
MARszAŁEK
WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO

PS-v.7243.49.2014.AT

Warszawa, dnia 14 stycznia 2015r.

DECYZJA Nr 8/1s/PŚ.z

Na podstawie ań. 104 s 1' 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r' Kodeks postępowania administracyjnego

(Dz .  U .  z2013 r .  poz .267  zpóżn .  zm. ) '  ań '  180a  pk t  1 ,  181  us t .  1  pk t4  i ań .  188  us tawy  zdn i a27  kw ie tn i a  2001

r.  Prawo ochrony środowiska (Dz.  U.  z2013 r .  poz '  1232,zpóŹn'  zm.),  ań.45 ust .  4 i8 oraz ań.233 ust .  3

us tawy  zdn i a14  g rudn ia  2012 r .  oodpadach  (Dz .  U .  z2013 r '  poz ' 21  , zp óŹn .  zm ' )  i ań .48  us t '  2  us tawy  z  dn i a

29 |ipca 2005 r. o zużytym spnęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz' U. z 2013 r. poz. 1155, z pÓŹn. zm.),

w zw|ązku z art. 40 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U.

z 2013 r ' poz. 1162 z póżn. zm,), po rozpatrzeniu wniosku Pana Tadeusza Ruszczaka, prowadzącego działaInoŚc

pod firmą ,,TADEX" zsiedzibą przy u|' Sto|arskiej 6, 07 -200 Wyszków' orazzapoznaniu się zopinią

Mazowieckiego Wojewódzkiego |nspektora ochrony Srodowiska - De|egatura W|oS w ostrołęce z dnia 22

pażdziernika 2014 r., znak: oS-|N .7023'1.1,l9.2014.WP

u c h y l a  s i ę

decyzję Wojewody Mazowieckiego Nr 75 z dnia 30 czen,rlca 2009 r. znak: WŚR.|'AZ662017lO9, zmienioną

decyzjami Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 82l1olPŚ.z z dnia 15 wrzeŚnia 2o1o r', znak:

PS.V.AT/767o-25l1o oraz decyzją nr 71|BtPŚ.Z z dnia 20 maja 2013 r., znak: PS.V'AT/7670-25110 udzielającą

Panu Tadeuszowi Ruszczakowi, prowadzącemu działalnośc pod firmą ,'TADEX" z siedzibą przy u|. Sto|arskiej 6,

07.20o Wyszków, pozwo|enia na wytwarzanie odpadow, powstających wzwiązku zprowadzeniem stacji

demontażu pojazdow' zlokalizowanej u|. Sto|arskiej 6, 07 -20o Wyszków z uwzg|ędnieniem odzysku, zbierania

i transpońu odpadow

u d z i e I a  s i ę

pozwo|enia Panu Tadeuszowi Ruszczakowi, prowadzącemu działalnośc pod firmą ''TADEX' z siedzibą przy

ul. Stolarskiej 6, 07-200 Wyszkow, (NlP: 762-116-35-29, Regon: 550458517), nawytwarzanie odpadow, w tym

odpadow niebezpiecznych o masie powyżej 1 Mg rocznie, powstających w związku z prowadzeniem stacji

demontażu pojazdow' z|okaIizowanej przy uI u|. Sto|arskiej 6 w Wyszkowie, z uwzg|ędnieniem przetwarzania,

zbierania oraz transpońu odpadÓw i okreŚ|a się

1. Rodzaj prowadzonej instalacji

Stacjonarne Urządzenia techniczne znajdujące się na wyposażeniu stacji demontaŻu, zwyznaczonymi sektorami:

1) przyjmowania pojazdów, wyposażonym W Wagę o ska|i ważenia powyżej 3'5 Mg;

2) magazynowania przyjętych pojazdow' WyposaŹonym w system kanalizacji ujmującej odcieki, kierowane

do separatora substancji ropopochodnych;

3) uSuwania z po1azdów e|ementow i substancji niebezpiecznych, w tym płynów' Wyposażonym

w urządzenia do osuszania pojazdoW;

4) demontazu z pojazdów przedmiotow wyposażenia, części i odpadów' Wyposazonym w urządzenia

do demontazu pojazdÓw;

5) magazynowania części do ponownego użycia;

6) magazynowania odpadów pochodzących z demontazu pojazdow'

2' Źrodła powstawania a|bo miejsca wprowadzania do środowiska substancji

ŻrÓdłem powstawania odpadów są urządzenia wymienione w ust. 1 .



3. Rodzaj i ilośó wykorzystywanej energii, surowców i pa|iw

3'1. Stacja demontażu pojazdów

1) energia elektryczna - 10000 kWh/rok;

2) węgie| kamienny- 1,0 Mg/rok;

3) woda -  100,0 m3i  rok:

4) o|ej napędowy - a0'000 |itrow/ rok

5) gaz- 1000,0 m3/ rok

3'2. Zakład p rzetwa rza n ia zużzy te go s p rzętu e I e ktryczn e g o i e| e ktro n i cz ne g o

'l 
) energia elektryczna - 3000 kWh/rok;

2) węgie| kamienny- 0,5 Mg/rok;

3) woda - 50,0 m3/ rok;

4) o|ej napędowy - 10.000 |itrów/ rok

5) gaz- 1OOO,O m3/ rok

3.3. |nsta|acja do przerobu złomu

1 ) energia elektryczna - TOOO kWh/rok;

2) o|ej napędowy - 15.000 |itrow/ rok

4. Zakres i sposób monitorowania procesów techno|ogicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania

wie|kości emisji

Prowadzący instaIację jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z przepisami

rozporządzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorÓw dokumentow stosowanych

na potrzeby ewidencji odpadow (Dz.U.z2014 r., poz' 1973)' Dokumenty związane zewidencją odpadow

powinny być gromadzone i przedkładane na kazdorazowe żądanie jednostek kontro|ujących.

5. Wymagane działania, w tym środki techniczne mające na ce|u zapobieganie Iub ograniczanie emisji

Prowadzący insta|ację jest zobowiązany do podejmowania działań mających na ce|u zapobieganie

i minima|izację i|ości wytwarzanych odpadow.

6. Warunki wytwarzania odpadów

6.1' ||ośó odpddów poszczegó|nych rodzajów dopuszczonych do wytworzenia oraz powstających
w wyniku przetwarzania w ciągu roku, z uwzględnieniem sposobu gospodarowania, w tym
magazynowania odpadów

Wyszczegó|nienie rodzajÓw i i|ości odpadÓw dopuszczonych do wytwarzania oraz powstających w wyniku

przetwarzania, z uwzg|ędnieniem sposobow ich zagospodarowania i magazynowania stanowi tabe|a nr 1'2 i 3.

Tabe|a nr 1. Rodzaje i i lości odpadów dopuszczone do wytwarzania w stacj i demontażu pojazdów

Lp.
Rodzaj odpadu Kod odpadu

||ość
odpadu
(Mg/rok)

Miejsce i sposób magazynowania
oraz daIszego postępowania

Charakterystyka odpadu
(skład chemiczny i właściwości)

1
Mineralne oleje hydraul iczna

n iezawie ra1 ące związkow
chlorowcoorganicznych' '

1 3  0 1  1 0 - 3,00

Szczelne, oznakowane pojem niki,
wykonane z materiałÓw
trudnopalnych ustawione na
utwardzonym, szczelnym podłożu'
w wydzielonym miejscu w sektorze
magazynowania odpadów
n iebezpiecznych.
Odpady pzekazywane do odzysku.

skład: mieszanina wysokowrzących
węg|owodorÓw nasyconych i
aromatycznych z domieszką związków
heterocyk|icznych z przeróbki ropy
naftowej.
WłaŚciwości: 'łatwopaIne (H3-B),
szkodl iwe (H5), toksyczne (H6),
ekotoksyczne (H14).



Lp.
Rodzaj odpadu Kod odpadu

||ość
odpadu
(Mg/rok)

Miejsce i sposób magazynowania
oraz daIszego postępowania

Charakterystyka odpadu
(skład chemiczny i właściwości)

2. Syntetyczne ol.eje
hydraul iczne ' ' 1 3  0 1  1 1 3,00

Szczelne, oznakowane pojemniki,
Wykonane z materiałów
trudnopalnych ustawione na
utwardzonym. szcze|nym podłożu,
w wydzielonym miejscu
w sektorze magazynowania
odpadÓw niebezpiecznych'
Odpady przekazpane do odzvsku.

skład: syntetyczne węglowodory-
alki lowane aromaty lub dwuestry,
pol igIiko|e Iub siI ikony, meta|e ciężkie
takie jak: Pb, Cd.
Właściwości: łatwopaIne (H3-B),
szkodl iwe (H5), toksyczne (H6),
ekotoksyczne (H14).

lnne oleje hydraul iczne') 1 3  0 1  1 3 - 1 ,500

Szczelne, oznakowane pojemniki,
wykonane z materiałóW
trudnopalnych ustawione na
utwardzonym, szczelnym podłożu,
w wydzielonym miejscu w sektorze
magazynowania odpadów
n iebezprecznych.
Odpadv pzekazvwane do odzvsku.

Skład: mieszanina węglowodorów
aromatyczne i nienasyconych oraz
zw iązkow heteroo rga n icznych
zawierających siarkę, azot i  t|en, cynk,
miedŹ. nikie|. chrom.
Właściwości:'łatwopaJne (H3-B),
szkodl iwe (H5), toksyczne (H6),
ekotoksvczne (H14).

A

Mineralne oleje si lnikowe,
przekładniowe i smarowe

zaw ie I ające zwi ązki ch I o rowco-
oroanicznvcht)

13 02 04- 1 ,500
Szczelne, oznakowane pojemniki,
wykonane z materiałóW
trudnopalnych ustawione na

vm. Dodłoż

Skład: węg|owodory aromatyczne
i nienasycone otaz związki
heteroorganiczne zawierające siarkę,
azot i  t jen, cynk, mledŹ, nikie|' chrom.
Właściwości: łatwopaIne (H3-B
szkodl iwe (H5), toksyczne (H6),
ekotoksyczne (H14).

