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DECYZJA
ZINTEGROWANE
P OZWOLENIE
I,2,3,5,art.201ust.l,
Napodstawieart.
181ust.l pkt 1,art.183ust.I,art.188ust.
art. 202, art. 204, art. 2|1 ust. I i 2, w zwią7ku z art. 378 ust. 2 a pkt 2 ustawy
(tekstjednolity Dz, U. z 2008 r.
z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony ś rodowiska
ust.2,3i5 orazart.31ust.
l i 3,w nvirykuzart.18ust.
Nr25, poz.150zpóź n.zm.),art.17
I i 2, art.27 ust.l, 2 i 3, oraz art.13 ust. I i 5 ustawyz dniaL7 kvtietnia2}0l r. o odpadach
(tekstjednolity:Dz.U.z 2007 r. Nr 39, poz.251 z póź niejszymi
zmianami),oraz art. I04
(Dz.U. z2000 r.,Nr 98,poz.1071,zpómiejszymi
Kodeksupostępowania
administracyjnego
zmianami)_ po tozpatrzeniuwniosku NYCZ INTERTRADE Sp. Z o.o, z siedzibąul. Pł k.
Dąbka 8c, 30-732 Kraków z dnia 25.02.2008r. uzupeł nionegoprzy pismach : z dńa
r. w sprawieudzielenia
16.03.2008r.,28.05.2008r., 26.06.2008r. oraz z drua14.07.2008
pozwolenia zintegrowanegodla instalacji odzysku surowców chemicznych zlokalizowanej
wNYCZ INTERTRADE Sp. z o, o. oddział ' Niepoł omice,ul. Grabska 15A, 32-005
Niepoł omice'na terenie Zakł aduodzysku Surowców Chemicznychwraz z Oczyszcza|nią
Scieków Przemysł owych,kwalifikowanejjako ,,instalacjado odzyskulub unieszkadliwiania,
przetwarzaniaponad I0 Mg
o zdolnoś ci
z wyjątkiemsktadowania,odpadówniebezpiecznych,
na dobe"
udzielam
Spół ce NYCZ INTERTRADE
Sp. z o.o.' z siedzibą ul. Pł k. Dąbka 8c' 30.732 Kraków
pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do odrysku i unieszkodliwiania odpadów
niebezpiecznych o zdolnoś ci przetwarzania ponad 10 ton na dobę oraz instalacji
pomocniczych zlokalizowanych w NYCZ
INTERTRADE
Sp. z o. o. oddział
Niepoł omice, ul. Grabska 15A' 32.005 Niepoł omice obejmującego:
.
wprowadzanezaniecryszczeń do powietrza,
.
wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,
.
prowadzenie dział alnoś ciw zakresie odrysku odpadów niebezpiecznych i innych
niż niebezpieczne,
.
prowadzenie dział alnoś ciw zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
i innych nlż niebezpieczne,
.
prowadzenie dział alnoś ciw zakresie transportu odpadów niebezpiecznych i innych
nlż niebezpieczne
I.

Okreś lam rodzaj prowadzonej dzialalnoś ci, warunki eksploataryjne i parametry
instalacji:

I.1. Charakterystyka instalacji i opis technologii.
lnstalacja skł adasię z następującychlinii technologicmych:
1. linii do przerobu ś ciekówi odpadów ciekł ych kwaś no- alkalicznych,
2. linii do przerobu ś ciekówi odpadów ciekĘ ch chromowych,
3. linii końcowego doczyszczania ś cieków_ stacja,'demi'',
4. linii do przetwatzartiaodpadów stał ychw ciekł e,
5. linii odzvsku metali i soli mętali.

6. linii do deemulgacjiemulsji wodno - olejowych,
7 . linii do regeneracji rozpuszczalników.
Poszczegó|ne linie technologiczne wchodzące w skł ad instalacji w za|ęŻ noś ciod
rodzaju stosowanych surowców (odpadów stał ych i ciekł ych) mogą ze sobą współ pracować
jako kolejne etapy przetwarzartia odpadów i ś cieków. Mogą takż e pracowaó niezależ nie od
siebie.
I.1.1. Linia do przerobu ś ciekówi odpadów ciekĘ ch alkaliczno - kwaś nych.
Linia ta ma na celu obróbkę chemiczną ś cieków i odpadów ciekł ych alkaliczno _
kwaś nychwł asnych i dostarczanych od innych podmiotów gospodarczych. obróbka ta polega
gł ównie na dokonaniu korekty pH i wytrąceniu nierozpuszcza|nych zwięków metali
w po staci wo dorotlenków, fo sforanów' węglanów.
Maksymalna wydajnoŚÓ linii wynosi do 65 Mg/dobę tj' 20 000 Mg/rok.
Wielkoś óprzerobu ś ciekówi odpadów ciekł ych kwasowo _ a|ka|icznych wyniesie:
do 15 Mg/dobę w roku 2008,
do 45 Mg/dobę w roku 2009,
do 65 Mg/dobę od roku 2010 (osiągnięciepeł nejzdolnoś ciprodukcyjnej).
I.1.2. Linia do przerobu ś ciekówi odpadów ciekĘ ch chromowych.
Linia ta ma na celu obróbkę chemiczną ś cieków i odpadów ciekł ych zawierających
związki chromu ( C'*u-) wł asnych oruz przywozonych zevtnąttz. obróbka ta polega na
redukcji związków Cr*o do Cr*,, korekcie pH roŹworu i wytrąceniu nierozpuszczalnych
związków chromu i innych metali zawartych w dostarczonym materiale w postaci
wodorotlenków, fosforanów, węglanów.
Maksymalna wydajnoś ólinii wynosi do 45 Mg/dobę tj. do 14 000 Mg/rok
Wielkoś ćprzerobu ś ciekówi odpadów ciekł ych chromowych wyniesie
do 10 Mg/dobę w roku 2008
do 35 Mg/dobę w roku 2009,
do 45 Mg/dobę od roku 2010 (osiągnięciepeł nejzdolnoś ciprodukcyjnej).
I.1.3. Linia końcowego docryszczania ś cieków- stacja,,demi'o.
Linia ta ma na celu doczyszczatie ś cieków zavńerających nieznaczne iloś ci zarieczyszczeń (soli metali). w wyniku jej dział arlia otrzymujemy wodę zdemineralizowaną
tj. cał kowicie pozbawioną wszelkiego rodzaju zanieczyszczen. Zasada jej dziaŁaniapolega na
przepvszczeniu ś cieków zawierających nieznaczne iloś ci zanieczyszczen przez kolumny
j onowymienne (kationitowe i anionitowe).
Wydajnoś ólinii wynosi 10 m3lh tj. okoł o 5 000 m3/rok.
I.1.4. Linia do przetwarzania odpadów staĘ ch w ciekł e.
Podstawowym procesem prowadzonym w zaMadzie w celu odzysku metali będzie
rozplszczarlie i elektro|iza roztvtorów soli tych metali. W tym celu nalezy przygotować
roztvtór elektrolitu speł niającywymagania elektrolizy. Przygotowanie roztworów odbywa się
w linii do przetwarzania odpadów stał ychw ciekł e.
W procesie tym moż emy wyodrębnić dwa etapy:
1) rozpuszczanie odpadów stał ych,
2) oczyszczenie roztworów przed elektrolizą.
Maksymalna wydajnoś ćlinii (etap I - tozptJszczanie odpadów stał ych)wynosi do
40 My'dobętj.12 000 Mg/rok.
Iloś ćrozpuszczanych osadów wyniesie:
o do 4 000 Mg/dobę w roku 2008
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do 8 000 Mg/dobę w roku 2009,
do 12 000 Mg/dobę od roku 20l0 (osiągnięciepeł nejzdolnoś ciprodukcyjnej).
Maksymalna wydajnoś ć linii (etap II _ oczyszczanie roztworów) wynosi do
50 Mg/dobę tj. 15 000 Mg/rok.
Iloś ćrozpuszczanych osadów wyniesie:
o do 5 000 Mg/dobę w roku 2008
. do l0 000 Mg/dobę w roku 2009,
. do l5 000 Mg/dobę od roku 2010 (osiągnięciepeł nejzdolnoś ciprodukcyjnej).
I.1.5. Linia odrysku metali i soli metali.
Linia ta ma na celu odzyskanie metali (nikiel t miedź , cyna, cynk) zawartych w uż ytych
surowcach :
- ś ciekachi odpadach ciekł ych alkaliczno - kwaś nych,
- odpadach ciekł ych,
- odpadach stał ych.
Maksymalna wydajnoś ćlinii wynosi do 0,5 Mg/dobę tj. 150 Mg/rok odzyskanych metali
kolorowych.
W wyniku prowadzonych procesów elektrolizy iloś ćuzyskiwanych metali wyniesie :
o do 0,1 Mg/dobę w roku 2008
o do 0,4 Mg/dobę w roku 2009,
. do 0,5 Mg/dobę od roku 2010 ( osiągnięciepeł nejzdolnoś ciprodukcyjnej).
I.1.6. Linia do deemulgacji emulsji wodno - olejowych.
Linia ta ma na celu rozdzięl'ęnie skł adników emulsji wodno - olejowych' a takŻ e
wykorzystania do rozciefrczania emulsji wodno
olejowych zamiast wody. Poprzez
oddział ywanie gorącego 50%okwasu siarkowego na emulsję wodno - olejową następuje
odzysk olejów. Emulsje te będą dostarczane do za|<ł adu
z zevtnątrz.Przerabiane będą emulsje
grupy
wodno olejowe na|eż zące
do
chtodziw i zawierająceod 3 do 5 Yo oleju.
Maksymalna wydajnoś ćlinii wynosi do 10 m,/dobętj. 10 Mg/dobę tj. 3 000 Mg/rok
Wielkoś óprzerobu emulsji wodno _ olejowych wyniesie do 3 000 Mg/rok.
I.1.7. Linia odzysku lub unieszkodliwiania rozpuszczalników organicznych.
Linia ta ma na celu odzysk lub unieszkodliwianie rozpuszczalników organicznych
występujących w odpadach vryIwaruartychprzez inne zakł ady. ZaWada się, ż e linia przerobu
rozpuszczalników organicznych będzie przerabiał a rozpuszcza|niki stanowiące komponenty
pł ynów do spryskiwaczy to jest:
a) glikolu etylenowego,
b) gliceryny,
c) etanolu,
d) metanolu.
odzysk i unieszkodliwianie będzie prowadzony poptzez ultrafiltrację na membranach
ceramicznych. Metoda ta zapewnia moż liwoś Órozdzię|enia cząstek o rozmiarach okoł o 0'1
pm. Przetw ar zanę r o zpuszczalniki będą dostarczane do zakł adu z zewnątrz.
Maksymalna wydajnoś ćlinii wynosi do 10 Mg/dobę tj. 3 000 Mg/rok
Wielkoś óprzerobu rozpuszczalników wyniesie:
do2 Mgldobę w roku 2008
do 6 Mg/dobę w roku 2009,
do 10 Mg/dobę od roku 2010 ( osiągnięciepeł nejzdolnoś ciprodukcyjnej ).
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Zainstalowane linie technologiczne wchodzące w skł adinstalacji odzysku surowców
chemicznychw za|einoś ciod stosowanychrodzajów surowców (odpadów stał ychi ciekł ych)
mogą ze sobą współ pracować , jako kolejne etapy przetwarzania odpadów i ś cieków,-lub
mogą pracow ać niezaleinie.
I.2. Instalacje pomocnicze.
I.2.1. Kotł ownia.
Kotł ownia stanowi ź ródł o energii cieplnej d|a zakł adu. NYCZ INTERTRADE
Sp. z o.o. oddziaŁNiepoł omicebędzie posiadałkotł ownię gazowąo mocy cieplnej 256 kw.
Kocioł gazow o mocy okoł o 100 kw zainstalowanyw budyŃu a będzie peł niłrolę
zimnej rezerry. Moż e byc uż Lywany
jedynie podczas awarii i naprawy nowego kotł a.
Wytworzona energiacieplna wykorzystywanabędzie do:
l) ogrzewania pomieszczen,
2) produkcji ciepł ejwody.
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazuziemnego o ciś nieniuwynosi 36,5 m3ulh
Roczne zuiycie gazu wyniesie okoł o50 000 mJ.
I.2.2, Laboratorium chemiczne.
W budynku F zostanie utządzone laboratorium fizyko - chemiczne pracujące gł ównie
napotrzeby wł asne,atakienaz|ęceniazewnętrzne. Będzie ono wykonywał o uniti,y f,,y",n"
i chemiczne surowców, produktów i odpadów, które będą występował y na terenie firmy
NYCZ INTERTRADE Sp. Z o.o. oddział Niepoł omice.
Laboratorium jest wyposaŻ onew następującysprzęt badawazy:
.
spektrofotometrabsorpcji atomowej AAS ( analizametali ),
o
chromatografjonowy ( ana|iza jonów nieorganicznych),
.
spektrofotometrVIS,
o
ekstraktot (oznaczanietł uszczów),
.
aparatdo destylacji zparąwodną(ana|iza fenoli i azotuamonowego
),
o
zestaw do oznaczanieBZTl,
o
mineralizatordo mineralizacjinamokro,
o
wyposaż enie dodatkowe jak dejonizator wody, biurety cyfrowe, mięszadł a
magnetyczne' suszarki, taź niewodne, miemik pH, tlenu, przewodnictwa elektry cznego,
homogenizator.
Posiadany sprzęt zapewnia oznaczanie temperatury, pH, zawiesiny ł atwo opadającej,
zawiesiny ogólnej' CLZT, BZT5, azotu amonowego, azotu azotynowego, fo'fo* ógorn"gó,
chlorków, siarczynów, siarczanów, siarczków, wolnego chloru, cyjanków ,*,ą,anyóh',
wolnych, fluorków, rodanków, metali: Fe, Al., Sb, As, Ba' Be, B, Zn, sn, cr*6,
":ł
g*óy
Cr-,, Cd, Co, Cu, Mo, Pb' Ni, Hg, Ag, Ta, W, fenoli lotnych, substancjieksirahującychsię
w eterze naftowym, substancji powierzchniowo czynnych anionów.
I.2.3. Instalacja gazów technicznych.
W NYCZ INTERTRADE Sp. z o.o. wykorzystywane są następująceinstalacje gazow
technicznych:
1) Instalacja spręż onegopowiettza,
2) Instalacja gazowa (gaz ziemnv wysokometanowy),
3) Instalacja gazowa(acetylen),
4) Instalacja gazowa (tlen),
5) Instalacja gazowa (podtlenek azotu),
6) Instalacja gazowa (hel).
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I.2.4. K|imaĘ zacja i wentylacja.
Sp. z o.o. oddział
Pomieszczenia występujące na terenie NYCZ INTERTRADE
Niepoł omice Za|<ł adodzysku Surowców Chemicznych wraz z Oczyszcza|nią Ścieków
Przemysł owych sąwyposazone w zaleznoś ciod potrzeb w:
a) klimatyzację'
b) wentylacj ę mechanic zną ogó|ną"
c) wentylacj ę mechaniczną stanowiskową
d) wentylacj ę mechanic zną awaryjna,
e) wentylację grawitacyjną.
K|imatyzacja zainstalowana jest jedynie w częś ci pomieszczeń laboratoryjnych
wymagających stał ychwarunków pracy
1)
temperatury i wilgotnoś ci(pokój wagowy).
Pomieszczenia, w których został a z|oka|izowana instalacja odzysku odpadów
i ocryszcza|lia ś cieków (linie technologicme nr 1 _ 7) są wyposa:ż onew następujące rodzaje
wentylacji:
o mechanicma wentylacjastanowiskowa_ odciągz reaktorów R1 , R2, R3' R4, R5 i El,
o mechanicma wentylacjastanowiskowa_ odciągz reaktorów E2,E3,E4,E5,
o mechanicma wentylacja starrowiskowa_ odciąg z e|e|<tro|izerów
przeponowych ELl,
ELŻ ,EL3 |EIA,
. ogólna wentylacja mechaniczra l:rrlioczyszcz-ahi Ścieków i hali odzysku,
. awaryjna wentylacja mecharricznaln|i oczyszcza|ni Scieków i hali odzysku.
I.2.5. Magazyny.
I.2.s.1.

