenie frakcji tworzyw sztucznych na ciezkie-twarde-toczace
si$ (3D) i lekkie-miekkie-plaskie (2D). Dodatkowo separator balistyczny odsiewa frakcje drobna, ktora trafia
do automatycznej stacji zaladunku kontenerow balastu. Wydzielona poprzez separator balistyczny frakcja
lekka trafia nastepnie w obszar dzialania separatora optycznego umozliwiajacego w sposob pozytywny
automatyczne wydzielenie zanieczyszczeri z folii PE. Wydzielona pozytywnie folia PE skierowana jest do
kabiny sortowniczej, gdzie manualnie wydzielane sq zanieczyszczenia oraz folia transparentna. W tym celu
wykonano w kabinie sortowniczej przenosnik sortowniczy. Wydzielona manualnie folia transparentna
kierowana jest do boksu, ustawionego pod kabiny sortowniczy. Pozostaly doczyszczony strumieh folii PE
mix kierowany jest automatycznie do boksu. Wydzielone manualnie zanieczyszczenia (papier, itp.)
kierowane sq w sposob automatyczny poprzez uklad przenosnikow do urzadzenia buforujacego frakcje palne
przeznaczone do produkcji paliwa alternatywnego stanowiacego wsad do produkcji paliwa RDF.
Wydzielona na separatorze balistycznym frakcja ciezka nastepnie trafia w obszar dzialania separatora
optycznego, umozliwiajacego automatyczne pozytywne wydzielenie PET mix lub PET danego koloru tym:
pozytywnie PET mix lub, pozytywnie PET np. niebieski/danego koloru lub PE, PP lub PE wraz z PKT
danego koloru. Wydzielona pozytywnie poprzez separator optyczny frakcja PET np. mix kierowana jest
poprzez uklad przenosnikow na przenosnik sortowniczy, zlokalizowany w kabinie sortowniczej, pozwalajac
na manualne wydzielenie zanieczyszczeri oraz np. PET niebieskiego oraz PET zielonego. Wydzielone
manualnie zanieczyszczenia (np. folie, itp.) kierowane sq w sposob automatyczny poprzez uklad
przenosnikow do urzadzenia buforujacego frakcje palne przeznaczone do produkcji paliwa alternatywnego.
Wydzielony PET danego koloru skierowany jest automatycznie do boksow usytuowanych pod kabina
sortownicza. Pod kabiny sa wykonane 3 boksy pozwalajaee gromadzic w nich osobno wydzielone rodzaje
PET: PET danego koloru, PET transparentny oraz PET mix/inny kolor. Pozostalosc po wydzieleniu PET mix
lub PET danego koloru trafia na kolejny separator optyczny umozliwiajacy automatyczne wydzielenie
frakcji PE z lub bez PP. Dodatkowo mozliwe jest wydzielenie danego innego rodzaju tworzyw sztucznych
np. pozytywnie PET transparentny i PET danego koloru lub pozytywnie PP lub pozytywnie kartoniki po
napojach. Wydzielona pozytywnie poprzez separator optyczny frakcja PE/PP kierowana jest ukladem
przenosnikow na przenosnik sortowniczy, zlokalizowany w kabinie sortowniczej. Wydzielone manualnie
zanieczyszczenia (folie, inny rodzaj tworzywa itp.) kierowane sa w sposob automatyczny do urzadzenia
buforujacego frakcje palne przeznaczone do produkcji paliwa alternatywnego. Pod kabiny s£j wykonane 2
boksy, pozwalajace na gromadzenie w nich manualnie wydzielony rodzaj tworzywa np. PET niebicski lub
kartoniki po napojach oraz pozostala frakcje materialowa np. PE/PP. Pozostala na przenosniku po
wydzieleniu zanieczyszczeri oraz frakcji materialowej np. PE/PP w sposob automatyczny kierowana jest do
boksu. Konfiguracja instalacji oraz parametry pracy separalora optycznego tworzyw sztucznych umozliwiajq
skierowanie na separator balistyczny frakcji zawierajacej PE, PP, PET mix/wybrane kolory, kartoniki po
produktach spozywczych oraz ewentualnie inne rodzaje tworzyw sztucznych np. PS.
Frakcja toczaca sie - ciezka - tzw. 3D po separatorze balistycznym, charakteryzujaca sie duza zawarloscia



PIi, PP, PBT mix/wybrane kolory. kartonikow po produktach spozywczych, tratla na uklad dwoch
separatorow optyeznyeh. Wydzielone frakcje materialowe trafiaj^ do kabiny sorlowniczej, celem
ewentualnego doczyszczenia. Ka/da z wyd/ielonych frakcji materialowych po negatywnym sortowaniu
tratla do osobnych boksow, a nastepnie do prasowania. Pozostalosc po sortowaniu na ukladzie trzech
separatorow optyc/nych kierowana jest w sposob automalyczny poprzez uklad przenosnikow do urzjjdzenia
buforujqcego stanowiacego wsad do produkcji paliwa altcrnatywnego. Manualnie wydzielonc frakcje,
stanowiqce zanieczyszczenia poszczegolnych frakcji materialowych wydzielanych automatycznie, ktore
zoslana wydzielone pozytywnie w kabinie sortowniczej/kabinach sorlowniczych. sq w sposob automalyczny
kierowanc do boksu odpadow stanovviacych wsad do produkcji paliwa alternatywnego. Wysortowane
odpady kierowane sa^ na posadzke pod kabinq sortownicza sk^d przy pomocy wozka widlowego z lemieszem
skierowane s^ na przenosnik kanalowy i dalej transporlowane s^ do prasy belujacej. Pozostalosc z procesu
doczyszczania odpadow, stanowiqca balast jest kierowana na kwatcr? nr II skladowania odpadow, celem
unieszkodliwienia. Odpady te. stanowiacc pozostatosci po segregacji, zostana skierowane do automatycznej
slacji zaladunku kontenerow w hali. Automatyczna slacja zaladunku konlenerow slanowi rozwiqzanie
konstrukcyjne, na ktore skladaj^ si? dwa kontenery oraz uklad przenosnikow rewcrsyjnych i pr/ejezdnych.
/apelnienie kontenerow oraz koniecznosc wywozu sygnalizowana jest w informatycznym systemic
slerowania i kontroli. Wysegregowane surowce wtorne za pomoca ukladu przenosnikow sa podawane do
prasy bclujjjcej.
Instalacja mechanicznego przetwarzania odpadow posiada mozliwosc pracy z wylaczonymi poszczegolnymi
separatorami metali zelaznych. metali niezelaznych, separatorami optycznymi i separalorami frakcji
energetyc/nej (bez wydzielenia jako balast). Dla wszystkich automatycznie wydzielonych, na calej instalacji
oraz spod kazdcj kahiny. frakcji materialowych zapewniono mozliwosc skicrowama matcrialu wozkicm
vvidlowym / lemieszem na przenosnik kanalovvy podajacy dalej do prasy belujacej. Dzieki zastosowanemu
rozwia/aniu eliminujacemu mieszanie si? wydzielonych frakcji w boksach, /apewniona zostala mozliwosc
kierowania odpadow na przenosnik kanalowy w kazdym czasic, z kazdego boksu.

2.2.1.2. Wariant II - sortowanie odpadow zebranych selektywnie

Instalacja sortowania odpadow zebranych selektywnie sluzy m. in. wydzieleniu i doczyszczeniu surowcow
vvtornych, komponentow do produkcji paliwa RDF oraz frakcji resztkowej (balastu). Proces technologiczny
segregacji odpadow zebranych selektywnie przcbiega jak w przypadku zmieszanych odpadow komunalnych.
Odpady z selektywnej zbiorki s<} przekazywane na calt} instalacje do sortowania, celem podzialu na
poszc/cgolne rod/aje surowcow. Dla segregacji odpadow surowcowych z selektywnej zbiorki zapewniono
jednakze mozliwosc polaczenia frakcji drobnej (0-80 mm) z frakcjq sredniq (80-300 mm), ktore powstaj^
w wyiiiku rozdzielenia wyzej wymienionych odpadow w sicie b9bnowym. Ponadto w przedmiotowym
pr/ypadku zapewniono takze mozliwosc innego sortowania odpadow selektywnie zbieranych poprzez
np. mozliwosc wydzielania na pierwszym scparalorze oplycznym wybranych tworzyw sztucznych tip. PET.
Potlobnie po/ostale separator/ optyczne mog^ zostac dowolnie przeprogramowane do wydzielania innych
niz w przypadku segregacji odpadow zmieszanych - rodzajow frakcji surowcowych. Pozostale etapy procesu
tcchnologiczncgo przelwarzania odpad(Sw zebranych selektywnie przebiegajq zgodnie z procescm
lechnologicznym segregacji zmieszanych odpadow komunalnych - na caJej instalacji mechanicznego
przetwarzania odpadow. S/czegolovvy opis procesu mechanicznego przetwarzania (sorlowania) zawarty jest
w pkt 1.2.2.1.1. ninicjszcj dccyzji.

2.2.2. Segment biologicznego przetwar/ania odpadow w warunkach tlenowych

Instalacja stabilizacji tlenowcj odpadow przeznaczona jest do biologicznego przetwarzania w warunkach
tlenowych odpadow biodegradowalnych, znajdujacych sie w odpadach komunalnych. wydzielonych
w segmencie mechanicznego przetwarzania odpadow ze strumienia zmieszanych odpadow komunalnych
(frakcja 0-80rnm). Proces technologiczny dzieli si? na dwic fazy:

a. stabili/acja tlenowa - taza inlensywna (4 tygodnie),
b. dojrzewanie stabilizatu - taza dojrzewania (ok. 8 tygodni).

Proces stabilizacji tlenowej jest prowadzony w systemie zamknietym - w bioreaktorach. stanowiacych 9
komor betonowych, wyposazonych w 5 kanalow wentylacyjno-odciekowych kazdy, przykrytych plytami
zelbetowo-rusztowymi oraz zamykanych od czola bramami harinonijkowymi.
Proces dojrzewania jest prowadzony w systemie pryzmowym z mechanieznym przerzucaniem na placu
dojrzewania kompostu (stabilizatu). Lqczny c/as trwania procesu biostabilizacji wynosi 8 tygodni.



Wsadem do instalacji stabilizacji tlenowej jest frakcja wydzielona z odpadow komunalnych /mieszanych
(frakcja < 80 mm).
Intensywnc napowietrzanic oraz przebicg procesu rozpadu frakcji organiczncj powoduje po\vslanie \vody
procesowcj oraz gazow. W celu uniemozliwienia ernisji odorow do srodowiska, powietrze / bioreaktorow
jest wysysane i przetlaczane poprzez pluczke wodna do biofiltra, w cclu oczyszczenia powietrza
procesowego. Kanafy napowietrzania pelnia jednoczesnie role odbiornika odciekow, ktore przez sludzienki
syfonowe systemu sptywajq do odpowiedniego odbiornika (zbiornik), ski|d mogq bye zavvracanc do procesu
za posrednictwem systemu zraszania wodq ,,brudnq". Biologiczne oczyszczanie powietrza \ biofiltrze
polega na powolnym przepuszczaniu gazow przez warstwe matcrialu porowatego zasiedlonego przez
mikroorganizmy. W okreslonych warunkach pracy bioflltra, zanieczyszezenia obecne w gazie wylolowym sq
absorbowane i ulegajq stopniowemu rozkladowi na naturalne substancje takic jak woda i dwutlenek wegla.
Wst9pnie przygotowane powietrze rozprowadzane jest w przestrzeni dystrybucyjnej. a nast9pnie pr/eplywa
z malq p^dkosciq przez biologiczne zloze organiczne. Jako material filtruja_cy zastosowano mies/aniny
surowcow poehodzenia organicznego, zawierajqce duzy ladunek biomasy. Po zakohczcniu procesu
biostabilizaeji w zamknietych bioreaktorach, material za pomoca ladowarki kolowej transportowany jest na
plac dojrzewania. Stabilizat ukladany jest w 8 podluznych pryzm oraz I dodatkowa pryzme. o s/erokosci
podstawy ok. 7,5 in, dlugosci ok. 67 m i wysokosci 3,3 m kazda. Dodatkowa pryzma stanowi bufbr
technologiczny, niezbedny w trakcie pracy instalacji. Szerokosc i \vysokosc pr>'zm jesl uzalezniona od
maszyny przerzucajacej. Material dojrzewaj^cy w pryzmach wymaga przerzucania oraz nawadniania
z wykorzystaniem przystosowanego do tego sprzetu technologicznego. Potwierdzeniem prawidfovvcgo
przebiegu procesu dojrzewania jest stopniowy spadek tempcratury materiahi, ktory schladza si^ do okolo
45-40°C lub mniej. W przypadku potwierdzenia spelnienia wymagan jakosciowych materialu, okresloinch
w przepisaeh szczegolowych, odnosz^cych sie do mechaniezno-biologieznego przetwarzania zmicszanych
odpadow komunalnych. uzyskany stabilizat jest kicrowany do skladowania lub poddawany przesianiu na
mobilnym sicie o przeswicie oczek 20 mm. Uzyskana frakcja podsitowa 0-20 mm, kwalifikowana jako
odpad o kodzie 19 05 03, moze bye wykorzystana do odzysku na skladowisku odpadow. a pozostalosci
z procesu przesiewania stabilizatu, kwalifikowane jako odpad o kodzie 19 05 99, kierowane si} do
unieszkodliwienia poprzez sktadowanie.
Proces przetwarzania (unieszkodliwiania) jest prowadzony zgodnie z przepisami szczegolowymi w tym
zakresie.

2.3. Instalacja do kompostowania odpadow zielonych oraz innych bioodpadow

Do procesu kompostowania sa kierowane odpady ziclone oraz innc bioodpady zbierane seleklywnie. ktore
stopniowo sq wprowadzanc do instalacji i przetwarzane w procesie odzysku R3. Proces kompostowania
odpadow zielonych oraz innych bioodpadow odbywa si$ na wydzielonej cz?sci placu technologicznego.
przeznaczonego rowniez do prowadzenia II f'azy procesu biostabilizaeji. Przed przystapieniem do procesu
kompostowania odpady poddawane 53 rozdrobnieniu w rebaku. Wsad do kompostowania ukladany jesl
z wykorzystaniem ladowarki w pryzmach. Material dojrzewajqcy w pryzmach wymaga przerzucania oraz
nawadniania z wykorzystaniem przystosowanego do tego sprzetu technologicznego. Czas trwania cyklu
ok. 12 tygodni. Powierzchnia do prowadzenia procesu kompostowania - ok. 187 m2.
W wyniku prowadzenia procesu kompostowania selektywnie zbieranych odpadow zielonych oraz innych
bioodpadow powstaje kompost lub srodek wspomagajacy uprawe roslin. ktory spelnia wymagania
wynikajace z przepisow szczegolowych w tym zakresie, aby mogl bye wykorzystany w procesie odzysku
R I O .

2.4. Segment dcmontazu odpadow wielkogabarytowych

Odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07 sa dostarczane na plac magazynowy przcd wiatg demonlazu
lub bezposrednio do wiaty demontazu. Demontaz odpadow wielkogabarytowych polega na wykonaniu
nastepujacych czynnosci:
a. manualnym demontazu vv przy uzyciu narzedzi reeznych (up. mlotki. wkretarki itp.) lub elektronarzedzi

(np. szlifierki kqtowe, pilarki, wkretarki itp.),
b. rozdziale na frakcjc wedlug rodzajow materialow (metalc, Iworzywa sztue/.ne, szklo itd.).
c. gromadzeniu wedlug rodzajow zdemontowanych materialow.



3. Rodzaj i Hose wykorzystywanej energii, surowcow, materialow i paliw

Nazwa

Energia elektryc/na

Olej nap^dowy

Olej opalowy

Woda

Olcjc smarownicze i smary stale

Srodki dezynfekcyjne

Kwas siarkowy

Podchloryn sodu

Jednostka

MWh

nr1

m3

m3

Mg

Mg

Mg

Mg

Ilo$£ na rok

3 100,0

150,0

99,0

4 029,0

5,0

0,5

6,0

0,15

4. Sposoby osiifgania wysokiego poziomu ochrony srodowiska jako calosci

Zastosowane rozwiazania tcchniczne i technologiczne gwarantujace vvysoki poziom ochrony srodowiska
jako calosci:

a. Stosowanie substancji o malym potencjale zagrozen - dla ograniczenia zagrozenia dla srodowiska
z odpadow przeznaczonych do unieszkodliwiania lub odzysku wydzielane s^ odpady niebezpieczne,
ktore kierowane 53 do odpowiednio zabezpieczonego sektora magazynowego.

b. Efektywne wytwarzanie oraz wykorzyslanie energii — efektywne gospodarowanie energy
realizovvane jest poprzez: stosowanie energooszczednych urz^dzen, efektywne wykorzystywanie
i oszczedzanie energii elektrycznej, prawidlowy dobor mocy nowo instalowanych urz^dzen
elektrycznych do potrzeb Zakiadu, optymalizowanie procesu produkcji energii elektrycznej
z biogazu oraz prowadzenie kontroli zuzycia energii elektrycznej.

c. Zapewnienie racjonalnego zuzycia wody i innych surowcow oraz materialow i paliw - dla
zapewnienia efektywnego wykorzystania paliw przez sprzet technologiczny obsUiguj^cy instalacje
i urzadzenia, przewiduje sie zachowanie procedury przegladow okresowych i stosowania wysokiej
jakosci cz^sci zamiennych. Ponadto efektywne gospodarowanie wod% innymi surowcami i paliwem
realizowane jest poprzez: stosowanie urzqd/en charakteryzuj^cych si^ wysok^ oszczednosci^, zakup
paliw dobrej jakosci, efektywne wykorzystywanie i oszczedzanie paliw pfynnych, efektywne
wykorzystywanie i oszczedzanie wody wodoci^gowej oraz prowadzenie kontroli zuzycia wody,
innych surowcow i paliw.

d. Stosowanie technologii bezodpadowych i matoodpadowych - prawidlowa eksploatacja sprzetu oraz
stosowanie materialow eksploatacyjnych dobrej jakosci ograniezaja awaryjnosc tego sprzetu,
eo przyczynia sie do ograniczenia ilosci wytwarzanych odpadow. Ponadto stosowana technologia
sluzy efcktywncmu przetwarzaniu odpadow, prowadzgc do ograniczenia masy skladowanych
odpadow oraz odzysku odpadow surowcowych zawartych w odpadach zmieszanych, a takze
wytwarzania frakcji palnej, przeznaczonej do odzysku energetycznego.

c. Wykorzystywanie porownywalnych procesow i metod, ktore zostaly skutecznie zastosowane w skali
przemyslowej - zastosowano rozwiazania technologiczne i techniczne, ktore zostaty juz wczesniej
sprawdzone w innych tego typu instalacjach.

f. Zastosowanie analizy cyklu zycia produktow.
g. Post9p naukowo-techniczny - w Zakladzie prowadzone jest przetwarzanie odpadow (mechaniczne

oraz biologiczne przetwarzanie odpadow), a proces unieszkodliwiania odpadow, ktore nie mogly
zostac poddane odzyskowi w innych instalacjach Zakiadu, realizowany jest poprzez ich
skladowanie. W odniesieniu do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow
potwierdzeniem zastosowania post^pu naukowo-technicznego jest zgodnosc z przepisami
szczegolowymi w tym zakresie.
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5. Wymagania zapewniaj;)ce ochrone; gleby, ziemi i wod gruntowych, w tym srodki majace na celu
zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wod gruntowych oraz sposob ich sysfematycznego
nadzorowania

a. Eksploatacja instalacji w sposob niepowodujacy wykorzystywania, produkcji lub uwalniania
substancji powodujacych ryzyko oraz niepowoduja_cy mozliwosci zanieczyszczenia gleby, ziemi lub
wod gruntowych substancjami stwarzajacymi ryzyko.

a. Odprowadzanie sciekow przemyslowych stanowiacych mieszanine wod odciekowych z kwatery
nr I (zamknietej) 1 kwatery nr 11 (eksploatowanej), sciekow z instalacji biologicznego przetwarzania
odpadow {biostabilizacji odpadow, kompostowni odpadow), sciekow z myjni ptytowej sprzetu
i kontenerow, oraz sciekow z utrzymania w czystosci hali sortowni - do polaczonych ze sob^ (systemem
zasuw) szczelnych zbiornikow nr 19 i nr 51.

b. Wykorzystywanie na potrzeby wlasne, sciekow przemystowych gromadzonych w zbiornikach
bezodphywowych nr 19 i nr 51 (tzw. sciekow technologicznych) oraz wywoz nadmiaru
ww. sciekow przemyslowych transportem asenizacyjnym do oczyszczalni sciekow.

c. Odprowadzanie sciekow przemystowych z myjni najazdowej kol i podwozi do zbiornika
bezodplywowego o pojemnosci 5 m3 {zintegrowanego z urzadzeniem myjacym) oraz wywoz nadmiaru
ww. sciekow przemyslowych transportem asenizacyjnym do oczyszczalni sciekow.

d. Magazynowanie odpadow w sposob uniemozliwiaj<jcy przedostanie sie substancji w nich zawartych do
srodowiska gruntowo-wodnego, zgodnic z warunkami okreslonymi w punktach: 1.7.3.2.1., 1.7.3.2.2.,
I.7.3.2.3., I.7.3.2.4., 1.7.3.2.5., I.7.3.4.I., I.7.3.4.2., 1.7.3.5.1.3., 1.7.3.5.2., 1.7.3.5.3., 1.7.3.5.4. oraz
1.7.3.6.1. niniejszej decyzji.

e. Postepowanie zgodnie z opracowanym dla Zakladu Planem awaryjnym, w szczegolnosci na wypadek
utraty szczelnosci dna lub skarp kwatery nr 11 skladowiska odpadow, wykrycia zmian w jakosci wod
podziemnych oraz awarii systemu drenazowego.

Jako sposob prowadzenia systematycznego nadzoru zastosowanych srodkow maja_cych na celu ochrone
gleby, ziemi i wod gruntowych okresla sie:
- staly dozor techniczny nad sprawnoscicj instalacji i urzjjdzen eksploatowanych na tcrenie Zakladu,
- prowadzenie badaii monitoringowych zgodnie z przepisami szczegolnymi.

6. Sposob post^powania w przypadku zakoriczenia eksploatacji instalacji

W przypadku zakoriczenia eksploatacji instalacji, likwidacj^ obiektow i urzadzeri nalezy przeprowadzic
w sposob bezpieczny dla srodowiska. Instalacja winna bye zlikwidowana zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, zasadami bezpieczeristwa i higieny pracy oraz wymaganiami ochrony srodowiska.

7. Warunki wprowadzania do srodowiska substancji i energii

7.1. Wprowadzanie gazow lub pylow do powietrza

Podstawa prawna: art. 202 List. 1, ust. 2 i ust. 2a, art. 211 ust. 1, art. 220 ust. 1 oraz art. 224 ustawy zdn ia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.),
rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) oraz rozporzqdzenie Ministra
Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomow niektorych substancji w powietrzu (Dz. U.
z2012r. ,poz. 1031).

7.1.1. Charakterystyka zrodel emisji i miejsc wprowadzania gazow i pylow do powietrza

a. Na terenie instalacji do skladowania odpadow brak jest zrodel emisji, wprowadzajqcych w sposob
zorganizowany gazy i pyly do powietrza. Emisja towarzysz^ca eksploatacji skladowiska ma charakter
niezorganizowany. Gaz skladowiskowy zasysany jest przez studnie odgazowujace. W pierwszej fazie
eksploatacji skladowiska studnie sa wyposazone w indywidualne biofiltry. Wraz ze wzrostem ilosci
wytwarzanego biogazu, bedzie on przekazywany do studni zbiorczych i dalej spalany w pochodni
biogazowej. Emisja ze skladowiska odpadow nic jest objeta standardami emisyjnymi. W zwiazku
zpowyzszym, dla zrodel emisji substancji na terenie skladowiska nie okreslono wielkosci
dopuszczalnej emisj i orazjej warunkow.
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b. Na tcrcnie instalacji do biologieznego przetwar/ania odpadow brak jest zrode! einisji. wprowadzajacych
w sposob zorgani/owany gazy i pyty do powietrza. Emisja towarzyszqca eksploatacji biofiltra ma
charaktcr niezorganizowany. Emisja z biofiltra nie jest objeta standardami emisyjnymi, w zwiazku
z powyzszym nie okreslono wielkosci dopuszc/alncj cmisji oraz jcj warunkow.

c. Zrodlem einisji gazow i pylow do powietrza, sa procesy zachodzace w instalacji mechanicznego
przetwar/ania odpadow. w skiad ktorej wchodzi hala sortowni odpadow podziclona na: hale przyjecia
i czasowcgo magazynowania zmieszanyeh odpadow komunalnych i surowcow wtornych (strefa la)
oraz hale sortowania odpadow z liniq tcchnologiczna, sortowania (strefa Ib).
Instalacja mcchaniczncgo przetwarzania odpadow powoduje emisje amoniaku oraz pytow, w tym pyiu
zawieszonego PM10 i pyki zawieszonego PM2.5, ktorc sa wprowadzane do powietrza za
posredniclwem 20 emitorow.