Mineralne oleje si lnikowe,
pzekładniowe ismarowe
n iezawierające związkow
chlorowcooroan icznvch' )

13 02 05- 25,000

w wydzielonym miejscu w sektorze
magazynowania odpadów
n iebezpiecznych.
Odpadv przekazywane do odzvsku.

b .
Syntetyczne oleje si lnikowe.
przek,ładniowe i smarowe.) 13 02 06- 5,000

Szczelne, oznakowane pojemn iki,
wykonane z materiałów
trudnopalnych ustawione na
utwardzonym' szczelnym podłożu'
w wydzielonym miejscu
w sektorze magazynowania
odpadÓw niebezpiecznych.
Odpady przekazpane do odzvsku.

Sk'ład: węg lowodory aromatyczne
I nlenasycone oraz związki
heteroorganiczne zawierające siarkę'
azot it len, cynk, miedz, nikiel, chrom
WłaŚciwości: łatwopaIne (H3-B
szkodliwe (H5), toksyczne (H6),
ekotoksyczne (H14).

7 . lnne oleje si lnikowe
przekładniowe i smarowe. ) 13 02 o8- 15,000

Szczelne, oznakowane pojemniki,
wykonane z materiałóW
trudnopalnych ustawione na
utwardzonym' szczeInym pod'łożu,
w wydzielonym miejscu
w sektorze magazynowania
odpadóW niebezpiecznych.
Odpadv pzekazvwane do odzvsku.

Skład: mieszaniny węg|owodorÓw
parafi nowych, naftalenowych i
aromatycznyc, zwiazki siarki.
odpady w postaci płynnej Właściwości:
Wysoce łatwopalne
(H3-A), szkodliwe (H5), toksyczne
(H6), ekotoksyczne (H1 4).

R o|ej opałowe i'oleje
napędowe', 1 3  0 7  0 1 - 7,000

Szczelne, oznakowane pojemniki,
Wykonane z materia,łÓw
trudnopalnych ustawione na
utwardzonym. szczeInym podłożu'
w wydzielonym miejscu
w sektorze magazynowania
odpadÓW niebezpiecznych.
Odpady pzekazywane
do odzvsku.

Skład: WęgIowodory ropopochodne ze
składnikami mogącymi wywoływac raki
skóry i powodujące długoterminowe
zmiany w Środowisku wodnym.
Właściwości: łatwopaIne (H3-B),
szkodliwe (H5), toksyczne (H6),
ekotoksyczne (H14).

9 . Benzyna') 13 07 02- 7,000

Szczelne, oznakowane pojemniki,
wykonane z materia'łów
trudnopalnych ustawione na
utwardzonym' szczeInym pod'łożu,
w wydzielonym miejscu w sektorze
magazynowania odpadóW
n  i a h a > n i a a z n r , n h

sk'lad: ŁatwopaIne węgIowodory
ropopochodne ze składnikami
mogącymi wywoływac raka skóry
i powodujące długoterminowe zmiany
w środowisku wodnym. WłaŚciwości:
wysoce latwopalne (H3-A, szkodliwe
(H5), toksyczne (H6), ekotoksyczne
(H '14) .

'10 Inne pa|iwa (włącznie
z  mieszan inami)1) 13 07 03. 8,000

Szczelne, oznakowane pojemniki,
wykonane z materiałów
trudnopalnych ustawione na
utwardzonym, szczeInym podłożu,
w wydzielonym miejscu w sektorze
magazynowania odpadów
niebezpiecznych. Odpady
pŻekazvwane do odzvsku.

Skład: mieszaniny węg|owodorów i ich
związkiz t|enem, azotem |ub siarką
nieuwzględnione w inny sposób w
niniejszym załącz.niku. odpad w postaci
płynnej
Właściwości: (H3.B' szkodiiwe (H5).
toksyczne (H6), ekotoksyczne (H14).



Lp.
Rodzaj odpadu Kod odpadu

||ość
odpadu
(Mg/rok)

Miejsce i sposób magazynowania
oraz daIszego postępowania

Charakterystyka odpadu
(skład chemiczny i właściwości)

1 1 Freony, HCFC, HFC') 1 4  0 6  0 1 " 1,000

Szczelne oznakowane pojemniki,
spełniające wymagania d|a
zbiornikÓw ciśnieniowych. ustawione
na utwardzonym, szczelnym
podłożu. w wydzlelonym miejscu w
sektorze magazynowan ia odpadÓw
niebezpiecznych.
Odpady przekazywane do odzysku.

Sk'ład: czynniki chłodnicze R.12, R.
132a. R12 - Dichlorodif luorometan
(substancja niebezpieczna o nr
CES75-71-8 o duzej stabi|ności
chemicznej, rozkładają się dopiero W
warstwie ozonowej. R-l32a -
Tetraf|uoroetan o wzorze CzHzFł o nr
cEs  811-97-2
Ze wzg|ędu na zawańośc atomÓw
Wodoru w cząsteczce R ,l34a' ma on
właściwości higroskopłne.
MaksymaIna rozpuszczaInośc wody W
R134a sięga nawet 0,110ń, a czynnika
W Wodzie do 0,15%'Właściwości:
szkodl iwe (H5), ekotoksyczne (H14)

1 2 .

boroenty, mateflaty
filtracyjne ( w tym filtry

o|ejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do

wycierania (np. szmaty,
ścierki) i  ubrania ochronne

zanreczyszczone
substancjami

niebezpiecznvmi

15 02 02- 3,500

Szczelne, oznakowane polemniki,
ustawione na utwardzonym
szczeInym podłoŹu,
w wydzielonym miejscu
W sektorze magazynowania odpadów
n iebezpiecznych.
Odpady przekazywane do odzysku
lub unieszkodl iwienia.

Skład: tworzywa sztuczne, węgie|
aktywny, bawełna, zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznym,
tj. rozpuszczalniki, oleje.
WłaściwoŚci: odpad łatwopaIny (H3.
B), ekotoksyczny (H1a), szkodl iwy
(H5).

1 3 . Zuzyte oponyr) 16  01  03 1 15.00

Magazynowane w pryzmach, stosach
zabezpieczonych przed osunięciem,
w wydzielonym miejscu
magazynowym na terenie stacji.
Odpady pzekazywane do odzysku.

skład: kompozyt gumy
(kauczuk naturalny, kauczuk
syntetyczny), sadza i o|ej oraz środki
utwardzające, wulkanizu'jące oraz
chemiczne poprawiające ich
odporność na zużycie'odpad w
postaci stałei. WłaŚciwości: pa|ne.

1 ' Filtry olejowel) 16 0t  07- 3,500

Szczelne, oznakowane pojemniki,
ustawione na utwardzonym,
szczeInym podłożu,w wydzieIonym
miejscu w sektorze magazynowania
odpadów niebezpiecznych.
Odpady pzekazwvane do odzvsku.

skład; Papier celu|ozowy bądź
syntetyczny zanieczyszczony
węg|owodorami i ich związkami
z t|enem, azotem |ub siarką.
WłaŚciwości: ekotoksyczne (H.t 4).

1 5 Elementy zawierające ńęć.) 16  01  0B - 2,000

Szczelne, oznakowane pojemniki,
ustawrone na utwardzonym,
szczeInym pod'łożu, W WydzieIonym
miejscu w sektorze magazynowania
odpadów niebezpiecznych.
Odpady pzekazywane do odzysku.

Skład: e|ementy zawierające ńęc |ub
związki ńęci (np' pzekaŹniki).
odpad w postaci staĘ'
Właściwości : toksyczne(H6),
rakotwÓrcze (H7), ekotoksyczny
(H14 )

l o . Elementy zawierające PCB') 1 6  01  09 ' 0,500

Szczelne, oznakowane pojemniki,
ustawione na utwardzonym,
szczelnym podłożu,
w wydzielonym mlejscu, w sektorze
magazynowania odpadów'
Odpady przekazywane
do unieszkodliwienia.

Skład: pochodne polich|orowanego
di benzofuranu.
Właściwości: szkodliwe (H5)'
rakotwórcze (H7)' ekotoksyczne (H 1 4)'

1 7 . Eiementy wybuchowe (np.
poduszki powietrzne)') 16  0 '1  10- 1 .000

Oznakowane pojemniki lub
kontenery, ustawione na
utwardzonym, szczeInym podłożu,
w wydzielonym miejscu, w sektorze
magazynowania odpadów
n iebezpiecznych.
Odpady pzekazywane do odzysku lub
u n ieszkod liwiania.

Skład: gaz-azot lub dwut|enek węg|a,
tkanina nylonowo . bawełniana Iub
poliamidowa.
Właściwości: wybuchowe (H 1 ).

| Ó . okładziny hamu|cowe
zawierające azbest.) 1 6  0 l  1 1 0.500

Szczelne, oznakowane pojemn iki,
ustawione na utwardzonym
szczeInym podłożu, w wydzieIonym
mre;scu, w sektorze magazynowania
odpadów niebezpiecznych'
Odpady przekazywane do odzysku.

Skład. azbest (pyty i włókna),
składn iki organiczne: żywica
wiążąca, ka u czuk, włókna
chemiczne - smary stałe: siarczki
meta|i, grafit'. wełna sta|owa,
proszki Iub wióry: cynku, miedzi,
mosiądzu, brązu' napełniacze:
t lenek gl inu, baryt, kreda. Odpad w
postaci stałej'
Właściwości: szkodIiwe (H5)'
rakotwórcze (H7), ekotoksYczne (H 1 4).



Lp.
Rodzaj odpadu Kod odpadu

||ość
odpadu
(Mg/rok)

Miejsce i sposób magazynowania
oraz daIszego postępowania

Charakterystyka odpadu
(skład chemiczny i właściwości)

t Y _
okładzinv hamu|cowe inne ni i

wymieńione w .16 0'1 ,| .1 *1) 1 201t o 1 ,00

Szczelne, oznakowane pojemniki,
ustawione na utwardzonym,
szcze|nym podłożu, w wydzie|onym
miejscu, w sektorze magazynowania
odpadów niebezpiecznych.
Odpady pzekazywane do odzysku.