Magazynowanie surowców' pół produktów i produktów.

Dostarczane surowce ciekł e są magazynowane w specjalnie do tego celu
przygotowanych zbiomikach, a czas magazynowania jest ograniczony do niezbędnego
minimum. Zbiomiki sąwykonane z odpowiednich materiał ów ustawione w tacach na podł oż u
betonowym wył oż onych odpowiednią substancją nieprzepuszcza|ną. Częś ćsurowców będzie
przywoŻ ona w paletopojemnikach, którę będą ustawiane w specjalnie vtyznaczonych
sektorach, a stamtąd będą bezpoś rednioprzepompowywane do odpowiedniej instalacji,
w zaleznoŚci od sposobu ich przetwarzania, W ptzypadku rozlania zawartoś cizbiomików
istnieją techniczne moż liwoś ci jej zebrania i przepompowania do kolejnego zbiornika, nie
dopuszczając do skaż eniagruntu.
Pół produkty powstające w wyniku prowadzonych procesów są natychmiast
poddawane reakcji w celu otrzymania produktów końcowych. Istnieje moż liwoś ć ich
chwilowego magazynowania w celu uzyskania odpowiedniej iloś ci do dalszej przeróbki.
Gotowe odzyskane surowce chemiczne (metale i ich sole) są wysył ane do dalszego
wykorzystania po zebraniu odpowiedniej iloś ci transportowej. Do tego momentu są
magazynowane w budynku G.
I.2.5.2. Magazynowanie paliw.
Na terenie NYCZ INTERTRADE Sp. z o.o, oddziaŁ Niepoł omice nie przechowuje
się w znaczących iloś ciach zadnych uż ywanych paliw tj. benzyny, oleju napędowego, gazu
pł ynnego i gazu ziemnego. Benzyna, olej napędory i gaz pł yrrny uŻ ywane do transportu są
bezpoś redniotankowane do zbiomików samochodowych na stacjach paliw. Gaz ziemny
dostarczany jest bezpoŚrednio siecią przez Karpacką Spół kę Gazownictwa Sp. z o.o.
i rozprowadzany przy pomocy sieci wewnętrznej do odbiorników gazu ziemnego.
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Przechowywane sąjedynie niewielkie iloś cioleju napędowego i benzyny do obsł ugi urządzeil
pomocniczych takich jak: kosiarka, agregat prądotwórczy. olej napędowy jest
przechowywany w beczce stalowej o poj. 200 dcm', natomiast benzyna do kosiarki
w kanistrze metalowym. Na terenie NYCZ INTERTRADE Sp. z o.o. oddział Niepoł omice
nie ma zbiorników do przechowywania paliw czy innych produktów ciekł ych lub gazowyc!
podlegającychUDT. Te niewielkie iloś cipaliw (do 200 dcm, oleju napędowegoi 20 dcm,
budynek G.
benzyny) przechowywane Są w magazynie materiał ów ł atwopalnych
jak
lakiery
farby,
ł
atwopalne
przechowuje
inne
materiał
y
się
również
W magazynie tym
i ro zpllszczalniki uż ywanedo bi ezących konserwaĄi urządzeń.
I.2.5.3. Magarynowanie substancji niebezpiecznych.
Na tęrenie NYCZ INTERTRADE Sp. z 9.o. oddział Niepoł omice Zakł ad odzysku
Surowców Chemicznych wraz z Oczyszczalnią Scieków Przemysł owych magazynowane są
i uzywane substancje niebezpieczne wymienione w rozporządzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 9 kwietnia 2002 r w sprawie rodzajów i iloś ci substancji niebezpiecznych, których
o zwiększonym ryzyku albo
znajdowanie się w zaMadzię decyduje o zaliczeniu go do za|<ł adu
( Dz. U. nr 58' poz. 535
przemystowej
poważ
nej
awarii
zakł 'aduo duż ym ryzyku wystąpienia

zdnialT maja2002r).
Rodzajei iloś citych substancjito:
1. azotanamonunr CAS 6484- 52 -2
2, związkinik|u
3. acetylennr CAS 74 - 86 - 2
4. tlennr CAS 7782- 44 -7
5.benzyna
6. kwas siarkowy- w przeliczeniuna I00Yo

- w iloś ci0,0050 Mg,
- w iloŚci 0,0005 Mg,
- w iloś ci0,0200 Mg,
- w iloś ci0,0200 Mg,
- w iloś ci0,0160 Mg,
. w iloś ci25Mg

Magazynow anerodzaje i ilo Ści substancji niebezpieczny ch decydują o :
a) niezaliczeniu do zaHadu o zwiększonym ryzyku,
o duż ym ryzyku.
b) nieza|iczeniu do za\<ł adu
Substancje te są przechowywane;
a) w l aboratorium w magazyni e odczynników chemiczny ch (pozy cje I,2,),
b) stacji gazów uż ywanych do spektrofotomętruAAS (pozycje 3,4),
c) w magazynie materiał ów niebezpiec znych (pozy cj a 5),
d) w zbiornikach Zb7, Zb8, Zb9, ZbI6 i ZbIT (pozycia 6).
I.3.

Rodzaj, iloś ćwykorrystywanej energii, materiał ów, surowców i paliw.

I.3.1. Iloś ćwykorzystywanej energii.
W NYCZ INTERTRADE Sp. z o.o. oddział Niepoł omice zuŻ ywa się energię na
potrzeby:
a) bezpoś redniozwiązane z produkcją
b) procesówpomocniczych,
c) do celów administracyjno _ gospodarczych.
Energia ta jest dostarczanaprzez dostawców zewnętrznych (energia elektryczna) lub
Wwarzana na teręnie Zal<ł adu(w procesie spalania paliw).
I.3.1.1. Energia elektryczna.
Miejscem dostarczenia energii jest stacja transformatorowa 1510.4kV. Budynki firmy
NYCZ INTERTRADE będązasilaneza pomocąlinii kablowych uł oż onychw ziemi.
Wg mocy zainstalowanej i szacunkowego czasu pracy poszczególnych odbiorników
energii elektrycznej moina szacować ,Ż e:
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. zvŻ ycie energii na cele przemysł owewynosi okoł o 90 oń,
o zuzycie energii na cele oś wietleniowewynosi okoł o6 %o,
o zuŻ ycie energii na cele administracyjno - socjalne wynosi okoł o4 %o.
Po peł nym uruchomieniu produkcji w Za|<ł adzieodzysku Surowców Chemicznych
wraz z Oczyszcza|nią Scieków zuŻ ycie energii elektrycznej osiągnie wartoś ó rzędu
I 000 MWh/rok.
I.3.1.2. Energia chemiczna zawartaw paliwach.
ZuŻ ycie energii chemicznej zawartej w paliwach (gazie ziemnym) po peł nym
uruchomieniu produkcji w Zakł adzie odzysku
Surowców
Chemicznych
wraz
z Oczyszczalnią Ścieków wzroś niedo okoto 150 Mwh tj. okoł o |2 000 m3lrok.

I.3.2. Iloś ćwykorzystywanychsurowców.
W NYCZ INTERTRADE Sp. z o.o. oddział Niepoł omicewykorzystujesię:
o 6 róinych surowców zauńerającychsubstancjeniebezpieczne(azotarlamonu' związki
niklu, acetylen,tlen,benzlmakwas siarkowy);
.

w tym jedną znich ( kwas siarkowy w iloś ci25 Mglrok) wykorzystuje się w instalacji
IPPC.

Surowce dostarczane są od zevtnęttznego dostawcy w firmolvych opakowaniach
posiadających odpowiednie zabezpieczenia przed uszkodzeniem co zapewnia im wymagana
jakoś ó gwarantującąprzydatnoś ćdo uŻ ycia oraz zapobiega wydostaniu się do ś rodowiska
substancji niebezpiec zny ch.
Wszystkie Surowce magazynowane Są w pomieszczeniach magazynowych w wyznaczonych miejscach, zbiomikach, pojemnikach. Gospodarką surowcową zajmuje się kierownik
dział u zaopatrzenia, odpowiada on za zaktlpy okreś lając zapotrzebowanie na podstawie
stosownychinstrukcji, wszystkie surowce na bież ącopodlegająewidencjonowaniu.
Ponadto w instalacjach IPPC surowcem są odpady niebezpieczne, z |<tórych
odzyskiwane sąmetale i sole metali.
I.4.

Gospodarka wodno.ś ciekowa.

1.4.1. Gospodarka wodna.
I.4.1.1.Warunki poboru wody.
Za|<ł adpobiera *9dę uĘ wanądo celów przemysł owych, spoż ywczych i przemysł olvych w iloś cido 5 000 m,/rok.
Woda do zakł adudostarczanajest z zev,lnątrzi rozprowadzana wł asnąsiecią.
I.4.1.1.1. Wody powierzchniowe.
Firma NYCZ INTERTRADE
Sp. z o.o. oddział Niepoł omicę nie pobiera wód
powierzchniowych dla swoich celów przemysł owych, spoż ywczychikomunalnych.
I.4.1.1.2. Wody podziemne.
Firma NYCZ INTERTRADE
Sp. z o.o. oddział Niepoł omice nie pobiera wód
podziemnych dla swoich celów przemysł owych, spoż ywczych i komunalnych.
I.4.|.2. Zakup wody z systemu wodociągowego.
Jedynym dostawcą wody jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz Usł ug
Komunalnych3Z - 005 Niepoł omiceul. Droga Królewska 27.
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Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kana|izacji oraz Usł ug Komunalnych; 32 - 005
Niepoł omiceul. Droga Królewska}7 gwarantujedosył iloś ciwody w iloś ci:
a) dla celów socjalnych
Qs,a: 3,15m./dobę
:2,06 mtlh
Qma.rlr
b) dla celów przemysł owych
Qs.a: 34 m,/dobę
c) dla celów poż arowych
Qpoz: l0,0 dcm'/s
I.4.1.3. Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych.
Na terenie zal<ł aduNYCZ INTERTRADE Sp. Z o.o. oddział Niepoł omice w celu
oszczędnoś cizuŻ ywanejwody z|oka|izowano zbiomik retencyjny o wymiarach:

dł ugoś ó
szerokoś ć
gł ębokoś ć
pojemnoś ć

6,0m
3,0m
2,9m,
50,4m3.

Zbiomikten jest posadowionyna gł ębokoś ci
3,5 m ppt.
Zbiornik ten ma na celu przechwytywanie wód opadowych i roztopowych, ich
magazynowanie i wykorzystanie w okresie póż niejszym do celów sanitarnych,
porządkowych' technologicznych i ppoŻ ,.
I.4.2. Gospodarka ś ciekowa.
Na terenie za|<ł adu
p owstają następujące rodzaje ś cieków :
a) ś ciekiprzemysł owe,
b) ś ciekisocjalno _ bytowe,
oraz wody opadowe.
odbiorcą częś ci ś cieków wlworzonych przez NYCZ INTERTRADE Sp. z o.o.
oddział Niepoł omice będzie Za|<ŁadWodociągów i Kanalizacji oraz Usł ug Komunalnych;32
_ 005 Niepoł omiceul. Droga Królewska 27.
I.4.2.1. Ścieki przemysł owe.
Zakł ad posiada wł asną oczyszcza|nię ś cieków przemysł owych (podczyszcza|nia
ś cieków). Scieki przemysł owo alkaliczno _ kwaś ne, chromowe otaz inne powstające
w wyniku procesów technologicznych są poddawane obróbce chemicznej. Końcowym
produktem tej obróbki są ś cieki podczyszczone speł niającewarunki podane przez Za|<tad
Wodociągów i Kanalizacji y Niepoł omicach:
uC
Temp.
35

pH
BZT5
CWZT

6,5-9,5h
520 mgldcm3,
920 mgldcm',

Zaviesina ogólna
375 mgldcm',
Azot ogólny
100 mg/dcm,'
Fosfor ogólny
25 mgldcm''
Ekstrakt eterowy
100 mg/dcm'.
Pozostał e parametry zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictula z dnia
14.07.2006r. (Dz. U. Nr 136 poz.964).
IloŚó ś cieków: ś rednio18 m,/dobę,max. 90 m'/dobę.
Na terenie zakł adu z|oka|izowane jest pięó studzienek technologicznych
kana|izacyjnych. Z szóstej studzienki (ostatniej po zbiorniku ś cieków podczyszczonych )
ś cieki przez przył ącz spł ywają okresowo partiami do zewnętrznej kanalizacji będącej
wł asnoś ciąZakł 'aduWodociągów i Kanalizacji Niepoł omice. W tym miejscu dokonuje się
ciągł ego pomiaru pH, przewodnoś ci oraz strumienia przepł ywu. Zę zbionika ś cieków
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podczyszczonych pobierane są próby do laboratorium chemicznego w celu okreś lenia
zgodnoś ciwł asnoś ciś cieków podczyszczonych z wpaganiami. Próby do badań pobierane
będąze specjalnie przygotowanego (zał oŻ onegoprzez producenta) ,,punktu poboru próbek''.
Punkt poboru próbek będzie zlokalizowany na zbiorniku ś cieków oczyszczonych
nr 3. Analizy pobieranych próbek ś ciekówbędąwykonywane przez Laboratorium zakł adowe.
Wyniki ana|iz będą analizowane pod kątem zgodnoś ci skł adu jakoś ciowego i iloś ciowego
ś cieków z obowiązującymi wymaganiami w tym zakręsie. Kaida partia ś cieków (do 15 m,)
będzie spuszczana do kanalizacji dopiero po akceptacji Zakł adu Wodociągów i Kanalizacji.
otwarcie ś luzy następuje dopiero po odebraniu sygnał u zwrotnego z ZWLK Niepoł omice
akceptującego zrzut ś cieków. Pozwoli to na |00% kontrolę nad ś ciekami spuszczanymi do
kanalizacji miej skiej .
W ruzie skł adu ś cięków nie speł niających wymogów Zakł adów Wodociągów
i Kanalizacji w Niepoł omicach :
1. ś ciekinie zostanąwpuszczonedo kanalizacji miejskiej,
2a, zostanąone zawrócone do ponowrregooczyszczenia lub,
fb. przepompowane do osadnika ś cieków oS w magazynie F, a następnie skierowane
do ponownego oczyszczenia lub,
2c, przewiezione cysterną na specjalistyc zną oczy szcza|nię ś cieków.
Firma NYCZ INTERTRADE Sp. z o,o. jeszcze przed uruchomieniem Zakł adu odzysku
Surowców Chemicznych wraz z oczyszczalnią Scieków Przemysł owych zakupiŁa samochód
posiadający trzy komory o Srrmarycznej pojemnoś ci 24 m, , który w przypadku awarii
instalacji lub braku moż liwoś ciodbioru ś cieków przęz ZakJad Wodociągów i Kanalizacji
w Niepoł omicach z powodów technicznych - przewiezie ś cieki do specjalistycznej,
posiadającej zezwo|enie na odbiór tych ś cieków.
Raport z badania próby kontrolnej ś cieków oczyszczonych na zawartoś ówcześ niej
ustalonych parametrów wykonywany będzie raz na miesiąc i przesył any do ZakJadu
Wodociągów i Kanalizacji w Niepoł omicach.
I.4.2.2. Ścieki bytowe.
Za|<ł 'ad
będzie wytwarzał 'ś cieki bytowe w iloś ci okoł o 1 m3ldobę. obecnie ś cieki
socjalno bytowe odprowadzane sądo kana|izacji miejskiej.
|.4.2.3. Wody z obiegów chł odzących.
W technologiach stosowanych przez NYCZ INTERTRDADE
Niepoł omice nie stosuje się ż adnychobiegów chł odniczych.
I.4.2.4.