7.1.2. Zrodla eniisji j_emitory, ich charakterystyka i warunki pracy

Oznaczenie
emitora

Opis emitora

Charakterystyka miejsc emisji

Rodzaj «***

|m|
Hala sortowni od

E2.1/1

H2.1/10

[£2.2/1
~-

} • ~) 2/ 1 0

Hala przyjecia
i czasowcgo

magazynowania
zmieszanyeh

odpadow
komunalnvch oraz

surowcow wtornvch
(strefa la)

Hala sortowania
odpadow i linia
lechnoloyiczna^

sortowania
(strefa Ib)

wentylatory
dachowe
boc/ne

wentylatory

pionowe

13

13

Srednica

Imj

wentylatora

[m3/hl

wylotowa
gaz6w
|m/s|

Temperatura
gazdw

odlotowych
if i
[IV]

emisji

[h/rok]
pad6\ - Instalacja Inl

0,605

0,438

8720

1 810

8,43

3,34

293

293

4 160

4 160

7.1.3. Rodzajc i ijosci gazow i pytow dopuszczonych do wprowaclzania do powietrza

Zr6dlo
emisji

Numer emitora
(miejsce wprowadzania gaz6w

i py!6w do powietrza)
Cmitowana substancja

Dopuszczalna
wielko££ emisji*

|kg/h|

Hala sortowni odpad6w - Instalacja Inl

1 lala przyje/cia i czasowego
magazynowania zmieszanyeh
odpadow komunalnych oraz

surowcow wtornych (strefa la)
Hala sortowania odpadow

7, linia technologiczna
sortowania (strefa Ib)

E2.1/I : 1:2. 1/10

E2.2/1 : 1:2.2/10

Amoniak

Py\y PM 10

Amoniak

Pyt zawicszony PM 10

0,0436

0,0872

0,00905

0,0 1 8 1

* Widkosc cmisji pr/\a na jcdcn cniitor

7.1.4. Dopuszczalne wielkosci emisji rocznej z instalacji objetej pozwoleniem zintcgrowanym

Rodzaj substancji

Amoniak

Pyl ogolcm
w tym pyl zawicszony I'M 10
w tym pyl zawieszony PM2,5

Dopuszczalna emisja

|Mg/rok|

0.219

0,4383
0.4383
0,4383



7.2. Gospodarka wodno-sciekowa
Podstawa prawna: art. 21 1 ust. 6 pkt 7 i pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(tckstjcdnolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 zezm.).

7.2.1. Zuopatrzenie w
Zakfad Zagospodarowania Odpadow w Lulkowie zaopatrywany jest w wodt; z zcwr^trzncj sicci wodociagowej
na podstawie stosownej umowy. Woda wykorzystywanajest na cele socjalno-bytowe ora/ tec lino logic /.ne. Nose
wykorzystywanej wody wynosi:
0 ,,Hvne = 4 029 nrVrok

7.2.2. Odprowadzanie sciekow

7.2.2.1. Scicki przemyslowe
Powstaja.ee na terenie Zaktadu Zagospodarowania Odpadow w Lulkowie scieki przemysknve gromadzone sa
w trzech zbiornikach bezodprywowych, skad czesciowo pobierane sa na potrzeby wiasne {lzv\ scieki
technologiczne pochodzace ze zbiornikow nr 19 i nr 51), natomiast nadmiar wywozony jest transportem
asenizacyjnym do oczyszczalni sciekow.

7.2.2.1.1. Scieki przemyslowe stanowiace mieszanine wod odeiekowych z k watery nr I (xamkniptej)
1 kwatery nr I I (eksploatowanej), sciekow z instalacji biologicznego przetwar/ania odpadow (biostabilizacji
odpadow, kompostowni odpadow), sciekow z myjni ptytowcj sprz^tu i kontenerow, t>ra/ sciekow
z utrzy mania w czystosci hali sortowni, gromadzone w polaczonych ze soba, systemem zasuw, zbiornikach
nr 19 o pojemnosci 1000 m i nr 51 o pojemnosci 3000 m .

a. Ilosc sciekow przemyslovvych:
QrocZnc = 2 8 2 1 1 m-Vrok
w tym:
- wody odciekowe z kwatery nr 1 - 1 1 000 m /rok
- wody odciekowe z kwatery nr 11-12 000 mVrok
- scieki z instalacji biologicznego przetwarzania odpadow (biostabilizacji odpadow, kompostovvni odpadow)

- 4 704 mVrok
- scieki z myjni plytowej sprzetu i kontenerow - 500 mVrok
- scieki z utrzy mania w czystosci hali sortowni - 7 mVrok

b. Stan i sklad sciekow przemyslowych:

Nazwa wskaznika

Odczyn

Przevvodnosc elektrolityczna wlasciwa

Og61ny w^giel organiczny

Cynk

Kadm

Glow

Chrom

Mied/

Rt?c

Najwy^sza dopuszczalna warto& Jednostka miary

5,3-9,0 p||

40 000 . nS/cm

8715 : tng/1

168 mg/|

0,14 . mg/|

1 ,02 mg/l

1,6 mg/l

1 ,4 mg/l

0,05 mg/|

Suma wielopicrscieniowych
weglowodorow aromatycznych (WWA) 0,2
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V.2.2.1.2. Scicki przemyslowe z myjni najazdowej kol i podwo/i gromadzone w zbiorniku bezodplywowym
o pqjemnosci 5 nv (zintegrowanym z ur/adzeniem myjacym).

a. llosc scickow przemyslowych:
0,-oc/n, = l O n v / r o k

h. Sktad scickow przemyslowych:

Nazwa wskaznika

/awicsina ogolna

Weglowodory ropopochodne

Chlorki

Najwyzsza dopuszczalna wartosc

100

15

1 000

Jednostka miary

mg/l

mg/l

mg/l

7.3. Gospodarka odpadami
Podstawa prawna: art. 202 ust. 1 i ust. 4, art. 203 ust. 3 i art. 211 ust. 1 ustawy Prawo ochrony srodowiska,
art. 43 ust. 2 oraz art. 45 ust. 6 i ust. 9 ustawy /, dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21
ze /tn.) oraz rozporzad/enie Ministra Srodowiska z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadow
{Dz. U. / 2014 r.. poz. 1923).

7.3.1. Wytwarzanie odpadow

7.3 .1 .1 . Rodzaje i ilosci odpadow dopuszczonych do wylwarzania podc/as normalnej pracy instalacji
inechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadow komunalnych {wariant 1 lunkcjonowania
instalacj i ) oraz. ich podstawowy sklad chemiczny i wlasciwosci

Lp.
Kod

odpadu
Rodzaj odpadu

I1o§£
IMg/rok]

Podstawowy sklad chemiczny
i wtas'ciwo&ci wytwarzanych odpad6w

Odpady wytwarzane w procesie mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpad6w komunalnych (wariant 1)
Odpady niebezpieczne

1.

2.

3.

15 01 10*

1 5 0 1 I I *

1602 10*

Opakowania zawierajace
pozostalosci substancji

niebez.piecznych lub n imi
zaniec/yszczone (np. srodkami

ochrony roslin 1 i II klasy
toksycznosci - bardzo toksyczne

i toksyczne)

Opakowania z metali zawieraj.'jce
niebezpieczne porowatc clementy

wzmocnienia konstrukcyjncgo
(np. azbcst), wlacznie /, pustymi

pojemnikami cisnicniowymi

Xuzyte urzadzcnia zawierajace
PCB albo nimi zanieczys/c/one
inne niz wymicnione w 16 02 09

5,00

5,00

1,00

Odpad stanowia opakowania (metalowe,
plastikowe, szklane) zanieczyszczone

SLibstancjami zaliczanymi do szkodliwie
dzialajacych na srodovvisko (opakowania po

tarbach, rozpus/c/alnikach, klejach i tp.) .
Wfasciwosci odpadow:

H6 ,,toksycznc", H7 ,,rakotw6rc/e"n.
Sktadniki: biocydy i substancje

fitofarmaceutyczne, aromatycz.ne,
policykliczne i hctcrocyklicznc zwiazki
organiczne, bromki, fungicydy, triazole,

azbest"1.

Odpad stanowia wylaczniki, regulatory
napiccia, pompy prozniowe lub inne

urzadzcnia, w ktorych zastosowano olcjc badz
ciecze zawierajace PCB, badz urzadzcnia,

w kl6rych zastosowano farby, lakiery,
impreganty zawierajace PCB. Glowne
skladniki: metale zelazne i niezelazne,

twor/ywa sztuczne, oleje przepracovvane,
plyny hydrauliczne. Wlasciwosci: H6

,,toksyczne'\7 ,.rakotworcze"n.
Skladniki : aromatyczne, policykliczne zwia/.ki

organiczne''.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1602 II*

1602 12*

1602 13*

1602 15*

160601*

160602*

160603*

19 1206*

Zuzyte urzadzenia zawierajace
freony HCFC, HFC

Zuzyte urzadzenia zawierajace
wolny azbest

Zuzytc urzadzenia zawierajace
nicbe/pieczne elemcnly inne niz

wymienione w 16 02 09
do 1602 12

Niebezpieczne elementy lub
czesci skladowe usuniete

z zuzytych urzadzeri

Baterie i akumulatory olowiowe

Balerie niklowo kadinowe

Baterie zawierajace rtec

Drewno zawierajace substancje
niebezpiecznc

10,00

5,00

200,00

50,00

5,00

5,00

5,00

200,00

Odpad stanowia ur/adzenia chlodnic/.e,
zawierajqce czynnik chlodzacy w postaci

freonow lub LZO. Glowne skladniki: inelale
zelazne i niezelazne, tworzywa sztuczne,

pianka PU. olejc przepracowane.
Wlasciwosci: H14 ,,ekotoksyc/ne"h.

Skladniki: nieorganiczne zwiazki lluoru"1.
Odpad stanowia zuzyte urzadzenia
zawierajace azbesl. Wlasciwosci:

H7 ,,rakotworcze"". Skladniki: azbesl"'.
Odpad stanowia s'wietlowki, lampy

wyladowcze, sprzet RPV, AGO, ur/adzenia
zawierajace skladniki niebezpieczne. Cilowne
skladniki: metale, tworzywa sztuczne, szklo,

czesci elektroniczne (metale rtec, miedz. olow.
zelazo, nikiel, metale szlachetne).

Wlasciwosci: H3-A ,,wysoce lalwopalne",
H14 ,.ckotoksyc7iie"".

Skladniki: rtcc, kadm, olow"'.
Odpad slanowia elementy zawierajace

substancje klasytlkowane jako niebezpieczne.
Glowne skladniki: szklo, tworzywa sztuczne.
aluminium, stal, inne pierwiastki metalicznc

jak rtcc, kadm, otow, micd/ nikiel.
Wlasciwosci:H3-A ,,wysoce latwopalne1",

1114 ,.ekotoksyc/ne"n.
Skladniki: rtec, kadm, olow"1.

Rodzaj akumulatora elektrycznego, opartego
na ogniwaeh galwanicznych zbudowanych
z elektrody otowiowej, elektrody z tlenku

olowiu oraz roztworu wodnego kwasu
siarkowego, spehiiajacego funkcje elektrolitu.
Calosc zamknieta jest w obudowie wykonanej

z polipropylenu.
Wlasciwosci: H6 ..toksyczne",

H14 ..ekoloksyczne"".
Skladniki: olow~'.

Podstawowe skladniki: nikiel, kadm. /.elazo.
woda, tworzywa sztuczne, papier.

Wlasciwosci:!! 14 ,,ekotoksyczne"n.
Skladniki: kadnr'.

Podstawowe skladniki: rtec, cynk, zelazo,
woda, tworzywa sztuczne, papier.

Wlasciwosci: H6 ,,toksyczne".
H7 ,,rakotworcze", 1114 ^ekotoksye/.nc"'1.

Skladniki: itec2'.
I'lementy drewniane (glowny sktadnik

celuloza, hemiceluloza, lignina, /ywice, gumy.
garbniki, olejki ctcryczne) imprcgnowane lub
malowane srodkami zawierajacyini substancje

niebezpieczne, np. nasyconc roztworami
zywic, rozpus/.ezonego wosku i innymi

substancjami chemicznym, odpad
biodegradowalnv.

Wlasciwosci:H3-A ,,wysoce lalwopalne".
1114 ,,ekotoksyczne"n.

Skladniki: rozpus/czalniki organiczne, olow"'.



12. 1 9 1 2

Inne odpady (w tym zmieszanc
substancje i przedmioty)

z mechanicznej obrobki odpadow
zawierajace substancje

niebezpieczne

200,00

Zmieszane substancje i przedmioty
z mechanicznej obrobki odpadow. zawierajace

substancje i clcmenty niebezpieczne, np.
clementy z urzadzeri etektrycznych

i elektronicznych (plytki z elementami
elektronicznymi, kondensatory itp.), baterie,
itp. Wtasciwosci:ll3-A ,,wysoce latwopalne",

H6 ..toksycznc", H7 ,,rakotworc/.e", H14
..ckotoksyczne"".

Skladniki; beryl, cynk, otow, arson, zwiazki

13. 2001 33*

Batcric i akumulatory lacznie
zbateriami i akumulatorami

wymienionymi
w 1 6 0 6 0 1 , 1 6 0 6 0 2 l u b 160603

oraz nie sortowane baterie
i akumulalory zawierajace tc

balerie

20,00

G16wne sktadniki: nee, cynk, mangan, nikiel ,
kadm, otow oraz zelazo, woda, tworzywa

sztuczne, papier. Wlasciwosci:
H6 ,.toksyczne", H7 ,,rakotw6rczc",

H14 ,.ekotoksyczne"".
Skladniki: rtyc, kadm, olow21.

2001 35*

Zuzyte ur/ad/enia elektryczne
i eleklroniczne inne niz

wymienione w 2 0 0 1 21 i 2 0 0 1 23
zawierajace niebezpieczne

skladniki

100,00

Swietlowki, lampy wyladowcze, sprzel RTV,
AGD, urzadzenia zawierajace skladniki

niebezpieczne. Glowne sktadniki: melale,
tworzywa sztuczne, szklo. cze-sei

elektronicznc (metale rt^c, miedz. olow.
zclaxo, nikiel , metale szlachetne).

Wlasciwosci: H3-A,,vvysoce tatwopalne",
HI4 ..ckotoksyczne''". Skladniki,: rtec,

olow"1.

Odpady inne nit niebezpieczne

5 0 1 0 1 Opakowania z papieru i teklury 12000,00

Papier, karton; glowny skladnik celuloza,
ligniny oraz scieru drzewnego,

7 dodatkiem wypelniaczy i barwnikow. odpad
biodegradowalny, o wysokiej wartosci

opalowej. Odpady nie posiadaja Wlasciwosci
powodujacych, ze moga bye odpadami

niebezpiecznymi. okreslonych w zatijczniku
nr 3 do ustawy o odpadach.

1 5 01 02 Opakowania z tworzyw
sztucznych

12000,00

Tworzywa sztuczne opakowaniowe. PET,
HDPE i inne; odpad o wysokiej wartosci

opatowej, Odpady w postaci stalej. Odpady
nie posiadaja Wlasciwosci zracych,

drazni^cych. Warunki atmosterycznc
(powietrze, woda) nie wplywaja na ich sktad

chemiczny ani wlasciwosci fizyczne
powodujac zagrozenie dla srodowiska.

Odpady nie posiadaja wlasciwosci
powodujacych, ze moga bye odpadami

niebezpiecznymi, okreslonych w zalaczniku
nr_3__dp_ustawy_p__odpadach.

. 5 0 1 03 Opakowania z drewna 2 000,00

Palely drewniane, skrzynie; glowny skladnik
celuloza, hemiceluloza, lignina, zywice, gumy.

garbniki, olejki eteryczne. odpad
biodegradowalny, o wysokiej wartosci

opalowcj. Odpady w postaci stalej. Odpady
nie posiadaja wlasciwosci zracych,

drazniacych.
Odpady nie posiadaja wlasciwosci

powodujacych, ze moga byi odpadami
niebezpiecznymi, okreslonych w zalaczniku

nr 3 do ustawy o odpadach.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

1501 04

1 5 0 1 05

15 01 07

1501 09

1602 14

1602 16

Opakowania z metali

Opakowania wieloinaterialowe

Opakowania ze szkla

Opakowania z tekstyliow

Zuzyte urzadzenia innc niz
wymienione w 16 02 09 do

1602 12

F-llementy usunic/te ze zuzytych
urz£jdzeri inne niz wymienione

w 1602 15

5 000,00

5 000,00

5 500,00

2 000,0

5 500,0

300,00

Podstawowy sklad chcmiczny: roznego
rodzaju metale zelazne i niezelazne, glownie

aluminium, stal i slal stopowa. Odpady
w poslaci stale] . Odpady nie pusiadaja
wlasciwosci latwopalnych, zraeych.

drazniacych. Sa niurozpuszczalne. nie
wchodza w reakcje fizyczne ani cheiniczne.

Nie ulegaja biodegradacji.
Odpady nie posiadaja wlasciwosci

powodujacych, ze moga bye odpadami
niebezpiecznyini, okreslonych w zalaczniku

nr 3 do ustawy o odpadach.
Opakowania typu ,,tetrapak" wykonane
z: papieru, warstwy polietylenu i Iblii
aluminiowej. Odpady w poslaci stalej.

Odpady nie posiadajq wlasciwosci zracych,
drazniacych. Odpady nie posiadaja

wtasciwosci powodujacych, ze moga bye
odpadami nicbezpiecznymi, okreslonych
w zataczniku nr 3 do ustawy o odpadach.

Opakowania szklane; glownym sktadnikiern
szkla jest krzcinionka, pozoslalc skladniki to:
barwniki, tlenki (sodu, potasu, \vapnia, itp.).

Odpady w postaci stalej, nie posiadaja
wlasciwosci, lalwopalnych. zracych,
drazniacych. Warunki atniosreryczne

(powietrze, woda) nie wplywaja na ich sklad
chemiczny ani wlasciwosci fizyczne

powodujac zagrozenie dla srodowiska.
Odpady nie posiadaja wlasciwosci

powodujacych, ze moga bye odpadami
niebezpiecznymi, okreslonych w zalaczniku

nr 3 do ustawy o odpadach.
Worki, big-bagi, opakowania poliestrowe.

Podslawowy sklad: wlokna naturalne
i sztuczne. Odpady o wartosci opalowci.

Odpady w postaci stalej. Odpady nie
posiadajjj wtasciwosci zracych, drazniacych.

Odpady nie posiadaja wlasciwosci
powodujacych, ze mogq bye odpadami

niebezpiecznyini, okreslonych w zalac/niku
nr 3 do ustawy o odpadach.

Sprze-t elektroniczny, elektronarzedzia.
Glowne skladniki: metale, twor/ywa
sztuezne, szklo, czt^sei elektroniczne,

niezawierajace skladnikow niebezpiecznych.
Odpady nie posiadaja wlasciwosci

powodujacych, ze moga bye odpadami
niebezpiecznyini, okreslonych w /alaczniku

nr 3 do ustawy o odpadach.
Odpad stanowia glownic pusle lonery

i cartridge z urzadzen biurowych, drukarek
i kserogralow itp. Glowne skfadniki: metale,

tworzywa sztuczne, szklo, czesci
elektroniczne, niezawierajacc skladnikow
niebezpiecznych. Odpady nie posiadaja

wlasciwosci powodujacych, ze moga bye
odpadami niebezpiecznymi, okreslonych
w zalaczniku nr 3 do uslawy o odpadach.



10.

1 1 .

12.

13.

14.

160604

160605

19 1201

19 1202

19 1203

Baterie alkalic/ne

Inne akumulatory i baterie

Papier

Metale zela/.ne

Metale niezelazne

300,00

300,0

12000,00

2 000,00

1 500,00

Baterie podobne w budowie do baterii
cynkowo-weglowych ale jako elektrolitu
uzyto roztworu o odczynie zasadowym

(alkalicznym). Elektrolitem jest roztwor KOH
(wodorotlenku potasu) lub tanszego NaOH

{wodorotlenku sodu). W ogniwach tych
stosuje sie rowniez czystsze reagcnty na

elektrody. co przektada sie na ich wieksza
pojemnosc i dluzsza trwalosc w trakcie
przechowywania. Odpady nie posiadaja,

wlasciwosci powodujacych, ze moga bye
odpadami niebezpiecznymi, okreslonych
w /alaczniku nr 3 do ustawy o odpadach.

Odpad stanowia np. baterie
niklowo-wodorkowe czy litowo-jonowe.

Glowne skladniki: metale (lit, mangan,
zelazo), elektrolity organiczne, tworzywo

sztuczne, papier, vvegiel.
Odpady nie posiadaja wlasciwosci

powodujacych, ze moga bye odpadami
niebezpiecznymi, okreslonych w zalac/niku

nr 3 do ustawy o odpadach.
Odpad stanowiq glownie papier oraz karton.

Gtowne skladnik: celuloza, ligniny oraz scieru
drzewnego, z dodatkiem wypelniaczy
i barwnikow, odpad biodegradowalny,

o wysokiej wartosci opalowcj. Odpady nie
posiadaj^ wla£ciwos"ci powodujacych,

ze moga bye odpadami niebezpiecznymi,
okreslonych w zataczniku nr 3 do ustawy

o odpadach.
Roznego rodzaju metale zelazne, stal i stal

stopowa. Odpady w postaci stalej, ulegajace
korozji. Utlenianie (korozja) odpadu nie

powoduje wydzielania sie substancji
szkodliwych lub toksycznych. Odpady nie

posiadajg wlasciwosci latwopalnych, zr^cych,
drazni^cych. Sanierozpuszczalne, nie

wchodza^ w rcakcje fizyczne ani chemiczne.
Nie ulegaja biodegradacji.

Odpady nie posiadaja wlasciwosci
powodujacych, ze moga. bye odpadami

niebezpiecznymi, okreslonych w zalaczniku
nr 3 do ustawy o odpadach.

Roznego rodzaju metale niezelazne, glownie
aluminium, miedz. Odpady

w postaci stalej, ulegajace korozji. Utlenianie
(korozja) odpadu nie powoduj? wydzielania
sie subslancji szkodliwych lub toksycznych.

Odpady nie posiadaja wlasciwosci
latwopalnych, zracych, drazniacych.

Sa nicrozpuszczalne, nie wchodza w reakcje
fizyczne ani chemiczne. Nie ulegaja
biodegradacji. Odpady nie posiadaj^

wlasciwosci powodujqcych, ze mogi'j bye
odpadami niebezpiecznymi, okreslonych
w zalaczniku nr 3 do ustawy o odpadach.
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15.

16.

17.

18.

19.

19 1204

19 1205

19 1207

19 1208

19 12 10

Tworzywa sztuczna i guma

Szklo

Drewno inne niz wymienione
w 19 1206

Tekstylia

Odpady palne (paliwo
alternatywne)

12000,00

5 500,00

2 000,00

200,00

8 500,00

Elementy gumowe (kauczuk.'elastomcry,
sadza i krzemionka, metal, wtokno, llcnck
cynkowy, siarka, dodatki) lub wykonanc
z Iworzyw sztucznych (np. PET, 1 IDPK

i inne); odpad o wysokicj wartosci opalowej.
Odpady w postaci stalej. Odpady nie

posiadaja wlasciwosci zracych, dra/niacych.
Warunki almosferyczne (powietrze, woda) nie

wplywaja na ich sklad chemic/ny ani
wlasciwosci fizyczne powodujac zagrozenie

dla srodowiska. Odpady nie posiadaja
wlasciwosci powodujacych, ze moga bye
odpadami niebezpiecznymi, okreslonych
w zalaczniku nr 3 do ustawy o odpadach.

Opakowania szklane lub ..slluc/kn s/klana1";
glownym skladnikiem szkla jest krzcmionka.
poz.ostale skladniki to: barwniki, tlenki (sodu.
potasu, wapnia, itp.). Odpady w postaci statej
(np. buteiki lub stiuczka szklana). Odpady nic
posiadaja wlasciwosci, iatwopalnych, zracych,

drazniacych. Warunki atmosferyczne
(powietrze, woda) nie wplywaja na ich sklad

chemiczny ani wlasciwosci fizyczne
powodujac zagrozenie dla srodowiska.

Odpady nie posiadaja wlasciwosci
powodujacych, ze moga bye odpadami

niebezpiecznymi. okreslonych w zalac/niku
nr 3 do ustawy o odpadach.