Skład. składniki organiczne: żywica
Wiążąca, kauczuk, WłÓkna chemiczne
- smary stałe: siarczki metali, grafit,
koks naftowy - meta|e: wełna sta|owa,
proszki Iub wióry: cynku, miedzi,
mosiądzu, brązu- napełniacze: t lenek
gl inu, baryt, kreda, piasek cyrkonowy.
WłaŚciwości: ekotoksyczne (H 1 4).

Płyny hamulcowe.) 16  01  13 - 7,000

Szczelne, oznakowane pojemniki,
ustawione na utwardzonym,
szczeInym podłożu' w wydzielonym
miejscu. w sektorze magazynowania
odpadów niebezpiecznych.
Odpady pzekazywane do odzysku lub
u n ieszkodliwian ia.

Skład: 70 ok rozpuszcza|nika (etery
alkilowe glikoli alkile nowych), 20-30%
środkÓw smarnych (pol igIiko|e
etylenowe, pol igl ikole propylenowe lub
estry boranowe eteróW a|ki|owych
glikol i  alki lenowych). Odpad w postaci
p'łynnej. Właściwości. szkodIiwe (H5)'
ekotoksvczne (H14).

21
Płyny zapobiegające

zamarzaniu zawierające,.
niebezpieczne substancje' '

16  01 14. '14,000

Szczelne, oznakowane pojemniki,
ustawione na utwardzonym,
szczeInym podłożu, W WydzieIonym
miejscu, w sektorze magazynowania
odpadów niebezpiecznych.
Odpady pzekazywane do odzysku lub
u n ieszkod liwian ia.

Skład: wodny rofwÓr gIikolu
ety|enowego - węg|owodory i ich związki
z t|enem, azotem |ub siarką.
odpad w postaci płynnej.
Właściwości: szkodliwe (H5)'
ekotoksyczne (H14).

22. Meta|e żeIazne., 1 6  0 1  1 7 2300,00

Kontenery lub luzem w stosach na
utwardzonym, szczeInym podłoŹu'
w wydzielonym miejscu, w sektorze
magazynowania odpadóW .
Odoadv orzekazvwane do odzvsku.

Skład: czarne żeliwo, że|iwo szare,
sta|iwo' żeIiwo sferoidaIne.
W,łaściwości: nieoalne.

23 MetaIe nieżeIazne.) '16  01 '18 260,00

Po.jemniki lub luzem na
utwardzonym, szczelnym podłożu,
w wydzielonym miejscu, w sektorze
magazynowania odpadÓw ( w
pomieszczeniu magazynowym).
Odoadv ozekazvwane do odzvsku.

Skład: odlewy stopóW: cynku, si|uminu,
aluminium, miedzi.
WłaściwoŚci : częściowo
palne/niepalne.

24. Tworzywa sztucznet) 1 6  0 1  1 9 230,00

Szczelne, oznakowane pojemniki lub
kontenery, ustawione na
utwardzonym, szczeInym podłożu,
w wydzielonym miejscu, w sektorze
magazynowania odpadów.
Odpadv przekazvwane do odzvsku.

Skład: organiczne związkiwęg|a z
wodorem i tlenem. Polimery.
poliuretany, polichlorki winyl-,
poIipropyIeny, poIiwęgIany itp.
Właściwości:'łatwo pa|ne'

25. Szkło1) 't6 01 20 100,00

Szczelne, oznakowane pojem niki
ustawione na utwardzonym,
szczeInym podłoŹu,
w wydzielonym miejscu, w sektorze
magazynowania odpadÓw.
Odoadv orzekazvwane do odzvsku.

Skład: krzemionka wzmacniana
warstwami twozyvva sztucznego.
WłaściwoŚci: nieoaIne.

26.
Niebezpieczne elementy inne
niż wymienione w ,16 01 07 do
1 6  o r  1 1 ,  1 6  0 1  1 3  i  ' 1 6  0 1  1 4 ' )

2 1 "0 l1 6 0,500

Szczelne, oznakowane pojemniki
ustawione na utwardzonym
szczeInym podłożu,
w wydzielonym miejscu, w sektorze
magazynowania odpadów. odpady
pzekazywane do odzysku lub
u n ieszkod liwian ia.

Skład: PCW' neopren, po|iety|en.
Pol ipropylen (PP). pol ietylen (PE).
inne tworzywa sztuczne
zanieczy szczone substancjam i
niebezpiecznymi(metaIe cięzkie).
Właściwości: szkodIiwe (H5)'
ekotoksvczne (H14).

27 Inne niewymienione elementy' ' 16  01  22 85,00

Szczelne, oznakowane pojemniki
ustawione na utwardzonyn
szczelnym podłożu,W wydzieIonym
miejscu, na terenie stacj i .
Odpady pzekazywane do odzysku lub
unieszkodliwiania.

Skład: miedz, PCW, neopren'
pol ietylen. Pol ipropylen (PP), pol ietylen
(PE), inne tworzywa sztuczne.
Właściwości: częściowo
palne/niepalne.

28. Inne niewymienione odpady') 16 01 99 85,00

Szczelne, oznakowane pojemniki
ustawione na utwardzonym,
szczelnym placu, w wydzielonym
miejscu. Odpady pzekazywane
do odzvsku lub unieszkodl iwiania.

Skład: poliestry, welury, skaje' pianki
PUR.
WłaściwoŚci: częściowo
ń . | ń A / n i A n 2 | n A



Lp.
Rodzaj odpadu Kod odpadu

||ość
odpadu
(Mg/rok)

Miejsce i sposób magazynowania
oraz daIszego postępowania

Charakterystyka odpadu
(skład chemiczny i właściwości)

29. Baterie i akumulatory
otowtowe' 1 6  06  01 - 50,000

Szczelne, oznakowane pojem niki
(beczki) '  wykonane z materiału
odpornego na działanie
przechowywanych substancj i .
ustawionych na utwardzonym,
szcze|nym pod,łożu W Wyznaczonym
mrejscu w sektorze magazynowania
odpadóW' odpady magazynowane
W sposób zapobiegający
przedostaWaniu się zanieczyszczeń
do g|eby iwód podziemnych.
Odoadv ozekazvwane do odzvsku

Sk.ład: niklowana sta|' t|enek ołowiu
(lV), dwut|enek ołowiu, kwas siarkowy,
grafit '  związki srebra, dwut|enek
manganu, cynk, siarczan baru, złom
ołowiu i tworzywa sztucznego.
Właściwości: H4 (draŹniące)' H5
(szkodliwe), ekotoksyczne (H 1 4),
toksyczne (H6). żrące (H8)'

30.

Baterie i akumulatory niklowo-
kadmowet) 16 06 02. 10,000

Odpady magazynowane selektywnie
w szczelnych, oznakowanych
pojemnikach, wykonanych z
materiału odpornego na działanie
przechowywanych substancji .
ustawionych na utwardzonym,
szczeInym podłożu
w wyznaczonym miejscu
w sektorze magazynowania
odpadów. odpady magazynowane
w sposób zapobiegający
przedostawaniu się zanieczyszczeń
do g|eby iwÓd podziemnych.
Odpady pzekazwane do odzvsku

Skład. kadm meta|iczny Cd, zasadowy
tlenek niklu N|O(OH) tworzywa
sztuczne (obudowa bateri i
i  akumulatorów). odpady W postaci
stałej'
WłaściwoŚci: szkodliwe (H5)' żrące
(HB), ekotoksvczne (H'1 4).

31 Baterie zawieraiace
.  . t l

ftAĆ , 16 06 03. 2,000

Baterie składające się z ogniw
srebrowo-cyn kov'rych w zasadowym
elektrol ic ie. W celu powstrzymania
korozji elektrochemicznej stosowana
jest ńęć. Właściwości: H4 (drażniące)'
H5 (szkodl iwe), H6 (toksyczne), H14

32.
Inne baterie i akumulatory -
akulatory niklowo-metalowe-
wodorkowo i litowo -jonowy ''

16 06 05 3,000

Odpady magazynowane selektywnie
w szczelnych, oznakowanych
polemnikach, wykonanych z
materiału odpornego na działanie
przechowywanych substancji .
ustawionych na utwardzonym,
szcze|nym podłożu W Wyznaczonym
miejscu w sektorze magazynowania
odpadów. odpady magazynowane
w sposób zapobiegający
przedostawaniu slę zan ieczyszczeń
do g|eby iwód podziemnych'
Odpadv ozekazwvane do odzvsku

Sk'ład: baterie o uk'ładzie
elektrochem icznym:
Li / elektrol it organiczny / CuO,
Li / elektrol it organiczny / FeS2, i
innych, akumu|atory o układzie
elektrochem icznym
MLi / elektrol it organiczny / C gdzie
metalem bazowym elektrody C moie
byc: kobalt N - nikiel M - mangan V -
wanad T - tytan;
odpady w postaci stałej.
Właściwości: szkodIiwe'

33.

ZuŻy\e urządzen i a zawie raj ące
niebezpieczne elementy inne
niż wymienione w 16 02 09 do

16 02 12"

16  02  13 . 1,000

Szczelne, oznakowane pojemniki
ustawione na utwardzonym,
szcze|nym podłożu,
w wydzielonym miejscu, w sektorze
magazynowania odpadóW
n iebezpiecznych.
Odpady przekazywane do odzysku lub
u n ieszkod liwian ia.

Skład: szkło, meta|e, tworzywa
sztuczne, elastomery, guma, związku
cynku, kadmu, wo|framu, ńęc,
węg|owodory aIifatyczne i
aromatycfne. odpad w postaci stałej.
WłaściwoŚci: ekotoksyczny (H 1 4).
szkodl iwy (H5).

34
zuŻyte Urządzen ia zawie raj ące
inne niż wymienione w,16 02 09

do  16  02  13 ' /
1 6  02  14 1 , 50

Szczelne, oznakowane pojemniki
ustawione na utwardzonym,
szczeInym podłożu,W v'rydzielonym

Skład: stopy meta|i, stal. meta|e
nieże|azne, tworzywa sztuczne' szkło.
odpady w postaci stałej.
Właściwości: niepa|ne lub częściowo
parne.