Sp. z o.o. oddziaŁ

Wody opadowe.

Na terenie za|<Ładuwykonana jest kanalizacja opadowa odprowadzająca wody
opadowe z dachów i terenów utwardzonych po oczyszczeniu w separatorzedo cieku wodnego
,Na Poręby'' będącego w administracji Gminnej Spół ki Wodnej w Niepoł omicach
i zloka|izowanego od strony poł udniowĄ ZaHadu. Zakł ad posiada aktualne pozwolenie
wodnoprawne na zrzut ś cieków opadowych do cieku ,,Na Poręby'' wydane przez Starostę
Wielickiego 32- 020 Wieliczka ul. Dembowskiego 2 nr pisma OSR.6223-2-20105z dnra 14
listopada 2005 r, wuŻ nedo dnia 14 listopada}}09 r.
Wybudowany zostaŁpodziemny zbiornik retencyjny przechwytujący wody opadowe
i roztopowe. Zbiornik ten o pojemnoś ci50,4 m' z\okalizowany jest w poł udniowo wschodniej
częś ci zakJadu. Zattzymana woda będzie wykorzystywana do celów sanitamych,

Strona9 264

porządkowych, technologicznych i ppoŻ . Pozwoli to zmniejszyÓ pobór wody z ZakŁadu
Wodociągów i Kanalizacji Niepoł omice.
I.5.

Emisje zanieczyszczeń do powietrza

I.5.1. Emisje z podstawowych procesów technologicznych.
iródtaemisji w NYCZ INTERTRADE
Nr
emitora

Sp' Z o,o. oddział Niepoł omice.

Nazwa emitora

Dane charaktervstvczne
ś rednica/ś redn.
wysokoś ć
równoważ na
lm n.n.t.l
lmml

ZAI<ŁADoDZYSKU suRowcow c HEMICZNYCH
WRAZ Z 0CZY1ZCZALNIA Ścrnrow pRZEMYSŁowYcH
Instalacia IPPC
Oczyszczalni Scieków i ha|i

E- I

Wentylacja hali
Odzysku

F.-f

odcią gz reaktorówRl, R2' R3, R4, R5 iEl

I1,0

E-3

odciąg z reaktorówEf,E3,E4

I1,0

F,-4

odciąg z elektrolizerow

i E5

[1 , 0

I1,0

800x 400
635
f00 xf00
ff5
200x 200
2f5
300x 300
340

Instalacie pomocnicze

E-7
E-8
E-9
E-10
E- 11
E- tf
E- 13

Kotł ownia s.azowa
Dygestorium

I1,5
10,5

Dvsestorium
Dysestorium
Dvsestorium
odciąs z spektrofotometru
AAS

l0.s

Odcias z szafv na odczvnniki
Wentylacja awaryjna magazynu na odczynniki
chemiczne
Wentvlacia osólna laboratorium

E-t4
E- 15
E - l 6 WenWlaciaWC
E-t7

Wentylacja pomieszczeń biurowych

10, 5
10, 5
10, 5

250
f00
200
f00
f00

100

l0.s

200

10, 5
10, 5
10, 5

150
500
100

10, 5

100

|.5.2. Emisje z procesów pomocnicrych.
Emisja z procesów pomocniczych to gł ównie emisja zanieczyszczen z kotł owni,
a takie emisja związkow chemicznych z laboratorium chemicznego związana z wykonywaniem analiz.
Emisja zanieczyszczen z laboratorium chemicznego charakteryzuje się duŻ ą
róż norodnoś cią oraz bardzo mał ą wartoś cią (niemierzalną - ponizej wykrywalnoś ci
stosowanymi metodami ). Zuiycie odczynników wynosi rzędu do kilku kg na rok. Analizy
wykonywane są w fazie ciekł ej, a więc z tego powodu emisja do atmosfery jest ś ladowa.
Zanieczyszczenia gazowe zlaboratorium sąodprowadzanę do atmosfery emitorami:
a) z dygestoriówemitoryE _ 8, E _9,E_ 10 i E _ l1,
b) E - 12 odciryz spektrofotometruAAS,
c) E - 13 odciąg z szafy na odczynniki chemiczne,
d) E _ 15 wentylacja ogólna laboratorium.
Ponadto zamontowanajest wentylacja awaryjnazmagazynu na odczynniki chemiczne.
W przypadku rozlania się cieczy jest ona wł ączananaokres usunięcia zagroż zenia.
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I.5.3. Emisje zezbiorników i magarynów.
Na terenieNYCZ INTERTRADE Sp. z o.o. znajduje się 18 zbiorników speł niających
róŻ ne fuŃcje. Sł uzą one do chwilowego przechowywania pół produktów przetwarzanych
w procesach chemicznych lub tPŻ do magazynowania surowców i produktów. Pojemnoś ó
zbiorników wynosi od 3 do 19 m,.
Emisja zę zbiomikow magazynowych następuje jedynie podczas ich napeł niania.
Wówczas przez odpowietrzenia do atmosfery przedostają się pary roztworów. Ponieważ
wszystkie przechowywane substancje posiadają temperaturę bliską otoczeniu pręż noś ćpar
jest bardzo niska, a więc niska jest emisja zarieczyszczeń.
Zanieczyszczenie emitowane ze zbiorników ZbI do Zbl3 są usuwane ptzy pomocy
wentylacji ogólnej emitorem E - 1.
Zbiorniki ZbI4, ZbIs, Zb|6 i ZbI7 znajdującesię w magazynie (budynek G) sł uż ądo
magazynowania kwasu siarkowego (ZbI6 i ZbI7) oraz do magazynowania roztworów soli
nieorganicznych (Zb I 4 i ZbI 5).
I.5.4. Emisje niezorganwowane.
Gł ównym ź todł ęmniezorganizowanej emisji zanieczyszczeń pył owo - gazov\rychna
Sp. z o.o. oddział Niepoł omice są ś rodki transportu
terenie NYCZ INTERTRADE
(samochody cięż arowe i osobowe poruszające się po terenie zakł adu). Na terenie zakł adu
znajduje się parking na samochody osobowe usytuowany przez budynkami A, B i C.
Pojemnoś ćtego parkingu wynosi 10 samochodów osobowych. Na teręnie zakł adu są dwa
miejsca parkingowe na samochody sł uż ącedo transportu odpadów.
I.6.

Emisja hał asu.

NYCZ INTERTRADE Sp. z o.o. oddział Niepoł omice wraz z wszystkimi obiektami
poł oż onyjest w strefie przemysł owej oddalonej od centrum Niepoł omic o okoł o 2,5 krn
w kierunku pół nocno - wschodnim. W Ę onie zakJadusą obowiązujące uregulowania prawre
w zakresie sposobu zagospodarowania i wykorzystywania terenu. Zgodnie z wypisem i
wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepoł omice
analizowany zakŁadjest poł oż onyw terenie oznaczonym symbolem lPT tj. tereny zabudowy
produkcyjno - technicznej.Dział ki, na których z|oka|izowanyjest NYCZ INTERTRADE Sp.
Z o.o. oddział Niepoł omice gtaniczy jedynie z terenem lPT lub zPU ti. tereny zabudowy
produkcyjno _ usł ugowej.
I.6.1. okreś lenie dopuszcza|nych oraz progorvych wańoś ci hał asuw ś rodowisku.
Z uwagi na sposób zagospodarowania przestrzenrtegooraz fimkcję, tereny w zasięgu
oddział ywania zaHadu nie są chronione akustycznie.
I.6.2. Charakterystyka akustyczna obiektu . Inwentaryzacja ź róde|hał asu.
Podstawowymi utządzeniarni determinującymi emisję hał asu do ś rodowiska są
instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne obiektów firmy, a takż zetransport samochodowy
(rozł aduneki zał adunekmateriał ów).
. Specyfikacja obiektów i ź ródeł istotnychpod względem emisji hał asudo Środowiska.

U ruądzenie, or az j ego lokalizacj a
Wentylatorownia - wentylacj a hali galwanizemi

S t r o n al l 2 6 4

B

Wentylator ś cienny_ wentylacja trawialni

X

x

Wanny galwaniczne ( zał aduneki rozł adunek)

X

X

Eir
Cykl pracy
U rządzeni% or az j ego lokalizacj a

Wentylatorhali odzysku
Wentylatorodciągowyz reaktorówRl, R2, R3, R4, R5 i El
Wentylatorodciągowyz reaktorówE2,E3, E4, E5 i E6
Wentylator odciągowy z eLektro|izerówEL1, ELZ,EL3 iEL4
C entrala klimaty zacyj na - Labo ratorium Chemi czne
I.7.

Pora
dzienna

Pora nocna

x
x

X

x

X

X

X

X

x

Gospodarkaodpadami.

Gospodarka wytwarzanymi odpadami powstającymi w wyniku eksploatacji instalacji,
prowadzona będzie zgodnie z przepisarrti ustawy - Prawo ochrony ś rodowiskaoraz ustawy
o odpadach, a takie aktami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. W realizowanych
procesach produkcyjnych przestrzęganębędą zasady minimalizacji odpadów, a postępowanie
z fiwarzanymi
odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami
okreś lonymi w procedurach systemu zarządzania jakoś cią i ś rodowiskiem. Częś ćodpadów
będzie podawana odzyskowi we wł asnym zakresie' ponadto na podstawie odpowiednich
umów odpady przekazywane będą wyspecjalizowanym firmom zevtnętrznymdo odzysku lub
unieszkodliwienia. Podmioty te posiadają niezbędne uprawnienia.
I.8.

Moż liwe warianty funkcjonowania instalacji i urządzeń.

Instalacje zainstalowane w NYCZ INTERTRADE
Sp. z o.9. oddział Niepotomice
Zakł ad odzysku Surowców Chemicznych wraz z oczyszcza|nią Scieków Przemysł owych
pracują wedł ug bieŻ ącego zapottzebowania na ptzetwaruanie odpadów wł asnych
(wytwarzanych w Za|<ł adzięPokryó ochronnych ) jak i dostarczanych z zewnątrz. Podstawą
do oszacowania wariantów pracy instalacji jest prowadzona ana|iza rynku pod kątem
zapottzebowania na odzysk i unieszkodliwianie odpadów. Na tej podstawie ustalone zostają
warunki pracy instalacji (rodzaj i częstoś ćprodukcji, czas trwania przercbu okreś lonego
rodzaju odpadów itp.).
I.8.1. Wariantowe moż liwoś ciwykorzystania instalacji iurządzeń podstawowych.
W przypadku instalacji zainstalowanych w NYCZ INTERTRADE Sp. z o.o. oddział Niepoł omice, nie ma moż liwoś ciwykorzystywania ich do vrytwarzania innych produktów niz
te, które będą obecnie pr zetwar zane.
I.8.2. Parametry pracy instalacji i urządzeń przy normalnej i zmniejszonej wydajnoś ci
produkcji.
Instalacja moŻ ęjedynie pracować zgodnie z warunkami okreś lonymiw Instrukcjach
i Procedurach okreś lających pracę instalacji. Urządzenia mogą jedynie pracowaó
z wydajnoś ciąnominalną. Wielkoś ć produkcji moze byó jedynie uzależ mionaod wydajnoś ci
zainstalowanych urządzeń w liniach technologicznych. Parametry pracy podczas produkcji są
ś ciś le
okreś lonei musząbyć bezwzględnie przestrzęgane.Nie ma moż liwoś cipracy instalacji
niezgodnie z zał oŻ onymiparametrami pracy.
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I.8.3. Parametry pracy w warunkach odbiegających od normalnych.
W przypadku instalacji zainstalowanych w NYCZ INTERTRADE Sp.
z o,o. oddział
Niepoł omice, nie ma mozliwoś ci pracy instalacji w warunkach odbiegają"y"i,
od normalnych.
il.
il.l.

Ustalam rodzaje, iloś ci oraz warunki wprow adzania zanieczyszczeń
do powietrza
z Zak|adu NYCZ INTERTRADE Sp. z o.o. oddział Niepoł omice :
Parametry emitorów i dopuszczalna wielkoś ćemisji:

Nazwa emitora

Nr
Czas
emitora pracy

Stęż enie

Natęż .
przepł

[mdmt"]

1mr"/h1 xIkg/h
10-31 IMglrok]

Zaniecryszczenie

Emisia
godz.

toczna,

Zakł ad od zysku Su rowców C hemicznych wrazzO czyszcza|nią Ścieków
Przemvsl orvych
pyle zawiesz.
Cr-'w
Wentylacjahali
0, 010
E-1
7860
ls 000 0 . r 5 0 0, 0012
Oczyszczalni
Cr-" w pyle zawiesz.
0.001
0, 015 0,0001
Scieków i hali
Sn w pyle zawiesz.
0. 010
0 , 1 5 0 0,0012
Odzvsku
Znw pyle zawiesz.
0,050
0.750 0,0059
Ni w pyle zawiesz.
0,020
0.300 0,0024
chlorowodór
f.00
30.0
0.2358
kwas siarkowv
1, 60
24.0
0,I gg6
pvłPM10
0,f0
3.00
0.0236
węglow. a|ifatvczne
2,50
175
0,2948
pyle zawiesz.
odciąg
0,050
0,075
0,0003
B,-2
4080 Cr-'w
I 500
Cr-" w pyle zawiesz.
0,00s
z reaktorówRl,
0.007 0,0001
Sn w pyle zawięsz.
0,050
R2, R3, R4, R5
0,075 0.0003
Znw pyle zawiesz.
iE1
0,1f0
0 . r 8 0 0,0007
Niw pyle zawiesz.
0,050
0.075 0,0003
chlorowodór
r0.0
15, 0
0,0612
kwas siarkowv
6,00
9,00
0.036'1
pył PMl0
5.00
7.s0 0,0306
pyle zawiesz.
Cr-'w
odciąg
0.075
0,
112 0,0005
E-3
4080
l 500
Cr-" w pyle zawiesz.
0,007
zreaktotów E2,
0 , 0 1 1 0,0001
Sn w pyle zawiesz.
0.075
83,E.4,E5 i E6
0 . 1L2
0.0005

odciąg
z elektrolizerów

E-4

7860

Znw py|ę zawiesz.
Cu w pyle zawiesz.
Ni w pyle zawiesz.
ch|orowodór
kwas siarkowv
pył PMl0
węglow. alifaĘ czne
Sn w pyle zav,tiesz.
Znw pyle zawiesz.
Cu w pyle zawiesz.
Ni w pyle zawiesz.
kwas siarkowy

pył PMl0
węglow. a|ifatyczne

0,200

0,300
0,112

0.075

0,07s
10.0
6,00
1. 50
10,0
0, 100

0,200
0,600
0,200
20,0

3,00

2s"0

0.1r2
15. 0
9.00

2.25
5 500

15. 0
0,550
l,l0
3, 30
I,l0
ll0

l ó, 5
137.5

0,00r2
0,0005
0.0005
0.0612
0,0367
0,0092
0.0612

0,0043
0,0096
0.0259
0,0096
0.8646
0.1297
l,0808
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II.2.