Odpady stanowia palely drewniane i skrzynie.
Glowne skladniki celulo/a, hemicelulo/a,

lignina, odpad biodegradowalny, o wysokicj
wartosci opatowej. Odpady w postaci stalej.
Odpady nic posiadaja wlasciwosci /racych,

drazniqcych, Odpady nic posiadaja
wlasciwosci powodujacych, ze moga bye
odpadami niebezpiecznymi, okreslonych
w zataczniku nr 3 do ustawy o odpadach.

Odpady nie posiadaja wlasciwosci
powodujacych, ze moga bye odpadami

niebezpiecznymi, okreslonych w /ataczniku
nr 3 do ustawy o odpadach.

Opakowania poliestrowe, wysegregowane
tekstylia. Podstawowy sklad: wlokna

naturalne i szluczne. Odpady o wartosci
opalowej. Odpady w posiaci stalej. Odpady

nie posiadaja wlasciwosci zracych,
drazni^cych. Odpady nic posiadaja

wtasciwosci powodujacych, ze moga bye
odpadami niebc/piecznymi, okrcslonych
w zalaczniku nr 3 do ustawy o odpadach.

Wydzielona i poddana mechanic/nej obrobce
trakcja odpadovv, glownie komunalnych. ktora
z uwagi na zawartosc materialovv o wysokiej

wartosci opalowej (tworzywa sztuczne,
drewno, guma itp.); mozc b>'c siosovvana jaku

paliwo alternatywne; postac stala.
Odpady nie posiadaja wlasciwosci

powodujacych, ze moga bye odpadami
niebezpiecznymi, okreslonych w zataczniku

nr 3 do ustawy o odpadach.
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20.

21 .

22.

23.

24.

25.

ex 19 12 12

ex 19 12 12

ex 19 12 12

2 0 0 1 10

2001 1 1

2001 34

Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i pr/edmioty)

z mcchanicznej obrobki odpadow
inne niz wyniienione w 19 12 1 1 .

Frakcja podsitovva 0-80 mm
wydzieloha z odpad6w

komunalnych zmies/anych

Inne odpady (w tym /mies/anc
substancje 1 przedmioty)

zmechanic/nej obrobki odpadow
inne niz wymicnione w 19 12 II.

Frakcja nadsitowa " 80 mm
wydziclona z odpadow

komunalnych zmieszanych.

Inne odpady (w tym /.mieszane
substancje i przedmioty)

z mechanicznej obrobki odpadow
inne niz wyniienione

w 19 12 11
Odpady gabarytowe vvydzielone

z odpad6w komunalnych
zmieszanych w kabinie

sorlownic/ej

Odzicz

Tekslylia

Baterie i akuniulatory inne niz
wyniienione w 20 01 33

28 000,00

25 000,00

500,0

500,00

500,00

5,00

Frakcja podsitowa o duzym udziale materialu
ulegajacego biodegradacji.

Odpady nie posiadaja wlasciwosci
powodujacych, ze moga bye odpadami

niebezpiccznymi, okreslonych w zalaczniku
nr 3 do ustawy o odpadach. Sklad: mieszanina

zwiazkow organicznych i nicorganicznych
(mctale, mineraly, tworzywa sztuczne, szkto).

Frakcja nadsitowa (o wielkosci powyzcj
80 mm), po wydzieleniu odpadow
o charakterze surowcow wtornych,
komponentow do produkcji paliwa

z odpadow, niezawierajaca frakcji ulegajacej
biodegradacji. Odpady nie posiadaja

wlasciwosci powodujacych, ze moga bye
odpadami niebezpiecznymi, okres"lonych

w zaiaczniku nr 3 do ustawy o odpadach.
Sktad: mieszanina zwiazk6w organicznych

i nieorganicznych (metale, mineraly,
tworzywa sztuczne, szklo).

Odpady gabarytowe, ktore z uwagi na swoje
wlasciwosci (wymiary) mogtyby zaburzyc
proces odzysku prowadzony na inslalacji
mechanicznego przetwarzania odpadow.
Odpady kierowane sa do przetwarzania,

polegajacego na demontazu.
Odpady nie posiadajjj wlasciwosci

powodujacych, ze moga bye odpadami
niebezpiecznymi, okreslonych w zalaczniku
nr 3 do ustawy o odpadach. Sklad: drewno,

mctale, tworzywa sztuczne, szklo.
Tekstylia. Podstawowy sklad: wlokna

naturalne i sztuczne. Odpady o wartosci
opalowej. Odpady w postaci stalej.

Odpady nie posiadaja wlasciwosci zracych,
drazniacych. Odpady nie posiadaja

wlasciwosci powodujacych, ze moga bye
odpadami niebezpiecznymi, okreslonych
w zatqczniku nr 3 do ustawy o odpadach.

Opakowania poliestrowe, tekstylia.
Podstawowy skiad: wlokna naturalne

i sztuczne. Odpady o wartosci opatowej.
Odpady w postaci statej. Odpady nie

posiadaja wtasciwosci zracych, drazniacych.
Odpady nie posiadaja wlasciwosci

powodujacych, ze moga bye odpadami
niebezpiecznymi, okreslonych w zalqczniku

nr 3 do ustawy o odpadach.
Inne baterie i akuniulatory np. baterie
alkaliczne, niklowo-wodorkowe czy

litowo-jonowc. Glowne skladniki: mctale:
(cynk, mangan, zelazo, nikiel), Iworzywo

sztuczne, papier, woda, wegiel, nie
posiadajace wlasciwosci powodujgcych,
ze moga bye odpadami niebezpiecznymi,
okreslonych w zalaczniku nr 3 do ustawy

o odpadach.
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26. 20 0 1 36
Zuzyte urzadzenia elektryczne

i elektroniczne inne niz
wymienione w 20 10 35

100,00

Odpad stanowia zuzytc urzadzenia
elektryczne i eleklruniczne,

nie zawierajace niebezpiecznych elcmentow
- drobny sprzel elektryczny i eleklroniczny

niezawierajacy skladnikow niebezpiecznych.
Glowne skladniki: metale, tworzywa
sztuczne, s/klo, czesci elektroniczne.

Odpady nie posiadaja wlasciwosci
powodujacych, ze moga bye odpadaini

niebczpiccznymi, okrcslonych \ zalaczniku
nr 3 do ustawy o odpadach.

Laczna ilo& wytwarzanych odpad6w nie przekroczy 56 000,00 Mg/rok
Odpady wytwarzane w procesie biologicznego przetwarzania

Odpady inne niz niebezpieczne

1.

2.

1 9 05 03

190599

Kompost nieodpowiadaj^cy
wymaganiom {nienadajacy si? do

wykorzystania)

Inne nie wymienione odpady
(ustabilizowana frakcja

organiczna po stabilizacji
tlenowej)

17000,00

28 000,00

Odpad powstaje w wyniku mechanicznego
przelwarzania (przesiewania) stabil izatu
(19 05 99) na sicie o przeswicie oczek

o wielkosci do 20 mm. I'ostac drobnoziarnista.
o jcdnol i tc j homogenicznej strukturze,

zawierajaca glownie zwiazki organiczne.
Material, ktory z uwagi na swoje paiainelr\
mozc zostac wykorzystany np. do tvvorzenia
okrywy rekultywacyjncj (biologicznej) na

skladowisku odpadow. Odpady nie posiadaja
wlasciwosci powodujacych, zc moga b>rc
odpadaini niebezpiecznymi, okrcslonych
w zalaczniku nr 3 do ustawy o odpadach.
Produkt koncowy proccsu biologicznego
przelwarzania w warunkach tlcnowych

- stabilizat, spelniajacy wymagania okrcslone
w przepisach szczegolovvych dotyczacych
mechaniczno-biologicznego przet\\arzania

zmieszanych odpadow kormmalnych.
Odpady nie posiadaja wlasciwosci

powodujacych, ze moga bye odpadaini
niebczpiccznymi, okreslonych \ zalaczniku

nr 3 do ustawy o odpadach. Wydzielone
rcsztki fol i i , materialy nie rozkladajace sie.

powstale podczas obrobki biologicznej,
segregacji itp.

Lqczna iloSd wytwarzanych odpad6w nie przekroczy 28 000,00 Mg/rok

7.3.1.2. Rodzaje i ilosci odpadow dopuszczonych do wytwarzania podczas normalnej pracy instalacji
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow komunalnych - czesci meehaniczncj (sortowania)
odpadow selektywnie zebranych (wariant II funkcjonowania instalacji) oraz ich podstawowy sklad
chemicznv i wlasciwosci

Lp.
Rod

odpadu Rodzaj odpadu
llosc

|Mg/rokl
Podstawowy sklad chemiczny

i wlasciwosci wytwarzanych odpadow

Odpady wytwarzane w procesie mechanicznego przetwarzania odpad6w zebranych selektywnie (wariant II)

Odpady inne niz niebezpieczne

1 . 1 5 0 1 0 1 Opakowania z papieru i teklury 5 000,00

Odpady stanowi^ papier oraz karton. (i lovvnc
skladniki: celuloza. lignina oraz scicr drzcwny.
z dodatkiem wypelniaczy i barwnikow, odpad

biodegradowalny, o wysokiej wartosci
opalowej. Odpady nie posiadaja wlasciwosci

powodujacych, zc moga bye odpadami
niebezpiccznymi, okreslonych w zalaczniku

nr 3 do ustawy o odpadach.



2.

3.

4.

5.

6.

7.

1501 02

1 5 0 1 0 3

1 5 0 1 04

1 5 0 1 0 5

15 01 07

1 5 0 1 09

Opakowania z tworzyw sztucznych

Opakowania z drewna

Opakowania z metal i

Opakowania wielomaterialowe

Opakowania ze szkla

Opakowania z tekstyliow

5 000,00

2 000,00

5 000,00

2 000,00

5 000,00

2 000,00

Odpady stanowia tworzywa sztuczne
opakowaniowe, PET, HOPE i inne. Odpady

o wysokiej wartosci opalowej. Odpady
w postaci statej, nie posiadajg wtasciwosci

zracych, drazniacych. Warunki atmosfcryczne
(powietrze, woda) nie wptywajtj na ich sklad

chemiczny ani wlasciwosci fizyczne powodujac
zagrozenie dla srodowiska. Odpady nie

posiadaja^ wlasciwosci powodujqcych, ze moga
bye odpadami niebezpiecznymi, okreslonych

w zalgczniku nr 3 do ustawy o odpadach.
Odpady stanowi^ palety drewniane i skrzynie.

Glowne skladniki: celuloza, hemiceluloza,
lignina, zywice, gumy, garbniki, olejki

eteryczne, odpad biodegradowalny, o wysokiej
wartosci opalowej. Odpady w postaci statej, nie

posiadajij wlasciwosci zracych, drazniacych.
Odpady nie posiadaja wlasciwosci

powodujacych, ze mog^ by£ odpadami
niebezpiecznymi, okreslonych w zataczniku

nr 3 do ustawy o odpadach.
Odpady stanowia^ r6znego rodzaju metale

zelazne i niezelazne, glownie a luminium, stal
i stal stopowa. Odpady w postaci statej, nie

posiadaja wlasciwosci latwopalnych, zracych,
drazniacych, s<j nierozpuszczalne, nie wchodza
w reakcje fizyczne ani chemiczne. Nie ulegaja

biodegradacji. Odpady nie posiadajq
wtasciwosci powodujqcych, zc mog^ bye
odpadami niebezpiecznymi, okreslonych
w zataczniku nr 3 do ustawy o odpadach.
Opakowania typu ,,tetrapak" wykonane
z: papieru, warstwy polietylenu i fo l i i

aluminiowej. Odpady w postaci stalej, nie
posiadaja wlasciwosci zracych, drazniqcych.

Odpady nie posiadaja wlasciwosci
powodujacych, ze mog^byc odpadami

niebezpiecznymi, okreslonych wzal^czniku
nr 3 do ustawy o odpadach.

Odpady stanowia butelki, sloiki, i inne
Opakowania szklane. Glownym skladnikiern
szkla jest krzemionka, pozostate sktadniki to:
barwniki, tlenki (sodu, potasu, wapnia, itp.)-

Odpady w postaci statej (np. butelki lub
stluczka szklana). Odpady nie posiadaja

wlasciwosci, latwopalnych, zracych,
drazniacych. Warunki atmosferyc?,ne

(powietrze, woda) nie wplywaj^ na ich sktad
chemiczny ani wtasciwosci fizyczne powodujac

zagrozenie dla srodowiska. Odpady nie
posiadajq wlasciwosci powodujqcych, ze moga
bye odpadami niebezpiecznymi, okreslonych

w zataczniku nr 3 do ustawy o odpadach.
Odpady stanowig worki, big-bagi, Opakowania

poliestrowe. Podstawowy sklad: wtokna
naturalne i sztuczne. Odpady o wartosci

opatowej. Odpady w postaci statej. Odpady nie
posiadaja wlasciwoSci zracych, drazniacych.

Odpady nie posiadaja wtasciwosci
powodujacych, ze moga bye odpadami

niebezpiecznymi, okreslonych w zalaczniku
nr 3 do ustawy o odpadach.
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s.

9.

10.

11.

12.

19 1201

19 1202

19 1203

19 1204

19 1205

Papier

Metale zelazne

Metale niezelazne

Tworzywa sztuczna i guma

Szklo

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

Odpady stanowia papier, karton. Glowne
skladniki: celuloza, l igniny orazscieru
drzewnego, z dodatkiem wypelniaczy
i barwnikow, odpad biodegradowalny,

o wysokiej wartosci opaiowej. Odpady nie
posiadaja. wtas'ciwosci powoduJEjcych, ze nioga.
bye odpadami niebezpiecznymi, okres'lonych

w zalqczniku nr 3 do ustawy o odpadach.
Odpady stanowia roznego rodzaju melale

zelazne, stal i stal stopowa. Odpady w postaci
stalej, ulegaj^ce korozji. Utlenianie (korozja)

odpadu nie powoduje wydzielania si? substancji
szkodliwych lub toksycznych. Odpady nie

posiadaja wlasciwosci latwopatnych, zracych.
drazniacych. Sa nierozpuszczalne, nie wchodza^
w reakcje fizyczne ani chemiczne. Nie ulegaja

biodegradacji. Odpady nie posiadaja.
wlasciwoSci powodujtjcych, ze moga. bye
odpadami niebezpiecznymi, okreslonych
w zalaczniku nr 3 do ustawy o odpadach.
Odpady stanowia roznego rodzaju metale

niezelazne, glownie a lumin ium, miedz. Odpady
w postaci stalej, ulegajace korozji. Utlenianie

(korozja) odpadu nie powoduje wydzielania sie
substancji szkodliwych lub toksycznych.

Odpady nie posiadaja wJasciwosci
latwopalnych, zracych, draznijjcych.

Sg nierozpuszczalne, nie wchodza w reakcje
fizyczne ani chemiczne. Nie ulegaja
biodegradacji. Odpady nie posiadaja

wlas"ciwosd powodujqcych, ze nioga bye
odpadami niebezpiecznymi, okreslonych
w zalaczniku nr 3 do ustawy o odpadach.

Odpady stanowia elementy gumowe
(kauczuk/elastomery, sadza i krzcmionka,

metal, wlokno, tlenek cynkowy, siarka, dodatki)
lub wykonane z tworzyw sztucznych (np. PET,

HOPE i inne). Odpady o wysokiej wartosci
opalowej, w postaci stalej, nie posiadajq

wlasciwosci zracych, drazniacych. Warunki
atmosferyczne (powietrze, woda) nie wplywaja

na ich sklad chemiczny ani wlasciwosci
fizyczne powodujac zagrozenie dla srodowiska.

Odpady nie posiadaja wlasciwosci
powoduj^cych, ze nioga bye odpadami

niebezpiecznymi, okreslonych w zalaczniku
nr 3 do ustawy o odpadach.

Odpady stanowi^ opakowania szklane lub
,,stluczka szklana". Gtovvnym skladnikiem szkla

jest krzemionka, pozostale skladniki to:
barwniki, t lenki (sodu, potasu, wapnia, i tp.) .

Odpady w postaci stalej (np. butelki lub
stluczka szklana). Odpady nie posiadaja

wlasciwosci, latwopalnych, zrqcych,
drazniacych. Warunki at/nosferyczne

(powietrze, woda) nie wplywaja na ich sklad
chemiczny ani wlasciwosci fizyczne powodujac

zagrozenie dla srodowiska. Odpady nie
posiadaj;j wlasciwosci powodujacych, ze nioga
byt odpadami niebezpiecznymi, okreslonych

w zalaczniku nr 3 do ustawy o odpadach.
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13.

14.

15.

16.

19 1207

19 1208

19 12 10

19 12 12

Drewno innc niz wymienione
w 19 1206

Tekslylia

Odpady palne (paliwo
alternatywne)

Inne odpady (w tym zmieszane
suhstancjc i przedmioty)

z mechanicznej obrobki odpadow
innc niz wymienione w 19 12 11.

2 000,00

200,00

1000,00

1 000,00

Odpady stanowia palety drewniane i skrzynie.
Glowne skladniki: celuloza, hemiceluloza,

lignina, odpad biodegradowalny, o wysokiej
wartosci opatowcj. Odpady w postaci statej.
Odpady nie posiadajq wtasciwosci zracych,

drazniacych. Odpady nie posiadaja. wlas"ciwosci
powoduja.cych, ze moga. bye" odpadami

niebezpiecznymi, okreslonych w zalaezniku
nr 3 do ustawy o odpadach.

Odpady stanowia. opakowania poliestrowe,
wysegregowane tekstylia. Podstawowy sklad:

wlokna naturalne i sztuczne. Odpady o wartosci
opalowej, w postaci statej, nie posiadaja.

wlasciwosci zracych, drazniacych. Odpady nie
posiadaja wlasciwosci powodujacych, ze moga
bye odpadami niebezpiecznymi, okreslonych

w zatzjczniku nr 3 do ustawy o odpadach.
Wydzielona i poddana mechanicznej obrobce

frakcj a odpadow, glownie komunalnych, ktora
z uwagi na zawartosc materialow o wysokiej

wartosci opalowej (tworzywa sztuczne, drewno,
guma itp.); moze bye stosowana jako paliwo

alternatywne; postac state. Odpady nie
posiadaj^ wlasciwosci powodujacych, ze moga
bye odpadami niebezpiecznymi, okreslonych

w zalaezniku nr 3 do ustawy o odpadach.
Pozostalosci z doczyszczania selektywnie

zebranych odpadow surowcowyeh.
Odpady nie posiadaja. wlasciwosci

powoduja.cych, ze moga. bye odpadami
niebezpiecznymi, okreslonych w zat^czniku

nr 3 do ustawy o odpadach. Sklad: mieszanina
zwi^zkow organicznych i nieorganicznych

(rnetale, mineraly, tworzywa sztuczne, szklo).
Lqczna ilo££ wytwarzanych odpaddw nie przekroczy 5 000,00 Mg/rok

7.3.1.3. Rodzaje i ilosci odpadow dopuszczonych do wytwarzania w instalacji do kompostowania odpadow
zielonych oraz innych bioodpadow oraz ich podstawowy sklad chemiczny i wlasciwosci

Lp.
Rod

odpadu
Rodzaj odpadu Tlo^

(Mg/rokl
Podstawowy sklad chemiczny

i wta£ciwo£ci wytwarzanych odpaddw

Odpady inne niz niebezpieczne

1.

2.

1905 01

190502

Nieprzekompostowane frakcje
odpadow komunalnych

i podobnych

Nieprzekompostowane frakcje
odpadow pochodzenia

zwierzecego i roslinnego

150,00

150,0

Odpady stanowi^ nieprzekompostowane
frakcje odpadow komunalnych i podobnych;

pozostalosci po procesie kompostowania m.in.
kamienie, clcmenty tworzyw sztucznych,

szklo. Odpady w postaci stalej. Odpady nie
posiadaja. wlasciwosci powoduja.cych,

ze moga bye odpadami niebezpiecznymi,
okreslonych w zal^czniku nr 3 do ustawy

o odpadach.
Odpady stanowia^ nieprzekompostowane

frakcje odpadow pochodzenia zwierzecego
i roslinnego; pozostatoSci po procesie

kompostowania m.in. duze elementy drewna.
Odpady w postaci statej. Odpady nie

posiadaj^ wlasciwosci powodujacych,
ze mogEj bye odpadami niebezpiecznymi,
okreslonych w zali^czniku nr 3 do ustawy

o odpadach.
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T

4.

1905 03

1905 99

Kompost nieodpowiadajacy
wymaganiom (nienadajacy si? do

wykorzystania)

Inne niewymienione odpady

250,00

50,0

Material po procesie kompostowania, ktory
nie posiada wlasciwosci nawozovvych lub
srodkow wspomagajacych upraw? roslin.

Odpady w postaci stafej. Odpady nie
posiadaja wlasciwosci powodujacych.

ze moga bye odpadami niebezpiecznymi,
okreslonych w zalaczniku nr 3 do ustawy

o odpadacli.
Material po procesie kompostowania, ktory
nie posiada wlasciwosci nawozowych lub
srodkow wspomagajacych uprawe roslin.

Odpad w postaci stalej. Odpady nie posiadaja
wlasciwosci powodujacych, ze mogjj bye
odpadami niebezpiecznymi, okreslonych
w zalaczniku nr 3 do ustawy o odpadach.

Lnczna ilos£ wytwarzanych odpaddw nie przekroczy 250,00 Mg/rok

7.3.1.4. Rodzaje i ilosci odpadow dopuszczonych do wytwarzania w segmencie demontazu odpadow
wielkogabarytowych oraz ich podstawowy sklad chemiczny i wlasciwosci

Lp.
Kod

odpadu
Rodzaj odpadu

Hose
IMg/rok]

Podstawowy sklad chemiczny
i wlasciwosci wytwarzanych odpadtfw

Odpady inne nit niebezpieczne

1.

2.

3.

1 6 06 05

19 1202

19 1203

Inne akumulatory i baterie

Metale zelazne

Metale niezelazne

50,0

100,00

100,00

Odpady stanowia np. baterie
niklowo-wodorkowe czy litowo-jonowe;
glowne skladniki: metale (l i t , inangan,

zelazo), elektrolity organiczne, tworzywo
sztuezne, papier, w?giel. Odpady nie posiadajg

wlasciwosci powodujacych, ze mogtj bye"
odpadami niebezpiecznymi, okreslonych
w zalaczniku nr 3 do ustawy o odpadach.
Odpady stanowi^ roznego rodzaju metale

zelazne, stal i stal stopowa. Odpady w postaci
stalej, ulegajace korozji. Utlenianie (korozja)

odpadu nie powoduje wydziclania sic
substancji szkodliwych lub toksycznych.

Odpady nie posiadaj^ wlasciwosci
latwopalnych, zracych, drazniacych,

sa nierozpuszczalne, nie wchodza w reakcje
tlzyczne ani chemiczne. Nie ulegajfj
biodegradacji. Odpady nie posiadaj^

wtasciwosci powodujacych, ze moga bye
odpadami niebezpiecznymi, okreslonych
w zalaczniku nr 3 do ustawy o odpadach.
Odpady stanowia roznego rodzaju metale

niezclazne, glownie aluminium, miedz.
Odpady w postaci stalej, ulegajace korozji.
Utlenianie (korozja) odpadu nie powoduje
wydzielania sie substancji szkodliwych lub

toksycznych. Odpady nie posiadajg
wlasciwosci latwopalnych, zracych,

drazniacych, sa nierozpuszczalne, nie
wchodza w reakcje fizycxne ani chemiczne.

Nie ulegaja biodegradacji. Odpady nie
posiadaja wlasciwosci powodujacych,

ze mogq bye odpadami niebezpiecznymi,
okreslonych w zalaczniku nr 3 do ustawy

o odpadach.
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4.

5.

6.

7.

8.

19 1204

19 1205

19 1207

19 1208

19 12 12

Tvvorzywa sztuczna i guma

Szkto

Drewno inne niz wymienione
w 19 1206

Tekstylia

Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty)

z mechanicznej obrobki odpadow
inne niz wymienione w 19 12 11 .

100,00

100,00

200,00

100,00

300,00

Odpady stanowia elementy gumowe
(kauczuk/elastomery, sadza i krzemionka,

metal, wlokno, tlenek cynkowy, siarka,
dodatki) lub wykonane z tworzyw sztucznych
(np. PET, HDPE i inne). Odpady o wysokiej
wartosci opalowej, w postaci stale]. Odpady

nie posiadaja wlasciwos"ci zracych,
drazniacych. Warunki atmosferyczne

(powietrze, woda) nie wplywaja na ich sktad
chemiczny ani wlasciwosci tlzyczne

powodujac zagrozenie dla srodowiska.
Odpady nie posiadaja wlasciwosci

powodujacych, ze moga bye odpadami
niebezpiecznymi, okreslonych w zalaczniku

nr 3 do ustawy o odpadach.
Odpady stanowia opakowania szklane lub
,,sthjczka szklana". Gtownym skladnikiem

szklajest krzemionka, pozostate skladniki to:
barwniki, tlenki (sodu, potasu, wapnia, itp.).