E|ementy usun ięte z zuiytych
urządzeń inne niż wymienione

w  1 6  0 2  1 5 ' '
1 6  0 2  16 1 ,00

| ą Y ,
odpadÓw.
Odpady pzekazywane do odzysku lub
unieszkodliwian ia.

36.

ZuŻyte katalizatory
zawierające złoto' srebro,
ren, rod, pal lad, iryd lub

p|atynę (z wyłączeniem .16

08 07) '

1 6  08  01 2,00

Odpady magazynowane selektywnie,
w szczelnych, oznakowanych
pojemnikach, wykonanych z
materiału odpornego na działanie
przechowywanych odpadÓw,
ustawionych na utwardzonym,
szcze|nym pod'łożu W Wyznaczonym
miejscu w sektorze
magazynowania odpadóW.
Przekazywane uprawnionym
podmiotom do dalszego
ptzetwarzania w specjalistycznych
instalaciach

Sk'ład: meta|e żelazne, złoto, srebro,
ren, rod, pal lad, iryd lub platyna,
e|ementy ceramiczne' materiał
włóknisty.
odpady w postaci stałej.
Właściwości : neutraIne.



Lp.
Rodzaj odpadu Kod odpadu

Ilość
odpadu
(Mg/rok)

Miejsce i sposób magazynowania
oraz da|szego postępowania

Charakterystyka odpadu
(skład chemiczny i właściwości)

37

zużyte katalizatory
zawierające niebezpieczne
meta|e przejściowe |ub ich

n iebezpieczne związki',

16 08 02. 'I ,000

Odpady magazynowane selektywnie
w szczelnych, oznakowanych
pojemnikach, wykonanych z
materiału odpornego na działanie
przechowywanych odpadów,
ustawionych na utwardzonym,
szcze|nym podłoŹu w Wyznaczonym
miejscu w sektorze
magazynowania odpadów
niebezpiecznych.
Odpadv przekazvwane do odzvsku

Sk'ład: metaIe Że|azne, złoto, srebro,
ren, rod, pal lad, iryd lub platyna,
elementy ceramiczne, materiał
włÓknisty.
odpady W postaci stałe1.
Właściwości: szkodliwy (H5).

38.

Zużyte kataIizatory
zawierające meta|e

przejściowe Iub ich związki
inne niż wymien' ione w 16

08 02"

16 08 03

Odpady magazynowane selektywnie,
w szczelnych, oznakowanych
pojemnikach, wykonanych z
materiału odpornego na dzia'łanie
przechowywanych odpadÓw,
ustawionych na utwardzonym,
szczeInym podłożu
w wyznaczonym miejscu
w sektorze magazynowanla
odoadÓw.
Odpad przekazywany do odzysku.

Skład: meta|e przejściowe i ich
związki' sta|' e|ementy ceramiczne'
materiał włóknisty.
odpady W postaci stałej.
Właściwości: neutraIne'

39 Zbiorniki na gaz skroplony') 1 6  0 1  1 6 10,00

Zbiorniki magazynowane luzem w
stosach na utwardzonym podłożu, W
wydzielonym miejscu na placu
magazynowym.
Odpadv przekazvwane do odzvsku.

Skład: meta|e ze|azne. odpad w postaci
stałej.
WłaściwoŚci: niepaIne.

40,

opakowania zawierające
pozostałoŚci substancji

niebezpiecznych lub inne
za n ieczyszczenia

1 5  0 1  1 0 - 0,500

Odpad magazynowany
w oznakowanym pojemnik
wydzielonym mie;scu n. pl."u
magazynowym.
Odpad przekazywany do odzysku.

odpady stanowią mieszaninę tworzyw
sztucznych za n ieczyszczonych
olejami.
WłaŚciwości: pa|ne'

A 1

Pozostałości z p01azdu
wycofanego z eksploataacji

przeznaczonego do
strzepienia ' '

ex  16 01 06 50.00

Ustawione na utwardzonym,
szczelnym podłożu'
vr wydzielonym miejscu, w sektorze
magazynowania odpadÓW.
Odpadv ozekazwvane do odzvsku.

Sk'ład: czarne że|iwo, Źe|Iwo szare'
Staliwo, że|iwo sferoida|ne'
WłaściwoŚci: nieoaIne.

karlach 16 01 04 o5) - odpady powstające wyniku przetwarzania odpadÓw

Tabe|a nr 2' Rodzaje i i|ości odpadów dopuszczone do wytwarzania w zakładzie przelwaŻania zużytego sprzętu e|ektrycznego i
elel(tron

Lp.
Rodzaj odpadu Kod

odpadu

||ość
odpadu
(Mg/rok)

Miejsce i sposób
magazynowania oraz

da|szego postępowania

Charakterystyka odpadu
(skład chemiczny i właściwości)

Odpadowy toner drukarski
zawierający substancje

niebezpieczne"
08 03 17- u . c

Oznakowane pojemniki,
w sektorze magazynowania

odpadów. odpady
przekazryane do odzysku lub

unieszkod liwian ia.

odpady W postaci stałej. skład: życica
ool iestrowa > 80%. sadza techniczna

< 15%, wosk < 10o/o. Zawiera
substancje niebezpieczne, np. metale
cieżkie' WłaŚciwości: H4 (drażniace)

Mineralne oleje hydraul iczne
nie zawierające związkÓw
chlorowcooroanicznvch' '

1 3  0 1  1 0 . 1 , 0 Szczelne, oznakowane
pojemniki, wykonane
z materiałÓW trudnopaInych
ustawione na utwardzonym.
szczeInym pod,łoŹu'
w wydzielonym mie.iscu
w sektorze magazynowania
odpadów niebezpiecznych.
Odpady pzekazywane do
odzysku.

Skład: węg|owodory aromatyczne
i nienasvcone oraz zwiazkią Syntetyczne oleje

hvdraul iczne ' ' 1 3 0 1  1 1 1 , 0

Mineralne oleje si lnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawieraiace zwiazkow
ch lo rowco roa n icz n v ch''

13 02 05" 1 , 0
azot i t len, cynk, miedz, nikiel, chrom.
WłaściwoŚci: łatwopalne (H3.B
szkodl iwe (H5), toksyczne (H6),
ekotoksyczne (H 1 4).

5 Syntetyczne oleje
si|nikowe, przekładniowe i

smarowe-'
13 02 06- 1 , 0

o .

Freony, HFCF, HFC'Ź) 14  06  01 " , {Ę

Szczelne oznakowane
pojemniki' spełniające
Wymagania dIa zbiorników
ciśnieniowych, ustawione na
utwardzonym, szczelnym
podłożu' w wydzie|onym
miejscu w sektorze
magazynowania odpadów
n iebezpiecznych.
Odpady przekazywane do
odzysku.

Skład: czynniki chłodnicze R-12' R-
132a. R12 - Dichlorodif luorometan
(substancja niebezpieczna o nr
cEs75-71-8 o dużej stabi|noŚci
chemicznej; rozkładaią się dopiero w
warstwie ozonowej. R-132a -
Tetraf|uoroetan o Wzorze CzHzFł o nr
cEs  811-97-2
Ze względu na zawańośc atomóW
wodoru w cząsteczce R 134a, ma on
Właściwości higroskopijne.
MaksvmaIna rozpuszczalnośc WodV W



Rl34a sięga nawet 0' 1 1ok, a czynnika
w wodzie do 0' 15%'Właściwości:
szkodl iwe (H5), ekotoksyczne (H14).

7 .
sorbenty i materiały
fi l tracyjne, tkaniny do
wycierania i ubrania

och ro n n e zanteczy szczone
<r  r h c i ann i am i

niebezpiecznymi

15 02 02- 1 , 0

Szczelne, oznakowane
pojemniki, ustawione na
utwardzonym, szczelnym
podłożu, w wydzielonym
miejscu w sektorze
magazynowania odpadów
n iebezpiecznych.
Odpady przekazywane do
odzvsku lub unieszkodl iwienia.

Skład: tworzywa Sztuczne' węgie|
aktywny, bawełna, zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznym,
11. r ozpuszczalniki, ole1e.
Właściwości: odpad łatwopa|ny (H3-
B), ekotoksyczny (H14), szkodl iwy
(H5)

8 . Transformatory i
kondensatory ą?wierające

PC84
16 02 09. 2 , 0

Szczelne, oznakowane
pojemniki, ustawione na
utwardzonym, szczelnym
pod,łożu, w wydzie|onym
miejscu, w sektorze
magazynowania odpadÓw.
Odpady przekazywane
do unieszkodl iwienia.

Skład: pochodne poIichIorowanego
di benzofuranu.
WłaŚciwości: szkodliwe (H5)'
rakotwórcze (H7), ekotoksyczne (H14).

9 zuŻyte urządzenia
zawierające PCB albo nimi
zanieczyszczone inne niż
wymienione w 16 02 09' '

16  02  10 . 2 ,0

1 0

Niebezpieczne elementy
|ub części składowe
usunięte zzuŻ1tych

urządzeń.,

1 6  02  15 - 20,0

Szczelne, oznakowane
pojemniki ustawione na
utwardzonym, szczelnym
podłożu, W WydzieIonym
miejscu, w sektorze
magazynowania odpadów
Odpady pzekazywane
do odzysku lub
unieszkodliwian ia.

Skład: PCW, neopren, po|iety|en.
Pol ipropylen (PP), pol ietylen (PE),
inne tworzywa sztuczne
zanie czy szczon e s u bsta n cj am i
niebezpiecznymi(metaIe ciężkie)'
Właściwości: szkodliwe (H5)'
ekotoksyczne (H14).