Emisja roczna z instalacji:
Zanieczyszczenie

E m isj a zanieczy szczenia

chrom ( Cr*3) w pyle zawieszonym PMl0
chrom ( Cr*6) w pyle zawieszonym PM10
cyna ( Sn) w pyle zawieszonym PM10

0.0020

pył zawieszonvPM10

0.0001
0,0063
0,0164
0,0264
0,0118
0"3582
1.1266
0.1931

węslowodorv alifatvczne

r.4368

cynk ( Zn)w pyle zawieszonymPM10
miedź ( Cu) w pyle zawieszonYmPM10
nikiel ( Ni ) w pyle zawięSzonymPM10
chlorowodór

kwas siarkowv

IIII. Ustalam warunki prowadzenia dział alnoś ciw zakresie wytwarzania odpadów
pwzez NYCZ INTERTRADE
Sp. z o.o, ul. Pł k. Dąbka 8c, 30.732 Kraków
w zrviązku z eksploatacją instalacji do odrysku i unieszkodliwiania odpadów
niebezpiecznych i innych nź niebezpieczne zlokalizowanej w Niepoł omicach prry
ul. Grabskiej 15A:

ilr. . Ustalam rodzaie i iloŚci odpadów dopuszczonych do wvtwarzania w ciagu roku:
Kod
odpadu
Odpady niebezpieczne

Lp.
1

2.
a
J.

130502 Szlamy z odwadniania olejów w separatorach
130s 06 o|ej z odwadniania olejów w separatorach
t 50 1 l 0

4.

t5 0202

5.

t 602 13

6.

I 6 02 1 5

7.

1902 05

8.
9.
l0

190207

1l

Rodzaj odpadu

ci
opakowaniazawierĄącepozostał oś substancj
i
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
(np.ś rodkami
ochronyroś linI i II klasy toksycznoś ci
bardzotoksvcznei toksvczne)
Sorbenty, materiał yfiltracyjne (w tym filtry olejowe
nie ujęte w innych grupach),tkaniny do wycierania
(np. szmaty, ś cierki)i ubrania ochronne
zanieczy szczone substancjami niebezpie cznymi
(np. PCB)
ZuŻ yteltządzeniazawierająceniebezpieczneelementy
innenizwymienionew 16 0209 do 16 0212
Niebezpieczne elementy lub częś ciskł adoweusunięte
zzuivtychurządzen
Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów
zawierai ącę substanci e nieb ezpieczne
Cleje i koncentraty z separacji

1 90 2 t l [nne odpady zawierającesubstancjeniebezpieczne
1908 06 Nasycone |ub zuŻ yteŻ ywicej onowymienne
RoŹwory i szlamy zrcgeneracjiwymienników
1908 07
ionitowych

Iloś óodpadu
IMe/rokl

r20
240
f0

10

0,01
I

1720

r000
r00
l0
300
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odpady inne niż niebezpieczne

1 2 . t 5 0 10 1 Opakowaniaz papierui tektury
1 3 . t 5 0 1 02 Opakowania z tw orzyw sztucznych
1 4 . l s 0 10 3 Opakowaniaz drewna
15.

l 5 0 104 Opakowaniazmetali

t7.

Sorbenty, materiał yfiltracyjne, tkaniny do wycierania
1502 03 (np. szmaty, ś cierki)i ubrania ochronne inne niż
wymienione w 15 02 02
160r 22 Inne nie wymienione elementy

18.

t7 040s Zelazo i stal

16.

19.

20.
2I

Wstępnie przemieszane odpady skł adającesię
wył ącznie z odpadów innych nizniebezpieczne
Szlamy z ftzykochemicznej przeróbki odpadów inne
1902 06
niż wvmienione w 19 02 05
1902 99 Inne nie wymienione odpady

t9 02 03

30
100
50
200
20
50
50

s00
4000

100

III.2. Miejscem wytwarzania odpadów vtyszczególnionych w punkcie III.1. sentencji
niniejszej decyzji będzie NYCZ INTERTRADE
Sp. Z o.o. oddział Niepoł omice'
ul. Grabska I5A, 32-005 Niepoł omice
iródł em powstawania odpadów będą procesy odzysku i unieszkodliwiania odpadów
prowadzone w NYCZ INTERTRADE Sp. z o.o. oddział Niepoł omice, ul. Grabska 15A'
32-005 Niepoł omice. Ponadto odpady będą powstawał y w wyniku dział alnoś cizwięanej
z obsł ugą instalacji i vrządzeń do odzysku odpadów np. w wyniku czyszczenia, konserwacji
i napraw maszyn i urządzen, a takie wymiany urządzeń elektrycznych i elektronicznych
w tym zuŻ ytych ś wietlówek.
W zakł adzie prowadzone będą następujące procesy odzysku i unieszkodliwiania
odpadów:
1. odzysk odpadów metodą elektrolizy, w wyniku czego otrzymywane będą metale
Ni, Zn, Sn, Cu oraz oĘ ady o kodach 16 0I 22 (zuŻ yteanody), 19 02 05 i 19 02 06
(szlamy zftzykochemicznej przeróbki odpadów) - PROCES R4,
2. odzysk odpadów w postaci baterii i akumulatorów metodą elektrolityczną
prowadzący do otrzymania metali: Ni, Zn oraz odpadów o kodach 19 02 06 (szlamy
z ftzykochemicznej przeróbki odpadów i |9 02 03 (odpadowy siarczan potasu),
190299 (plastikowe utuliny baterii) oraz 19 02 05 i 19 02 06 (szlamy
zftzykochemicznej przeróbki odpadów) - PROCES R4,
3. odzysk odpadowych kwasów, zasad i soli w procesie filtrowania na kolumnach
jonowymiennych w wyniku częgo powstawać będą sole metali oraz odpady o kodach
19 0f 05 i 19 02 06 (szlamy z ftzykochemicznej przeróbki odpadów), 19 08 06
(nasycone |ub zuŻ yte ż ywice jonowymienne) oraz 19 08 07 (roztwory i szlamy
z regeneracji wymienników j onitowych) - PRoCEs R4,
4. odzysk odpadowych emulsji olejowych, w wyniku którego powstawać będą odpady
o kodzie 19 02 07 (oleje i koncentraty z separacji) oraz 19 02 05 (szlamy
zftzykochemicznej przeróbki odpadów) _ PROCES R14,
5. odzysk odpadów w postaci rozpuszcza|ników w procesie mikrofiltracji, w wyniku
czego powstawać będą glikol etylenowy, gliceryna, etanol i metanol oraz sz|amy
zftzykochemicznej przeróbki odpadów (odpady o kodach 19 02 05 i 19 02 06) _
PROCES R2.
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6. unieszkodliwianie odpadowych kwasów zasad i soli w procesie fizykochemicznej
przeróbki odpadów w wyniku czego powstają ś cieki,które będą odprowadzane do
kanalizacji miejskiej, odpady o kodach 19 02 05 i 19 02 06 (szlamy
zftzykochemicznej przeróbki odpadów) - PROCES D9'
7. unieszkodliwianie odpadów w postaci rozpuszcza|ników, w wyniku czego powstają
ś cieki' które będą odprowadzanę do kana|izacji miejskiej, oraz odpady o kodach
19 02 03 (odpadowe rozpuszczalniki) 19 02 05 i 19 02 06 (szlamy
zftzykochemicznej przeróbki odpadów), a takŻ e 19 08 06 (nasycone lub zuiyte
Ż ywice jonowymienne) i 19 08 07 (roztwory i szlamy Zregeneracji wymienników
jonitowych) - PROCES D9.
III.3. Ustala się następującesposoby gospodarowania wytwarzanymi odpadami:
Wytwarzane odpady będą w miarę moż liwoś ci poddawane odzyskowi we
wł asnym zakresie. W przypadku braku takiej moż liwoś ci odpady będą przekazywane
innym posiadaczom odpadów, posiadającym stosowne zezwo|ęnia (pozwolenia)
wtaś ciwego organu na prowadzenie dział alnoś ci w zakresie gospodarowania tymi
odpadami, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W pierwszej kolejnoś ci
odpady będą przekazywanę do odzysku lub, w przypadku braku moż liwoŚci ich odzysku,
do unieszkodliwiania.
We wł asnym zakresie mogąbyć wykorzystywane:
odpady o kodzie 13 05 06 - w procesie odzysku odpadowych emulsji olejowych procesR14.
odpady o kodach 19 02 05 i 19 02 06 - w procesie odzysku nakolumnach
jonowymiennych. Warunkiem odzysku tych odpadów jest odpowiedni skł ad
chemiczny uzasadniający ich wykorzystanie.
Transport odpadów do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania,będzie realizowany
we wł asnym zakresie przez NYCZ INTERTRADE Sp. Z o,o. |ub przez wyspecjalizowane
firmy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami' w sposób nie powodujący
zagroŻ eniadla ś rodowiskai zdrowia ludzi
III.4. Wskazanie miejsca i sposobu magazynowania wytwarzanych odpadów:
Wytwarzane odpady, do czasu ich odzysku we wł asnym zakresie |ub przekazania
innym posiadaczom odpadów' magazynowane będą na terenie, do którego Wnioskodawca
posiada tytuł prawny,tj. natęrenieNYCZ INTERTRADE Sp. z o.o. oddział Niepoł omice,ul.
Grabska |5A, 32-005 Niepoł omice w odpowiednio przystosowanych, oznaczonych oraz
wydzielonych do tego celu miejscach. odpady będą magazynowane w sposób selektywny
w stosownych pojemnikach, odpowiednich do postaci i wł aś ciwoś cimagazynowanego
odpadu. odpady niebezpieczne będą magazynowane w wydzielonych boksach w magazynie
odpadów niebezpiecznych, odpady inne niż niebezpieczne będąmagazynowane w magazynie
odpadów innych niŻ niebezpięczne (wiacie).
Koniecznoś ó magazynowania odpadów w Spół ce wynika z procesów
technologicznych oraz organizacyjnych i nie będzie przek'raczaĆ terminów uzasadnionych
zastosowaniem tych procesów, tj. nie dł uż ej niz przęz okres 3 |at dla odpadów
przęznaczonych do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjątkiem skł adowania,otaz nie dł uż ej
niŻ przez okres 1 roku dla odpadów przeznaczonych do skł adowania.
Szczegół owy sposób magazynowania wytwarzanvch odpadów:
Szlamy z odwadniania olejów w separatorach - kod: 13 05 02 - w krytych
samozał adowczychkontenerach' na betonowym podł oż u'
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o|ej z odwadnianiaolejów w separatorach- kod: 13 05 06 - w paletopojemnikach,
na betonowej tacy,
opakowania zawierĄące pozostał oś ci substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. ś rodkami ochrony roŚlin I i II klasy toksycznoś ci bardzo
toksyczne i toksyczne) - kod: 15 01 10 - w opakowaniach jednostkowych
po odczynnikach lub w krytych kontenerach samozał adowczych'
Sorbenty, materiał y filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach),
tkaniny do wycierania (np. szmaty, ś cierki) i ubrania ochronne zanieczyszczorte
substancjaminiebezpiecznymi (np. PCB) - kod: 15 02 02 - w workach z tworzywa
sztucznego umieszczonych w pojemnikach,
ZuŻ yte wządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione
w|602 09 do 16 02 12 - kod: |6 02 13 - ś wietlówki w tekturowych
opakowaniach, monitory luzem, pozostał eodpady w oznakowanych pojemnikach,
Niebezpieczne elementy lub częś ciskł adoweusunięte zzuiytychurządzen - kod:
160215- wpo j e mni k a c h,
Szlamy z ftzykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje
niebezpieczne - kod: 19 02 05 - w krytych kontenerach samozał adowczych,
Oleje i koncentraty zseparacji - kod: 19 02 07 - w beczkach metalowych
umieszczonych na betonowej tacy,
Inne odpady zavtierające substancje niebezpieczne - kod: 19 02 II w beczkach
metalowych umieszczonych na betonowej tacy,
Nasycone lub zuiyte iywicejonowymienne - kod: 19 08 06 - w zamykanych
pojemnikach,
Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych - kod: 19 08 07 w paletopojemnikach na betonowej tacy oraz w krytych kontenerach
samozał adowczych,
Opakowania z papieru i tektury - kod: 15 0l 01 - w workach z tworzywa
sztucznego, lub luzem powiązane w stosy,
Opakowania z tworzyw sztucznych - kod: 15 0l 0f - w workach z tworzywa
sztucznego, lub luzem powiązane w stosy,
Opakowania z drewna - kod: 15 01 03 - Iuzem,
Opakowaniazmetali - kod: 15 0l 04 - w pojemnikach,
Sorbenty, materiał y filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ś cierki)
i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02 - kod: 15 02 03 - luzem lub
w workach z txorzywa sztucznego,
Inne nie wymienione elementy- kod: 16 0122 - na paletach,
Ż ęIazoi stal - kod: 17 04 05 - luzem,
Wstępnie przemieszane odpady skł adającesię wył ącznie z odpadów innych niż
niebezpieczne - kod: 19 02 03 - w beczkach plastikowych umieszczonych na
betonowym podł oż u,
Szlamy zflzykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05 kod: 19 0f 06 - w krytych kontenerach samozał adowczychna betonowym podł oż u
Inne nie wymienione odpady - kod: 19 02 99 umieszczone w kontenerach
metalowvch.
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Ustalam warunki prowadzenia dział alnoŚci w zakresie odrysku i unieszkodliwiania
Sp.
odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w NYCZ INTERTRADE
z o.o. oddział Niepoł omice' przy ul. Grabskiej 15A.

Iv.

IV.l. Proces odzysku odpadów metodą elektrolizy. w wvniku czego otrzymywane będa
metale Ni. Zn. Sn, Cu - PROCES ODZYSKU R4 - recvkling lub regeneracia
metali i nviazków metali
Iv.1.1. Ustalam rodzaje i iloŚci odpadów dopuszczonychdo odzysku w ciąeu roku:

Lp.

Kod
odoadu

I

03 01 80*

2.

0 30 l 8 1

a

).

030201*

4.

03 02 04*

5.

03 02 05*

0 60 10 1 x
06 01 02*
06 01 05*
06 03 13*
0 60 3 1 5 *
06 04 05r
1 2 . 1 0 1 00 3

6.
7.
8.
9.
10.
1l

1 3 . 1 0 1 00 9 r
14.

1 01 01 0

1 5 . 1 01 0 1 1 x
16.

1 0l 0 I 2

1 7 . 1 10 1 0 9 *
1 8 . 1 10 1 9 8 x
19. rI 02 02*

Rodzaj odpadu
odpady z chęmicznej przeróbki drewna zawierające
substanci e niebe zpie czne
odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierĄące
inne niż wymienione w 03 01 80
Srodki do konserwacji i impregnacji drewna nie
zawier ai ące związków ch 1orowc oor ganicznych
Nieorganiczne ś rodkido konserwacji i impregnacji
drewna
Inne ś rodkido konserwacji i impregnacji drewna
zawieraiące substancie niebezpieczne
Kwas siarkowy i siarkawy
Kwas chlorowodorowy
Kwas azotory iazotawy
Sole i roztwory zawierającemetale cięż kie
Tlenki metali zawierającemetale cięż kie

odpady zawierająceinne metalecięż kie
Zgary i iuŻ Ie odlewnicze
PyŁy z gazów odlotowych zawierającesubstancje
niębezpieczne
PyŁy z gazów odlotowych inne niz wymlenlone
w101009
lnne cząstki stał ezawierającesubstancje
niebezoieczne
lnne cząstki stał eniz wymienione w 10 10 11
Szlamy i osady pofiltracyjne zau,ierającesubstancje
niebezpieczne
lnne odpady zau,ieraj ące substancje niebezp i eczne
Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i
setYt)
odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy
odpady z hydrometalurgii mtedzi zawiera1ące
substancie niebezpieczne
odpady z hydrometalurgii miedzi inne ntż
wvmienione w 11 02 05

20.

rr 0203

2r.