Odpady w postaci stale] (np. butelki lub
sttuczka szklana). Odpady nie posiadaja

wtasciwosci, latwopalnych, zracych,
drazniacych. Warunki atmosferyczne

(powietrze, woda) nie wplywaja na ich sklad
chemiczny ani wlasciwosci fizyczne

powodujac zagrozenie dla srodowiska.
Odpady nie posiadaja wtasciwosci

powodujacych, ze moga bye odpadami
niebezpiecznymi, okreslonych w zalaczniku

nr 3 do ustawy o odpadach.
Odpady stanowi^ palety drewniane i skrzynie.

Glowne skladniki: celuloza, hemiceluloza,
lignina, odpad biodegradowalny, o wysokiej
wartosci opalowej. Odpady w postaci stale].
Odpady nie posiadaja wtasciwosci zracych,

drazniacych. Odpady nie posiadajtj
wtasciwosci powodujacych, ze moga bye
odpadami niebezpiecznymi, okreslonych
w zalaczniku nr 3 do ustawy o odpadach.

Odpady nie posiadaja wlasciwosci
powodujacych, ze moga bye odpadami

niebezpiecznymi, okreslonych w zalaczniku
nr 3 do ustawy o odpadach.

Odpady stanowia opakowania poliestrowe,
wysegregowane tekstylia. Podstawowy sktad:

wtokna naturalne i sztuczne. Odpady
o wartosci opatowej. Odpady w postaci stale].

Odpady nie posiadaj^ wlasciwosci zracych,
drazniacych. Odpady nie posiadaja

wtasciwosci powodujacych, ze moga bye
odpadami niebezpiecznymi, okreslonych
w zat^czniku nr 3 do ustawy o odpadach.

Odpady stanowia pozostalosci z przetwarzania
odpadow wielkogabarytowych. Odpady nie

posiadaja wtasciwosci powoduja_cych,
ze moga bye odpadami niebezpiecznymi,
okreslonych w zalaczniku nr 3 do ustawy

o odpadach.
Lqczna ilo$<5 wytwarzanych odpad6w nie przekroczy 300,00 Mg/rok
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7.3.2.1. Miejsce i sposob magazynowania odpadow wytwarzanych w instalacji mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadow komunainych oraz sposoby gospodarowania odpadami (wariant 1 - sortowanie
zmieszanych odpadow komunainych)

Kod
odpadu

Nazwa odpadu Miejsce i sposob magazynowania oraz
gospodarowania odpadami

Odpady wytwarzane w procesie mechanicznego przetwarzania
Odpady niebezpieczne

1501 10*

1501 I I *

1602 10*

1602 I I *

1602 12*

1602 13*

1602 15*

160601*

160602*

160603*

19 1206*

19 12 11*

2001 33*

2001 35*

Opakowania zawierajace pozostaloSci substancji
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np.

srodkami ochrony roslin 1 i II klasy toksycznoSci
- bardzo toksyczne i toksyczne)

Opakowania z metal i zawierajqce niebezpieczne
porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego

(np. azbest), wlacznie zpustymi pojemnikami
cisnieniowymi

Zuzyte urzadzenia zawierajace PCB albo nimi
zanieczyszczone inne niz wymienione w 16 02 09

Zuzyte urzadzenia zawierajace freony HCFC,
HFC

Zuzyte urzadzenia zawierajace wolny azbest
Zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne

elementy inne niz wymienione w 16 02 09
do 1602 12

Niebezpieczne elementy lub czesci skladowe
usuniete z zuzytych urzadzeri

Baterie i akumulatory olowiowe

Baterie niklowo kadmowe

Baterie zawierajace rtec

Drewno zawierajace substancje niebezpieczne

Inne odpady (w tym zmieszane substancje
i przedmioty) z mechanicznej obrobki odpadbw

zawieraja.ce substancje niebezpieczne

Baterie i akumulatory laeznie z bateriami
i akumulatorami wymienionymi

w 160601, 160602 lub 160603 oraz nie
sortowane baterie i akumulatory zawierajace

te baterie

Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne
inne niz wymienione w 20 01 21 i 20 01 23

zawierajace niebezpieczne skladniki

Odpady magazynowane w miejscu sortownia
z zastosowaniem pojemnikow z tworzywa

(w kabinach sortowniczych) lub szczelnego
pojemnika skrzyniowego (w sasiedztvvie strefy

wyladunku odpadow zmieszanych).
Po zebraniu pemego pojemnika odpady

sa przekazywane do magazynu odpadow
niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne.

Po zgromadzeniu partii transportowych odpady
sa przekazywane do przetwarzania (odzysku lub
unieszkodliwiania) uprawnionym podmiotom.

Odpady magazynowane w zamknictych,
specjalistycznych oraz oznakowanych pojemnikach

zbiorczych, umieszczonych w magazynie na
odpady niebezpieczne posiadajacym szczelna
posadzke. Magazyn jest zabezpieczony przed

dostepem osob trzecich. Po zebraniu partii
transportowych odpady sa przekazywane do

przetwarzania (odzysku lub unieszkodliwiania)
uprawnionym podmiotom.

Odpady magazynowane w specjalistycznych,
oznakowanych pojemnikach/kontenerach

zbiorczych, umieszczonych w magazynie na
odpady niebezpieczne posiadajacym szczeln^
posadzke. Magazyn jest zabezpieczony przed

dostepem osob trzecich. Po zebraniu partii
transportowych odpady przekazywane sa do

przetwarzania (odzysku lub unieszkodliwiania)
uprawnionym podmiotom.

Odpady magazynowane w zamknietych,
specjalistycznych oraz oznakowanych pojemnikach

zbiorczych, umieszczonych w magazynie na
odpady niebezpieczne posiadajacym szczelna
posadzke. Magazyn jest zabezpieczony przed

dostepem osob trzecich. Po zebraniu partii
transportowych odpady przekazywane sa

do przetwarzania (odzysku lub unieszkodliwiania}
uprawnionym podmiotom.

Odpady inne niz niebezpieczne
1501 01

1 5 0 1 02

Opakowania z papieru i tektury

Opakowania z tworzyw sztucznych

Odpady magazynowane w postaci luzncj luh po
zbelowaniu na prasie kanalowej przekazywane

sa do sektora magazynowego sortowni odpadow/
boksow magazynowych. Po zebraniu partii
transportowej odpady sa. przekazywane do

przetwarzania (odzysku lub unieszkodliwiania)
uprawnionym podmiotom.
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1501 03 Opakowania z drewna

Odpady w postaci luznej kierowane
sa do sektora magazynowego sortowni

odpadow/boksow magazynowych. Po zebraniu
partii transportowych odpady przekazywane sa do

przetwarzania (odzysku lub unieszkodliwiania)
uprawnionym podmiotom.

1 5 0 1 04 Opakowania z metali

Odpady magazynowane sa w postaci luznej
w specjalistycznych kontenerach, w ktorych
przekazywane sa do sektora magazynowego
sortowni odpadow/boksow magazynowych.

Po zebraniu partii transportowych odpady
przekazywane sa do przetwarzania (odzysku lub
unieszkodliwiania) uprawnionym podmiotom

1 5 0 1 05 Opakowania wielomaterialowe

Odpady w postaci luznej lub po zbelowaniu na
prasie kanatowej przekazywane sa do sektora

magazynowego sortowni odpadow/boksow
magazynowych. Po zebraniu partii transportowych

odpady przekazywane sa do przetwarzania
(odzysku lub unieszkodliwiania) uprawnionym

podmiotom.

5 0 1 07 Opakowania ze szkta

Odpady magazynowane sa^ w postaci luznej,
w specjalistycznych kontenerach,

w ktorych przekazywane sa do sektora
magazynowego sortowni odpadow/boksow

magazynowych. Po zebraniu partii transportowych
odpady przekazywane SEJ uprawnionym podmiotom
do przetwarzania (odzysku lub unieszkodliwiania)^

1501 09 Opakowania z tekstyliow

Odpady w postaci luznej lub po zbelowaniu na
prasie kanaiowej przekazywane sa do sektora

magazynowego sortowni odpadow/boksow
magazynowych. Po zebraniu partii transportowych

odpady przekazywane s^ uprawnionym
podmiotom do przetwarzania (odzysku lub

unieszkodliwiania).

1602 14 Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione
w 16 02 09 do 1602 13

1602 16
Elementy usuniete zc zuzytych urzadzeri inne niz

wymienione w 1602 15

160604 Baterie alkaliczne

16 06 05 Inne akumulatorv i baterie

Odpady magazynowane 53 w zamknietych,
specjalistycznych oraz oznakowanych pojemnikach
zbiorczych, umieszczonych w wyznaczonej strefie

magazynowej sortowni odpadbw, a nastepnie
przekazywane sa do magazynu odpadow

niebezpiecznych. Po zebraniu partii transportowych
odpady przekazywane do przetwarzania (odzysku
lub unieszkodliwiania) uprawnionym podmiotom.^

19 1 2 0 1 Papier

Odpady w postaci luznej lub po zbelowaniu na
prasie kanalowej przekazywane sa do sektora

magazynowego sortowni odpadow/boksow
magazynowych. Po zebraniu partii transportowych
odpady przekazywane sa uprawnionym podmiotom
do przetwarzania (odzysku lub unieszkodliwiania)^

19 1202 Metale zelazne

Odpady magazynowane w postaci luznej
w specjalistycznych kontenerach,

w ktorych przekazywane sq do sektora
magazynowego sortowni odpadow/boksow

magazynowych. Po zebraniu partii transportowych
odpady przekazywane 53 uprawnionym podmiotom
do przetwarzania (odzysku lub unieszkodliwiania).

19 1203 Metale niezelazne

19 12 04 Tworzywa sztuczna i gunia

Odpady w postaci luznej lub po zbelowaniu na
prasie kanalowej przekazywane sa do sektora
magazynowego sortowni odpadow/boksow

magazynowych. Po zebraniu partii transportowych
odpady przekazywane sa uprawnionym podmiotom
do przetwarzania (odzysku lub unieszkodliwiania).
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19 1205 Szklo

Odpady w postaci luznej magazynowane
sa w specjalistycznych kontenerach,

w ktorych przekazywane sa do sektora
magazynowego sortowni odpadow/boksow

magazynowych. Po zebraniu parlii transportowych
odpady przekazywane sa uprawnionym podmiotom
do przetwarzania (odzysku lub unieszkodliwiania).

19 1207 Drewno

Odpady w postaci luznej kierowane sa do sektora
magazynowego sortowni odpadow/boksow

magazynowych, Po zebraniu partii transportowych
odpady przekazywane sa uprawnionym

podmiotom do przetwarzania (odzysku lub
unieszkodliwiania).

Odpady w postaci luznej lub po zbelowaniu na
prasie kanalowej przekazywane sa do sektora
magazynowego sortowni odpadow/boksow

magazynowych. Po zebraniu partii transportowych
odpady przekazywane sa uprawnionym

podmiotom do przetwarzania (odzysku lub
unieszkodliw|ania).

19 1208 Tekstylia

19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne)

Odpady magazynowane
w wydzielonym boksie lub bezposrednio

w kontenerach, w sektorze magazynowym
sortowni odpadow. Po zebraniu partii

transportowych odpady przekazywane
sa uprawnionym podmiotom do przetwarzania

(odzysku lub unieszkodMwiania).

Inne odpady (w tym zmieszane substancje
i przedmioty) z mechanicznej obrobki odpadow

ex 19 12 12 inne niz wymienione w 19 12 11. Frakcja
podsitowa 0-80 mm, wydzielona z odpadow

komunalnych zmieszanych.

Frakcja 0-80 mm wydzielona z zmieszanych
odpadow komunalnych na sicie obrotowym,
po przejsciu przez pole dzialania separatora

elektromagnetycznego metali (Fe), kierowana jest
uktadem przenosnikow do boksu na zewnatrz hal i

sortowni i dalej transportowana jest do procesu
stabilizacji - proces D8.

Inne odpady (w tym zmieszane substancje
i przedmioty) z mechanicznej obrobki odpad6w

ex 19 12 12 inne niz wymienione w 19 12 11. Frakcja
nadsitowa > 80 mm, wydzielona z odpadow

komunalnych zmieszanych.

Odpady stanowiace pozostalosci po mechanicznym
przetwarzaniu zmieszanych odpadow

komunalnych, kierowane sa do automatycznej
stacji zaladunku kontenerow w hali sortowni.
Automatyczna stacja zaladunku kontenerow
stanowi rozwigzanie konstrukcyjne, na ktore
skladaja sie dwa kontenery min 30 m' i uklad
przenosnikow rewersyjnych i przcjezdnych.

Odpady kierowane sa do procesu
unieszkodliwiania w ramach prowadzoncj instalacji
Zakladu kwatery sktadowania odpadow innych niz

nicbezpieczne i obojetne - proces D5.

ex 19 12 12

Inne odpady (w tym zmieszane substancje
i przedmioty) z mechanicznej obr6bki odpadow

inne niz wymienione w 19 12 11. Odpady
wielkogabarytowe, wydzielone z odpadow

komunalnych zmieszanych w kabinie
sortowniczej.

Odpad magazynowane w specjalistycznych,
oznakowanych pojemnikach/kontenerach

w stretle zaladunku odpadow na l i n i e
technologiczna mechanieznego przetwarzania

odpadow, a nastepnie przekazywane do odzysku
i/ lub unieszkodliwiania w ramach instalacji

prowadzonych na terenie /akladu lub
przekazywane uprawnionym podmiotom do

przetwarzania (odzysku lub unieszkodliwiania).
2 0 0 1 10 Odziez

2001 Tekstylia

Odpady w postaci luznej lub po zbelowaniu na
prasie kanalowej przekazywane sq do sektora
magazynowego sortowni odpadow/boksow

magazynowych. Po zebraniu partii transportowych
odpady przekazywane sa uprawnionym

podmiotom do przetwarzania (odzysku lub
unieszkodliwiania).
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2001 34

2 0 0 1 36

Bateric i akuniulatory inne niz wymicnione
w 2 0 0 1 33

Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne
inne niz wymienione

w20 1035

Odpady magazynowane w zamknic/tych,
specjalistycznych oraz oznakowanych pojeninikacli
zbiorczych, umieszczonych w wyznaczonej strefic
magazynowej sortowni odpadow, skad nastepnic

przekazywane s<j do magazynu odpadow
nicbezpiecznych. Po zebraniu partii transportowych
odpady przekazywane sa uprawnionym podmiotom
do przetwarzania (odzysku lub unieszkodliwiania)

uprawnionym podmiotom.

Odpady wytwarzane w procesie biologicznego przetwarzania

Odpady inne niz niebezpieczne

1 9 0 5 0 3

1 9 05 99

Kompost nieodpowiadajacy wymaganiom
(nienadajacy sic do wykor/yslania)

Inne nie wymienione odpady (ustabili/owana
Irakcja organ iczna po stabilizacji tlenowej)

Odpady magazynowane selektywnie
w postaci pryzm na skanalizowanych placach

technologicznych lub w kontenerach.
Po zebraniu partii transportowych odpady

przekazywane sa uprawnionym podmiotom do
przetwarzania (odzysku lub unieszkodliwiania).

Stabilizat, spclniajacy wymagania okreslone
w przepisach szczegolowych dotyczacych
mechaniczno-biologicznego przetwarzania
zinieszanych odpadow komunalnych jest na
biezaco (bez magazynowania) kierowany do

unieszkodliwiania w procesie D5 - skladowania na
kwaterze skladovvania odpadow innych niz
niebezpieczne i obojetne lub kierowany do

przelwarzania - przesiewania na sicie o wielkosei
oczek do 20 mm.

7.3.2.2. Miejsce i sposob magazynowania odpadow wytwarzanych w cz9sci mechanicznej instalacji
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow komunalnych (wariant II - sortowanie selektywnie

zehranych odpadovv komunalnych) oraz sposoby gospodarowania odpadami

Kod
odpadu

Nazwa odpadu
Miejsce i sposdb magazynowania oraz

gospodarowania odpadami

Odpady inne niz niebezpieczne

1 5 0 1 0 1

15 01 02

Opakowania z papieru i teklury

Opakowatiia z tworzyw sztueznycli

Odpady w postaci luznej lub po zbelowaniu na
prasie kanalowej przckazywane sa do seklora

magazynowego sortowni odpadow/boksow
magazynowych. Po zebraniu partii transportowych

odpady przekazywane sa uprawnionym
podmiotom do przetwarzania (odzysku lub

unieszkodliwiania).

1 5 0 1 0 3 Opakowania z drewna

Odpady w postaei luznej kierowanc sq do sektora
magazynowego sortowni odpadow/boksow

magazynowych. Po zebraniu partii transportowych
odpady przekazywane 53 uprawnionym podmiotom
do przetwarzania (odzysku lub unieszkodliwiania).

5 01 04 Opakowania z metali

Odpady gromadzone sa w postaci luznej
w specjalistycznych kontenerach,

w ktorych przekazywane sa do sektora
magazynowego sortowni odpadow/boksow

magazynowych. Po zebraniu partii transportowych
odpady przekazywane si) uprawnionym

podmiotom do przetwarzania {odzysku lub
unieszkodliwiania.
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1 5 0 1 0 5 Opakowania wielomateriatowe

150) 07 Opakowania ze szMa

Odpady w postaci luznej lub po zbelowaniu na
prasie kanatowej przekazywane sa do scktora
magazynowego sorlowni odpadow/boksow

magazynowych. Po zebraniu partii transportowych
odpady przekazywane si} uprawnionym

podmiotom do przetwarzania (odzysku lub
unieszkodliwiania.

Odpady magazynowane sa w postaci luznej
w specjalistycznych kontencrach,

w ktorych przekazywane sa do scktora
magazynowego sorlowni odpadow/ boksow

magazynowych. Po zebraniu partii iransportovvych
odpady przekazywane sa uprawnionym

podmiotom do przetwarzania (odzysku lub
unieszkodliwiania.

5 01 09 Opakowania ztekstyli6w

Odpady w postaci luznej lub po zbelowaniu na
prasie kanalowej przeka/ywane sa do sektora
magazynowego sortowni odpadow/boksow

magazynowych. Po zebraniu partii transportowych
odpady przekazywane sa uprawnionym

podmiotom do przetwarzania (odzysku lub
unieszkodliwiania.

19 1201 Papier

Odpady w postaci luznej lub po zbelowaniu na
prasie kanalowej przekazywane sa do sektora
magazynowego sortowni odpadow/boksow

magazynowych. Po zebraniu partii transporlowjeh
odpady przekazywane sa uprawnionym podmiotom
do przetwarzania (odzysku lub unies /kodl iwiania)

uprawnionym podmiotom.

19 1202 Metale zelazne

Odpady magazynowane sa w postaci luznej
w specjalistycznych kontencrach,

w ktorych przekazywane sa do sektora
magazynowego sorlowni odpad6w/boksow

magazynowych. Po zebraniu partii transportowych
odpady przekazywane sa uprawnionym podmiotom
do przetwarzania (odzysku lub unieszkodl iwiania)

19 1203 Metale niezelazne

19 1204 Tworzywa szluczna i guma

Odpady w postaci luz.nej lub po zbelowaniu na
prasie kanalowcj przekazywane sa do sektora
magazynowego sortowni odpadow/boksow

magazynowych. Po zebraniu partii transportowych
odpady przekazywane sa uprawnionym podmiotom
do przelwarzania (odzysku lub unieszkodliwiania).

19 1205 Szklo

Odpady w poslaci luznej gromadzone
s;j w specjalistycznych kontenerach, w ktorych

przekazywane sa do sektora magazynowego
sortowni odpadow/boksow magazynowych.
Po zebraniu parti i transportowych odpady

przekazywane sa uprawnionym podmiotom do
przetwarzania (odzysku lub unieszkodliwiania) .

19 1207 Drewno

19 1208 Tekstylia

Odpady w postaci luznej kierowane sa do sektora
magazynowego sortowni odpadow/boksow

magazynowych. Po zebraniu part i i transportowych
odpady przekazywane sa uprawnionym podmiotom
do przetwarzania (odzysku lub unieszkodliwiania) .

19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne

Odpady magazynowane w wydzielonym boksie lub
bezposrednio w kontenerach, ustawionych w hali

sortowni. Po zebraniu partii transportowych
odpady przekazywane si} uprawnionym podmiotom
do przetwarzania (odzysku lub unieszkodliwiania) .



12 12

Inne odpady (w tym zmieszane substancjc
przedmioty) z mechanicznej obrobki odpadow

inne niz wymienione w 19 12 II.
Frakcja halastowa, wydzielona z odpadow

sclcktywnic zebranych

Odpady stanowiace pozostalosci po segregacji,
kierowane sa do automatycznej stacji zaladunku

kontenerow w hali. Automalyczna stacja zafadunku
kontener6w stanowi rozwi^zanie konstrukcyjne, na
ktore skladaja si? dwa kontenery min 30 m1 i uklad

przenosnikow rcwersyjnych i przejezdnych.
Odpady balastowe kierowane sa do procesu

unieszkodliwiania w ramach prowadzonej instalacji
/akladu - kwatery nr I I skladowania odpadow

innycj^ni/ niebezpieczne i obojctne (proces D5).

7.3.2.3. Miejsce i sposob magazynovvania odpadow wytwar/anych w instalacji kompostowania odpadow
/.ielonych i innych bioodpadovv ora?. sposoby gospodarowania odpadami

Kod
odpadu

Nazwa odpadu
Miejsce i spos6b magazynowania oraz

gospodarowania odpadami

Odpady inne ni± niebezpieczne

1 9 0 5 0 1

1905 02

190503

190599

Nieprzekompostowane frakcje odpadow
komiinalnych i podobnych

Nieprzekompostowane frakcje odpadow
pochodzenia zwierzecego i roslinncgo

Kompost nieodpowiadajacy wymaganiom
(nienadajacy si? do wykorzystania)

Inne niewymienione odpady

Odpady magazynowane selektywnie w kontenerach lub
w postaci pryzm na skanalizowanych placach

technologicznych. Odpady przekazywane do odzysku
we wlasnyni zakresie {zawracanie do procesu

kompostowania - proces R3) lub po zebraniu partii
transportowych przekazywane uprawnionym podmiotom

do przetwarzania (odzysku).
Odpady magazynowane seleklywnie w kontenerach lub

w postaci pryzm na skanalizowanych placach
technologicznych. Odpady przekazywane do

przetwarzania (odzysku) uprawnionym podmiotom.
Odpady na biezaco kierowane sa do unieszkodliwiania

w ramach prowadzonej instalacji /akladu - kwalery
nr 11 skladowania odpad6w innych niz niebezpieczne

i obojelne (proces D5).

7.3.2.4. Miejsce i sposob maga/.ynovvania odpadow wytwarzanych w segmencie dcmontazu odpadow
wielkogabarytowycb ora/ sposoby gospodarowania odpadami

Kod
odpadu

Nazwa odpadu
Miejsce i spos6b magazynowania oraz

gospodarowania odpadami

Odpady inne niz niebezpieczne

16 06 05 Inne akumulatory i baterie

Odpady magazynowane w zamknietych.
specjalistycznych oraz oznakowanych pojemnikach
zbiorczych, umieszczonych w wyznaczonej strefie

segmcntu demontazu odpad6w wielkogabarytowych.
Nastepnie odpady przekazywane sa do magazynu

odpad6w niebezpiecznych. Po zebraniu partii
transportowych odpady przekazywane sa uprawnionym

podmiotom do przetwarzania (odzysku lub
unieszkodliwiania).

19 1202
Metale zelazne

Odpady gromadzone w postaci luznej
s;j w specjalistycznych kontenerach,

w ktorych przekazywane sq do sektora magazynowego
sortowni odpadow/boksow magazynowych. Po zebraniu

partii transportowych odpady przekazywane sa
uprawnionym podmiotom do przelwarzania (odzysku

lub unieszkodliwiania).
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19 1203

19 1204

19 1205

19 1207

19 1208

19 12 12

Metale niezelazne

Tworzywa sztuczna i guma

Szkto

Drewno inne niz wymienione w 19 12 06

Tekstylia

Inne odpady (w tym zmieszane substancje
i przedmioty) 7, mechanicznej obrobki

odpadow inne niz wymienione w 19 12 11.

Odpady w postaci luznej lub po /belowaniu na prasie
kanatowej przekazywane sa do sektora magazynowego
sortowni odpadow/boksow maga/ynowych. Po /ebraniu

partii Iransportowych odpady przekazywane
sa uprawnionym podmiotom do pr/etwarzania (odzysku

lub unies/kodliwiania).
Odpady w postaci luznej maga/ynowane

sa w specjalislycznych kontenerach,
w kt6rych przekazywane sa do sektora magazynowego

sortowni odpadow/boksow magazynowych. Po /ebraniu
partii transportowych odpady przekazywane sa

uprawnionym podmiotom do pr/etwarzania (odzysku
lub unieszkodliwiania).