1 1

Baterie i akumulatory
ołowiowe2) 16 06 0 '1 -

Szczelne, oznakowane
pojemniki (beczki), wykonane z
materiału odpornego na
działanie przechowywanych
substancji , ustawionych na
utwardzonym, szczelnym
podłożu W Wyznaczonym
miejscu w sektorze
magazynowania odpadów'
Odpady magazynowane
w sposób zapobiegający
przedostawaniu się
zanieczyszczeń do g|eby i wód
podziemnych.
Odpady przekazyrvane
do odzvsku

Sk'ład: nik|owana stal' t|enek ołowiu
(|V), dwut|enek ołowiu, kwas siarkowy,
grafit, związki srebra, dwut|enek
manganu, cynk, siarczan baru, złom
ołowiu i tworzywa sztucznego.
WłaŚciwości: H4 (drażniące)' H5
(szkodliwe), ekotoksyczne (H 1 4),
toksyczne (H6). żrące (H8)'

1 2

Baterie i akumulatory
niklowo - kadmowe "

16 06 02.

Odpady magazynowane
selektywnre, w szczelnych,
oznakowanych pojemnikach,
wykonanych z materiału
odpornego na działanie
przechowywanych substancji ,
ustawionych na utwardzonym,
szczeInym podłożu
w wyznaczonym miejscu
w sektorze magazynowan ia
odpadów' odpady
magazynowane W SposÓb
zapobiegający przedostaWaniu
się zanieczyszczeń do g|eby
iwód podziemnych.
Odpady przekazywane
do odzvsku

Skład: kadm meta|iczny Cd, zasadowy
tlenek niklu NiO(OH), tworzywa
sztuczne (obudowa bateri i
i  akumu|atorów). odpady w postaci
stałej.
Właściwości: szkod|iwe (H5)' żrące
(H8). ekotoksyczne (H14).

13.

Baterie zawierające
rtęf' 16 06 03- ) a

Baterie składające się z ogniw
srebrowo-cynkovvych w zasadov{ym
elektrol ic ie. W celu powstrzymania

korozji elektrochemicznej stosowana
jest ńęĆ. WłaŚciwoŚci: H4

(drażniące), H5 (szkod|iwe)' H6
(toksyczne), H'l 4 (ekotoksyczne)

1 f ,

lnne baterie i akumulatorv2) 16 06 05- 1 , 0

Odpady magazynowane
selektywnie, w szczelnych,
oznakowanych pojemnikach,
wykonanych z materiału
odpornego na działanie
przechowywanych substancji ,
ustawionych na utwardzonym,
szczeInym podłożu
w wyznaczonym miejscu
w sektorze magazynowania
odpadów' odpady
magazynowane w sposób
zapobiegający przedostawaniu
się zanieczyszczeń do g|eby
iwód podziemnych.
odpady pŻekazywane
do odzvsku

skład: baterie o układzie
elektrochem icznym:
Li / elektrol it organiczny / CuO,
Li / elektrol it organiczny / FeS2, i
innych, akumu|atory o układzie
elektrochem icznym
MLi / elektrol it organiczny I C gdzte
meta|em bazowym elektrody C może
byc: kobalt N - nikiel M - mangan V-
wanad T - tytan;
odpady W postaci stałej.
WłaŚciwości: szkodIiwe.



1 5 Odpadowy toner drukarski
inny niż wymieniony w 08

03 17 ' '
08  03  18 1 , 0

Oznakowane pojemniki,
w sektorze magazynowania
odpadóW. odpady
przekazvwane do odzvsku.

odpady w postaci stałej. Skład:
życica po|iestrowa > 80%, sadza
techn iczna < 15%, wosk  < 10%.

Właściwości: paIne.

1 6

Elementy usunięte z
zuŻytych urządzeń inne niż

wymienione.w
16  02  15  ' '

1 6  0 2  1 6 20,0

Szczelne, oznakowane
pojemniki ustawione na
utwardzonym, szczelnym
podłoŹu,W wydzieIonym
miejscu, w sektorze
magazynowania odpadóW.
Odpady pzekazywane
do odzysku lub
u n ieszkodliwian ia.

Skład: stopy meta|i, sta|, meta|e
nieŻe|azne, tworzywa sztuczne, szkło'
odpady w postaci stałej.
WłaŚciwoŚci: niepa|ne |ub częściowo
parne.

1 7 .

Baterie alkal iczne
(z wyłączeniem 16 06 03) ,) 16  06 04 3 ,0

Szczelne, oznakowane
pojemniki ustawione na
utwardzonym, szczelnym
podłożu,W wydzieIonym
miejscu, w sektorze
magazynowania odpadów.
Odpady przekazywane
do odzysku lub
unieszkod liwiania.

Bateria składa się z e|ektrody
dodatniej to mieszanina Mno2 iwęg|a,
e|ektrody ujemnej' którą stanowi W tym
przypadku pasta cynkowa; elektrol it -

wodorotlenek potasu KOH, separator -
poroWaty materiał ceIuIozowy,

plastikowy lub tkanina o strukturze
włóknistej '  Ro|ę obudowy spełnia

puszka stalowa.
WłaŚciwoŚci: nieoalne.

18 .
Magnetyczne i optycane

nośniki informaci i . ' 1 6  8 0  01

Oznakowane pojemniki,
w sektorze magazynowania
odpadóW. odpady
pzekazywane do odzysku lub
u n ieszkod liwian ia.

odpad w postaci stałej. W swoim
składzie zawierają w szczegó|ności:
meta|e żeIazne, meta|e nieżelazne

oraz lworzywa szluczne.
Właściwości: oalne.

1 9 .

MetaIe ŹeIazne2) 02t z1 9 60,0

Ustawione na utwardzonym,
szczelnym podłożu,w
wydzielonym miejscu,
w sektorze magazynowania
odpadów. odpady
ozekazvwane do odzvsku.

Skład: czarne że|iwo, żeliwo szare'
staIiwo, że|iwo sferoidalne'
Właściwości: niepaIne'

Metale nieielazne" 1 9  1 2  0 3 25,0

Ustawione na utwardzonym,
szczelnym podłożu,W
wydzielonym miejscu,
w sektorze magazynowania
odpadóW' odpady
ozekazvwane do odzvsku.

Meta|e nieżelazne i ich stopy moŹna
podziel ic na trzy zasadnicze grupy:
- metale lekkie (A1., Mg Ti),
- metale cięzkie (Cu' Zn, Ni, Sn' Pb,
Cd) i ich stopy,
Właściwości: niepaIne.

21 ,

Tworzywa sztuczne i guma-' 1 9  1 2  0 4

Szczelne, oznakowane
pojemniki lub kontenery,
ustawione na utwardzonym,
szcze|nym podłożu, w
wydzielonym miejscu,
w sektorze magazynowanla
od padów. odpady przekazywane
do odzvsku.

Skład: organiczne związki węg|a z
wodorem i tlenem. Polimery,
pol iuretany, pol ichlorki winylu,
poIipropyIeny, poliwęglany itp'
WłaŚciwoŚct: łatwo paIne.

Szkło 2) 19 02 05 25 ,0
Skład: kzemionka wzmacniana
warstwam i twotzyvva sztucznego.
Właściwości: nieoaIne'

23.
Inne odpady (w tym

zmieszane substancje i
przedmioty z mechanicznej
obróbki odoadów inne niż
wymien ione w 19 12 112)

121 21 9 7.0

Szczelne, oznakowane
pojemniki lub kontenery,
ustawione na utwardzonym.
szcze|nym podłoŹu, W
wydzielonym miejscu,
w sektorze magazynowania
odpadów. odpady
ozekazvwane do odzvsku.

odpady stanowią mieszaninę
substancji organicznych i mineralnych

- drewna, metal l
tworzyw'sztucznych, pozostałości
mineralnych oraz organicznych.

Właściwości: n iepaIne |ub częŚciowo
oa lne .

- od pady powstające wyn iku przetwa rzania zuŻylego sprzętu

apela nr J. F<oozare r t loscl o wytwarzanra w rnsl zlomu

Lp. Rodzaj odpadu Kod
odpadu

||ość
odpadu
(Mg/rok)

Miejsce i sposób magazynowania
oraz daIszego postępowania

Charakterystyka odpadu
(skład chemłczny i właściwości)

1
Mineralne oleje hydraul iczne

nie zaWierające związków
ch lorowcoorg an icznych

' l  3  01 10 . 0,500
Szczelne. oznakowane pojemniki, Skład: węg|owodory aromatyczne

i nienasycone oraz związki
heteroorganiczne zawierające siarkę,
azot it len, cynk, miedz, nikiel, chrom.
Właściwości:'latwopa|ne (H3-B
szkodl iwe (H5), toksyczne (H6),
ekotoksyczne (H 1 4).

2.

Mineralne oleje si lnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków

ch lo rowco rga n icznych

13 02 05" 1 ,000

v v y ^ v l  I d l  | ę  Z  |  |  | d l ę l  l d l v v v  ( l  u u l  I v P d | |  l y v |  |

ustawione na utwardzonym, szczelnym
pod,łożu, w wydzielonym miejscu
w sektorze magazynowania odpadów
niebezpiecznych.
Odpady pzekazywane do odzysku.lnne oleje si lnikowe,

przekładniowe i smarowe 13 02 08- 1 ,000



4

Meta|e że|azne

1 9  1 2  0 2 4000,0

Ustawione na utwardzonym,
szczeInym podłoŹu' w wydzie|onym
miejscu. w sektorze magazynowania
odpadów.
Odpady przekazywane do odzvsku.

Sk'ład: czarne że|iwo, żeliwo szare,
sta|iwo' że|iwo sferoidalne.
Właściwości: niepaIne'

5

Meta|e nieŹe|azne ")

19  12  03 1000,0

Ustawione na utwardzonym,
szczeInym podłożu, w wydzieIonym
mielscu, w sektorze magazynowania
odpadów.
Odpady pzekazywane do odzvsku.

Skład: czarne że|iwo, że|iwo szare,
sta liwo, żeIiwo sferoidaIne.
WłaściwoŚci: n ieoaIne'

6 Opakowania zanieczyszczo ne
su bsta ncjami n iebezpiecznymi 1 5  0 1  1 0 - 0,200

Szczelne, oznakowane pojemniki lub
kontenery, ustawione na utwardzonym,
szcze|nym podłoŹu, w wydzielonym
miejscu. w sektorze magazynowania
odpadów.
Odpady pzekazwvane do odzvsku.