1 10 2 0 5 *

22.

Lr 02 06

23.

1 10 5 0 1 Cynk twardy

Iloś ćodpadu
lMe/rokl

1000
1000
1000

r000

r000
2000
2000
2000
3000
3000
3000
2000
2000
2000
1000
1000
2000

r000
r000

s00
1000

r000
s00
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24.
25.

1 10 5 0 2 Popiół cynkowy
l 1 0 5 0 3 * odpady stał ez oczyszczania gazow odlotowych
26. 1 l 0 5 0 4 * Ż uŻ ytytopnik
27. 120r 03 odpady ztoczenia i pił owania mętali nieielaznych

28.

t2 0r 04

Cząstki i pył y metali nieŻ e|aznych
Szlamy z obróbki metali zawierającesubstancje
29. 12OI 14*
niebęzpiecznę
Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione
30. 1 20 r t 5
w120I14
3 1 . 1 60 1 l 8 Metale nieŻ e|azne
Elementy usunięte z zuż ryty
ch ut ządzen tnne ntż
32. 1 60 2 t 6
wvmienionew 16 0215
ZuŻ ytekata|izatotyzawierająceniebezpiecznemetale
aa
JJ.
l6 08 02* przeiś ciowe
lub ich niebezpiecznę zwiazki
ZuŻ ytekata|izatoryzawierającemetaleprzejś ciowe
34. l6 08 03x
lub ich zwiazki inne niż wvmienione w 16 08 02
ZuŻ ytekata|izatorystosowanedokatalitycznego
3 5 . 1608 04 krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wył ączeniem
16 08 07)

36.

t6 08 07*

37.
38.

1704 04
1704 06

ZuŻ ytekatalizatory zanieczyszczonesubstancjami
niebezoiecznvmi
Cynk

Cyna
Odpady metali zanieczy szazone substancjami
39. r7 04 09*
niebezpiecznvmi
Szlamy z ftzykochemicznej przeróbki odpadów
40. 190205*
zautieraiącesubstancie niebezpieczne
41. T9 1 002 odpady metali nieŻ elaznych

42.

I 9 I 2 03 Metale nieŻ e|azne
*odpady niebezpieczne

1000
1000
1000
2000
1000
1000
1000
2000

200
1000

1000
1000

1000
1000
1000
1000
2000

200
200

Procesowi odzysku będąpoddawane odpady stał ei ciekł e zawierającenastępujące
metale: miedź (Cu), nikiel (Ni)' cyna (Sn) i cynk (Zn).
prowadzenia
IV.1.2.Miejscem
dział alnoś ci w
zakresie
odzysku
odpadów
punkcie
vlyszczególnionych w
Iv.1.1. sentencji decyzji będzie NYCZ INTERTRADE
Sp. z o.o. oddział Niepoł omice,ul. Grabska 15A, 32-005Niepoł omice.
odzysk odpadów będzie prowadzony w ęlektrolizerach przeponowych. Dodatkowo
w procesie wykorzystywane będąreaktory chemiczne oraz zbiomiki i pompy.
Iv.1.3.

Szczegół owy opis metody odzysku odpadów

Proces będzie się skł adał z dwóch etapów, tj. przygotowania roztworu do elektrolizy
oruz przeprowadzenia elektrolizy roztworów zawierających dany metal. odpady będą
wykorzystywane selektywnie, w za|eŻ noś ci
od zawartoś cidanego metalu, osobno odpady
zawierĄące Ni, osobno Cu, osobno Zn, osobno Sn. Warunkiem prowadzenia procesu
elektrolizy jest prawidł owe przygotowanie roŹworów poddawanych temu procesowi'
tj. oczyszczenie go z zanieczyszczeń mechanicznych (cząstek stał ych).
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odpady stał e przeprowadza
azotany, przez rozpuszczanie
azotowym). Następnie roztwór
z kwasem siarkowym. W wyniku

się w sole rozpuszczalne tj. chlorki lub siarczany lub
ich w odpowiednim kwasie (solnym siarkowym,
rozpuszczonych odpadów poddawany będzie reakcji
tego procesuzachodzi reakcja chemiczna

MeR + HzSoł : MeSoą + H2R
gdzie:
Me - metal poddawany odzyskowi tj. nikiel' cynk, cyna lub miedŹ.
R - reszta kwasowa.
otrzymane związki (w za|eŻ noś ciod uiytych do procesu odpadów tj. siarczanu niklu
NiSo4 lub siarczanu miedzi CuSoł lub siarczanu cynku ZnSOą lub siarczanu cyny
SnSoa) poddaje się procesom filtracji i zagęszczania w celu otrzymania czystego
elektrolitu o odpowiednim stęż eniu pozbawionego cząstek stał ych. W wyniku
przeprowadzonej fitracji powstawaó będą szlamy (odpady o kodzie 19 02 05 i 19 02 06)
oraz przy gotowany do procesu elektrolizy elektrolit.
odpady ciekł e w celu uzyskania czystego elektrolitu poddaje się procesowi filtracji i/ lub
zagęszazania, a następnie dział arlia kwasem siarkowym w celu otrzymania siarczanów
odpowiednich metali. W wyniku filtracji powstawać będą szlamy (odpady o kodzie |9 02
05 i 19 02 06.
Kwas (elektrolit) do zasilaniaprzestrzeni anodowej pobierany jest pompąze zbiornika. Po
elektrolizie zuŻ yty elektrolit będzie kierowany do zbiomika w celu uzyskania kwasu
o odpowiednim stęż eniui powtórnego wykorzystania w procesie elektrolizy.
Przygotowany elektrolit przepompowuje się do elęktrolizera, gdzie zostaje poddany
procesowi elektrolizy. W tym przypadku ęlektrolitem są roztwory wodnę zawierające
sole:
a) siarczan niklu,
b) siarczan cyŃu,
c) siarczan miedzi,
d) siarczan cyny.
Sole te w ś rodowiskuwodnym ulegajądysocjacjitj. rozpadowi na jony (ony dodatnie_
kationy i jony ujemne - aniony ).
Dysocj ację przedstawiają reakcje chęmiczne:
NiSoł : Ni*2+ Soł -2
ZnSoł :Zn*2 + Soą .2
CuSoł : Cu*2+ Soł .2
SnSoł : Sn*2+ Soł -2
Podczas procesu elektrolizy następuje migracja jonów powodowana przepł ywem prądu
elektrycznego przez elektrolit. Po wł ączeniuprądu stał ego:
a) ujemnie nał adowanecząstki ( aniony Soł .,) podĘ ajądo anody, gdzie oddająelektrony
(proces anodowy) i pobierając zwody otaczającejanodę wodór wydzielająsię w postaci
kwasu siarkowego,
b) dodatnio nał adowanecząstki (kationy Zn*z,sn*z,Cun2, Ni*z; wędrujądo katody, gdzie
pobieraią elektrony i wydzielają się na katodzie w postaci czystegometalu.
np. Cu." ł 2 e-: Cu (metal w postaci stał ej).
Wskutek tych procesów stęż eniekwasu siarkowego w postaci zdysocjonowanej wzrasta
(wzrasta stęż eniejonów H* i Soł -2).
Elektrolizer wyposazony jest w dwie elektrody: elektrodę ujemną (katodę) oraz elektrodę
dodatnią (anodę).
W za|einoś ci od skł adu elektrolitu oraz sposobu prowadzenia procesu elektrolizy
(natęż enieprądu' temperatura,rodzaj katody) na katodzie otrzymywane będą metale:
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a) w postaci litej, sprzedawane razem z materiał emkatody lub po mechanicznym zdjęciu
metalu zkatody,
b) w postaci proszków lub pł atków, zdejmowane mechanicznie z katody po osiągnięciu
odpowiedniej gruboś ciwarstwy osadzonego metalu.
Katody na których są osadzane metale dobierane będą w zależ noś ciod odzyskiwanego
metalu - będąto blachy niklowe, miedziane, cynkowe lub aluminiowe.
Anody stanowió będąblachy oł owiane,grafitowe tytanowe lub stalowe platynowane.
okresowo anody będąwymieniane na nowe.
W czasie elektrolizy w przestrzeni anodowej znajduje się kwas siarkowy, którego
stęż enieroś niewraz z czasem prowadzenia procesu elektrolizy.
Efekt końcowY
Efektem końcowym jest uzyskanie następującychmetali
Miedź . CAS*.7440-50.8
Nikiel - CAS- 7440-02-0
Cyna - CAS- 7440-31-5
Cyrk - CAS- 7440-66-6
oprócz odpadów o kodach 19 02 05 i 19 02 06 w procesie powstają takze zuż zyle
anody odpad o kodzie 1,601,22.
IV.2.Proces odzvsku odpadów w postaci baterii i akumulatorów metoda elektrolizy.
w wvniku czego otrzvmvwane będa metale Ni. Zn. Sn. Cu . PROCES ODZYSKU
R4 - recyk|ing lub regeneracia metali i zwiazków metali
IV.2.1.Ustalam rodzaje i iloś ciodpadów dopuszczonych do odzysku w ciągu roku:

Lp.
I

2.
J.

4.
5.
6.
7.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

0 6 0 1 0 l * Kwas siarkowy i siarkawv
06 01 02x Kwas chlorowodorowv
06 02 03* Wodorotlenek amonowv
06 02 04* Wodorotleneksodowyi potasowy
1606 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
1606 04 Bateriea|ka|iczne(zwył ączeniem16 06 03)
16060s Inne bateriei akumulatorv

Iloś ćodpadu
lMs/rokl

2000
1000
1000
1000

200
200
200

IY.2.2.Miejscemprowadzęniadział alnoś w
ci zakresieodzysku odpadów wyszczególnionych
wpunkcie IY,2.|. sentencjidecyzjibędzieNYCZ INTERTRADE Sp. z o.o. oddział
Niepoł omice,
ul. Grabska15A, 3f-005Niepoł omice.
odzysk odpadówprowadzonybędziew elektrolizerze.
IV.2.3.Szczeeół owyopis metodyodzyskuodpadów
procesowiodzysku
odpady z podgrupy16 06 (bateriei akumulatory)będąpoddawane
w celu otrzymaria niklu i cynku _ metali przeznaczonychdo sprzeduŻ y.odpadowe kwasy
i odpadowewodorotlenkibędąwykorzystywanedo rozpuszczaniaodpadóww trakcieprocesu
odzysku,a takż ejako elektrolit- kwas siarkowy
W zależ noś od
ci rodzajuodpadówprocesodzyskubędziemiał 'róinyprzebieg:
(NiMH) uzyskujesię nikiel
a) z akumulatorówniklowo-metalowo-wodorkowych
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b) zbaterii węglowych i a|ka|icznych uzyskuje się cynk
a)

odzysk odpadów w postaci akumulatorów NiMH prowadzący do otrzymania niklu.

Akumulatory NiMH są to krąż ki o ś rednicykilku do kilkunastu mm i gruboś cido
2 mm, uzywane np. jako baterie do zegarków lub innych urządzen zasilanych prądem
charakteryzujących się mał ym poborem prądu (poniż ej 100 mA). Budowa akumulatorków
jest następująca:anoda (obudowa) to stop niklu z domieszkami metali (W, Ti, Zr), katodąjest
związekniklu (wodoronadtlenekniklu), elektrolitem jest wodorotlenek potasu.
Proces odzysku prowadzony będzie następująco:
odpady - akumulatorki NiMH - umieszczone zostaną w koszu katodowym,
zbudowanym zblachy stalowej lub niklowej i zanurzone w elektrolizerze w roztworze
elektrolitu. Kosz katodowy speł niający w tym przypadku dodatkową funkcję katody
(elektrody ujemnej) jest podł ączany do ź ródł a prądu. Po wł ączeniu prądu następuje
rozpoczęcie procesu elektrolizy. Wskutek zachodzących procesów elektrolizy wztasta
stęzenie kwasu siarkowego zawartego w elektrolicie. pH roztworu maleje wraz ze wzrostem
stęzenia kwasu (onów wodorowych H-). Stęż ony kwas siarkowy zawarty w elektrolicie
rozpuszcza akumulatorki NiHM. Proces elektrolizy prowadzony będzie do momentu, az
akumulatorki cał kowicie zostaną rozpuszczone w kwasie siarkowym. W wyniku
rozpuszczania akumulatorków powstaje zawiesina osadu w roztworze. osad ten stanowią
związki nierozpuszcza|ne w kwasie, zawarte w akumulatorkach. Sąto gł ównie tworzywa
sztuczne (np. polietylen i poliamidy) uż ywanedo produkcji tych akumulatorków.
otrzymanązawiesinę poddaje się procesowi fi ltracji.
osad pofiltracyjny zau,ierającv poliamid lub polietylen _ wypeł nienie akumulatora,
stanowił będzie odpad o kodzie 19 02 06.
Filtrat (1tzesącz zawierający siarczan niklu) poddany zostanie procesowi elektrolizy,
w wyniku czego powstawaó będzie nikiel metaliczny oraz sól - odpadowy siarczan potasu
(odpad o kodzię 19 02 03).
b.) odzysk odpadów postaci baterii węglowych i alkalicznych w wyniku czego powstawać
będzie cynk .
Baterie węglowe i a|ka|iczne są to baterie jednorazowego uż ytku, bez moiliwoś ci
ponownego ł adowania.Sąto urządzeniao ś rednimpoborze prądu (100 _ 300 mA). Budowa
baterii alkalicznych jest następująca: anodą jest sproszkowany cynk' katodą jest
sproszkowany tlenek manganu (IV), elektrolitem jest wodorotlenek potasu KOH. Anoda,
katoda i elektrolit są umieszczone w otulinie wykonanej z tworzyw sztucznych
(poliamidolvych lub polietylenu). Baterie węglowe (cynkowo - węglowe) skł adają się
z elektrody węglowej w porowatym pojemniku ze sproszkowanym tlenkiem manganu (IV)
umieszczonej wzbiorniku ztońworem chlorku amonu i zanurzoną w nim elektrodą
cynkową.
Proces odzysku prowadzony będzie następująco:
Baterie będą umieszczanę w ekstraktorach, w których znajduje się stęzony kwas solny.
W wyniku dział aria kwasu na baterie zostają tozpuszczone jej częś cinieorganiczne (anoda,
ć
katoda i elektrolit). Po rozpuszczeniu baterii pozostał oś wykonana
z tworzyw organicznych,
która nie reaguje ze stęż onym kwasem solnym tj. otuliny plastikowe jest wyciągana z
ekstraktora i po pł ukaniu wodą stanowi odpad o kodzie |9 02 99. Roztwór jest poddawany
procesowi filtracji w celu oddzielenia nierozpuszcza|nych związków - proszku grafitowego.
osad pofiltracyjny stanowióbędzie odpad o kodzie 19 02 05* lub 19 02 06. Przesącz (fi|trat
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zawierający gł ównie chlorek cynku, chlorek potasu, chlorek manganu' chlorek amonu)
zobojętnianybędzie przy pomocy:
- wodorotlenku potasu w przypadku baterii alkalicznych,
- wodorotlenku amonu w przypadku baterii węglowych.
czasie zobojętniania zostanie wytrącona mieszanina wodorotlenku manganu
w
i wodorotlenku cynku. Mieszanina poddana zostanie filtracji. Przesącz (filtrat) stanowit
będzie odpad _ chlorek potasu lub chlorek amonu (kod 19 02 05 lub 19 02 06), zaś osad
pofiltracyjny (zawierający gł ownie wodorotlenek cynku) poddawany będzie dalszej obróbce.
osad zostanie rozpuszczony w wodorotlenku sodu w stosunku nadmiarowym, tworząc
rozpuszczalny w wodzie cynkan sodu. otrzymany roztwór ponownie poddaje się filtracji,
w wyniku czego otrzymuje się osad (odpad - kod 19 02 05 lub 19 02 06) i filtrat - ptzesącz
(cynkan sodowy), który zostaje poddany procesowi elektrolizy w celu otrzymania
metalicznego cynku. Przepracowany elektrolit wykorzystywany będzie ponownie w procesie
elektrolizy po uzyskaniu okreś lonegostęż eniaHzSoą.
W wyniku prowadzonego procesu odzysku otrzymywane będą metale przeznaczone
do sprzedaż y:
nikiel - CAS 7440-0f-0
cynk - CAS 7440-66-6
oraz odpady: siarczan potasu (kod t9 02 03), odpadowe otuliny plastikowe
(kod 19 02 99), sz\amy z fizykochemicznej przeróbki odpadów (kod 19 02 05*i 19 02 06).
IV.3. Proces odzysku odpadowych kwasów. zasad i soli w procesie filtrowania na
R4 - recvkline lub
ODZYSKU
kolumnach ionowymiennvch - PROCES
regeneracia metali i zrviazków metali
IY.3.1.Usta1amrodzaje i iloś ciodpadów dopuszczonychdo odzysku w ciągu roku:

Lp.