Odpady w postaci luznej kiermvane sa do sektora
magazynowego sortowni odpadow/boksow

magazynowych. Po zebraniu partii Iransportowych
odpady przekazywane sa uprawnionym podmiotom do

przetwarzania (odzysku lub unieszkodliwiania}.
Odpad magazynowane w kontenerach, ustawionych

w segmencie dcmonta/u odpadow wielkogabarytowych,
a nastepnie wywozone na kwatere nr II skladowania

odpadow - D5.

7.3.2.5. Odpady nalezy magazynowac selektywnie / zachowaniem przepisow BHP oraz wymagah ochronv
srodowiska. Odpady nalezy magazynowac w pojemnikach, kontenerach lub boksach. Miejsca
maga/ynovvania odpadow nalezy zabezpicczyc przed dostepem osob postronnych ora/ odpowiednio
oznakowac. Magazynowanie odpadow nalezy prowad/ic tak. aby nie pr/ekraczalo mo/liwosci
magazynowych Zakladu. W przypadku magazynowania odpadow luzein - odpady nalezy magazynowac
w sposob zabezpieczajacy srodowisko przed negatywnym odzialywaniem (np. ro/wiewanicm, wymyvvaiiieni
itp.). Odpady nalezy przekazywac do przetwarzania (odzysku lub unieszkodliwiania) podmiotom
posiadajacym uregulowany stan formalno-prawny w zakrcsie gospodarki odpadami lub zagospodarowywac
w ramach mo/liwosci Zaktadu.

7.3.3. Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadow lub ograniczania ilosci odpadow i ich negatywncgo
oddzialywania na srodowisko

metoda ograniczania negatywnego oddzialywania odpadow na srodowisko jest slosowana
w Zaklad/ie technologia ich przetwarzania, slawiajaea za eel nadrzedny jak najwi?kszy odzysk odpadow.
Proccs odzysku odpadow real izowany jest przcde wszystkim w ramach instalacji sortowni ora/ instalacji do
biologicznego przetwarzania odpadow, ktore stanowia instalacje do " mechaniczno-biologiczncgo
przetwarzania odpadow (MBP). Proces odzysku prowadzony jest takze na tcrcnie kwatery nr I I skladowiska
odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne w m. Lulkowo, gd/ie okrcslone rodzaje odpadow
wykorzystywane sa do budowy i ksztaltowania skarp i obwalowati na skladowisku. budowy tymczasowych
drog manewrowych na skladowisku oraz tworzenia warstwy izolacyjncj. W po/.ostatyeh seginentach
technologicznych Zakladu prowadzone s^ procesy odzysku odpadow wielkogabarytowych oraz odpadow
budowlanych. Zaklad posiada szereg odpowiednio zabezpieczonych segmentow magazynovv na odpady.
w tym magazyn odpadow niebezpiec/nycti, w ktorych odpady gromadzone sq do momentu /ebrania
odpowiedniej ilosci transportowej. Dzicki odpowiednim konstrukcjom miejsc magazynowania odpadow.
systemom ich monitorowania oraz statemu dozorowi, Zaklad /apewnia be/pieczne magazynowanic
odpadow, w tym rowniez odpadow niebezpiecznych. Prawidlowa cksploatacja spr/etu oraz stosowanie
materialow eksploatacyjnych dobrej jakosci ograniczaja awaryjnosc lego sprzetu, co / kolci przyczynia si^
do ograniczenia ilosci wytwarzanych odpadow w zwiazku z funkcjonovvanicm Zakladu.
Ograniczenie uciazliwosci gospodarki odpadami polega na:

- zapobieganiu wytwarzaniu oraz zmniejszeniu ilosci wylwarzanych odpadow wszpdzie tarn, gd/ie
jest to mozliwe i uzasadnione ekonomicznie,

- bezpiecznym dla srodowiska selcktywnym zbieraniu i magazynowaniu odpadow oraz ich transporcie
wewn^trznym na terenie przedmiotowcgo skladowiska,
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- odzyskn odpadow poprzcz /astosowanie proccsow mechatiic/no-inanualnego sortowania odpadow,
\ lym odzysk odpadow surowcovvych zawartych w odpadach komunahiych, wytwarzanie frakcji
palncj, przeznaezonej do odzysku encrgelycznego,

- skicrovvaniu odpadow biodegradowalnych, pozyskanych w wyniku procesow technologicznych
\ sortowni odpadow do /.aktadowej instalacji do biologic/nego przelwarzania odpadow w proeesie
stabilizacji odpadow.

Wytwarzane odpady sa magazynowane w spccjalnie przystosowanych do tego celu miejscach, a nastepnie
przekazywanc uprawnionym podmiotom posiadajacym odpowicdnie decyzje w zakresie gospodarowania
odpadami oraz zapewniajacych ich wlasciwe zagospodarowanie. Ilosc wytwarzanych odpadow jest na
biezaeo ewidcncjonowana. zgodnio z przepisami szczegolowymi w tym zakresie

7.3.4. Przetwarzanie - unieszkodliwianie odpadow

7.3.4.1 Rodzaje i ilosci odpadow dopuszczonych do unieszkodliwiania metoda D5 oraz micjsce i sposob
magazynowania odpadow

Lp.

1.

2.

•>
_1 .

4.
5.

6.

7.

Kod odpadu

1 9 05 0 1

190? 02

1905 03

1905 99

ex 19 12 09

19 12 12

20 03 03

Rodzaj odpadu

Nieprzekompostowane trakcje odpad6w
komunalnych i podobne

Nic przekompostowane frakcje odpadow
pochodzenia zwierzccego i roslinnego

Kompost nieodpowiadajacy wymaganiom
(nienadajacy sic do wykorzystania)

Inne nicwymienione odpady
Mineraly (piasek. kamienie)

Inne odpady ( w lym zmieszane substancje
i przcdmioty) z mechanicznej obrobki

odpadow, inne niz vvymienione w 19 12 1 1
Odpady z czyszczenia ulic i placow

Ilo^
IMg/rok]

5 000,00

5 000,00

1 7 000,00

28 000,00
4 000,00

28 000,00

1 50.00

Miejsce i spos6b
magazynowania

Po dokonaniu wstepnej
oceny

jakoSciowo-ilosciowcj.
odpady bezposrednio
kierowane na kwater?

nr II do aktualnie
cksploatowanego sektora

skladowania.

Lqczna ilo$£ odpad6w unieszkodliwianych w instalacji nie przekroczy 56 000 Mg/rok
,,ex" z wylaczenicm odpadow pochodzacych z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow komunalnych

7.3.4.1.1. Oznaczenie miejsca unieszkodliwiania odpadow

Unieszkodliwianie odpadow metoda D5 jest prowadzone na kwaterze nr II skladowiska odpadow innych niz
niebezpieczne i obojetne w in. l.ulkowo, zlokalizowanej na terenie /aktadu Zagospodarowania Odpadow
w Lulkowie.

7.3.4.1.2 Metoda przetwarzania {unieszkodliwiania) odpadow wraz z opisem procesu technologicznego

Unieszkodliwianie odpadow jest prowadzone metoda D5 - Skladowanie na skladowiskach w sposob celowo
zaprojektowany (up. umieszczanie w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych od
siebie w/ajemnie i od srodowiska itd.) - zgodnie z zatacznikiem nr 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach.
Szezcgolowy opis procesu unieszkodliwiania odpadow na kwaterze nr 11 skladowiska odpadow innych niz
niebezpieczne i obojetne w in. Lulkowo znajdiije sic w punkcie 1.2.1. niniejszej decyzji.

7.3.4.2. Rodzaje i ilosci odpadow dopuszczonych do unieszkodliwiania metoda, D8 oraz miejsce i sposob
magazynowania odpadow

Lp.

1.

Kod
odpadu

ex 19 12 12

Rodzaj odpadu

Inne odpady (w tym zmics/anc substancje
i przcdmioty) z meehaniczncj obrobki

odpadow inne niz vvymienione w 19 12 1 1 .
Frakcja podsitowa 0-80 mm, wydzielona
zc zmieszanych odpadow komunalnych.

l)o££
| Mg/rok]

28 000

Miejsce i sposdb
magazynowania

Odpady sa bezposrednio
kierowane do bioreaktorow
stabilizacji llenowej (1 fa/a

intensywna).
Lqczna ilo££ odpaddw unieszkodliwianych w instalacji nie przekroczy 28 000 Mg/rok
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7.3.4.2.1. Oznaczenie miejsca unieszkodliwiania odpadow

Unicszkodliwianie odpadow metoda. D8 jest prowadzonc w instalacji mechaniczno-biologieznego
przetwarzania odpadow komunalnych, zlokalizowanej na terenic Zaktadu Zagospodarowania Odpadow
w Lulkowie - bioreaktory stabilizacji tlenowej (I faza procesu) oraz na utwardzonej plycie dqjr/ewania
stabilizatu (faza II procesu).

7.3.4.1.2. Metoda przetwarzania (unieszkodliwiania) odpadow wraz z opisem procesu technologiczncgo

Unieszkodliwianie frakcji podsitowcj 0-80 mm. wydzielonej ze zmieszanych odpadow konnmalnych
provvadzone jest metodq D8 - Obrobka biologiczna niewymieniona w innym punkcie zalacznika nr 2 uslawy
o odpadach, w wyniku ktorej powstajjj ostateczne zwiazki lub mieszanki. More s^ unieszkodliwiane
za pomoca ktorcgokolwiek sposrod procesow wymienionych w poz. Dl - [)12 - zgodnie z zalacznikiem nr 2
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Szczegolowy opis procesu unieszkodliwiania odpadow w instalacji mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadow komunalnych znajduje sic w punkcie 1.2.2.2. niniejszej dccyzji.

7.3.4.1.3. Odpady wytwarzane w wyniku procesu unieszkodliwiania metodq 08

Odpady wytwarzane \ wyniku procesu unieszkodliwiania metoda. D8 zostaly wyszczegolnionc
w pkt. 1.7.3.1.1. niniejszej decyzji.

7.3.5. Przetwarzanie - od/ysk odpadow

7.3.5.1. Rodzaje i ilosci odpadow dopuszczonych do odzysku metodq R5 -- w instalacji unieszkodliwiania
odpadow na kwaterze nr II sktadowiska odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne w m. Lulkouo oraz
miejsce i sposob magazynowania odpadow

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu
I1o££

|Mg/rok|
R5 - Wykonywanie warstw izolacyjnych

1.
2.

3.

4.

5.

6.

1701 01
1 7 0 1 02

1 7 0 1 03

1701 07

1 7 05 04
20 02 02

Odpady betonu oraz gruz hetonowy z rozbiorek i remontow
Gruz ceglany

Odpady innych materiatow ceramicznych i elementow wyposazenia

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ccglanego, odpadowych malerialow
ceramicznych i elementow wyposazenia innc niz wymienione w 1 7 0 1 06

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

3 300,00
3 300.00
3 300,00

3 300,00

3 300,00
3 300,00

l.aczna ilos<S odpadow dopuszczonych do przetwarzania (odzysku) nie przekroczy 3 300 Mg/rok
R5 - Budowa tymczasowych dr6g dojazdowych na skladowisku odpad6w

7.
8.
9.

10.

1 1.
12.

1701 01
1701 02
1 7 0 1 03

1701 07

1 7 05 04
20 02 02

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontow
Gruz ceglany

Odpady innych matcrialow ceramicznych i elementow wyposa/.enia
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow

ceramicznych i elementow wyposazenia inne niz wymienione w 1 7 0 1 06
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03

Gleba i ziemia, w tym kamienie

1 200,00
1 200.00
1 200.00

1 200.00
1 200,00
1 200,00

Kaczna ilos<5 odpadow dopuszczonych do przetwarzania (odzysku) nie przekroczy 1 200 Mg/rok
R5 - Budowa skarp, w tym obwalowan i ksztaltowanie korony skladowiska

13.

14.

15.

16.

01 01 02

01 0408

0 1 04 09

01 04 12

Odpady z wydobywania kopalin innych niz rudy metal i
Odpady zwiru lub skruszone skaty inne niz wymienione

w 01 04 07

Odpadowe piaski i ity
Odpady powslajace przy phikaniu i oczyszczaniu kopalin inne niz wymienione

w 0 1 04 07 i 0 1 04 1 1

1 000,00

1 000.00

1 000.00

1 000,00



17.

18.
19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.

30.

3 1 .

32.

33.

34.

35.
36.
37.
38.

0 1 04 1 3

0 1 04 8 1
100903

100906

100908

1 0 09 1 0
1 0 09 12

10 1006

10 1008

10 10 10

10 1208

10 1382

1 6 0 1 0 3

16 11 04

1701 01
1701 02
1701 03

1701 07

ex 1 7 0 1 80
ex 1 7 0 1 81

1705 08
19 1209

Odpady powstajace przy cieciu i obrobce postaciowej skal inne niz

wymienionc w 01 04 07

Odpady z flotacyjncgo wzbogacania wegla inne niz wymienione w 01 04 80

Zu/.lc odlcwnicze
Rdzenic i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niz wymienione

w 100905

Rdzenic i formy odlewnieze po proccsie odlewania inne niz wymienione

w 100907

Pyly z gazow odlotowych inne niz wymienione w 10 09 09

Inne czqstki stale niz wymienione w 10 09 1 1

Rdzcnie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niz wymienione

w 1 0 1 0 05
Rdzenie i formy odlewnic/e po proeesie odlewania inne niz wymienione

w 10 1007
Pyly z gazow odlotowych inne niz wymienione w 10 1009

Wybrakowane wyroby ceramic/nc, cegly, kafle i ceramika budowlana
{po przerobce termicznej)

Wybrakowane wyroby

/uzyte opony

Okladziny piccowc i materialy ogniotrwate z procesow metalurgicznych inne

niz wymienione w 16 1 1 03

Odpady bctonu oraz gruz belonowy z rozbiorek i remontovv
Gruz ceglany

Odpady innych inaterialow eeramlcznych i clcmentow wyposazenia
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materialow
ceramicznych i elementow wyposazenia inne niz w5 000,00ymienione

w 1701 06
Tynki

ElemerUy betonowe i kruszywa niezawieraj^ce asfaltu
Tluczeri torowy (kruszywo) inny niz wymieniony w 1 7 05 07

Mineral}'

1 000,00

1 000,00
500,000

1 000.00

1 200,000

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

100,00

1 200,00
1 200,00
1 200,00

1 200,00

1 200,00
1 200,00
1 200,00
1 200,00

Lac/.na ilosc odpadow dopuszczonych do przetwarzania (odzysku) nie przekroczy 1 200 Mg/rok

7.3.5. I . I . Oznaczenie miejsca odzysku odpadow

Od/ysk odpadow metoda R5 jest prowadzony na kwaterze nr U skladowiska odpadow innych niz
nicbczpicczne i obojetne w m. Lulkowo, zlokalizowanej na terenie Zakladu Zagospodarowania Odpadow
w Lulkowie.

7.3.5.1.2. Metoda przetwarzania (odzysku) odpadow wraz z opisem procesu technologicznego
Odzysk otipadow prowad/ony jest mctoda. R5 - Recykling lub odzysk innych materialow nieorganicznych.
zgodnie / zal^cznikiem nr I ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

a. Odzysk polegajacy na wykor/ystaniu odpadow do wykonania warstwy izolacyjnej oraz do budowy
tymczasowych drog dojazdowych na skladowisku odpadow, nalezy prowadzic zgodnie z przepisami
szczegolowymi w tym zakresie. przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

Odpady wymienione w pkt 1.7.3.5.1. mogfj bye dopuszczone do odzysku pod warunkiem
spelnienia wymagah okrcslonych w przepisach szczegolowych w tym zakresie.
Maksymalna grubosc warstwy izolacyjnej wynosi 30 cm, przy czym udzial warstwy izolacyjnej
w stosunku do warstwy sktadowanych odpadow nic przekracza 15%. Na przedmiotowej
kwaterze, przy zalozcniu skladowania odpadow w warstwach o grubosci 1,5 - 2,0 m, grubosc
slosowanej warstwy przesypowej wynosi 15-20 cm.
Maksymalna szerokosc drog doja/dowych nic moze przckroc/yc 4 m, a grubosc warstw uzytych
odpadow nie moze przekroc/yc 30 cm.
Odpady przed zastosowaniem poddaje sie kruszeniu, o ile jesl to konieczne w celu doslosovvania
ich do zastosowania jako warstwy i/olaeyjnej.
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h. Odzysk polegajqcy na wykorzystaniu odpadow do budowy skarp, w Tym ohwalovvari i ksztaltowania
korony skladowiska, nalezy prowadzic zgodnie z pr/cpisami szczegolowymi \ tym zakresie. pr/y
zachowaniu nastepujcfcych warunkow:
- Maksymalna warstwa odpadow uzytych do budowy skarp i ksztaltowania korony skladowiska

powinna bye mnicjsza niz 25 cm (warunek ten nic dolyezy zuzytych opon).
- W przypadku wykorzystania zuzytych opon, inne rodzaje odpadow moga bye uzyle wylaczme do

grubosci opony poprzezjej wypelnienie.

7.3.5.1.3. Miejsce i sposob magazynowania przetwarzanych (poddawanych odzyskowi) odpadow

W zaleznosci od biezacych potrzeb i mozliwosci logistycznych odpady sa na biezaco poddawane odzyskowi
w ramach eksploatacji kwatery nr I I skladowania odpadow lub magazynowane selektywnic, lu/em lub
w kontencrach, ustawionych w wyznaczonych strefach magazynowych placow lechnologicznych - Obiekt
nr 5, Obiekt nr 6.

7.3.5.2. Rodzaje i ilosci odpadow dopuszczonych do odzysku odpadow metoda R I 2 - w cz^sci mechanicznej
instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow komunalnych (wariant 1 i wariant I I
funkcjonowania instalacji) oraz miejsce i sposob magazynowania odpadow

Lp.
Kod

odpadu Rodzaj odpadu
Ilo^

IMg/rok)
W czesci mechanicznej instalacji mechaniczno-biologicznego prz

- sortowni odj)ad6w (wariant ! funkc

1.

2.

2003 01

20 03 99

Niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne

Odpady komunalne niewymienione
w innych podgrupach. Frakcja

sucha /.bierana selektywnie

56 000,00

56 000,00

Miejsce i sposob magazynowania

etwarzania zmieszanych odpadow komunalnych
onowania instalacji)

Odpady kierowane do hal i przyjccia odpadow.
Odpady magazynowanie lu/em, krotkotrwale

- przed podaniem na l i n i e sortowania odpadow.
w wyznaczonym oraz utwardzonym miejscu

strefy przyJ9c odpadow (obickt l a ) .
l^czna ilos"6 odpadbw poddawanych odzyskowi w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow

komunalnych nie przekroczy 56 000 Mg/rok
W czesci mechanicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadbw zebranych selektywnie

- sortowni odpadow (wariant II funkcjonowania instalacji)
1.
2.
-i

4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.

1 1 .

12.

1501 01
1501 02
1501 03
1501 05
1 5 0 1 06

19 12 12

2001 01
2 0 0 1 10
2001 11

2 0 0 1 38

2 0 0 1 39

2001 99

Opakowania z papieru i tektury
Opakowania z tworzyw sztucznych

Opakowania z drewna
Opakowania wielomateriatowc

Zmieszane odpady opakowaniowe
Inne odpady (w tym /mieszane

substancje i przedmioty)
z mechanicznej obr6bki odpadow
inne niz wymienione w 19 12 1 1 .

Papier i tektura
Odziez

Tekstylia
Drewno inne niz wymienione

w 20 01 37
Tworzywa sztuczne

Inne niewymienione frakcje
zbierane

w sposob selektywny

5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00

5 000,00

5 000,00
5 000,00
5 000,00

2 000,0

5 000,0

5 000,00

Odpady kierowane do hali przyjecia odpadow.
Odpady czasowo magazynowanie lu/em - pr/.ed

podaniem na l in ie sortowania odpadow,
w wyznaczonym oraz utwardzonym miejscu

strefy przyjec odpadow (ohiekt la).

Laczna ilo££ odpaddw poddawanych odzyskowi - sortowanie odpad6w selektywnie zebranych nie przekroczy
5 000 Mg/rok

7.3.5.2.1. Oznaczenie micjsca odzysku odpadow

Odzysk odpadow jest prowadzony w czesci mechanicznej instalacji meehaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadow komunalnych, zlokalizowanej w hali technologicznej na terenie /akladu
Zagospodarowania Odpadow w Lulkowie. Instalacja sorlowni pracuje w dwoch wariantach:
a. I wariant - mechaniczne przetwarzanie (sortowanie) zmieszanych odpadow komunalnych.
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b. II wariant - mechaniczne przetwarzanie (sortowanie i doczyszczanie) odpadow zebranych
selektywnie.

7.3.5.2.2 Metoda przetwarzania {odzysku) odpadow wraz z opisem procesu technologicznego

Odzysk odpadow w czesci mechanicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow
komunalnych, prowadzony jest metoda R12 - Wymiana odpadow w celu poddania ich ktoremukolwiek
z procesow wymienionych w pozycji Rl - R l l - zgodnie z zatacznikiem nr I ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach.
Szczegolowy opis procesow odzysku odpadow metoda RI2, prowadzony w czesci mechanicznej instalacji
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow komunalnych:
a. I wariant - mcchaniczne przetwarzanie (sortowanie) zmieszanych odpadow komunalnych,
b. I I wariant - mechaniczne przetwarzanie {sortowanie i doczyszczanie) odpadow zebranych
selektywnie, znajduje sie w punkcie 1.2.2.1. niniejszej dccyzji.

7.3.5.2.3 Odpady wytwarzane w wyniku procesu odzysku

Odpady wytwarzane w wyniku proccsu odzysku metoda R12 zostaly wyszczegolnione w pkt. 1.7.3.1.1. - dla
przetwarzania zmieszanych odpadow komunalnych (warianl I) oraz w pkt. 1.7.3.1.2. - dla przetwarzania
odpadow selektywnie zebranych, niniejszej decyzji.

7.3.5.3 Rodzaje i ilosci odpadow dopuszczonych do odzysku metoda R3 - w instalacji kompostowania
odpadow zielonych i innych bioodpadow oraz miejsce i sposob magazyn o wan i a odpadow.

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11 .

12.

13.

Kod
odpadu
0201 03

02 0 1 07

0201 83

02 02 03

02 02 04

02 03 80

0203 81
02 03 82

02 04 80

0205 01

0 2 0 6 0 1

02 0701

02 07 04

Rodzaj odpadu

Odpadowa masa roslinna

Odpady z gospodarki lesnej

Odpady z upraw hydroponicznych
Surowce i produkty me nadajace si? do

spozycia i przelworstwa
Osady z zakladowych oczyszczalni

sciekow
Wyslodki. osady i inne odpady

z przetworstwa produktow roslinnych
(z wylaczeniem 02 03 81)

Odpady z produkcji pasz roslinnych
Odpady tytoniowe

Wyslodki

Surowce i produkty nieprzydatne do
spozycia oraz przetwarzania

Surowce i produkty nieprzydatne do
spozycia i przetworstwa

Odpady z mycia, czyszczenia
i mechanicznego rozdrabniania

surowcow
Surowce i produkty nieprzydatne do

spozycia i przetworstwa

llusc
[Mg/rokJ

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

300,00

300,00
300,00

300,00

200,00

200,00

200,00

200,00

Miejsce i spos6b magazynowania

Magazynowane selektywnie
w kontenerach lub luzem

w postaci pryzm, w sposbb
uporzadkowany, w wydzielonym

miejscu na szczelnym
i skanalizowanym placu

magazynowym.

Magazynowane selektywnie
w kontenerach lub pojemnikach,

w wydzielonym miejscu na
szczelnym i skanalizowanym

placu magazynowym.

Magazynowane selektywnie
w kontenerach lub luzem

w postaci pryzm, w sposob
uporzadkowany, w wydzielonym

miejscu na szczelnym
i skanalizowanym placu

magazynowym.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

-i -ijj.