Skład: organiczne związki węgla z
wodorem i tlenem. Polimery,
poliuretany, polichlorki winylu,
poIipropyIeny, poIiwęgIany itp.
Właściwości: łatwo paIne.

7

sorbenty i materiały
filtracyjne, tkaniny do

wycierania i ubrania ochronne
zanteczyszczone

substanciami niebezpiecznvmi

15 02 02" 3,500

Szczelne, oznakowane pojemniki
ustawione na utwardzonym, szczelnym
podłożu, w wydzieIonym miejscu,
w sektorze magazynowania odpadów'
Odpady przekazywane do odzvsku.

Skład: krzemionka wzmacniana
warstwami tworyvva sztucznego
WłaściwoŚci: niepaIne.

lnne odpady z me-chanicznej
obrÓbki 3) 1 9  1 2  1 2 100 ,0

Szczelne, oznakowane pojemniki lub
kontenery, ustawione na utwardzonym,
szczelnym podłoŹu, w wydzie|onym
miejscu. w sektorze magazynowania
odpadów.
Odpady pzekazywane do odzysku.

odpady stanowią mieszaninę
substancji organicznych i mineralnych

- orewna,
metalu, tworzyw sztucznych,

pozosta'łości mineraInych oraz
organtcznych.

WłaściwoŚci: niepa|ne |ub częściowo
pa lne .

)- odpady powstające Wyniku przetwarzania złomu meta|i

5.2. Zasady magazynowania odpadów

1. Miejsca magazynowania odpadow winny byc oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osob
postronnych i zwierząt'

2- odpady przeznaczone do odzysku |ub unieszkod|iwienia, z wyjątkiem składowania, mogą byc
magazynowane, jeś|i koniecznośc magazynowania wynika z procesÓW techno|ogicznych
|ub organizacyjnych, nie dłuzej jednak niz przez okres 3 |at.

3' odpady przeznaczone do składowania mogą byĆ magazynowane jedynie W ce|u zebrania odpowiedniej
i loŚci tych odpadów do transpońu na składowisko odpadóW, nie dłuzej jednak niz przez okres 1 roku'

4. Zuzyte baterie i zużyte akumu|atory przeznaczone do przetwarzania i recyk|ingu mogą byc
magazynowane nie dłuzej niż przez okres roku łącznie przez Wszystkich ko|ejnych posiadaczy tych
odoadow.

5. Miejsca magazynowania odpadÓw zawierających substancje ropopochodne Wyposazone powinny byc
W zapas sorbentow do usuwania ewentua|nych wyciekÓw orazw sprzęt gaśniczy.

6.3. Sposób gospodarowania odpadami

Prowadzący instaIację, W zakresie gospodarki Wytwarzanymi odpadami jest zobowiązany spełniac
następujące Warunki:

1) prowadzic działania mające na ce|u zapobieganie powstawaniu odpadÓw;
2) nie mieszac odpadów niebezpiecznych rÓznych rodzĄów oraz odpadow niebezpiecznych z odpadami

innymi niż niebezpieczne;

3) dostarczaÓ odpady z miejsc powstawania do miejsca magazynowania i przetwarzania w pojemnikach
zapewn iających bezpieczeństwo I udzi i środowi ska ;

4) zapewnić zagospodarowanie wytwarzanych odpadÓw zgodnie z hierarchią okreś|oną w ustawie
o odpadach:

5) przekazywac odpady wyłącznie uprawnionym podmiotom |ub osobom ftzycznym i jednostkom

organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, ktore wykorzystują odpady na potrzeby własne zgodnie
z obowiązującymi przepisami:

1 0



6) prowadzić iloŚciową i jakościową ewidencję wytwarzanych odpadÓw z zastosowaniem kańy ewidencji

odpadów oraz kańy pzekazania odpadÓw;

7) zapewnic bezpieczne dla środowiska i zdrowia |udzi magazynowanie odpadów;

8) zapewniÓ transpoń odpadow niebezpiecznych zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2o11 r o przewozie

towarow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227 , po2.1367, z poin. zm.)

6.4. Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania i lości odpadów i ich negatywnego

oddziaływania na środowisko

1. Zamawianie materiałów W opakowaniach zwrotnych, wie|okrotnego użytku.

2, Dokonywanie systematycznych przeglądow i remontÓw uządzen wchodzących w sktad insta|acji.

3. Prowadzenie segregacji odpadÓw i zapewnienie właściwego ich zagospodarowania'

4. Pzekazywanie wytworzonych odpadów wyłącznie uprawnionym odbiorcom'

5' Preferowanie odbiorcow zapewniających odzysk wytworzonych odpadów.

7. Warunki zbierania itranspońu odpadów

7.1. Rodzaje odpadów dopuszczone do zbierania i transpońu

WyszczegÓ|nienie rodzajów odpadÓw dopuszczonych do zbierania i transpońu stanowi tabela nr 4.

Tabelanr dopuszczone do zbierania

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu

'| '16 01 04" Zużyte |ub nienadające się do użytkowania pojazdy

2. 16  01  06 Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych
niebezpiecznych eIementÓW

08 03 17- odpadowy toner drukarski zawierĄący substańcje niebezpieczne

4 '14 06 01 Freony, HFCF, HFC

16 01 08- E|ementy zawierające rtęc

16 01 09. E|ementy zawierające PCB

7. 16 01 21', N i e b e z p i e c z n e e | e m e n t y i n n e n i ż w y m i e n i o n e w 1 6 0 1  0 7 d o , 1 6 0 1  1 1 '  1 6 0 1  1 3 ,  1 6 0 1  1 4

L 16 02 09. Transformatory i kondensatory zawierające PCB

9 . 16 02 '10- zuŻyte utządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w ,l6

02 09

1 0 1 6  0 2 ' 1 3 " ZuŻyte urządzenia zawierające niebezpieczne e|ementy inne niż wymienione w 16 02 09 do
1 6  0 2  1 2

1 1 16  02  15 - Niebezpieczne e|ementy Iub części składowe usunięte zzuŻytych urządzeń

1 2 16  06  01 Baterie i akumu|atory o'łowiowe

1 3 . 16 06 02- Baterie i akumulatory niklowo - kadmowe
4 A 16 06 05- Inne baterie i akumulatory

1 5 . 16 08 02' zużyte kata|izatory zawierające niebezpieczne meta|e przejściowe lub lch niebezpieczne
zw|ązKI

l o . 20 01 35- ZuŻyte urządzenia e|ektryczne i e|ektroniczne inne niŹ wymienione w 20 01 21 i 20 01 23
zawierające niebezpieczne składniki

1 7 . 08 03 18 odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 0B 03 17

'18 . 1 6  0 2  1 4 ZuŻyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do '|6 02 13

'19. 1 6  0 2  1 6 Elementy usunięte z zuŻytych urządzeń inne niż wymienione w
1 6  0 2  1 5

20. 16 08 0 ' r ZuŻytekata|izatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, palad' iryd |ub platynę (z wyłaczeniem
16 08 07)



21 . 16  08  03 zuiyte kala|izatory zawierające meta|e przejściowe |ub ich związki inne niż wymienione w 16
08 02

22. 16  80  01 Magnetyczne i optyczne noŚniki informacji

23 20 01 36 ZuŻyte urządzenia e|ektryczne i e|ektroniczne inne niż wymienione w 20 0,1 21 , 20 01 23 i 20
01 35

24 1 6  0 1  1 7 MetaIe żeIazne

25. 1 6  0 1  1 B MetaIe nieżeIazne

zo 17  04  01 Miedz, brąz' mosiądz

27 17 0402 Aluminium

28. 17 0403 ołów

29 17 04 04 Cynk

30 17 04 05 Zelazo i stal

31 17 04 06 Mieszaninv metal i

7.2' obszar prowadzenia działa|ności w zakresie transpońu odpadów i miejsce prowadzenia działalności

zbierania odpadów

1. obszarem prowadzenia działalności w zakresie transpońu odpadów jest obszar Rzeczpospo|itej

Polskiej.

2' Miejscem prowadzenia działalności w zakresie zbierania odpadow jest teren stacji demontazu

zlokalizowanej przy ul. Stolarskiej 6, 07 -200 Wyszkow

7 '3. Miejsce i sposób oraz rodzaj magazynowanych odpadÓw

Zbierane odpady, będą magazynowane na terenie stacji demontaŹu pojazdów W obiektach z|oka|izowanych

przy u|. Sto|arskiej6,07 -200 Wyszków.

odpady w postaci pojazdÓw wycofanych zeksp|oatacji, oznaczone zgodnie zrozporządzeniem Ministra

Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. wsprawie katalogu odpadow (Dz. U. z 2014 r., poz' 1923) kodami:

16 01 04- i 16 01 06, magazynowane będąWWyznaczonym do tego ce|u sektorze magazynowania przyjętych

pojazdow, na utwardzonej' szcze|nej powierzchni, wyposażonej W system odprowadzania ściekow

kierowanych do separatora substancji ropopochodnych.

Miejscem magazynowania odpadow wymienionych w tabeli nr 4 lp. 3*31 , jest plac utwardzony

i pomieszczenie magazynowe. odpady inne niz niebezpieczne magazynowane są w sposÓb se|ektywny

w pojemnikach lub tuzem w wyznaczonym miejscu w magazynie, natomiast odpady niebezpieczne

magazynowane są W szcze|nych i oznakowanych pojemnikach w magazynie odpadow niebezpiecznych.

7.4. Sposób dalszego zagospodarowania odpadów

Zbierane odpady oznaczone kodami: 16 01 04- i 16 01 06 będą odzyskiwane we własnym zakresie,

a nadwyżki przekazywane uprawnlonym podmiotom prowadzącym dziatalnośÓ w zakresie demontażu

pojazdów. Pozostałe odpady wymienione w tabe|i nr 4 są pzekazywane uprawnionym odbiorcom W ce|u

odzysku lub unieszkodliwiania.

7.5. Sposób iśrodki transpońu
Transpoń odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne moze odbywac się w oparciu o własne |ub

wynajęte środki transportu samochodowego.