Kod
odpadu

l.

02 04 02

2.

030 l 80*

Rodzaj odpadu
Nienormatylvny węglan wapnia oraz kręda
cukrownicza (wapno defekacyine)

4.

odpady z chęmicznejprzeróbki drewna zawierĄące
substancie niebezpieczne
odpady z chęmicznejprzeróbki drewna zawierające
030 18 1
inneniż wvmienionew 03 01 80
04 01 04* Brzeczka garbująca zawier ająca chrom

5.

04 01 06*

a

6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.

o sady zawier aj ące chto m, zwł aszcza z zakł adovtych
oczvszcza|ni ś cieków
0 6 0 1 0 1 * Kwas siarkowy i siarkawy
06 01 02* Kwas chlorowodorowY

06 01 05*
06 02 01*
06 02 03*
06 02 04*
06 03 13*

Iloś óodpadu
tMs/rokl
1000
1000
1000
1000
1000

2000

Wodorotlenek amonowv

1000
1000
1000
1000

Wodorotlenek sodowy i potasowy

1000

Kwas azotovty iazotawy
Wodorotlenek wapniowy

Sole i roztwory zawierającemetalecięż kie
Sole i roztworyinneniż wymienionew 06 03 11
06 03 14
i0603 t3

3000
3000
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osady z zakŁadowych oczy szczalni ś cieków
zautięraiacesubstancie niebęzoieczne
osady z zakJadowych oczyszczalni ś ciekówinne niż
060s 03 wymienione
w 06 05 02
Poreakcyjne odpady zvtiązków wapnia zawierające
06 09 03*
|ub zanieczy szczonę substanci ami ni ebezp iecznymi
Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niz
06 09 04
wymienione w 06 09 03 i 06 09 80
06 1002x odpady zawieraj ące substancje niebezpieczne

14. 06 05 02*

2000

15.

1000

16.
17.
18.
19.
20.

2t.
22.

0 6 1 18 t odpady z produkcji związkowchromu
0 6 1 18 3 Odpadowy siarczan ielazovty
Wapno pokarbidowe niezawierające substancji
niebezpiecznych(inne niz wymienione w 07 01 08)
1 10 1 0 5 * Kwasy trawiące

07 0 1 80

23. 1 10 1 0 6 *

odpady zawierającekwasy inne niz wymienione
w110105

1 10 1 0 7 * Alkalia trawiące
2 5 . 1 10 1 0 8 * Osady i szlamy z fosforanowania
24.

Szlamy i osady pofiltracyjne zawietĄące substancje
niebęzpieczne
Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione
1 10 1 1 0
w110109
Wody popł uczne zawierĄące substancje
1 1 0 11 1 ł
niebezpieczne

1000
1000
1000

1000
1000
1000
2000
2000
2000
1000

26. 1 10 1 0 9 *

3000

27.

2000

28.

odpadyzodtŁuszczaniazawierającesubstancje
niebezpięczne
odcieki i szlamyz systemówmembranowychlub
30. 1 10 1 1 5 * systemówwymianyj onowej zawierającesubstancj
e
niebezpieczne

29. 1 l 0 1 1 3 *

3 1 . tt 02 02*

Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt
i eetyt)

odpady z hydrometalurgiimiedzi zawierające
substanci e niebezpieczne
odpady z hydrometalurgiimiedzi inne niż
rr 0206 wvmienione 11
w 02 05

5000
2000
2000
1000

32. 1 10 2 0 5 *

1000

33.

1000

Nieorganiczne odpady zau,ierającesubstancje
niebezpiecznę
Nieorganiczne odpady inne niż wymienione
1603 04
w 16 03 03, 16 03 80
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje
1605 06*
niebezpiec zne' w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryinych i analitycznych
ZuŻ yte nieorganiczne chemikalia zawierające
1605 07* substancje niebezpieczne (np. przeterminowane
odczvnniki chemiczne)
ZuŻ yte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06,
1605 09
16 05 07 lub 16 05 08

34. 1603 03*

500

35.

500

36.

37.
38.

200

200

200
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39.

t6 08 06x Zllź zytecieczę stosowanejako katalizatory

40.

1609 02*

4r.

1 6 1 00 1 *

42.

1 6t 0 0 2

43. 1 6 1 0 0 3 8
44.

1 61 00 4

45.

t9 02 03

46.

1902 04*

47.

19 02 058

48.

t9 02 06

49. 1908 07*

Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian
sodowy lub potasowy)
Uwodnione odpady ciekł ę zawierającesubstancje
niebezoieczne
Uwodnione odpady ciękł einne niż wymienionę
w16 1001
Stęż oneuwodnione odpady ciekł e (np. koncentraty)
zawięraiące substancie niebezpieczne
Stęż oneuwodnione odpady ciekł e (np. koncentraty)
inne niż wvmienione w 16 10 03
Wstępnie przemieszaneodpady skł adającesię
wyŁącznię z odpadów innych niŻ niebezpiecznę
Wstępnie przemteszaneodpady skł adającesię z co
naimniei i edneso r o dzaiu odpadów niebezpiec znych
S zlamy z fizyko chemicznej przeróbki odpadów
zawięraiace substancię niebezpiecznę
Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne
niż w-,'mienionew 19 02 05

Roztwory i szlamy z regeneracjiwymienników
ionitowych

odpady z systemów membranowych zawierĄące
metale cięż kie
Szlamy zawł erającesubstancje niebezpieczne
z
innego niz biologiczne oczyszczaria ś cieków
1
3
*
5 1 1 90 8
orzemysł owych
Szlamy z innego niz biologiczne oczyszczanta
52. 1 90 8 1 4 ś ciekówprzemysł owych inne niż wymienione
w190813

50.

1 90 8 0 8 *

2000
200
1000
1000
1000
1000
1000
1000
3000
3000
2000

2000
2000

2000

W procesie tym wykorzystywane będą odpady speł niającenastępującewł asnoŚcr:
zawterĄąsole metali, które ze wzg|ędu na swoje wł asnoś cielektrochemiczne oraz
stosowane warunki procesu elektrolizy nie mogą byó stosowane do odzysku
metali, a jedynie soli metali. Są to m.in. związki chromu, glinu, wapnia, sodu,
potasu, magnezu,
zawierajątakie iloś citych soli, ie ichodzysk jest ekonomicznie uzasadniony,
sąto sole, które znajdują zastosowaniew przemyŚle.
IV.3.2.Miejscem prowadzenia dział alnoś ciw zakresie odzysku odpadów wyszczególnionych
w punkcie Iv.3.1. sentencji decyzji będzie NYCZ INTERTRADE Sp. z o.o. oddziat
Niepoł omice' ul. Grabska 15A, 32-005Niepoł omice.
odpady będą odzyskiwane na kolumnach jonowymiennych
Iv.3.3.

Szczęgół owyopis metody odzysku odpadów

Proces ten przebiega selektywnie tzn. ż e w danym ptzypadku przerabiany jest tylko
jeden rodzaj odpadu (np. odpady zawierającecynk).
odpady stał e nierozpuszcza|ne w wodzie przeprowadza się w sole rczpuszcza|ne
przez rozp1lszczanie ich w odpowiednim kwasie powinowatym do danego metalu (kwasie
iolnym, siarkowym, azotowym). otrzymany roztwór poddaje się procesowi zobojętniania za
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pomocą wodorotlenku wapnia lub węglanu wapnia otrzymując sole (chlorki, siarczany,
azotany: chromu, glinu, wapnia, sodu, potasu, magnezu, cynku, cyny, niklu i amonu).
W wyniku tego zobojętnienia otrzymuje się zawiesinę, którą następnie poddaje się filtracji.
Filtrat (przesącz zawierĄący ww. sole charakteryzujące się dobrą rozpuszczalnoś cią
w roŹworach wodnych) poddaje się doczyszczaniu przepuszczając go przez kolumny
j onowymienne (kationitowe i anionitowe).
W pro c esie oczy szczania pr zesączu wyko rzy stuje się następujące ur ządzenia:.
1) filtr workowy,
f) filtry wstępne (węglowe i porowate) zabezpieczające kolumny jonitowe przed
zawie si nami i zvńązkarrli organicznymi,
3) kolumnę jonowymienną (kationitową) o pojemnoś ci zł oŻ a 300 dcm, iywicy
jonowymiennej' na której wył apywane są metale (Zn**, C.***, Ni***, Sn**, Cu**

cu"),

a dcm' Ż ywicjonowymiennych
4) kolumnyjonowymienneo pojemnoś ciachzł oż500
pracującychw ukł adzieduplex,na których wył apywanesąpozostał jony:
e
kationy:K*' Na*,NHł *,Al***,Mg**,
aniony: C1.,Soą.2,No:..
Pierwsza kolumna jonowymienna(kationitowa)sł uż ydo zatrzymaniametali takich
jak chrom, cynk, nikiel, wapń i miedź .Roztwór opuszczającytą kolumnę nie zawiera tych
metali.Jedynymiskł adnikamiroztworów sąjony potasoweK*, sodoweNa*, amonoweNH4*'
magnezoweMg-t-t,glinu Al***,chlorkoweC1.,siarczanoweSoł -2i azotanoweNo:.. Jony te
są zatrzymywanena kolejnej kolumnie pracującejw systemie duplex (ako kationitowa
i anionitowa).
W celu usunięcia z kolumny wył apanychjonów metali poddawane są one
wymywaniu.Jako ciecze wymywającestosowanyjest 10 % kwas siarkowy lub l0 oń kwas
solny.
Do wymywania jonów (anionów Cl., Soą.. i No3) stosowanesą 10 oń roztwory
NaoH lub KoH. Wył apaneaniony i kationy (sole w postacizdysocjowanej)sąkierowanena
wyparkę. Filtr workowy, węglowy i porowaty są okresowo przemywane wodą lub
oczy szczonymi ści ekami.
W procesieodzyskuotrzymywanesąnastępujące
solemetali:
chlorekpotasu- CAS 7447-40-7
chlorekamonu- CAS 12125-02-9
chloreksodu- CAS 7647-14-5
chlorekmagnezu-CAS 7791-18-6
chlorekglinu- CAS 7446-70-0
chlorekwapnia- CAS 10043-52-4
chlorekcynku - CAS 7646-85-7
chlorekcyny - CAS 777f-99-8
chlorękniklu_ CAS 7791-80-0
siarczanmiedzi- CAS 7758-98-7
siarczanniklu- CAS 10101-97-0
siarczanmagnezu- CAS 7487-88-9
siarczansodu- CAS 7757-82-6
siarczanpotasu- CAS 7778-80-5
siarczancynku - CAS 7733-02-0
siarczanamonu- CAS 7783-20-2
siarczanglinu- CAS 1344-28-1
azotanwapnia- CAS 13477-34-4
azotansodu- CAS 7631-99-4
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azotan amonu - CAS 6484-52-2
azotanpotasu- CAS 7757-79-l
azotan cynku - CAS 19154-63-3
Ponadto w wyniku prowadzenia procesów powstają odpady o kodach 19 02 05*,
19 02 06, oraz 19 08 06* i 19 08 07*.
IV.4.Proces odzysku odpadowych emulsii oleiowvch - PROCES ODZYSKU
dział ania polegające na wykorzystaniu odpadów w cał oś cilub częś ci

R1.4 - inne

IV.4.1.Ustalam rodzaje i iloś ciodpadów dopuszczonychdo odzysku w ciągu roku:

Lp.
I

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

06 0 10 1 * Kwas siarkowvi siarkawv
odpadyzuzdatniarliawodychł odzącejzawierające
oleie
o dpady z uzdatniani a wo dy chł odzącej zawier Ą ące
t0 03 27*
oleie
odpadyzuzdatnianiawodychł odzącejzawierające
100508*
oleie

1 0 0 2l 1 *

emulsjei roztworyolejowez obróbki
r2 0r 09x odpadowe
metali
niezawieraiącechlorowców

Iloś ćodpadu
lMe/rokl
1000

1000
1000
1000
2000

Szlamy z obróbki metali zawierająceoleje (np. szlamy
z szlifowania, gł adzeniai pokrywania)
t2 03 0t* Wodne ciecze myjące

1000

1203 02* odpady z odtł uszczaniaparą

1000

1 20 1 l 8 *

1 30 1 0 5 "

1 0 . 1305 06*
1305 07*
ll
t 2 . 1308 02*
1 3 . 1902 07*
14. 1 90 8 1 0 *

s00

Emulsj e olejowe niezawieraj ące związków
chlorowcoorganicznych

1000

o|ej zodwadnianiaolejów w separatorach
Zao|ejona woda z odwadniania olejów w separatorach

500
500

lnne emulsje

1000

Oleje i koncentratyz separacji

500

Tł uszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda
inne niż wvmienione w 19 08 09