02 07 80

0301 01

0301 05

03 03 01

03 03 07

0303 10

0402 10

1 5 0 1 01

1501 03

1603 80

170201

1 9 0 5 0 1

190502

1 9 0 8 0 1

190802

19 1201

19 1207

2001 01
2001 08

2001 25

Wytloki, osady moszczowe
i pofermentacyjne, wywary

Odpady kory i korka

Trociny, wiory, scinki, drewno, ph/ta
wiorowa i fornir inne niz wymienione

w03 01 04
Odpady z kory i drewna

Mechanicznie wydzielone odrzuty
z przer6bki makulatury i tektury

Odpady z wlokna, szlamy z wtokien,
wypelniaczy i powtok pochodzace

z mechanicznej separacji
Substancje organiczne z produktow

naturalnych (np. tluszcze, woski)
Opakowania z tektury

Opakowania z drewna

Produkty spozywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spozycia

Drewno
Nieprzekompostowane frakcje odpad6w

kornunalnych i podobnych

Nieprzekompostowane frakcje odpadow
pochodzenia zwierzecego i roslinnego

Skratki

Zawartos"<i piaskownik6w

Papier i tektura

Drewno inne niz wymienione
w 19 1206

Papier i tektura
Odpady kuchenne ulegajace

biodegradacji

Oleje i tluszcze jadalne

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

300,00

300,00

300,00

300,00

500,00

300,00

200,00

300,00

150,00

150,00

150,00
300,00

150,00

Magazynowane selektywnie
w kontcncrach lub luzcm

w postaci pryzm, w sposob
uporzadkowany, w wydziclonym

miejscu na szczelnym
i skanalizowanym placu

rnagazynowym.

Magazynowane selektywnie
w kontenerach lub pojemnikach,

w wydzielonym miejscu na
szczelnym i skanalizowanym

placu magazynowym.

Magazynowane selektywnie
w kontenerach lub luzem

w postaci pryzm, w sposob
uporzadkowany, w wydzielonym

miejscu na szczelnym
i skanalizowanym placu

rnagazynowym.
Magazynowane selektywnie

w kontenerach lub pojemnikach,
w wydzielonym miejscu na

szczelnym i skanalizowanym
placu rnagazynowym.

Magazynowane selektywnie
w kontenerach lub luzcm

w postaci pryzm, w sposob
uporzqdkowany, w wydzielonym

miejscu na szczelnym
i skanalizowanym placu

magazynowym.
Magazynowane selektywnie
w kontenerach, ustawionych
w wydzielonym miejscu na

szczelnym i skanalizowanym plaeu
magazynowym.

Magazynowane selektywnie
w kontenerach lub pojemnikach,

w wydzielonym miejscu na
szczelnym i skanalizowanym placu

magazynowym.
Magazynowane selektywnie

w kontenerach lub luzem
w postaci pryzm, w sposob

uporzadkowany, w wydzielonym
miejscu na szczelnym

i skanalizowanym placu
magazynowym.

Magazynowane seleklywnie
w kontenerach lub pojemnikach,

w wydzielonym miejscu na
szczelnym i skanalizowanym placu

magazynowym.
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34.

35.

36.

37.

2001 38

20 02 0 1

20 03 02

20 03 04

Drewno inne niz wymienione
w 2 0 0 1 37

Odpady ulegajace biodegradacji

Odpady z targowisk

Szlamy /c zbiornikow hczodplywowych
sluzacych do gromadzenia nieczystosci

300,00

500,00

500,00

300,00

Magazynowane selektywnie
w kontenerach lub luzem

w postaci pryzm, w sposob
uporzadkowany, w wydzielonym

miejscu na szczelnym
i skanalizowanym placu

magazynowym.
Magazynowane selektywnie

w kontenerach lub pojemnikach,
w wydzielonym miejscu na

szczelnym i skanalizowanym placu
magazynowym.

Laczna ilo££ odpadow poddawanych odzyskowi nie przekroczy 500 Mg/rok

7.3.5.3.1. Oznaczenie rniejsca odzysku odpadow

Odzysk odpadow prowadzony jest w kompostowni odpadow zielonych oraz innych bioodpadow na terenie
/akladu /agospodarowania Odpadow \ I.ulkowie - utwardzona plyta kompostowa.

7.3.5.3.2. Meloda przetwarzania {odzysku) odpadow wraz z opisem procesu technologicznego

Proces konipostowania odpadow zielonych oraz innych bioodpadow prowadzony jest metoda
R3 - Recykling lub regeneracja subslancji organieznych, ktore nie sa stosowane jako rozpuszczalniki
(wlaczajac kompostowanie i inne biologiczne proccsy przeksztalccri) - zgodnie z zalqcznikiem nr 5 ustawy
7. dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Szczegolovvy opis procesu komposlowania odpadow zielonych oraz innych bioodpadow znajduje sie
w punkcic 1.2.3. ninicjszcj decyzji.

7.3.5.3.3. Rodzaje odpadow wytwarzanych w wyniku procesu odzysku

Odpady wytwarzanc w wyniku procesu od/ysku metoda R3 zostaly wyszczegolnione w pkt. 1.7.3.2.3.
niniejszej decyzji.

7.3.5.4. Rodzaje i ilosci odpadow dopuszczonych do odzysku metoda RI2 - w segmencie przetwarzania
odpadow wielkogabarytowych oraz miejsce i sposob magazynowania odpadow

Lp.

1.

2

Kod
odpadu

ex 19 12 12

20 03 07

Rodzaj odpadu

Inne odpady (w tym zmics/ane substancjc
i przedmioty) 7 mechaniczncj obrobki odpadow

inne niz wymienione
w 19 12 1 1 . Odpady gabarytowe wydziclone w

kabinic wslepnego sortowania w instalacji MBP.

Odpady wielkogabarytowe

I!o^
[Mg/rok|

300,00

300,00

Miejsce ispos6b
magazynowania

Odpady magazynowanc
w wydzielonym kontenerzc lub

luzcm, w obrebie sektora
demontazu odpadow
wielkogabarytowych.

Odpady magazynowane
w wydzielonym kontenerze lub

luzern, w obr?bie sektora
demontazu odpadow
wielkogabarytowych.

Lgczna ilo^t odpaddw poddawanych odzyskowi nie przekroczy 300,00 Mg/rok

7.3.5.4.1. Oznaczenie miejsca odzysku odpadow

Odzysk odpadow jest prowadzony w segmencie demontazu odpadow wielkogabarytowyeh, stanowiacym
wiat9 oraz plac deniontazu i magazynowania, zlokalizowanych na terenie Zakladu Zagospodarowania
Odpadow w Lulkowie.



7.3.5.4.2. Mctoda przetwarzania (odzysku) odpadow wraz z opisem procesu technologicznego

Odzysk odpadow wielkogabarytowych prowadzony jest metoda R12 - Wymiana odpadow \u poddania
ich ktoremukolwiek z procesow wymienionych w pozycji RI - R l 1 - zgodnie z zahjcznikiem nr I uslavvy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Szczegotovvy opis procesu odzysku odpadow budowlanych metoda R12 znajduje sie w punkcie 1.2.4.
niniejszej decy/ji.

7.3.5.4.3. Odpady wytwarzane w wyniku procesu odzysku

Odpady wytwarzane w wyniku procesu odzysku metoda. R12 zostaiy wyszczogolnione w pkl. 1.7.3.1.4.
niniejszej decyzji.

7.3.6. Zbieranie odpadow

7.3.6.1. Rodzaje odpadow dopuszczonych do /bierania w Punkcie Selektywnego /bierania Odpadow
Komunalnych (PS/OK)

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu
Miejsce i sposdb magazynovvania oraz

gospodarowania odpadami

Odpady niebezpieczne

I.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

13 01 09*

1 3 0 1 10*

1301 1 ! *

1 3 0 1 13*

1 3 02 04*

1 3 0 2 0 5 *

130206*

13 0208*

13 0701*

130702*

130703*

15 01 10*

15 01 11*

150202*

1601 07*

1601 13*

Mineralnc olejc hydrauliczne zawieraja.ce
zwiazki chlorowcoorganiczne

Mineralne olcje hydrauliczne nie zawierajace
zwiazkow chlorowcoorganicznych

Syntetyczne oleje hydrauliczne
Oleje hydrauliczne Jatwo ulegajace

biodegradacji
Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe

i smarowe zawierajace zwiazki
c h loroweoorgan iczne

Mineralne oleje silnikowe, przekladniowe
i smarowe nie zawierajqce zwiazkow

chlorowcoorganicznych
Syntetyczne oleje silnikowe, przekladniowe

i smarowe
Inne oleje silnikowe, przekladniowe i smarowe

Olej opalowy
Benzyna

Inne paliwa (wlacznie z mieszaninami)

Opakowania zawierajace pozostalosci
substancji niebezpiecznych lub nimi

zanieczyszczone (np. Srodkami ochrony roslin
1 i II klasy toksycznosci -bardzo toksyczne

i toksyczne)
Opakowania z metali zawierajace
niebezpieczne porowate elernenty

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. Azbest),
wlacznie z pustymi pojemnikami

cisnieniowymi
Sorbenty, materialy flltracyjne (w tym lillry
olejowe nie ujete w innych grupach), tkaniny
do wycierania (np. Szmaly, scierki) i ubrania

ochronne zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)

Filtry olejowe
Plyny hamulcowc

Odpady magazynowane
w kontenerze typu EKO-SKLAD,
wyposazonym w podloge z wann;j
wychwylujaca, unieniozliwiajaca

przedostanie si^ substancji niebezpiecznych
do srodowiska. Odpady przecho\v\-\vane

s£} na polkach lub w pojemnikach
wykonanych z matcrialow

chemoodpornych. Odpady i pojemniki
zabezpicczone przed mozliwoscia

uszkodzenia mcchanicznego. Dodatkowo
kontenery wyposazone sa w srodki p. poz.

oraz sorbent. Po zebraniu partii
Iran sportowych odpady SEJ przekazywane do

przetwarzania (odzysku lub
unieszkodliwienia) uprawnionvm

podmiotom.
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Lp.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.
24.
25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Kod odpadu

1 6 0 1 14*

1 6 02 1 1 *

1602 13*

1605 06*

1 7 0 1 06*

2001 13*
2001 14*
2001 15*
2001 17*

2 0 0 1 19*

2001 21*

2 0 0 1 23*

2001 27*

2001 29*

2001 31*

2001 33*

2001 35*

2001 37*

Rodzaj odpadu

Plyny zapobiegajace zamarzaniu zawierajace
niebezpieczne substancje

Zuzyte urzadzenia zawierajace freony, HCFC,
HFC '

Zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne
elementy inne niz wymienione w 16 02 09 do

1602 12
Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np.

odczynniki chemiczne) zawierajace substancje
niebezpieczne, w tyrn mieszaniny chemikali6w

laboraloryjnych i analitycznych
Zmieszane lub wysegregowane odpady
z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materialow ceramicznych i elementow
wyposazenia zawierajijce substancje

niebezpieczne
Rozpuszczalniki

Kwasy
Alkalia

Odczynniki fotograficzne
Srodki ochrony roslin 1 i II klasy loksycznosci
(bardzo toksyczne i toksyczne np. Herbicydy,

insektycydy)
Lampy fluorescencyjne i inne odpady

zawierajace rtec
Urzadzenia zawierajace freony

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze
i zywice zawierajace substancje niebezpieczne

Detergenty zawieraja.ee substancje
niebezpieczne

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
Baterie i akumulatory lacznie z bateriami

i akumulatorami wymienionyrni w 16 06 01,
16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane

baterie i akumulatory zawierajace te baterie
Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne

inne niz wymienione w 20 01 21, 20 01 23
zawierajjjce niebezpieczne skladniki

Drewno zawierajace substancje niebezpieczne

Miejsce i spos6b magazynowania oraz
gospodarowania odpadami

Odpady magazynowane
w kontenerze typu EKO-SKLAD,
wyposazonym w podlog? z wanna,
wychwytujifca., uniemozliwiaj^cq

przedostanie si? substancji niebezpiecznych
do Srodowiska. Odpady przechowywane

s^ na polkach lub w pojemnikach
wykonanych z materialow

chemoodpornych. Odpady i pojemniki
zabezpieczone przed mozliwos'cia.

uszkodzenia mechanicznego. Dodatkowo
kontenery wyposazone sa w srodki p. poz.

oraz sorbent. Po zebraniu partii
transportowych odpady sa przekazywane do

przetwarzania (odzysku lub
unieszkodliwienia) uprawnionym

podmiotom.

Odpady inne niz niebezpieczne
I .
2.

3.

15 01 01
1 5 0 1 02

15 01 03

Opakowania z papieru i tektury
Opakowania z tworzyw sztucznych

Opakowania z drewna

Odpady magazynowane
w kontenerach/pojemnikach, znajduj^cych

si^ na placu wchodzacym w sktad segmentu
odbioru odpadow od dostawcow

indywidualnych. Po zebraniu partii
transportowych odpady sq przekazywane do

przetwarzania (odzysku lub
unieszkodliwienia) uprawnionym

podmiotom lub w miare mozliwosci
przetwarzane w ramach instalacji,

zlokalizowanych na terenie Zakladu.
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Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu
Miejsce i spos6b magazynowania oraz

gospodarowania odpadami

1 5 0 1 04 Opakowania z metali

Odpady magazynowane
w kontenerach/pojemnikach, znajdujacych

si? na placu wchodzacym w sktad segmentu
odbioru odpadow od dostawcow

indywidualnych. Po zebraniu partii
transportowych odpady 53 przekazywane do

przetwarzania (odzysku lub
unieszkodiiwienia) uprawnionym

_ podmiotom
1 5 0 1 05 Opakowania wielomaterialowe

1501 07 Opakowania ze szkla

Odpady magazynowane
w kontenerach/pojemnikach, znajdujacych

si? na placu wchodzacym w sktad segmentu
odbioru odpadow od dostawcow

indywidualnych.
Po zebraniu partii transportowych odpady

sa przekazywane do przetwarzania (odzysku
lub unieszkodi iwienia) uprawnionym
podmiotom lub w miar? rnozliwosci
przctwarzane w ramach instalacji,

zlokalizowanych na terenie /akladu.

Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do
7. 15 02 03 wycierania (np. Szmaty, scierki) i ubrania

ochronne inne niz wymienione w 15 02 02

Odpady magazynowane
w kontencrze typu EKO-SKLAD,
wyposazonym w podlog? z waring

wychwytujaca. Odpady przcchowyvvane
sa na polkach lub w pojemnikach

wykonanych z materiatow
chemoodpornych. Odpady i pojemniki

zabezpieczone przed mozliwoscia
uszkodzenia mechanicznego. Dodatkowo

kontenery wyposazone sa w srodki p. poz.
oraz sorbent. Po zebraniu partii

transportowych odpady sa przekazywane do
przetwarzania (odzysku lub

unieszkodiiwienia) uprawnionym
podmiotom.

1601 03 Zuzyte opony

Odpady magazynowane
w kontenerach/pojemnikach, znajdujacych

si? na placu wchodzacym w sklad segmentu
odbioru odpad6w od dostawcow

indywidualnych. Po zebraniu partii
transportowych odpady sa przekazywane do

przetwarzania (odzysku lub
unieszkodiiwienia) uprawnionym

podmiotom.

9. 1 6 0 1 15 Plyny zapobiegaj^ce zamarzaniu inne niz
wymienione w 16 01 14

10. 1601 16 Zbiorniki na gaz skroplony

Odpady magazynowane
w kontenerze typu EKO-SKLAD,
wyposazonym w podlog? z wanna

wychwytujaca. Odpady przechowywane
sa na polkach lub w pojemnikach

wykonanych z materialow
chemoodpornych. Odpady i pojemniki

zabezpieczone przed mozliwoscia
uszkodzenia mechanicznego. Dodatkowo
kontenery wyposazone sa w srodki p. poz.

oraz sorbent. Po zebraniu partii
transportowych odpady sa przekazywane do

przetwarzania (odzysku lub
unieszkodiiwienia) uprawnionym

podmiotom.
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Lp.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.

23.

24.

25.

Kod odpadu

1602 14

1 6 8 0 0 1

1701 01

1 7 0 1 02

1 7 0 1 03

1 7 0 1 07

1 7 0 1 8 0

1 7 0 1 82

1702 02

1 7 04 0 1
170402

170405

170407

2 0 0 1 01

2001 02

Rodzaj odpadu

Zuzyte urzadzenia innc niz wymienione
w 16 02 09 do 1602 13

Magnetyczne i optyczne nosniki intbrmacji

Odpady betonu oraz grnz bctonowy
Gruz ceglany

Odpady innych materialow ceramicznych
i elcmentow wyposazenia

/mieszane odpady z betonn, gruzu ceglanego.
odpadowych inaterialow ceramicznych

i elcmentow wyposazenia innc niz wymienione
w 1701 06

Usuniele tynki. tapety, okleiny itp.

Inne nie wymienione odpudy
Szklo

Mied/, braz, mosiadz
Aluminium

/elazo i stal

Mieszaniny metali

Papier i tcktura

S/klo

Miejsce i spos6b magazynowania oraz
gospodarowania odpadami

Odpady magazynowane
w kontenerach/pojemnikach, znajdujacych

si? na placu wchodz^cym w sktad segmentu
odbioru odpadow od dostawcow

indywidualnych. Po zebraniu partii
transportowych odpady 53 przekazywane do

przetwarzania (odzysku lub
unieszkodliwienia) uprawnionym

podmiotom.
Odpady magazynowane

w kontenerze typu EKO-SKt,AD,
wyposazonym w podlog? z wanna

wychwytujaca. Odpady przechowywane
sa na pofkach lub w pojemnikach

wykonanych z materialow
chemoodpornych. Odpady i pojcmniki

zabezpieczone przed mozliwoscia
uszkodzenia mechanicznego. Dodatkowo
kontenery wyposazone sa, w srodki p. poz.

oraz sorbent. Po zebraniu partii
transportowych odpady sa przekazywane do

przetwarzania {odzysku lub
unieszkodliwienia) uprawnionym

podmiotom.
Odpady magazynowane

w kontenerach/pojemnikach, znajdujacych
si? na placu wchodzacym w sklad segmentu

odbioru odpad6w od dostawcow
indywidualnych. Po zebraniu partii

transportowych odpady sa przekazywane do
przetwarzania (odzysku lub

unieszkodliwienia) uprawnionym
podmiotom lub w miar? mozliwosci
przetwarzane w ramach instalacji,

zlokalizowanych na tercnie Xakladu.
Odpady magazynowane

w kontenerach/pojemnikach, znajdujacych
sic na placu wchodzacym w sklad segmentu

odbioru odpadow od dostawcow
indywidualnych. Po zebraniu partii

transportowych odpady sa przekazywane do
przetwarzania (odzysku lub

unieszkodliwienia) uprawnionym
podmiotom.

Odpady magazynowane
w kontenerach/pojemnikach, znajdujacych

si? na placu wchodzacym w sktad segmentu
odbioru odpadow od dostawcow

indywidualnych. Po zebraniu partii
transportowych odpady s^ przekazywane do

przetwarzania (odzysku lub
unieszkodliwienia) uprawnionym

podmiotom lub w miare mozliwosci
przetwarzane w rarnach instalacji,

zlokalizowanych na terenie Zakladu.
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Lp. Rod odpadu Rodzaj odpadu
Miejsce i spos6b magazynowania oraz

gospodarowania odpadami

26. 2 0 0 1 28

20oiT6"

Farby, tuszc, farby drukarskie, kleje, lepiszcze
i zywice inne niz wymienione w 20 01 27

Detcrgenty inne niz wymicnione w 20 01 29
28. 2001 32 Leki inne niz wymicnionc w 20 01 3

29. 2001 34 Baterie i akumulatory inne niz wymienionc
w2001 33

Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne
30. 20 01 36 inne niz wymienione w 20 01 21, 20 01 23

i 2 0 0 1 35

Odpady magazynowane
w kontenerze typu IIKO-SK.LAD,
wyposazonyni w podloge / wanna

wychwytujaca. Odpady przechovvywane sa
na polkach lub w pojemnikach wykonanych

z materialow chemoodpornych. Odpady
i pojemniki zabczpieczonc przcd

mozliwoscia uszkodzcnia mcchanic/nego.
Dodatkowo kontcncry wyposazone sa

w srodki p. poz. oraz sorbent. Po zcbraniu
partii transportowych odpady sa

przekazywane do przetwarzania (odzysku
lub unieszkodliwienia) uprawnionym

podjmotom.

31. 2001 38 Drewno inne niz wymienione w 20 01 37

Odpady magazynowane
w kontenerach/pojemnikach, znajdujacych

si? na placu wchodzacym w skhid segmentu
odbioru odpadow od dostawcow

indywidualnych. Po zebraniu partii
transporlo\vych odpady sa przekazywane do

przelwarzania (odzysku lub
unieszkodliwienia) upravvnionym

podmiotoi \\.

32. 2001 39 Tworzywa sztuczne

Odpady magazynowane
w kontenerach/pojemnikach, znajdujacych

sie na placu wchodzacym w sklad segmentu
odbioru odpadow od dostawcow

indywidualnych. I'o zebraniu partii
transportowych odpady sa przekazywane do

przetwarzania (odzysku luh
unieszkodliwienia) uprawnionvm

podmiotom lub w miare mozliwosci
przetwarzanc w ramach inslalacji,

zlokalizowanvch mi terenie Zakladu.

33. 2 0 0 1 40 Metale

Odpady magaz\'nowane
w kontenerach/pojemnikach, znajdujacych

si? na placu wchodzacym w sklad segmentu
odbioru odpadow od dostawcow

indywidualnych. Po zebraniu partii
transportowych odpady sa przekazywane do

przetwarzania (odzysku lub
unieszkodliwienia) uprawnionym

podmiotom.

34. 2 0 0 1 80
Srodki ochrony roSlin inne niz wymienione

w 2 0 0 I 19

Odpady magazynowane-
w kontenerze lypu EKO-SK1.AD.
wyposazonyni w podloge z wanna

wychwytujaca. Odpady przcchowywane sa
na polkach lub w pqjemnikach wykonanych

z materialow chemoodpornych. Odpady
i pojemniki zabezpieczone przed

mozliwoscia uszkodzenia mechanicznego.
Dodatkowo kontenery wyposa/one sa

w srodki p. poz. oraz sorbent. Po zebraniu
partii transportowych odpady s<j

przekazywane do przetwarzania (odzysku
lub unieszkodliwienia) uprawnionym

podmiotom.



Lp.

35.

36.

37.

Kod odpadu

2001 99

200201

20 03 07

Rodzaj odpadu

Inne nie wymienionc frakcje zbicrane w sposob
selektywny

Odpady ulegajace biodegradacji

Odpady wielkogabarytowe

Miejsce i spos6b magazynowania oraz
gospodarowania odpadami

Odpady magazynowane
w kontenerach/pojemnikach, znajdujacych

sie na placu wchodzacym w sktad segrnentu
odbioru odpadow od dostawcow

indywidualnych. Po zebraniu partii
transportowych odpady sa przekazywane do

przetwarzania (odzysku lub
unieszkodliwienia) uprawnionym

podmiotom.
Odpady magazynowane

w kontenerach/pojemnikach, znajdujacych
si? na placu wchodzacym w sWad segmentu

odbioru odpadow od dostawcow
indywidualnych. Po zebraniu partii

transportowych odpady sa przekazywane do
przetwarzania (odzysku lub

unieszkodliwienia) uprawnionym
podmiotom lub w miare mozliwosci

przetwarzane w ramach instalacji,
zlokaiizowanych na terenie Zakladu.

7.3.6.2. Miejsce zbierania odpadow

Miejsccm zbierania odpadow jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych (PSZOK),
zlokalizowany na terenie Zakladu Zagospodarowania Odpadow w Lulkowie, do ktorego Zbierajacy odpady
posiada tytul prawny.

7.3.6.3. Opis melody zbierania odpadow

/bicranic odpadow przebicga wedlug nastepujacego schematu:
a. Przyjecie odpadow na teren Zakladu.
b. Weryfikacja odpadow pod katem zgodnosci z klasyfikacja, w tym ewidencja ilosciowa oraz jakosciowa.
c. Wyznaczenie miejsca magazynowania - umieszczenie odpadow w odpowiednich pojemnikach,

kontenerach. Odpady niebezpieczne magazynowane sa w magazynic odpadow (Obiekt nr 18), natomiast
odpady inne niz niebezpieczne magazynowane sa na utwardzonym placu (Obiekt nr 17).

d. Przygotowanie do transpoitu, po zgromadzeniu odpowiedniej ilosci odpadow.
e. Transport odpadow do miejsca dalszego zagospodarowania i przekazywanie odpadow uprawnionym

odbiorcom lub przetwarzanie niektorych rodzajow zebranych odpadow w ramach instalacji,
zlokaiizowanych na terenie Zakladu.