Transpoń odpadow niebezpiecznych winien odbywac się zgodnie z ustawą z dnia,l9 sierpnia 2011 r.

o przewozie towarÓw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz'1367 , z poŻn. zm')'

Pracownikom zatrudnionym przy załadunku, transporcie i rozładunku odpadow na|ezy zapewnic Warunki

bezpieczeństwż i higieny pracy oraz środki ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami zawańymi

wrozporządzeniu Ministra Pracy iPolityki Społecznej z dnia 26września 1997 r, w sprawie ogó|nych

przepisow bezpieczeństwa ih ig ieny pracy (Dz.  U.  z  2003 r .  Nr,169, poz.1650, zpóŹn.zm.) '

1 2



l/ 8. Przetwarzanie odpadów w stacji demontażu

8'1. Rodzaje i iIości odpadów dopuszczonych do przetwarzania

Wyszczego|nienie rodzajow i i lości odpadÓw dopuszczonych do odzysku stanowi tabe|a nr 5
Tabela nr 5' Rodzaje i i|ości odpadów dopuszczonych do odzysku w ciągu roku

8.2. Miejsce istosowane metody przetwarzania odpadów

Działa|nośc w zakresie odzysku prowadzona będzie na terenie stacji demontazu pojazdow w obiektach
z|oka|izowanych przy ul. Sto|arskiej6,07 -200 Wyszków.

Proces przetwarzania odpadów, w postaci wycofanych zeksploatacji pojazdÓw, oznaczonych kodami: 16 o1 04-
i 16 01 06' został sk|asyfikowany jako;

1) R12 - wymiana odpadów w ce|u poddania ich któremukolwiek z procesÓw wymienionych w pozycji R1.R11;
2) R13 _ magazynowanie odpadow poprzedzające któryko|wiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12.

odzysk odpadów po|egac będzie na usunięciu z pojazdÓw pa|iw i płynow eksp|oatacy.jnych' czynnika
chłodniczego oraz pozostałych niebezpiecznych elementów' wymontowaniu podzespołów i części nadających się
bezpoŚrednio do ponownego uzycia jako części zamienne, a następnie poddaniu segregacji materiałowej
pozostałych części i e|ementów. Demontaz pojazdów prowadzony będzie zgodnie z $ 1,t rozporządzenia Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 28 |ipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu
demontażu pojazdow wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 143, poz. 1206, z pożn' zm')' odpady pochodzące

z demontazu zostaty wymienione w tabe|i nr 1. z indeksem 7,,1. Łączna moc przerooowa stacji demontaŹu
pojazdów wynosi 3000 Mg/rok.

8.3. Miejsce, sposób orazrodzaj magazynowanych odpadów

Pojazdy wycofane z eksploatacji, oznaczone kodami 16 01 04" i 16 O1 06, przed poddaniem procesowi odzysku
magazynowane będą na terenie stacji demontażu pojazdow zloka|izowanej przy u|. Stolarskiej 6, 07 -2oo

Wyszkow, w wyznaczonym do tego ce|u sektorze magazynowania przyjętych pojazdow, na utwardzonej,
szczelnej powierzchni, wyposazonej w system odprowadzania odciekow kierowanych do separatora substancji
ropopochodnych.

9. Przetwarzanie odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

9.1. Rodzaje i i lości odpadów dopuszczonych do przetwarzania

Wyszczególnienie rodzajÓw i i|ości odpadów dopuszczonych do odzysku stanowi tabe|a nr 6.
Tabe|a nr 6. Rodzaje i i|ości odpadów dopuszczonych do odzysku w ciągu roku

L.p. Rodzaj odpadu Kod odpadu ||ość
Mg/rok

1
ZuŻyte |ub nienadające się do uŹytkowania pojazdy 16 01 04- 2300,00

2. Zuiyte |ub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawiera.jące cieczy i
innych niebezpiecznvch e|ementÓW 16 01 06 700,00

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu
Ilość

Mg/rok

1 1 6  0 2  1 1 ZuŻyle urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC

2 16  02  13" Zuzyte zawierające niebezpieczne e|ementy inne niŹ wymienione w 16 02 09 do
16  02  12 30,0

16  02  1Ą Zuiyte urządzenia inne niż Wymienione w '16 02 09 do 1 6 02 ,l 3 30,0

4 . 20 01 35' Zuzyte urządzenia e|ektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20
01 23 zawierające niebezpieczne sk'ładniki 50,0

5. 20 01 36 ZuŻyte urządzenia e|ektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 O1 21 ' 20
0 1 2 3 i 2 0 0 1 3 5 50,0



Tabela nr 7

Wielkogabarytowe
urządzenia

gospodarstwa
oomowego

2. Małogabarytowe
urządzenla

gospodarstwa
oomowego

i  elektron czone do odz

1. Wie|kogabarytowe urządzenia ch'łodzące
2. Chłodziarki
3, zam(aŻa(ki
4' Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do chłodzenia. konserwowania i przechowywania

żywności
5. Pralki
6. Suszarki do ubrań
7. Zmywarki
8. Urządzenia kuchenne, W tym kuchenki
9. Piece elektryczne
10. E|ektryczne p'łyty grzejne
11 '  M ik ro fa|Ówk i
12' Pozostałe wie|kogabarytowe urządzenia używane do gotowania i innego typu przetwarzania ]
żywności I
13' E|ektryczne urządzenia grzejne I
1 4. Grzeiniki elektrvczne
,l5' Pozosta'łe wie|kogabarytowe urządzenia używane do ogrzewania pomieszczeń, łÓżek, meb|i
wypoczynkowych
1 6. Wentylatory elektryczne
17 ' Urządzenia klimatyzacyjne
18' Pozostały sprzęt wenty|ujący

1. Odkurzacze
2. Zamiatacze do dywanÓw
3' Pozostałe urządzenia czyszczące
4. Urządzenia uŹywane do szycia, dziania, tkania i innego typu przetwarzania WyrobóW Włókienniczych
5' ie|azka i pozosta,łe urządzenia do prasowania, mag|owania i pozostałe vrządzenia służące do
pie|ęgnacji ubrań
6. Tostery
7. Frytownice
8. Rozdrabniacze, młynki do kawy oraz urządzenia do otwierania i zamykania pojemnikÓw i opakowań
9. Noże e|ektryczne
10' Urządzenia do strzyŻenia włosÓw, suszenia włosÓw, szczotkowania zębÓw' go|enia, masaŻU o|az
pozosta,łe urządzenia do pie|ęgnacji ciała
11.zegary,zega|kioruzurządzenia do ce|ówodmierzania, wskazywania lub rejestrowania czasu
12 Wag i
1 3. Pozostałe małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

Rodzaje sprzętu e|ektrycznego i e|ektronicznego

A1 ' Scentra|izaowane przetwarzanie danych: Komputery duże
42. Scentralizaowane przetwarzanie danych: Stacje robocze
A3. Scentra|izaowane przetwarzanie danych: Jednostki drukujące
B. Komputery osobiste:
1. Komputery osobiste stac;onarne, w tym procesor, mysz, monitor i  klawiatura
2. Laptopy, w tym procesor, mysz, monitor i  klawiatura
3. Notebooki
4. Notepady
5. Drukarki
6. Sprzęt kopiu,1ący
7. Elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania

3. Sprzęt ^ :
( ę | ę | l | | U l l I l d l y u z l l y  I  l ^  ^

] Y. rozostały sprzęt do zbierania, przechowywania, przetwarzania. prezentowania lub przekazywania
te lekomunikacvrnv  l .  -

I informacji drogą e|ektroniczną
10. Termina|e i systemy użytkownika
1 1 .  Faksy
12. Teleksy
13. Telefony
1 4. Automaty telefoniczne
1 5. Telefony bezprzewodowe
16. Te|efony komórkowe
1 7' systemy zgłoszeniowe/ sekretarki automatyczne
18' Pozostałe produkty |ub sprzęt słuŹący do transmisj i  głosu, obrazu lub innych informacji zapomocą
tech nologi i  telekomunikacyjnej



4. Sprzęt
audiowizualny

1. Odbiorniki radiowe
2. Odbiorniki telewizyjne
3. Kamery video
4. Sprzęt video
5. Sprzęt hi.f i
6. Wzmacniacze dzwięku
7. Instrumenty muzyczne
8' Pozostałe produkty |ub sprzęt do ce|Ów nagrywania Iub odtwarzania dŹwięku Iub obrazÓw, w tym
sygnałÓw lub innych technologi i , dystrybucji dzwięku i obrazu za pomocą technologi i
telekomunikacyjnych

6. Narzędzia
elektryczne i

elektroniczne, z
Wyjątkiem

wielkogabarytowych,
stacjonarnych

narzędzi
przemysłowycn

1' Wieńarki
2. Piły
3. Maszyny do szycia
4.Urządzenia do skręcania, mie|enia' piaskowania, przemia'łu, piłowania, cięcia, nawiercania, robienia
otworóW, nabijania, składania, gięcia lub podobnych metod przetwarzania drewna, meta|u i innych
materiałów
5. Narzędzia do nitowania, przybijania |ub przyśrubowania |ub usuwania nitÓw, gwoŹdzi '  śrub lub
podobnych zastosowań
6. Narzędzia do spawania, |utowania Iub podobnych zastosowań
7' Urządzenia do rozpy|ania, rozprowadzania, rozpraszania |ub innego typu nanoszenia cieczy |ub
substancji gazowych innymi metodami
8. Narzędzia do koszenia trawy lub innych prac ogrodniczych
9. Pozostałe narzedzia e|ektrvczne i e|ektroniczne

7' Zabawki ' sprzęt
rekreacyjny i spońowy

1. Ko|ejki e|ektryczne Iub tory wyścigowe
2. Kieszonkowe konsole do oier video
3. Gry video
4. Komputerowo sterowane Urządzenia do uprawiania spońów rowerowych, nurkowania, biegania,
Wiosłowania
5' Sprzęt sportowy z e|ektrycznymi Iub elektronicznymi częściami składowymi
6. Automaty uruchamiane monetą, banknotem (pieniądzem papierowym), żetonem lub innym
podobnym ańykułem
7. Pozostałe zabawki, sprzęt rekreacyjny i spońowy