500

W procesie będą wykorzystywane odpady zawierające w swym skł adzie oleje
w postaci emulsji olejowo-wodnej. Stosowane będą emulsje zawierujące od 3 %owagowo
oleju.
IV.4.2.Miejscem prowadzenia dział alnoś ciw zakresie odzysku odpadów vtyszczególnionych
w punkcie Iv.4.1. sentencji decyzji będzie NYCZ INTERTRADE Sp. z o.o. oddział
Niepoł omice, ul. Grabska 15A, 32-005 Niepoł omice.
IV.4.3. Szczegół owy opis metody odzysku odpadów
Proces polega na wykorzystaniu odpadów zawierających w swym skł adzie oleje
w postaci emulsji olejowo-wodnej do rozcienczania kwasu stosowanego w elektrolizie.
W trakcie procesu elektrolizy wzrasta stęż eniekwasu zawartego w elektrolicie i jednocześ nie
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wzrasta stęż enie emulsji olejowych' w wyniku czego z rozcienczonych emulsji olejowych
otrzymuje się emulsje stęż one,o duzej zawartoś cioleju.
Proces odzysku prowadzony będzie następująco:
Emulsje wodno-olejowe zawierające w Swym skł adzie powyż ej 3 % oleju
bezpoś redniolub ptzez zbiornik magazynowy emulsji olejowych będą dostarczanę na filtr,
gdzie poprzez filtrację na fl|trze antracytowym oddzielone zostaną zanieczyszczęnia
mechaniczne.Pozostał oś zatrzymana
ć
na filtrze jest odpademo kodzie 19 02 05.
Oczyszczony w ten sposób odpad (olej) transportowany będzie do reaktora, w którym
następujeprzygotowanie kwasu siarkowego stosowanegow procesie elektrolizy.
W reaktorze tym następuje zmieszanie emulsji olejowej z kwasem siarkowym, tak aby
uzyskaó kwas zasilający przestrzen anodową w elektrolizerach. W za|eŻ noś ciod zawartoŚci
oleju w stosowanym odpadzie (emulsji) moze on być mieszany z kwasem siarkowym (kod 06
01 01) |ub zuŻ ytym elektrolitęm zavtięrającymkwas siarkowy pochodzący z elektrolizera tak
aby otrzymać elektrolit zawierający do 5 % oleju i okoł o 25 Yokwasu siarkowego
Przygotowany elektrolit przepompowuje się do elektrolizera. Procesy, w których
wykorzystywane Są procesy elektrolizy prowadzące do otrzymania czystych metali zostaŁy
opisanew punktach IV.l i IV.2 sentencjidecyzji.
W trakcie prowadzenia procesu elektrolizy wzrasta stęż eniekwasu siarkowego, awraz
znim stęż enie oleju w stosowanym ęlęktrolicie. Procęs elektrolizy prowadzony będzie
do momentu, az kwas anodowy osiągnie stęż enieokoł o 50% kwasu siarkowego. Ten roztwór
odprowadzany będzie z elektrolizera do reaktora, w którym w podwyż szonej temperaturze
(okoł o 500C) następujedemulgacja tj. rozdział .i wydzielenie fazy olejowej zawierającejokoł o
80 % oleju. Roztwór ten jako odpad o kodzie 19 02 07 (oleje i koncentraty z separacji)
odprowadzany będzie do zbiomika oleju, skąd będzie odbierany ptzez odbiorców
posiadających odpowie dnie zezw olenia na gospodarowanie tymi odpadami.
Pozostał y kwas siarkowy moze być stosowany do ponownęgo przygotowania
kwasu do elektrol izerów.
poprzez
IV.5.Proces
odzvsku
rozpuszczalników
odpadowych
mikrofiltracię
molekularna- PROCES
ODZYSKU
R2
reseneracia lub odzvskiwanie
rozpuszczalników
IV.5.1.Ustalam rodzaje i iloś ciodpadów dopuszczonychdo odzysku w ciągu roku:

Lp.
1

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

odpady z destylacjispirytualiów
020703 odpady z procesówchemicznych
0 7 0 1 0 t * Wody popł ucznei tugi macierzyste
Innerozpuszczalnikiorganiczne,roztworyz
070r 04* przemywania
i cieczemacierzyste
07 01 08* lnne pozo stał oś cipodestylacyjne i poreakcyjne
0 7 0 5 0 t * Wody popł ucznei ł ugi macierzyste
0207 02

lnne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z

07 05 04* przemywania
i ciecze macierzyste
podestylacyjnei poreakcyjne
07 05 08* lnne pozostał oś ci
07 05 80* odpady c i ekł ezaw ieraj ące substancje ni ebezpieczne

Iloś ćodpadu
tMe/rokl

500
500
1000
1000
1000

r000
1000
1000
1000
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1 0 . 07 05 81 odpady ciekł einneniż wymienionew 07 05 80
1 1 0 7 0 6 0 1 * Wody popł ucznei ł ugimacierzyste
Inne rozpu szczalniki or ganiczne, r oztvtoty z

1000
1000

12. 07 06 04+ DrzemYwania i cieczę macierzyste

1000

1 3 . 07 06 08* Inne pozo stał oś cipodestylacyjne i poreakcyjne
14. 0 7 0 7 0 1 x Wody popł ucznei ł ugimacierzyste

1000
1000

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z

1 5 . 07 07 04* przemywania i cieczę macierzyste
1 6 . 07 07 08* Inne pozo stał oś cipodestylacyjne i poreakcyjne
r7. 1406 03* Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozp|szczalników
1 8 . I 6 0 1 1 3 * Pł vnv hamulcowe

1 60 1 1 5

1000
1000
500

Pł yny zap obie gającę zamatzaniu zawrer aJące

500

pty''y zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione
w1601 14

1000

19. 1 60 1 1 4 * niebezpieczne substancie

20.

1000

W procesie będą odzyskiwane odpady wymienione w punkcie IV.5.1. decyzji
zawierając. d.'z" iloś ci jednego z czterech rozpuszczalników tj. glikolu etylenowego,
gliceryny, etanolu lub metanolu zanieczyszczonych niewielką iloś cią zanieczyszczefl
mechanicznych.
IV.5.2.Miejscem prowadzeniadział alnoś ciw zakresie odzysku odpadów vtyszczególnionych
* p.'nk"i".Iv.5.1. sentencji decyzji będzie NYCZ INTE,RTRADE Sp. z o.o. oddziat'
Niepoł omice' ul. Grabska 15A, 32-005Niepoł omice.
odpady będą odzyskiwane w procesie mikrofiltracji molekularnej na mikromembranach
IV.5.3. Szczeeół owy opis metody odzysku odpadów
Proces ten polega na mikromolekulamymrozdzie|eniu skł adników mieszaniny. Proces
mikrofiltracji pozwala usunąó zanieczyszczenia męchaniczne oraz rozdzidriÓ cząsteczki
odzyskiwanego .o,p.,,, cza|nika od innych substancji chemicznych np. wody, róż niących się
wielkoś ciącząsteczkidanegozwiązkuchemicznego.
Metoda mikrofiltracji (filtracji na poziomie molekulamym) pozwala na otrzymanie
wprocesie odzysku czystyóh rozpuszczalników tj. glikolu etylenowego, gliceryny, etanolu
jednego etapu
lub metanolu w postaci produktu handlowego. Proces ten skł ada się jedynie z
tj. mikrofiltracji w oł powiednich urządzeniach. Procesy odzysku będą przebiegał y
jedynie jeden
selektywnie, tzn. ż e w danym okresie czasu będzie odzyskiwany na urządzeniu
rodzaj rozpuszcza1nikai będzie przebiegał 'takdł ugo' aiuzyska się produkt o wł aś ciwoś ciach
handlowych.
Proces odzysku będzie przebiegał następująco:
ukł adu jest nrrowy ukł ad filtracyjny, mający zdolnoś Ć
Gł ó*"y"'"-*tem
rczdzie|ania skł adników mieszanin na poziomie molekularnym. W za|ęŻ noś ciod stopnia
zanieczyszczenia rozpuszcza|nika oraz zaŁoŻ onych parametrów czystoś ci produktu ukł ad
fi ltracji moŻ epracowaó:
a) w otwartej cYrkulacji,
b) w zamkniętej cyrkulacji,
w częś ciowootwartej cyrkulacji.
c)
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otwarta cvrkulacja polega na wprowadzeniu oczyszczanego rozpuszcza|nlka do ukł adu
i prowadzeniaprocesu oczyszazaniatak dł ugo,aż osiągnieon wymaganączystoś ó.Iloś ócykli
(krotnoś ćcyrkulacji) będzie za|eŻ naod wł asnoŚci stosowanego odpadu (rozpuszcza|ntka),
jego czystoś cii stęż eniai moŻ ewynosió do kilkudziesięciu cykli. Następnie,po osiągnięciu
zap|anowanej czystoŚci rozpuszczalnik będzie spuszczany zukł adu do zbiornika, a odpady
(szlamy) powstające w procesie będą odprowadzanę do kolejnego zbiornika - szlamu
pofiltracyjnego.
Zamknięta cyrkulacja polega na ciągł ej pracy ukł adu, tzn. ię wprowadzony
rozpuszczalnik po jednorazowym przejŚciu przęz filtr ceramiczny będzie odprowadzany
w sposób ciągł y do zbiornika. RównieŻ w sposób cirył y odprowadzany będzie odpad
w postaci szlamu pofiltracyjnego. W ten sposób filtrowane będą odpady zawierające
minimalne iloŚci zanieczyszczeń stał ych,w których stęż enierozpL|szczalnikaw mieszaninie
wynosi prawie I00 %.
Częś ciowo otwarta cyrkulacja polega na poŁączeniuotwartej i zamkniętej cyrkulacji.
Zanieczyszczony rozpuszczalnik wprowadzarty będzie w sposób ciągł y do ukł adu. Częś Ó
rozpu|szczalnika po przejś ciu przez ukł ad będzie Spuszczana, a pozostał a częś c będzie
uzup eł niana zanieczy szczony m ro zpuszczalniki em.
Rozpuszczalnik poddawany procesom odzysku ma moż liwoś ćcyrkulacji w ukł adzie
aŻ do momentu osiągnięcia zap|anowanej czystoś ci. Efektem końcowym jest uzyskanie
produktów handlowych:
o Glikolu etylenowegoCAS 107-21-I
o Gliceryny CAS 56-81-5
o Etanolu CAS 61-64-I
o Metanolu CAS 64-17-5
Ponadto w procesie powstają sz|amypofiltracyjne . powstanąodpady o kodach 19 02 05* lub
19 02 06.
IV.6.Proces unieszkodliwiania odpadowych kwasów, zasad i soli w procesie
D9 fizvkochemicznei pneróbki odpadów - PROCES UNIESZKoDLIWIANIA
obróbka fizyczno.chemiczna. w wvniku którei powstaia odpady. unieszkodliwiane
za pomoca któregokolwiek z procesów wvmienionvch w punktach od Dl do D12
(np. parowanie. suszenie. stracanie
IV.6.1.Ustalam rodzaje i iloŚci odpadów dopuszczonychdo unieszkodliwianiaw ciągu roku:

Lp.
I

2.

4.
5.
6.
7.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierĄące
substanci e nięb ezpieczne
odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające
030 18 1
inne niż wvmienione w 03 01 80
Srodki do konserwacji i impregnacji drewna
03 02 01*
nieza'wieraiacęzwiazkówchlorowcoorganicznvch
Nieorganiczne ś rodkido konserwacji i impregnacji
03 02 04*
drewna
Inne Środki do konserwacji i impregnacji drewna
03 02 05x
zawier aiące substancię niebezpieczne
04 01 04 Brzeczka garbująca zawier ająca chrom

03 0 1 80*

04 0 1 05 Br zęczka garbująca niezawier ająca chromu

Iloś ćodpadu
IMe/rokl

1000

1000
1000
1000

1000
1000
1000
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0 60 t 0 l *
06 0l 02*
06 0t 03*
06 0l 04*
t 2 . 06 01 05x
1 3 . 06 0t 06*
t4. 0 6 0 2 0 l x
1 5 . 06 02 03*
1 6 . 06 02 04*
1 7 . 06 02 05*
1 8 . 0 60 3 1 3 *
t 9 . 06 04 05*
20. 06 06 02*
2r. 06 07 04*
22. 06 1002*
2 3 . 06 l l 8 t
8.
9.
10.
l1

Kwas siarkowy i siarkawy
Kwas chlorowodorowy
Kwas fluorowodorowy
Kwas fosforowy i fosforawy
Kwas azotowy i azotawy
Inne kwasy
Wodorotlenek wapniowy
Wodorotlenek amonowy
Wodorotlenek sodowy i potasowy
Inne wodorotlenki
Sole i roztwory zawierującemetale cięż kie
odpady zawierająceinne metale cięż kie
odpady zawieraj ąceniebezpieczne siarczki
Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy)
odpady zauńeraj ące substancje niebezpteczne

24.

Odpady z produkcji zw ązków chromu
0 6 t t 8 2 Odpadyz produkcjizw azków kobaltu

f5.

0 80 l 1 2

odpady farbi lakierówinneniż wymienionew 08 01
11

2000
1000
200
500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
3000
3000
1000
2000
1000
1000

s00
1000

Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające

26. 0 8 0 1 1 3 * rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezoieczne

1000

27.

0 80 l 1 4

Szlamy z usuwaniafarb i lakierów inne niz
wymienione
w 08 01 13

1000

28.

0 80 l 1 6

Szlamy wodne zawierającefarby i lakiery innę niż
wvmienionew 08 0l 15

1000

29.
30.

31.
32.
33.

34.
35.

Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające
0 8 0 1 t 9 x rozpuszczalnikiorganicznelub inne substancj
e
niebezpieczne
Zawiesinywodnęfarb lub lakierów inne niż
08 01 20
wymienione
w 08 01 19
08 02 02 Szlamy wodne zawierającemateriał yceramlczne
08 02 03 Zawiesiny wodne zawier Ąące materiaty ceramiczne
08 03 07 Szlamy wodne zawierającefarby drukarskie
08 03 08 odpady ciekte zawierającefarby drukarskie
e
odpady farb drukarskichzawierającesubstancj
08 03 12*
niebezpieczne
odpady farb drukarskich inne niż wymienione

1000
1000
1000

1000
1000

r000
1000

36. 08 03 13 w 0 8 0 3 1 2

1000

Szlamy farb drukarskich zawierające substancje
niebezoieczne
Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione
3 8 . 08 03 15
w080314
39. 08 03 t6* Zuzvte roztworv trawiace

1000

37. 08 03 14*

1000
1000
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40. 09 0 l 0 1 x Wodne roztwory wywoł ywaczy i aktywatorów
4r. 09 01 02* Wodneroztworywywoł ywaczydo pł ytoffsetowych
42. 0901 04x Roztwory utrwalaczy
Roztwory vtybie|aczy i kąpieli wybielająco .
utrwalaiących
osady z zakł adovtych oczy szczalni ś cieków
44. 09 0 106*
zawieraiące srebro
odpady ciekł e zzaMadowej regeneracji srebra inne
45. 09 0 1 1 3 *
niż wvmienione w 09 01 06
46. 09 0 1 80* Przeterminowane odczynniki fotograficzne

43. 090 l 05*

47. 1 00 109ł
48. 1005 03*
49. 1005 04
50. l0 05 05*
51
52.
53.

Kwas siarkowy
PyŁy , gazów odlotowych

Innecząstkii pył y
odpady stał ez oczyszczar|iagazów odlotowych

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów
odlotowvch
odpadowe ś rodkiwięące zawier ające substancje
1 01 0 1 3 *
niębęzpieczne

1005 06*

1 0 1 0I 4

odpadoweś rodkiwiĘ ące inne niż wymienione
wl010l3

54. l 1 0 1 0 5 * Kwasy trawiące
odpady zawierającekwasy inne niz wymienione
w110105

55.

t 1 0 10 6 *

56.
57.

t 1 0 1 0 7 * Alkalia trawiące
t 1 0 1 0 8 * Osadv i szlamv z fosforanowania
Wody popł ucznezawierającesubstancje
l1 0111*
niebezoieczne
11 0 1 I 2 Wody popł uczneinne niz wymienione w l l 01 1l

58.
59.

62.
63.

1 10 2 0 5 "

odpady z hydrometalurgiimiedzi zawierające
substancie niebezpiecznę
odpady z hydrometalurgiimiedzi inne niż
rr 0206 wvmienione
w 11 02 05

65. 1103 02* Inne odpady

68.