7.3.6.4. Warunki dotyczace postepowania z odpadami zbieranymi

W postepowaniu z odpadami zbieranymi nalezy przestrzegac nastepujacych warunkow:

a. Odpady nalezy magazynowac sclektywnie, zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony srodowiska.
bezpicczeristwa zycia i zdrowia ludzi, w szczegolnosci w sposob uwzgledniajacy wlasciwosci chemiczne
i fizyczne odpadow, w lym stan skupienia, oraz zagrozenia, ktore mog^ powodowac te odpady. Miejsca
magazynowania odpadow oraz pojemniki i kontenery, przeznaczone do magazynowania odpadow nalezy
odpowiednio opisac i oznakowac. Odpady nalezy zabezpieczyc przed dostepem osob trzecich. Odpady
nalezy magazynowac w sposob umozliwiajacy ich identyfikacje oraz ich daisze zagospodarowanie.
W przypadku magazynowania odpadow luzem, odpady nalezy odpowiednio zabezpieczyc przed
oddzialywaniem na srodowisko (rozwiewaniem, wymywaniem itp.).

b. W gospodarowaniu odpadami nalezy uwzgl^dniac hierarchic postepowania z odpadami, a odpady
zbierane nalezy przekazywac do dalszego zagospodarowania wylacznie podmiotom wskazanym
w art. 27 ust. 2 ustawy o odpadach lub poddawac przetwarzaniu w ramach mozliwosci technologicznych
/akfadu.
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c. Transport odpadow nalezy zlecac uprawnionym podmiotom lub prowadzic we wlasnym zakresie
z uwzglednieniem przepisow o przewozie towarow niebezpiecznych (w odniesieniu do odpadow
niebezpiecznych).

d. Nalezy przestrzegac warunkow dotycz^cych okresu magazynowania odpadow, okreslonych
w przepisach prawa w tym zakresie.

e. Zbieranie odpadow wymienionych w niniejszej decyzji nalezy prowadzic, w ten sposob, aby ich
ewentualne magazynowanie nie przekroczylo mozHwosci magazynowych Zakladu.

f. Nalezy przestrzegac warunkow okreslonych w przepisach szczegoiowych w tym zakresie.
g. llosc magazynowanych odpadow niebezpiecznych nie przekroczy calkowitej pojemnosci 50 ton miejsca

przeznaczonego do magazynowania ww. odpadow.
h. W postepowaniu z odpadami niebezpiecznymi, w szczegolnosci z odpadami vv postaci: zuzytego sprzetu

elektrycznego i elektronicznego, olejow odpadowych, odpadow zawierajacych freony oraz odpadow
zawierajacych azbest, nalezy przestrzegac przepisow szczegoiowych w tym zakresie.

7.4. Emisja halasu do srodowiska

Podstawa prawna: art. 211 ust. 6 pkt 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) oraz rozporz^dzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow halasu w srodowisku (tekst jednolity: Dz. U. z2014 r.,
poz. 112).

7.4.1. Dopuszczalny poziom halasu
Wielkosc halasu emitowanego do srodowiska przez przedmiotowi} instalacje, wyznaczong dopuszczalnymi
poziomami halasu, w odniesieniu do terenow zabudowy zagrodowej:

L.Aeq D - rownowazny poziom dzwieku A dla przedzialu czasu odniesienia rownemu 8 kolejno po sobie
nastepuj^cym najmniej korzystnym godzinom dnia (rozumianej jako przedzial czasu od godz. 6
do godz. 22°°) - 55 dB,
U\eq N - rownowazny poziom dzwieku A dla przedzialu czasu odniesienia rownemu najmniej korzystnej
godzinie nocy (rozumianej jako przedzial czasu od godz. 22°° do godz. 6OU) - 45 dB.

7.4.2. Zrodla halasu oraz ich czas pracy

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Zrodto halasu

Transport odpadow z zewnatrz
na kwater^ skladowiska - H 1 . 1
Transport odpadow z zewnatrz

do instalacji biologicznego
przetwarzania odpadow - HI .2
Transport odpadow z zewnatrz
do sortowni odpadow - H 1 .3

Transport odpadow z zewnatrz
do segmentu rozdrabniania

1 frakcjonowania gruzu budowlanego
-HI . 4

Transport odpadow z zewnattz
do segmentu odbioru odpadow

od dostawcow indywidualnych - H 1 .5
Transport wewn9trzny - transport
odpadow z sortowni do instalacji

biologicznego przetwarzania
odpadow- H I . 6

Transport odpadow z instalacji
biologicznego przetwarzania odpadow

na kwater^ sUadowania - H 1 .7

Zr6dta hatasu

Czas dzialania |min.j

Dzieri

59

22

101

10

17

16

33

Noc

-

-

-

-

-

-

-
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8.

9.

10.

1 1 .

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Transport odpadow/ surovvcow/
produktow przctwarzania poza teren

ZZO w Lulkowie-H1.8
Transport odpadow 7, scgmentu

odbioru odpadow od dostawcow
indywidualnych po/a teren 7ZO

vv I.ulkowie - H I . 9
H2.1 - Praca sprzetu

technologicznego w obrebie kwatcry
skladowania odpadow

(kompaktor, spycharka)
1 12. 2 - Praca spr/etu

technologicznego w obrebie instalacji
sortowni odpadow

H2.3 - Praca sprzetu
technologicznego w obrebie instalacji
biologiczncgo przctwarzania odpadow

(ladowarka kolowa)
112. 4 - Praca mobilnego sita

bebnowego \ obrebie instalacj i
biologieznego pr/etwarzania odpadow

1 12.5 - Praca i^baka do galpzi
w raniach instalacji do biologicznego

przetwar/ania odpadow
H2.6 - Praca sprzetu

technologicznego w obrebie Wialy
i placu demonta/u i niagazynowania

odpadow wielkogabarytowych
oraz segmentu rozdrabniania

i frakcjonowania gruzu budowlanego
(ladowarka)

1 12.7 - Praca kruszarki do gruzu
Wentylatory strefy la hall sortowni
odpadow o wydajnosci 8720 nrVh

- 10sztuk-H3.l

Wentylatory strefy I b hal i sortowni
odpadow o wydajnosci I 8 1 0 m / h

- I O s z t i i k - H 3 . 2

Wenlylatory osiowe strefy la
sortowni odpadow o wydajnosci

14535 nvVh
-6sztuk- H3.3

Praca wenlylatorow w pomieszczeniu
vvcntylatorowni instalacji do

biologicznego pr/etwarzania odpadow
-114.

Pochodnia biogazowa- H5

73

3

600

480

480

480

480

480

480

960

960

960

960

960

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

480

480

7.4.3. Me tody ochrony przed haluscm

Z przedstavvionej we wniosku analizy wynika, iz dzialalnosc instalacji nie spowoduje przekroczenia
standardow emisyjnych na granicy terenow wymagajacych ochrony akustycznej. W zwiaxku z powyzszym
nie okresla si? metod ochrony przed halasem. W celu ograniczcnia rozprzestrzeniania sit; halasu z tcrcnu
Zakladu nalezy dbac o stan techniczny wvv. urzqdzch.



8. Zakres i sposob monitorowania procesow technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania
wielkosci emisji w zakresie, w jakim wykraczaja. one poza wymagania, o ktorych mowa w art. 147
i 148 ust. 1 ustawy Prawo ochrony srodowiska

8.2. Monitoring gospodarki wodno-sciekowej

8.2.1. Monitoring ilosci wykorzystywanej wody

Prowadzic, raz w miesiacu, odczyty wskazan wodomierza glownego zlokali/owanego w studni wodomicrzowcj
(przy wjezdzie na teren Zaktadu) i odnotowywac wyniki w rcjestrze.

8.2.2. Moniloring sciekow przemyslowych

Prowadzic pomiar ilosci wywozonych ze zbiornikow bezodplywowych sciekow przemyslowych
w oparciu o pojemnosc pojazdow asenizacyjnych oraz prowadzic ewidencje ilosci sciekow przcmystowych
wywozonych zc zbiornikow bezodptywowych obejmujaca ilosc i date ich wywozu.

8.3. Monitoring zuzycia energii, materialow, surowcow i paliw

Nalczy prowadzic nadzor nad procesami technologicznymi, monitorowac /uzycie energii elektrycznej.
surowcow i paliw.

9. Sposob i cz^stotliwosc przekazywania informacji z prowadzonego monitoringu

Wyniki monitoringu procesow technologicznych, w tym pomiarow i cwidencjonowania wielkosci emisji
wykazanych w pkt 1.7. niniejszej decyzji, nalezy przedkladac organowi wlasciwemu do wydania pozwolcnia
zintegrowanego oraz wojewodzkiemu inspektorowi ochrony srodowiska. kazdorazowo podczas kontroli.

10. Zakres, sposob i term in przekazywania organowi wlasciwemu do wydania pozwolenia
i wojewodzkiemu inspektorowi ochrony srodowiska corocznej informacji pozwalaja.cej na
przeprowadzenie oceny zgodnosci z warunkami okreslonymi w pozwolcniu, w zakresie nieobjetym
przepisami art. 149 ustawy Prawo ochrony srodowiska

Nie naktada si$ dodatkowego obowia.zku przekazywania inibnnacji pozwalajacej na przeprowadzenie occny
zgodnosci z warunkami okreslonymi w pozwoleniu ponad wymagania o ktorych mowa w art. 149 ustawy
Prawo ochrony srodowiska.

11. Sposoby zapobiegania wystejrowania i ograniczania skutkow awarii

Potencjalne sytuacje awaryjne, do ktorych mogloby dojsc w zwi^zku / eksploatacja instalacji to:
a. zagrozenie pozaroxve,
b. vvybuch,
c. rozlanie substancji niebezpiecznej,
d. kataslrofa budowlana - osuniecie sie nadpoziomowcj cz^sci stozka odpadow,
c. awaria systemu drenazowego,
f. zagrozenie wycieku odciekow na skutek uszkodzenia warstwy zabe/.picczajacej dna i skarp kwaten .

Podstawowym warunkicm zapobiezenia wyst^powaniu ww. zagrozeh i awarii jest bezvvzgledne
przestrzeganie przepisow BHP i przepisow przeciwpozarowych oraz stosowanie si$ do instrukcj i
prowadzenia skladowiska odpadow innych niz niebezpieczne i oboj^tne w Lulkowie.
W celu unikniecia awarii i przeciwdzialania ich skutkom, nalezy:

utrzymac w nalezytym slanie instalacje lechniczne zabezpieczajace.
- wyposazyc skladowisko w odpowiedni sprzet p. pozarowy,
- podnosic kwalifikacje i poezucie odpowiedzialnosci pracownikow obstugi za stan instalacji.

srodkow transportu, otoczenia itd.



ZagrozcnJc pozarowe
Zapobieganie sytuacjom pozarowym nastepuje poprzez:

- nie skladowanie odpadow mogacych stwarzac zagrozenie samozaplonem,
- odpowicdnie zageszczanie odpadow oraz przesypywanie kolejnych warstw odpadow warstwa

mine rain a.
W przypadku powstama pozaru nalezy bezwzglexlnie przerwac prac? oraz wprowadzic zakaz przyjmowania
odpadow na teren skladowiska, na czas do calkowitej likwidacji zagrozenia. Po niezwlocznym
zaalarmowaniu osob bedacych w strefie zagrozenia oraz wezwaniu strazy pozarnej nalezy przystapic, przy
uzyciu miejscowych srodkow gasniczych (w tym wody z zagfebieri bezodplywowych znajduj^cych sie na
terenie skladowiska oraz odciekow ze zbiornika na odcieki) do gaszenia pozaru 1 udzielenia pomocy osobom
zagrozonym, w przypadku koniecznym przystapic do ewakuacji ludzi i mienia. Do czasu przybycia strazy
pozarnej kierowanie akcja obejmuje kierownik skladowiska/osoba najbardziej energiczna i opanowana.

Wy bitch
W celu zapobiegania wybuchom nalezy kontrolowac szereg zagadnieri zwiqzanych z gazem
skladowiskowym na sktadowisku odpadow oraz w jego sasiedztwie.
Zapobieganie migracji gazu ma na celu uniemozliwienie przedostawania si? gazu poza okreslone granice.
Istnicjc k i l k a warunkow, ktorc powinien spelniac system zapobiegania migracji:

kontrolowanie stanu technicznego ujec gazu,
- nieprzerwane i sprawne dzialanie systemu,

mozliwosc kontroli systemu zapobiegania za posrednictwem monitoringu.
Zapobiec migracji gazu poza wysypisko mozna metodaml pasywnymi i aktywnymi. Na terenie
przedmiotowego Zakiadu funkcjonujc aktywny system odgazowania ztoza sktadowanych odpadow, w sktad
ktorego wchodzi pochodnia biogazowa. Docelowo przewidziano budow? zespoUi urzadzeii energetycznego
wykorzystania biogazu (produkowana energia elektryczna dostarczana ma bye do sieci elektroenergetyeznej
zakladu energetycznego). Ponadto na terenie skladowiska odpadow okreslone zostaty strefy zagrozenia
gazem, w ramach ktorych nalezy przedsiewziac stosowne srodki bezpieczeiistwa. Dodatkowo personel
obsluguj^cy skladowisko otrzymat stosowny instruktaz z zakresu identyfikacji i oceny ryzyka w ramach
szkolen blip i ppoz. Ze wzgledow bezpieczeiistwa wskazane jest przebywanie na terenie obiektu jedynie
osob przeszkolonyeh.

Rozlanie sybstancji niebezpiecznej
Podstawowym sposobem eliminacji prawdopodobiehstwa wystapienia zidentyfikowanego zagrozenia jest
stala systematyczna kontrola stanu technicznego eksploatowanego sprzetu. W przypadku zaistnienia sytuacji
awaryjnej rozlana substancja zostanie niezwlocznie zebrana na pomoca specjalistycznych sorbentow.
W przypadku wystapienia duzego wycieku nalezy niezwlocznie poinformowac specjalistyczna firme, ktora
przy pomocy odpowiednich urzadzeii zbierze rozlanq substancje.

Katastrofa budowlana - osuniecie sie nadpoziomowej czesci stozka odpadow/skarp kwatery sktadowania
odpadow
W celu unikniecia osuniec si^ nadpoziomowej czesci stozka spowodowanych przyczynami zwiqzanymi
z ble_daini eksploatacyjnyrni nalezy bezwzgl^dnie przestrzegac wytycznych i zalozeii
techniczno-technologicznych dotyczacych sposobu prowadzenia sktadowiska, ktore zawarto w instrukeji
prowadzenia skladowiska odpadow innych niz niebczpieczne i obojetne w Lulkowic. W przypadku osuwisk
wystepujqcych w obrebie skarp skladowiska istolne jest zapewnienie ich stabilnosci poprzez zastosowanie
prostych rozwiazaii np. w postaci zadarnienia skarpy co zrnniejszy istotnie splyw powierzchniowy gruntu.
Wlasciwa eksploatacja skladowiska w istotny sposob ogranicza nastepstwa zwi^zane z dzialanicm
czynnikow naturalnych, w szczegolnosci intensywnych opadow atmosferycznych, mogacych doprowadzic
do zachwiania statecznosci formowanych skarp. Niewlasciwa eksploatacja skladowiska moze doprowadzic
do zachwiania statecznosci skarp kwatery skladowania, dlatego tez bezwzglednie nalezy prowadzic
okresowe ich badania. Utrata statecznosci skarp moze wiazac sie z obsunieciem odpadow poza granice
kwatery, oraz z wyciekiem odciekow do srodowiska przez uszkodzone skarpy. Powstanie osuwisk Jub
spelzywania moze nastapic na skarpie sktadowanych odpadow. W niewlasciwie formovvanym zlozu
odpadow (o zbyt duzym nachyleniu skarp, braku systematycznego zageszczenia odpadow) moga^ powstac
osuwiska, a odpady po gwaltownym obciazaniu (np. wjazd ciezkiego sprzetu) moga osiadac zapadowo.
Nalezy prowadzic eksploatacja zloza zgodnie z zaleceniami za warty mi w zalozeniach obowiqzuj^cej
instrukeji prowadzenia kwatery nr II. Dodatkowo prowadzona jest w ramach monitoringu kontrola osiadania

51



powierzchni skladowiska odpadow w oparciu o ustalony reper geodezyjny. Odpady nie b?dq wywierac
bardzo duzycli obciazen jednostkowych na podloze. Przy zalegaj^cych \ podlozu gruntach o dobrej
i przecietnej nosnosci nie dojdzie do wypierania gruntow podloza. Statecznosc skarp przy utrzymaniu ich
odpowiedniego nachylenia oraz wlasciwie prowadzonej eksploatacji sktadowiska nie powinna bye
naruszona.

Awaria systemu drenazowego
Rozwiazaniem lego problemu jest wyczyszczenie drenazu poprzez studzienki. W przypadku pojavvienia si^
nagle bardzo duzych ilosci odciekow w studzience, np.: podczas lub w czasie naglych opadow
atmosferycznych nalezy nie dopuscic do przekroczenia poziomu awaryjnego.

Zagrpzenie wycieku odciekow
Identyfikacja sytuacji awaryjnych zwiazanych z zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo - wodnego
dokonywana jest na podstawie zmian jakosci wod gruntowych, okreslonej w ramach prowadzonego
moniloringu, za posrednictwem otworow piezometrycznych. Prowadzony monitoring daje moziiwosc
okres'lenia pochodzenia zanieczyszczen (eliminacja ognisk zanieczyszczen nie zwiazanych z eksploatacjjj
skladowiska odpadow).

Zagrpzenie wycieku odciekow w_wyniku uszkodzenia skarpy skladowiska odpadow
W celu unikni^cia uszkodzenia skarp sUadowiska spowodowanych przyczynanii zwiazanymi z bledami
eksploatacyjnymi nalezy bezwzglednie przestrzegac wytycznych i zalozeti techniczno-technologicznych
dotyczqcych sposobu prowadzenia skladowiska, ktore zawarto w instrukcji prowadzenia skladowiska
odpadow w Lulkowie. W przypadku osuwisk wyst^pujacych w obrebie skarp skladowiska istotne jest
zapewnienie ich stabilnosei poprzez zastosowanie prostych rozwiazah np. w postaci zadarnienia skarpy co
zmniejszy istotnie splyw powierzchniowy gruntu.

Zagrpzenie wycieku odciekow w wyniku uszkodzenia uszczelnienia dna kwatcry sktadowania
Podstawowym nosnikiem zanieczyszczen skumulowanych w zlozu skladowanych odpadow s^ odcieki, ktore
w sytuacji przenikniecia do srodowiska niosa znaczne ladunki zanieczyszczen. Sytuacja awaryjna polegaJEjca
na wystapieniu uszkodzenia uszczelnienia dna kwatery stwierdzona zostaje w oparciu o wyniki pomiaru
stezeh zanieczyszczen w ramach prowadzonego monitoringu srodowiska.
Na terenie skladowiska odpadow innych niz niebezpieczne i oboj^tne w Lulkowie zakres realizowanego
monitoringu obejmuje pomiary w zainstalowanych piezometrach.
Zakres badati wod podziemnych obejmuje: przewodnosc elektrolityczna wfasciwa (PEW), odczyn (pH),
olow (Pb), kadm (Cd), miedz (Cu), cynk (Zn), chrom (Cr+6), rtec (Hg), ogolny wegiel organiczny (OWO),
suma wielopierscieniowych w^glowodorow aromatycznych (WWA). W sytuacji stwierdzenia
podwyzszonych st^zeri ktorejkolwiek z ww. substancji nalezy bezwzglednie przervvac prac^ skladowiska
oraz wprowadzic zakaz przyjmowania odpadow, na czas caJkowitej likwidacji zagrozenia. W celu
jednoznacznego potwierdzenia zrodla zanieczyszczen (eliminacja zrodet zanieczyszczen nie zwiazanych
z prowadzonym skfadowiskiem odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne), nalezy zwiekszyc
czestotliwosc prowadzonych pomiarow.
Celem zabezpieczenia przed uszkodzeniem uszczelnienia dna kwatery konieczne jest:

zapewnienie wody w okresie suszy w celu polewania izolacji (utrzymanie statej wilgotnos'ci
zapobiegaj^cej spe-kaniom),
karczowanie i dokiadne usuwanie systemow korzeniowych.

W zwiazku z wystepuj^ca miazszoscia naturalnej warstwy uszczelniajacej mozna stwierdzic bardzo male
prawdopodobieiistwo wystapienia zanieczyszczenia srodowiska gruntowo - wodnego. Dodatkowo sorpeja
substancji mineralnych z odciekow powoduje wzrost plastycznosci podkiza, a tym samym pod cisnicniem
warstwy pryzmy odpadow powoduje uszczelnienie podloza. W utworzonyeh poprzez makroniwelacje
korytach znajduj^ si^ rurociagi drenarskie, ktorymi odcieki ze skladowiska 53 przechwytywane
i odprowadzane.
W sytuacji powstania pozaru lub wystapienia awarii zagrazajqcej srodowisku procedury Zakladu
Zagospodarowania Odpadow w Lulkowie przewiduj^ powiadomienie jednostki Paristwowej Strazy Pozarnej
oraz Wielkopolskiego Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska.
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12. Oddzialywanie transgraniczne na srodowisko

W przypadku instalacji bedacej przedmiotem niniejszego pozwolenia nie zachodzi transgraniczne
oddzialywanie na srodowisko zarowno w zakresie przemieszczania sie zanieczyszczeri powietrza, jak
i oddzialywaii na wody innych paristw. Odpady sa przetwarzane w calosci na terenie kraju.

13. Ekspluatacja instalacji w warunkach innych niz normalnc

Instalacja nie bedzie funkcjonowac na warunkach innych niz okreslone w punkcie 1.7. niniejszego
pozwolenia.

14. Sposoby zapewnienia efektywnego wykorzystania energii

Efeklywne gospodarovvanie encrgia realizowane jest poprzez:
- stosowanie energooszczednych urzadzeri,
- efektyvvne wykorzystywanie i oszczedzanie energii elektrycznej,
- prawidlowy dobor mocy nowo instalowanych urzadzeri elektrycznych do potrzeb Zakladu,
- optymalizowanie procesu produkcji energii eleklrycznej z biogazu,
- prowadzenie kontroli zuzycia energii elektrycznej.

II. Pozwolenie zostalo wydane na czas nieoznaczony

UZASADNIENIE

Do Marszalka Wojewodztwa Wielkopolskiego, w dniu 11.07.2014 r., wprynat wniosek
przedsiebiorstwa URBIS Sp. z o.o., z siedziba przy ul. Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno, reprezentowanego
przez pelnornocnika - Lukasza Kubisza, o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Zakladu
Zagospodarowania Odpadow w Lulkowie, gm. Gniezno, obejmujacego instalacje IPPC - kwatere^ nr II
skladowiska odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne w m. Lulkowo oraz instalacje
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow komunalnych (segment biostabilizacji), a takze
instalacje niewymagajace pozwolenia zintegrowanego, tj. instalacje mechanicznego przetwarzania
(sortowania) zmieszanych odpadow komunalnych oraz odpadow pochodz^cych z selektywnej zbiorki,
instalacje kompostowania selektywnie zebranych odpadow ziclonych i innych bioodpadow oraz instalacje
dcmontazu odpadow wielkogabarytowych, a takze Punkt Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych
(PSZOK).

Obowiazek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji wynika z zaliczeniajej
do instalacji mogacych powodowac znaczne zanicczyszczenie poszczegolnych elemenlow przyrodniczych
albo srodovviska jako calosci, wymienionych w ust. 5 pkt 3 lit. a tiret pierwsze i pkt 4 zatacznika do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajow instalacji mogacych
powodowac znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych elementow przyrodniczych albo srodowiska jako
calosci.

Podstawa wydania niniejszego pozwolenia jest opracowanie sporzadzone w lipcu 2014 r. przez
przedsiebiorstwo AK NOVA Sp. z o.o., - ,,Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Zakladu
Zagospodarowania Odpadow w Lulkowie, gmina Gniezno'1. Wnioskodawca zalaczyt do wniosku dowod
wniesienia opiaty rejestracyjnej oraz oplaty skarbowej.

Na podstawie art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy Prawo ochrony srodowiska, art. 60 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeiistwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1235 zc zm.) oraz w zwiazku z § 2 ust. 1 pkt 47 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewziec mogacych znaczaco oddziafywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213,
poz. 1397 ze zm.), organem wlasciwym w przedmiotowej sprawie jest Marszalek Wojewodztwa
Wielkopolskiego.

Zgodnie z art. 203 ust. 3 ustawy Prawo ochrony srodowiska, na wniosek prowadzacego instalacje,
pozwoleniem zintegrowanym mozna objac instalacje niewymagajace pozwolenia zintegrowanego polozone
na terenie tego samego zakladu, co instalacja wymagajaca takiego pozwolenia, ustalajac dla nich warunki
wprowadzania do srodowiska substancji lub energii na zasadach okrcslonych dla pozwoleh. Majac powyzsze
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na uwadze, tutejszy Organ uwzglednil w niniejszej decyzji segment medianicznego przetwarzania instalacji
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow komunalnych (tj. sortowni? zmieszanyeh odpadow
komunalnych oraz odpadow selektywnie zebranych), kompostownie odpadow zielonych oraz innych
bioodpadow, segment demontazu odpadow wielkogabarytowych. Jednoczesnie w niniejszej decyzji
uwzgledniono Punkt Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych (PS/OK).