9. Przyrządy do
nadzoru i kontrol i

'1 Czujniki dymu
2. Regulatory ciepła
3. Termostaty
4. Uządzenia pomiarowe Ważące lub do nastawu uŹywane w gospodarstwie domowym |ub jako
sprzęt Iaboratoryjny
5. Pozostałe przyrządy nadzoru i kontroli używane W obiektach i instalacjach przemysłowych (np. w
panelach sterowniczych)

10. Automaty do
wyoawanla

1. Automaty do wydawania napojóW gorących
2. Automaty do wydawania bute|ek Iub puszek z zimnymi i gorącymi napojami
3. Automaty do wydawania produktów stałych
4. Automaty do wydawania pieniędzy - bankomaty
5. Inne wydające wsze|kiego rodzaju produkty

9.2. Miejsce istosowane metody przetwarzania odpadów

Dz|ałalnośc W zakresie odzysku prowadzona będzie na terenie zakładu W obiektach z|oka|izowanych przy

u|. Stolarskiej 6,07 -200 Wyszków'

Proces przetwarzania odpadow' odpadow zuŻytego sprzętu e|ektrycznego i e|ektronicznego został

sklasyfikowany jako:

R12 - wymiana odpadów w ce|u poddan|a ich któremuko|wiek z procesow wymienionych w pozycji R1-R11'

R13 - magazynowanie odpadóW poprzedza1ące któryko|wiek z procesow Wymienionych w pozycji R1-R12.

odzysk odpadow po|egac będzie na usunięciu z odpadów, czynnika chłodniczego oraz pozostałych

niebezpiecznych e|ementóW, Wymontowaniu podzespołow i części nadających się bezpośrednio do ponownego

użycia jako części zamienne, a następnie poddaniu segregacji materiałowej pozostaĘch części ie|ementÓW.

odpady pochodzące z demontaŹu zostały wymienione w tabe|i nr 2' z indeksem 12)1' Łączna moc przerobowa

stanowiska przerobu zuŻytego sprzętu wynosi 90 Mg/rok.



9.3. Miejsce, sposób orazrodzaj magazynowanych odpadów

ZuŻyty sprzęt elektryczny i e|ektroniczny, przed poddaniem procesowi odzysku magazynowany jest na terenie

zakładu z|oka|izowanego przy u|. Sto|arskiej 6' 07 -2oo Wyszków, w wyznaczonym do tego ce|u sektorze

magazynowania odpadow' na utwardzonej, szcze|nej powierzchni' wyposażonej w system odprowadzania

odciekow kierowanych do separatora substancji ropopochodnych.

1 0. Przetwarzanie odpadów w prasonożycy

10'1. Rodzaje i i|ości odpadów dopuszczonych do przetwarzania

WyszczegÓ|nienie rodzajÓw i i|oŚci odpadów dopuszczonych do odzysku stanowi tabe|a nr 8.

Tabe|a nr 8. Rodzaje i i|oŚci odpadów dopuszczonych do odzysku w ciągu roku

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu

l losc

Mg/rok

1 1 6  0 1  1 7 MetaIe żeIazne 4000,0

2 . 1 6  0 1  1 8 MetaIe nieżeIazne 1000,0

3 . 17  04  01 Miedz, brąz, mosiądz 100 .0

17 04 02 Alumin ium 500,0

5 17  0403 o'łów 100 ,0

17 04 04 Cynk 100 ,0

7 17 04 05 Zelazo i stal 3000.0

17 04 06 Mieszaniny metal i 1000,0

10.2. Miejsce istosowane metody przetwarzania odpadów

Działa|noŚc w zakresie odzysku prowadzona będzie na terenie zakładu w insta|acji z|oka|izowanej przy

ul. Stolarskiej 6 w Wyszkowie.

Proces przetwarzania odpadow, ztomu meta|i, został sk|asyfikowany jako:

3) R12 - wymiana odpadów w celu poddania ich ktoremuko|wiek z procesow wymienionych w pozycji R1-R1 1 ;
4) R13 _ magazynowanie odpadÓW poprzedzające ktoryko|wiek z procesow wymienionych w pozycii R,l-R12.

odzysk odpadÓw po|egac będzie na rozdrabnianiu odpadÓw metalowych W prasonozycy firmy LEFoRT typu

MOBILE 5OO.

odpady pochodzące zpzetwarzania meta|i W prasonożycy zostały wymienione w tabe|i nr 3. zindeksem [3)].
Łączna moc przerobowa stacji demontażu pojazdow wynosi 9800 Mg/rok.

10.3. Miejsce, sposób orazrodzaj magazynowanych odpadów

Złom meta|i, przed poddaniem procesowi odzysku magazynowany jest na placu magazynowym z|oka|izowanym

przy ul. Stolarskiej 6 w Wyszkowie, w wyznaczonym do tego celu sektorze magazynowania odpadow, na

utwardzonej, szcze|nej powierzchni, wyposazonej W system odprowadzania odcieków kierowanych do separatora

substancji ropopochodnych.

11.Termin ważności pozwo|enia - do dnia 13 stycznia 2025 roku.

U Z A S A D N I E N I E

Pan Tadeusz Ruszczak prowadzący działa|noŚć pod firmą ,,TADEX" z siedzibą przy u|. Sto|arskiej 6,

07 -2o0 Wyszków, wystąpił do Marszałka Wojewodztwa Mazowieckiego z wnioskiem z dnia23 września 2o14 r',

1 6



o uchy|enie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 75 z dnia 30 czen,vca 2009 r. znak: WŚR.|.^Z1662017l09,

zmienioną decyzjami Marszałka WojewÓdztwa Mazowieckiego Nr 82110/P5'Z z dnia 15 września 2010 r', znak:

PS.V'AT/767}-25110 oraz decyĄą nr 71tBlPs'z z dnia 20 maja 2013 r', znak.. PS.V.AT/7670-2511} i wydanie

pozwo|enia na wytwarzanie odpadÓw, powstających w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdow'

z|okaIizowanej przy u|. Sto|arskiej 6 w Wyszkowie' z uwzględnieniem przetwarzania odpadow, jak również ujęcie

w niniejszym pozwo|eniu warunkow uwzg|ędniających wymagania d|a zezwo|en na zbieranie i transport odpadow.

Przedłozony wniosek sporządzony został w oparciu o ań. 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

ochrony środowiska oraz art. 42 ustawy o odpadach.

W dniu 30 września 2014 r. tut. organ wystąpił o opinię do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu

ochrony Srodowiska' o sprawdzenie funkcjonowania insta|acji i urządzen służących do demontażu pojazdów.

W dniu 22 paidziernika 2014 r., do tut. organu wptynęła opinia Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora

ochrony Srodowiska - De|egatura W|oS wostrołęce zdnia 22 paŹdziernika 2014 r., znaki oS-

1N.7023.'l .119.2014.WP o ustaleniach kontroli przeprowadzonej na terenie stacji. Zgodnie z ww. pismem stacja

spełnia mInimaIne wymagania dIa stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych

zeksp|oatacji, okreś|one wrozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 |ipca 2o05r' w sprawie

minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdow wycofanych z eksploatacji

(Dz.  U.  Nr 143, poz.  1206, ze zm.).

Z uwagi na ana|izę merytoryczną wniosku, pismem zdnia ,| 8 tistopada 2014roku, przedłużono termin

załatwienia sprawy.

Zgodnie z arL. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego pismem z dnia 16 grudnia 2014 r.,

poinformowano prowadzącego insta|ację o przysługującym prawie zapoznania się z aktami sprawy, przed

wydaniem przedmiotowej decyzji. Prowadzący insta|ację nie skorzystał z przysługującego prawa'

Do czasu utworzenia ,,rejestru'' Pan Tadeusz Ruszczak, prowadzący działaInośc w zakresie

gospodarowania odpadami, zgodnie z ar|. 233 ust. 2 i 3 ustawy odpadach, uzyskał zezwo|enie na transpoń

odpadow według przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. oodpadach (Dz' U. z2010 r' Nr 185, poz. 1243,

z pożn. zm.).

Po ana|izie wniosku oaz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Mazowieckiego WojewÓdzkiego Inspektora

ochrony Srodowiska w Warszawie, tut. organ uznał za zasadne wydanie niniejszej decyzji, ktÓrej nie sprzeciwiają

się przepisy szczegó|ne i przemawia za tym słuszny interes strony.

Pozwolenie wydane zostało na okres 10 |at.

Wsze|kie zmiany w sposobie prowadzenia działa|ności w zakresie wytwarzania, odzysku. zbierania

i transportu odpadow w stosunku do stanu przedstawionego We wn|osku wymagają aktua|izacji decyzji.

W przypadku naruszenia przez prowadzącego instalację przepisÓw ustawy o recyklingu pojazdow

wycofanych z eksploatacji, o odpadacń, przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska |ub nieprzestrzegania

warunków okreŚ|onych w pozwo|eniu, podjęte zostaną wobec strony czynnoŚci okreś|one W ań. 195 ustawy

Prawo ochrony Środowiska, art. 47 ustawy o odpadach i ań. 40 ustawy o recyklingu pojazdÓw wycofanych

z eksploatacji.

POUCZENIE

od decyzj| niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Środowiska, za .pośrednictwem
Marszałka Wojewodztwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Na podstawie (ozporządzenia Min|stra Finansów z dnia 28 września 2007 r, W sprawie zapłaty opłaty skarbowej
(Dz' U' Nr 187 ' 9oz' 1330)' potwierdza się uiszczenle opłaty skarbowej za pozwo|enie W Wysokoścj 500.00 zł (słownie: pięćset sześc złoych) oraz
zazezwo|enia '  nazbieranie,transpońiprzetwarzanie WWysokoŚc i  616zł(słownie: sześcsetszesnaściezłotych) 'narachunekbankowyUrzędu
m' st- Warszawy' Dzielnicy Praga PółnocwWarszawie, przy u|' ks. |' Kłopotowskiego 15' nr konta: 96 1030 1508 0000 0005 50026074.

F-
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