W toku postepowania wyjasmajacego trzykrotnie wezwano Wnioskodawce do usuniecia brakow
formalnych oraz zlozenia wyjasnieri merytorycznych dotycz^cych przedkizonej dokumenlacji.
Przedmiotowy wniosek zostat uzupelniony w zqdanym zakresie.

Zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy Prawo ochrony srodowiska, przekazano Ministrowi Srodowiska
egzemplarz wniosku w formie elektronicznej, o wydanie pozwolenia zintegrowanego ZakJadu
Zagospodarowania Odpadow w Lulkowie, gm. Gniezno.

W dniu 25.02.2015 r. na terenie ZakJadu Zagospodarowania Odpadow w Lulkowie, zostaly
przeprowadzone ogledziny, celem zweryfikowania tresci wniosku ze stanem faktycznym. Podczas ogledzin
nie stwierdzono niezgodnosci.

Zgodnie z art. 218 pkt lustawy Prawo ochrony srodowiska, w zwiazku z art. 33 ust. 1 pkt. 2, pkt 3,
pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7 i pkt 8 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoJeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o oeenach oddzialywania
na srodowisko, w celu zapewnienia mozliwosci udziahj spoleczehstwa w postepowaniu, w dniach od
25.03.2015 r. do 14.04.2015 r. zamieszczono na tablicy ogloszen i stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzedu Marszalkowskiego Wojewodztwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz tablicy ogJoszeri
Urzedu Gminy Gniezno informacj^ o wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania
przedmiotowego pozwolenia, a takze o mozliwosci, terminie i miejscu skladania uwag i wnioskow w tej
sprawie. We wskazanym terminie 21 dni od dnia ukazania sie powyzszej informacji do tutejszego Organu nie
wplynety zadne uwagi i wnioski.

Emisja gazow i pyiow do powietrza zwiazana z instalacjg skiadowania odpadow ma charakter
niezorganizowany i nie jest objeta standardami emisyjnymi. Emisja biogazu nastepuje za posrednictwem
studni odgazowuj^cych lub za posrednictwem pochodni do unieszkodliwiania gazu skladowiskowcgo.
Emisja gazow i pylow do powietrza zwiazana z instalacj^ biologicznego przetwarzania odpadow (biofiltr)
ma charakter niezorganizowany i nie jest objeta standardami emisyjnymi.
Zgodnie z art. 202 ust. 2a pkt 1 i pkt 2 ustawy Prawo ochrony srodowiska, w pozwoleniu zintegrowanym nie
ustala sie dopuszczalnej wielkosci emisji gazow lub pyiow wprowadzanych do powietrza w sposob
niezorganizowany lub za posrednictwem wentylacji grawitacyjnej z instalacji dla ktorych poziom tej emisji
nie zostal okreslony w przepisach w sprawie standardow emisyjnych w zakresie wprowadzania gazow lub
pyiow do powietrza, oraz jezeli nie zostal on okreslony w konkluzjach BAT oraz z instalacj i do
odprowadzania gazu skladowiskowego do powietrza.
W zwiazku z powyzszym, w przedmiotowym pozwoleniu nie okreslono wielkosci dopuszczalnej emisji
substancji do powietrza z instalacji do skladowania odpadow i instalacji do biologicznego przetwarzania
odpadow.
Zrodlem emisji gazow i pylow do powietrza, sq procesy zachodzqce na hali sortowni odpadow. Substancje
powstaj^ce w wyniku mechanicznego przetwarzania odpadow emitowane sa do powietrza za posrednictwem
20 wentylatorow mechanicznych stanowi^cych wentylacj? hali sortowni odpadow. We wniosku o wydanie
pozwolenia zintegrowanego przedstawiono oddzialywanie instalacji mechanicznego przetwarzania odpadow
na stan powietrza, ze szczegolnym uwzglednieniem emisji amoniaku i pylu w tym pylu zawieszonego P M I O
oraz pyUi zawieszonego PM2,5.
Na terenie skiadowiska funkcjonuje pomieszczenie koUowni zakladowej, wyposazone w 2 kotty olejowe
o mocy 235 kW kazdy. Kotty stanowia instalacje pomocnicza niewymagajaca pozwolenia, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r, w sprawie przypadkow, w ktorych
wprowadzanie gazow lub pylow do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010 r., Nr 130,
poz. 881).
Z wykonanych obliczeri rozprzestrzeniania substancji w powietrzu wynika, iz ich emisje nie povvodujq
przekroczenia poziomow dopuszczalnych okreslonych w rozporz^dzeniu Ministra Srodowiska z dnia
24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomow niektorych substancji w powietrzu oraz czestosei przekroezeh
okreslonych w rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu. Wobec powyzszego nalezy stwierdzic, iz instalacja
speinia wymagania w zakresie ochrony powietrza okreslone w przepisach prawa.
Wielkosc dopuszczalnej emisji do powietrza oraz techniczne jej warunki i czas wyst^powania, okreslono
wniniejszym pozwoleniu, zgodnie z wielkosciami i paramctrami emisji podanymi przez Prowadzacego
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instalacje we wniosku o ud/iclenie pozwolenia oraz uzupemieniach do wniosku oraz zgodnie z art. 202 ust. 2
i art. 224 ust. 2 ustawy Prawo ochrony srodowiska.

Zaklad /.agospodarowywania Odpadow w Lulkowie zaopatrywany jest w wode z zewnetrznej sieci
wodociagowej na podslawie stosownej umowy. Woda wykorzystywana jest na cele socjalno-bytowe oraz
teclinologiczne. W toalctach wykorzystywana jest \voda opadowa lub roztopowa pochodzqca z potaci
dachowych {woda ..szara"). gromadzona w zbiorniku nr 22 (zbiornik rctencyjny wody dla celow
przociwpozarowycli). Prowadzacy instalacJ9 zobowiazany jest prowadzic. raz w miesiacu, odczyty wskazari
wodomierza gkSwnego i odnolowywac wyniki w rejestrze.

Na terenic /akladu Zagospodarowania Odpadow w Lulkowie powstajq scieki przemyslowe slanowiace
mieszanine vvod odeiekowych z kwatcry nr I i kwatery nr II sciekow z instalacji biologicznego przetwarzania
odpadow (biostabilizacji odpadow, kompostowni odpadow). sciekow z myjni plytowej sprzetu i kontcnerow
oraz sciekow z ntrzymania w czystosci hal i sortowni, ktore groinadzone sa w polaczonych ze sobq.
systemem zasuw, zbiornikach nr 19 o pojcmnosci 1000 m i nr 51 o pojemnosci 3000 m\i
przcmyslowc 7 wvv. zbiornikow wykorzystywane sa na polrzeby wlasne, a ich nadmiar wywozony jest
transportem asenizaeyjnym do oczyszczalni sciekow. Ponadto na tercnie przedmiotowej instalacji
vvytwarzane sa scieki przcmyslowe z myjni najazdowej kol 1 podwozi gromadzone w zbiornikn
bezodplywowym o pojemnosci 5 m (zinlegrowanym z urzqdzeniem myjacym), ktore wywozone sa
transportem asenizaeyjnym do oczyszczalni sciekow. Prowadzacy instalacje zobowiazany jest prowadzic
pomiar ilosci wywozonych ze zbiornikow bezodplywowych sciekow przemyslowych w oparciu o pojemnosc
pojazdow asenizacyjnych oraz prowadzic ewidencje ilosci sciekow przemyslowych wywozonych
ze zbiornikow bezodplywowych obejmujaca ilosc i date ich wywozu.

Odprowadzanie sciekow - wod opadowych lub roztopowych z terenu przedmiotowej instalacji
prowadzonc jest w oparciu o uregulowania zawarte w odrebnej decyzji - pozwoleniu wodnoprawnym.

/godnie z art. 202 ust.4 ustawy Prawo ochrony srodowiska w pozwolenin zintegrowanym okresla sie
warunki wytwarzania i sposoby postvpowania z odpadami na 7.asadach okreslonych w ustawie o odpadacli.
nie7alcznie od tego, czy dla instalacji wymagane byloby uzyskanie pozwolcnia na wytwarzanie odpadow.
Wnioskodawca prowadzi dzialalnosc w zakresie kompleksowej gospodarki odpadami zwiazanej
z wytwarzaniem, odzyskiem oraz unicszkodliwianiem odpadow. W mysl art. 188 ust. 2b ustawy Prawo
ochrony srodowiska, w scntencji iiinicjszej decyzji wyszczegolniono NIP i REGON posiadacza odpadow,
rodzaje oraz ilosci odpadow wylwarzanyeh w zwiq/ku z eksploatacjq instalacji do przetwarzania (odzysku
i unieszkodliwiania) odpadow wraz z okrcsleniem ich podstawowego sktadu chemicznego i wlasciwosci,
sposoby gospodarowania odpadami, prowadzone procesy przetwarzania odpadow wraz z okreslcniem mocy
przerobowych, miejsca magazynowania odpadow wytvvarzanych oraz dopuszczonych do przetwarzania.
Wytwarzanie pozostalych odpadow powstajj}cych na terenie Zakladu nie wymaga uzyskania decyzji na
wytwarzanie odpadow, jcdnakze ich wytvvorca jest obowiazany postepowac z n imi zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w przepisach prawa, planami gospodarki odpadami oraz zasadami gospodarki odpadami oraz
prowadzic ewidencje wylwarzanyeh odpadow.
Wniosck o wydanie pozwolcnia zintcgrowanego wraz z uzupelnieniami oraz dokumentacjq zgromadzona
w toku prowadzonego postepowania, w czes'ci dotyczqcej gospodarki odpadami spclnia wymagania art. 184
ust. 2 ustawy Prawo ochrony srodowiska oraz art. 42 ust. 1 i ust. 2 ustawy o odpadach. Na podstawie art. 45
ust. 6. ust. 7. ust. 8 i ust. 9 ustawy o odpadach, wydajac niniejsza decyzje uwzgledniono wymagania
przcwidziane dla zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie zbierania oraz przctwarzania (odzysku
oraz unieszkodliwiania) odpadow.
Prowadzacy instalacje prowad/i przetwarzanie (odzysk i unieszkodliwianie) odpadow. W pkt 1.7.3.4.
niniejszej decyzji wyszczegolniono rodzaje odpadow dopuszczonych do przetwarzania (unieszkodliwiania)
w procesaeh: D5 - skladowanie na skladowiskach w sposob celowo zaprojektowany (up. umieszczanie
w uszc/.clnionych oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych od siebie vvzajemnie i od srodowiska
itd.) oraz D8 - Obrobka biologiczna nievvymieniona w innym punkcie zalqcznika nr 2 ustawy o odpadach,
w wyniku ktorej powstaj^ ostateczne zwiazki lub mieszanki, ktore sq unieszkodliwiane za pomocq
ktoregokolwiek sposrod procesow wymienionych w poz. Dl - D12 wraz ze wskazaniem miejsc
prowadzcnia w\v. procesow unieszkodliwiania, opisu procesu technologicznego przetwarzania
(unieszkodl iwiania) odpadow oraz sposobu i miejsca magazynowania odpadow. Natomiast w pkt 1.7.3.5.
wyszczegolniono rodzaje odpadow dopuszczonych do przetwarzania (odzysku) w proccsach: R3 - Reeykling
lub rcgencracja substancji organicznych, ktore nie sa stosowane jako rozpuszczalniki (wlqezajqc
kompostovvanie i innc hiologiczne procesy przeksztalcen). R5 - Reeykling lub odzysk innych materialow
nieorganicznych oraz R12 - Wymiana odpadow w cclu poddania ich ktoremukolwick z procesow
wymienionych w pozycji Rl - R l 1.



Instalacje do rnechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow komunalnyeh, stanowia d\va segmenty:
segment mechanicznego przetwarzania odpadow oraz segment hiologic/ny. Instalacja
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow w czesci mechanicznej pracuje w dwoch wariantach:
a. I wariant - mcchaniczne przetwarzanie (sortowanie) zmieszanych odpadow komunalnyeh,
b. I I wariant - mcchaniczne przetwarzanie (sortowanie oraz doc/yszczanic) odpadow /ebranych

selektywnie.
Wariantowosc ww. instalacji jest uzalezniona od rodzaju odpadow, dostarczanych do Zakladu.
Proces mechanicznego przetwarzania (sortowania), zmieszanych odpadow komunalnyeh prowadzi do
rozdzielenia strumienia odpadow na trzy frakcje: frakcje ..drobna" - podsitowa 0-80 mm, frakcje ..srednia"
- nadsitowa 80-340 mm oraz frakcje ,,gruba" - nadsitow^ > 340 mm. Proces biologicznego pr/elwarzania
I'rakcji 0 - 8 0 mm (podsitowcj), wysortowanej w segmencie mechanic/nego przetwarzania ze zmieszanych
odpadow komunalnyeh przebiega w warunkach tlenowych. Ww. odpady poddawane sq stabilizacji tlenowej
podzielonej na dwie fazy: kompostowania (stabilizaeji) - etap intensywny oraz dojrzewania s tabi l izatu.
Natomiast proces mechanicznego przetwarzania (sortowania) odpadow zebranych selektywnie polega na
\vydzieleniu oraz doczyszczeniu surowcow wtornych, frakcji resztkowej (balastu) oraz komponentow do
produkcji paliwa RDF. Pozostalosci po procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmicszanych
odpadow komunalnyeh oraz pozostalosci z sortowania odpadow komunalnyeh kierowane sa do
unieszkodliwienia na skladowisko odpadow innych niz niebezpieczne i obojetnc w m. Lulkowo.
Skladowisko odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne w Lulkowie sklada sie z dwoch kwater,
tj. kwatery nr I oraz kwatery nr II. Zgodnie z obowiazujacymi przepisami szezegolowymi, rozpoezecie
eksploatacji ..nowej" kwatery nr II jest mozliwe wylacznie po zaprzestaniu przyjmowania odpadow ora/
uzyskaniu zgody na zamkniecie kwatery nr I przedmiotowego skladowlska.
Ponadto Prowadzacy instalacje poddaje przetwarzaniu rowniez odpady zielone i inne bioodpady
(kompostownia) oraz odpady wielkogabarytowc (segment przetwarzania odpadow wiclkogabarytowych).
Jednoczesnie w ramach eksploataeji Zakiadu przetwarzanie sq takze odpady budowlane \ segmencie
przetwarzania odpadow budowlanyeh. Dzialalnose w tym zakresie regulowana jest odrebna decyzjq
administracyjna.
Ponadto na terenie Zakladu funkejonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnyeh (PS/OK),
prze/naezony do przyjmowania oraz czasowego magazynowania odpadow zawailyeh w strumieniu odpadow
komunalnyeh (w tym m. in. odpadow wielkogabarytowych, budowlanyeh, niebezpiccznych oraz ziclonyeh)
od dostawcow indywidualnyeh.
7. przedstawionego wniosku wynika, ze sposob postepowania z odpadami b^dzie zgodny z vvymogaini
ochrony srodowiska i ustawy o odpadach, a odpady nie bed;} negatywnie oddzialywac na srodovvisko.
Magazynowanie odpadow odbywa sie w miejscach wyznaczonych, przygotowanyeh oraz odpowiednio
oznakowanych. Miejsea magazynowania odpadow s^ utwardzone i uszezelnione. Odpady niebu/pieczne
magazynowane sq w specjalnych kontenerach lub pojemnikach. wyposazonych w system zbierania
ewentualnych zanieczyszczeii. Do wniosku zalaczono sehemat okrcslajacy miejsca magazynowania
odpadow. Czas magazynowania odpadow nie moze przekraczac terminow okreslonyeh ustawy o odpadach.
Odpady nalezy przckazywac do odzysku lub unieszkodliwiania podmiotom posiadajaeym uregulowany stan
formalno-prawny w zakresie gospodarowania odpadami, uwzglcdniajac hierarchic poslepowania
z odpadami. Wnioskodawea jest zobowiazany do prowadzenia jakosciowej i ilosciowej ewidencji odpadow,
zgodnic z przepisami szezegolowymi w tym zakresie.
Monitorowanie gospodarki odpadami nalezy prowadzic zgodnie z przepisami szezegolowymi w tym
zakresie.

Ustalajac dopuszczalny poziom dzwieku emitowanego przez instalacje do srodowiska uw/glcdniono
uvvarunkowania dotyczace sposobu zagospodarowania terenu w otoczeniu instalacji.
Najblizszq zabudowe wymagajae^ ochrony akustycznej stanowia tereny zabudowy zagrodowej.
Majac powyzsze na uwadze dopuszczalny poziom halasu okreslono dla terenow /abudowy mics/kaniowqj
oraz terenow zabudowy zagrodowej, z.godnie z pkt 3 l i t . b - tabeli I zalacznika do rozporzad/cnia Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopus/ezalnych po/Jomow halasu w srodowisku.
W zwiazku z powyzszyrn dopuszczalny poziom halasu nalezalo okreslic dla terenow zabudowy zagrodowej.
zgodnie z pkt 3b tabeli I zalacznika do rozporzadzenia Minislra Srodowiska z dnia 14 ezerwea 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomow halasu w srodowisku, wwysokosci: 55 dB dla pory dnia i 45 dB
dla pory nocy.
Przedstawione wyniki obliczeri halasu swiadczq o tym, ze dzialalnose instalacji nie spowoduje przekroc/enia
akustycznych standardow srodowiska na terenach wymagajacych ochrony akustycznej.
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Okresowe pomiary halasu w srodowisku nalezy przeprowadzac raz na dwa lata, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami w sprawic wymagah w zakresie prowadzenia pomiarow wielkosci emisji.
Pomiary powinny bye wykonywane przez akredytowane laboratorium.

Zgodnie z art. 208 List. 2 pkt 4 ustawy Prawo ochrony srodowiska Wnioskodawca przedlozyl analize,
z ktorej wynika, iz eksploatacja instalacji nie obejmujc wykorzystywania, produkcji lub uwalniania
substancji powodujacych ryzyko oraz nie wystepuje mozliwosc zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wod
gruntowych substancjami stwarzajacymi ryzyko. Wobec powyzszego, wykonanie raportu poczatkowego
o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi, i wod gruntowych tymi substancjanii nie byto wymagane.

Zaktad Zagospodarowania Odpadow w Lulkowie, na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki
z dnia 10 pazdziernika 2013 r. w sprawie rodzajow i ilosci substancji niebezpiecznych, ktorych znajdowanie
sie w zakladzie decyduje o zaliczeniu go do zakiadu o zwiekszonym ryzyku albo zakiadu o duzym ryzyku
wystapienia powaznej awarii przemyslowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1479), nie jest zaliczany do zakladow
0 zwiekszonym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemyslowej.
Potencjaine awarie w wyniku funkcjonowania instalacji mog^ bye spowodowane m. in. wybuchem pozaru,
rozlaniem substancji niebezpiecznej, osunieciem si$ nadpoziomowej czesci stozka odpadow, awaria systemu
drcnazowego, a takze zagrozeniem wycieku odciekow na skutek uszkodzenia warstwy zabezpieczajacej dna
1 skarp kwatery. Aby temu zapobiec, stosowanych jest szereg rozwiazari technologicznych majacych na celu
ograniczenie wystapienia sytuacji awaryjnych. Czynnosci zwiazane z wszelkiego rodzaju awariami
technicznymi sq zawarte w instrukcji prowadzenia kwatery nr II skladowiska odpadow w m. Lulkowo,
w klorej wskazano odpowiednie procedury postepowania.
Za prowadzenie dzialah zapobiegawczych w zakresie wystapienia awarii odpowiedzialnym jest prowadzacy
Zaklad (w rozumieniu art. 3 pkt 48 ustawy Prawo ochrony srodowiska), rowniez w sytuacjach pozaru jest on
odpowiedzialny za powiadomienie odpowiednio jednostki Pahstwowcj Strazy Pozarnej oraz Wielkopolskiego
Wojewodzkiego Inspcktora Ochrony Srodowiska.
W zwiazku z powyzszym, zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 9 ustawy Prawo ochrony srodowiska, w decyzji
okreslono sposoby zapobiegania i ograniczania skutkow awarii oraz wymog informowania o wystapieniu
awarii, na podstawie danych zawartych w przedmiotowym wniosku.

Budowa Zakiadu Zagospodarowania Odpadow w Lulkowie, obejmujacego m. in. kwatery nr I I
skladowiska odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne w m. Lulkowo, instalacje do
mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadow komunalnych, instalacje sortowania
odpadow pochodzacych z selektywnej zbiorki, instalaeje kompostowania selektywnie zebranych odpadow
zielonyeh oraz innych bioodpadow - zostala ujeta w ,,Planie gospodarki odpadami dla wojewodzfwa
widkopolskiego na tola 2012 - 2017", jako planowana instalacja regionalna w Regionie VII gospodarki
odpadami komunalnymi. W zwiazku z powyzszym, charakter planowanej gospodarki odpadami i warunki
f'unkcjonowania przedmiotowej instalacji sa zgodne z zapisami ww. Planu.

W zwiqzku z art. 204 ustawy Prawo ochrony srodowiska, we wniosku przeanalizowano spetnianie
przez instalacje wymagah ochrony srodowiska, wynikajace z najlepszej dost^pnej techniki. Ze wzgledu na
brak w polskim prawodawstwie okreslenia referencyjnych dokumentow (BREF) dla zaktadow odzysku
i unieszkodHwiania odpadow, a tym samym granicznych wielkosci emisji, sprawdzenie czy analizowana
instalacja spelnia wymagania najlcpszej dostepnej techniki opiera sie na sprawdzeniu spelniania wymagah
wynikajacych z obowiazujacego prawa krajowego. Za najlepsza dostepna technik^ dla sktadowiska odpadow
zostafy przyjete rozwi<^zania techniczne, proceduralne i formalne wynikajace z przepisow prawa
dotyczacych skladowisk odpadow:
- dzial II ,,Zasady ogolne gospodarowania odpadami1" i dzial V I I I ..Wymagania dotyczace procesow

przetwarzania odpadow" rozdzial I ,,Skladowanie odpadow" ustawy o odpadach;
rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie skladowisk odpadow (Dz. U.
z2013r., poz. 523).

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajow odpadow, ktore
moga bye skladowane na skladowisku odpadow w sposob nieselektywny (Dz. U. z 2015 r. poz. 110);
rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriow oraz procedur
dopuszczenia odpadow do skladowania na skladowisku odpadow danego typu (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 38).

Z porownania stosowancj technologii na kwaterze nr II skladowiska odpadow w Lulkowie z wymaganiami
okreslonymi w ww. przepisach, nalezy stwierdzic, iz przedmiotowe kwatera spelnia wymagania najlepszej
dostepnej techniki.
Natomiast w odniesicniu do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow - instalacja
spelnia wymagania okreslone w przepisach szczegolowych w tym zakresie. W obecnym stanie prawnym jest

57



to rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 wrzesnia 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego
przetwarzania zmieszanych odpadow komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1052).

Zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 3 ustawy Prawo ochrony srodowiska w niniejszej decyzji uwzgledniono
wymagania zapewniajace ochrone gleby, ziemi i wod gruntowych, w tym srodki maj^ce na celu
zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wod gruntowych oraz sposob ich systematycznego nadzorowania.

Wnioskodawca jest odpowiedzialny za ewentualne szkody powstale w wyniku nieprawidtowego
wykonywania orzeczeh niniejszej decyzji.
Niniejsza decyzja winna stale znajdowac si? u Wnioskodawcy i bye dostepna organom kontroli.
Naruszenie przez Wnioskodawce przepisow ustawy Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach lub
nieprzestrzeganie warunkow niniejszej decyzji moze spowodowac cofniecie udzielonego pozwolenia,

Pozwolenie zintegrowane zostalo wydane na czas nieokreslony.

Majac powyzsze na uwadze, Marszatek Wojewodztwa Wielkopolskiego orzeka jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji Stronie przyshiguje prawo wniesienia odwolania do Ministra Srodowiska,
za posrednictwem Marszaika Wojewodztwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano opiate skarbow^ w wysokosci 506,00 zl, na podstawie przepisow ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednoliry: Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 ze zm.). Oplat? wniesiono na konto:
Urzad Miasta Poznania, Wydzial Finansowy - Oddziat Pozostatych Dochodow Podatkowych i Niepodatkowych,
ING Bank Slaski S.A. Nr konta: 20 1050 1520 1000002349502845.

Z Up. MARSZALKA WQtlEWODZTWA

rodowiskaDyrektor C spartam

Otrzymuja:
I . Lukasz Kubisz - Pelnomocnik

AKNOWAsp . zo.o.
ul. Mragowska 3, 60-161 Poznaii
URBISSp. zo.o.
ul. Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno

3. Minister Srodowiska
(na adres e-mail: pozwolenia.zintegrowane@mos.gov.pl)

4. Wielkopolski Wojew6dzki Inspektor Ochrony Srodowiska
ul. Czarna Rofa 4, 61-625 Poznari

5. Wydzial Oplat i Baz Danych o Srodowisku
6. Aa x 2
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