200

200
1000
2000
2000
2000
2000
500
500

3000
3000
2000
1000

s000
2000

500

odcieki i szlamy z systemów membranowych lub
l l 0 l 1 5 * systemów wymiany j onowej zawierające substancje
niebezpieczne

67.

200

odpady z odttuszczaniainne niż wymienrone
w110113

1l 01 t4

Nieorganiczne odpady zawierającesubstancje
niebezpieczne
Nieorganiczne odpady inne niż wymientone
1603 04
w 16 03 03. 16 03 80
Selektywnie gromadzony elektrolit zbaterii i
1606 06*
akumulatorów

160303*

200

1000

61.

66.

200
200

o dpady z o dtł uszczania zawierające substancje

60. t 1 0 1 1 3 * niebezpiecznę

64.

200

2000
1000
1000
1000
500

s00
s00
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69.
70.

1 60 8 0 5 * ZuŻ yte kata|izatoty zaw ieraj ące kwas fo sforowy
1608 06* Zuzyte cieczę stosowanejako katalizatory

7r.

1608 07x

72.

1609 02*

73.

1 6 1 00 1 *

74.

1 6r 0 0 2

75.

1 61 00 3 *

76.

1 6 1 00 4

ZuŻ ytekata|izatotyzanieczyszczonesubstancjami
niebezpiecznymi
Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian
sodowv lub ootasowv)
Uwodnione odpady ciekł e zawietĄące substancje
niebezoieczne
Uwodnione odpady ciekł e inne niż wymienione
w16 1001
Stęż oneuwodnione odpady ciekł e (np. koncentraty)
zawieraiace substancię niebezpieczne
Stęż oneuwodnione odpady ciekł e (np. koncentraty)
inne niż wvmienione w 16 10 03
odpady wykazujące wł aŚciwoś ciniebezpieczne

77. 1 6 8 l 0 1 8
7 8 . 1 68 1 0 2 odpady inneniż wymienionew 16 81 0l
79.

1902 03

80. 1902 04*
8 1 . 1902 tt*

82. 1908 07*
83.

1908 08*

84.

1 90 8 1 3 x

85.

1 90 8 1 4

Wstępnie przemieszane odpady skł adającesię
wvł acznie z odoadów innvch niiniebęzoieczne
Wstępnie przemieszane odpady skł adającesię z co
naimniei i edneso rodzaiu odpadów niebezpiecznych
Inne odpady zawier aj ące substancje ni ebezpi eczne
Roztwory i szlamy zregeneracji wymienników
ionitowych
odpady z systemów membranolvych zawierujące
metale cież kie
Szlamy zawierĄące substancje niebezpieczne
z innego niż biologiczne oczyszczania ś cieków
przemysł owych
Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczan|a
ś ciekówprzemysł owych inne niż wymienione
w190813

86. 20 0l 14* Kwasy
87. 2 0 0 1 1 5 * Alkalia

1000
2000
2000
200
1000

1000
1000
1000

r000
1000
1000
1000
500
2000
2000

2000
2000

200
200

W procesie tym unieszkodliwiane będąodpady spetniającenastępującewarunki:
skł ad chemiczny i wł aś ciwoś ciodpadów stanowią powazne zagroienie dla
ś rodowiska(np. b9rdzo wysokie pH > 10, bardzo niskie pH < 5, zawierajązwiązki
toksycznejak Cr*o,Cd, Pb),
zawierają sole metali, które ze wzg|ędu na swoje wł asnoś ci(niskie stęzenia
zutiązków chemicznych w odpadach oraz ich róż norodnoś óchemiczną) nie mogą
byó poddawane procesom odzysku,
iloś ci soli metali w odpadzie sątak mał e,ż e ichrozdział ' i odzysk są ekonomicznie
nieuzasadnione.
Wł asnoś cite mogą takż e speł niaó niektóre odpady powstał e w wyniku wypadków
izdarzeń losowych (o kodach 16 81 01 i 16 81 02). Będąto odpady powstał ew wyniku
wypadków przy przewozach nieorganicznych kwasów, zasad i soli. Inne odpady
niespeł niająceww. wymagań (np. związki organiczne, odpady z pozarów, powodzi itp.) nie
będą unieszkodliwiane na instalacji.
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IV.6.2.Miejscem prowadzenia dział alnoś ci w zakresie unieszkodliwiania odpadów
v,ryszczególnionych w punkcie III.6.1 sentencji decyzji będzie NYCZ INTERTRADE
Sp. z o.o. oddziaŁNiepoł omice,ul. Grabska 15A, 32-005Niepoł omice.
IV.6.3. Szczegół owy opis metody unieszkodliwiana odpadów.
Celem unieszkodliwiania dostarczanych odpadów jest zmianaich wł asnoŚci lub skł adu
chemicznego. Proces unieszkodliwiania odpadowych kwasów, zasad i soli polega na:
doprowadzeniupH do wartoŚci 6-8,
zmianiewł asnoś citotsycznych (np.redukcji bardzotoksycznego Cr*6 naznacznię
mniej szkodliwy C.-'),
przeprowadzanie soli metali z
fazy rozpuszczalnej w wodzie na fazę
nierozpuszczalnąw celu zmniejszenie procesów wypł ukiwania i ptzedostawania
się szkodlił vych związków do ś rodowiska.
W ramach tej metody będzie prowadzone:
a) unieszkodliwianie odpadów ciekł ych chromowych
Proces ten ma na celu obróbkę chemiczną odpadów zawieraj'ących związki chromu
Cr*ó i Cr*3. obróbka odpadów zawierających związki chromu Cr*ó polega na ich redukcji
do Cr*3, korekcie pH, wytraceniu związków chromu w postaci soli nierozpuszcza|nych
(wodorotlenków, fosforanów, węglanów) i przesączeniu ich na prasach frltracyjnych.
Wytrącony osadjest odpadem.
b) unieszkodliwianie odpadów o wł asnoś ciachsilnie kwasowych lub silnie alkalicznych
izawierĄących w swym skł adzietoksyczne metale
Proces ten ma na celu obróbkę chemiczną odpadów posiadające wł aś ciwoŚcisilnie
kwaś nelub alkaliczne i zavł ierającemętale takie jak Fe, Al, Ni, Cu, Zn w iloś ciach lub
technologicznie lub nieopł acalny
w postaci dla których odzysk jest niemoż liwy
ekonomicznie.
Proces będzie polegał ana dokonaniu odpowiedniej korekty pH (zobojętnieniu wł asnoś ci
kwasowych zasadarti lub wł asnoś ci zasadowych kwasami) a następnie wytrąceniu
nierozpuszcza|nych związków metali w postaci wodorotlenków, fosforanów lub
węglanów lprzesączeniu ich na prasach filtracyjnych.
W obu procesach wykorzystane będą
o reaktory chemiczne i ekstraktory
. urządzęnia filtrujące (np. filtry workowe i pfasy komorowe uŻ ywane w procesie
filtracji)
. pompy i zbiorniki
Proces unieszkodliwiania odpadów ciekł ych chromowych będzie przebiegał następująco:
odpady ciekł e chromowe będą dostarczane do reaktorów. Reagenty potrzebne
do obróbki chemicznej odpadów ciekł ych będąprzygotowywane w ekstraktorze. W tym celu
wykorzystywane będąodpady zawierające:Ca(oH)2, CaCo3' NaoH, Na2Co3, Na:Poą.
W reaktorze następować :będzie mieszanie odpadów chromowych z ptzygotowanymi
reagentami oraz z roztworami soli posiadającymi wł asnoś ciredukcyjne'
W za|einoś ci od zawartoś ci jonów Cr-o w odpadach proces unieszkodliwiania
prowadzi się w róŻ ny sposób. W przypadku gdy stęż enie jonów Cr*o jest wysokie
neutra|izacja ptowadzona jest w dwóch etapach: W pierwszym etapie pH roztworu będzie
doprowadzane do okoł o 2, ptzez dodanie stęż onych kwasów (siarkowy, solny, azotowy).
W tym ś rodowiskuw obecnoś cireduktora (roztworu kwaś negosiarczynu sodu NaHSo3 lu.b
siarczanu Ż ę|azaFeSoł ) następować będzie redukcja jonów jonów Cr"o do jonów Cr*,.
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Zakończenie tej reakcji kontrolowane będzie przy pomocy rH - metru. W etapie drugim
chrom będzie wytrącany przy pomocy zawiesiny roztworu alkalicznego (węglanu wapnia).
W przypadku braku zawartoś cijonów Cr*o w odpadzie unieszkodliwianie odpadu
prowadzone będzie bez korekty pH. W tym przypadku odpady zawierające jony Cr-'
poddawane będą procesowi wytrącania przy pomocy zawiesiny roztworu alkalicznego
(węglan wapnia).
Po przereagowaniu substratów i po zakończeniu reakcji wytrącania otrzymuje się
zawiesinę poreakcyjną zawierającą związki chromu. Zawiesinę tą poddaje się procesowi
filtracji, w wyniku czego powstawaó będzie się przesącz i osad (odpad o kodzie 19 02 05*
i 19 02 06).
Przesącz speł niający warunki dla ś cieku odprowadzanego do kanalizacji miejskiej
będzie odprowadzany do kanalizacji miejskiej zaś w przypadku niespeł nieniatych wymagań
będzie powtórnie kierowany do procesu oczyszczania.
Proces unieszkodliwiania odpadów o wł asnoś ciachsilnie kwasowych (pH < 5) lub silnie
alkalicznych (pH > 10) i zawierających toksyczne metale będzie przebiegał nastepujaco
odpady ciekł e będą dostarczane do reaktorów. Reagenty potrzebne do obróbki
chemicznej odpadów będą przygotowywane w ekstraktorze. W tym celu wykorzystywane
będą odpady zawierające: Ca(oH)2, CaCO3, NaoH, NazCo:, Na:Poą. Po przereagowaniu
substratów i po zakończeniu reakcji powstał ą zawiesinę poreakcyjną poddaje się procesowi
filtracji. Zakofrczenie reakcji korekty pH i wytrącania osadów stwierdza się na podstawie
wskazań pH - metrów zamontowanych w reaktorach. Zawiesinę tą poddaje się procesowi
filtracji, w wyniku czego powstawać będzie się przesącz i osad (odpad o kodzie 19 02 05*
i 19 02 06).
Ptzesącz speł niającywarunki dla ś ciekuodprowadzanego do kanalizacji miejskiej
będzie odprowadzany do kana|izacji miejskie zaś w przypadku niespeł nieniatych wymagań
będzie powtórnie kierowany do procesu oczyszczania.
W efekcie prowadzonych procesów unieszkodliwiania powstawaó będą ś ciekioraz
odpady o kodach 19 02 05lub 19 02 06,przekazywaneuprawnionym odbiorcom.
Iv.7.

Proces unieszkodliwiania odpadowych rozpuszczalników poprzez mikrofiltracie
D9 . obróbka fizvczno.
molekularna . PRoCES
UNIESZKODLIWIANIA
chemiczna. w wvniku którei powstaia odpadv. unieszkodliwiane za pomoca
któreeokolwiek z procesów wymienionvch w punktach od Dl' do D12 (np.
parowanie. suszenie. stracanie).

IV.7.1.Usta1amrodzaje i iloś ciodpadów dopuszczonychdo unieszkodliwiania w ciągu roku:

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

I

02 07 02

odpady z destylacjispirytualiów

2.

odpady z procesów chemicznych

4.
5.

0207 03
0 60 3 1 3 *
06 03 t4
0 70 10 l x

6.

07 01 04*

7.

07 01 08*

a

Sole i roztwory zawierającemetale cięż kie
Sole i roztworY inne niż wymienione w 06 03 13

Wody popł ucznei ł ugimacierzyste
lnne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z
Drzemvwania i ciecze macierzvste
podestylacyjne i poreakcyjne
Inne pozo stał oś ci

Iloś ćodpadu
lMg/rokl

s00
s00
3000
300
1000

1000
1000
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8.

07 020r* Wody popł ucznei ł ugi macierzyste

9.

07 0204*

10.
11

07 02 08*
0 70 30 l *

12.

07 03 04*

13.

r4.

07 03 08*
0 7 0 5 0 1 r Wody popł ucznei ł ugi macierzyste

15.

07 05 048

16.
17.
18.
19.

07 05 08*
07 05 80* odpady ciekł e zawierającesubstancje niebezpieczne
07 05 81 odpady ciekł einneniz wymienionew 07 05 80
0 7 0 6 0 1 * Wody popł ucznei ł ugimacierzyste

20.

01 06 04*

Inne rozpu szczalniki or ganiczne, r oztw ory z
plzemywan ia i ciecze macierzYstę

ft.
22.

07 06 08x

c odestylacyjne i poreakcyjne
Inne pozostał oś p

07 07 0r*

Wody popł ucznei ł ugi macierzyste

z).

07 07 04*

Innerozpuszczalnikiorganiczne,rońwory z
przemywaniai cieczemacierzyste

24.

07 07 08*

25.

0801 118

26.

Inne rozpuszczalnlki organiczne, roztwoty z
przemywania i ciecze macierzyste
ci
ne i poreakcyjne
Inne pozostał oś podestylacyj
Wody popł ucznei ł ugi macierzyste
Inne rozpu szczalniki organiczne, roztwory z
przemywania t ciecze macierzyste
podestylacyjnei poreakcyjne
lnne pozostatoś ci

Inne rozpuszczalnlki organiczne, rońwory z
DrzemYwaniai cięczę macierzvste
Inne pozostał oś cipodestylacyjne i poreakcyjne

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Inne pozostał oś cipodestylacyjne i poreakcyjne
odpady farb i lakietow zawietających rozpuszcza|niki
organiczne lub inne substancjeniebezpieczne

1000

0 80 1 1 2

odpady farb i lakierów inne niż wymienionew 08 0l
11

1000

27.

0 80 1 1 5 r

Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające
rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne

1000

28.

0 80 r 1 6

Szlamy wodne zawierĄącefarby i lakiery inne niż
wymienionew 08 01 15

1000

29.

08 01 20

Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne ntż
wymienione w 08 01 19

2000

30.

08 0202

Szlamy wodne zawier ającemateriał yceramiczne

1000

31

08 02 03

Zawiesiny wodne zawierającemateriał yceramiczne

r000

32.

Szlamy wodne za'wierającefarby drukarskie

33.

08 03 07
08 03 08

1000
1000

34.

08 03 12*

odpady farb drukarskich zawierające substancje
niebezpiecznę

1000

35.

0803 13

odpady farb drukarskichinne niż wymienione
w080312

1000

36.

08 03 14*

Szlamy farb drukarskich zawierające substancje
niebezoieczne

1000

odpady ciekł ezawierającefarby drukarskie
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37.

0803 1 5

Szlamy farb drukarskich inne niż wymienrone
w080314

1000

Proces unieszkodliwianie rozpuszczalników dotyczy mieszanin zarówno organicznych
(opańych na substancjach pochodzenia organicznego takich jak alkohole' estry, ketony,
węglowodory aromatyczne, itp.)jak równieŻ mięszanin nieorganicznych (opartych na wodzie
i zawierających związki nieorganiczne stosowane w produkcji farb takie jak tlenek tytanu,
węglan wapnia' tlenek cynku). odpady poddawane procesowi unieszkodliwiania na|eŻ ądo
ukł adów dyspersyjnych: wodnych pigmentów mineralnych (odpady w grupy 07 zawierające
tozpuszczalniki) i organicznych pigmentów (odpady z podgrupy 08 zawierĄące ętanol
o stęż eniudo 5 %).
IV.7.2.Miejscem prowadzenia dział alnoś ci w zakresie unieszkodliwiania odpadów
sentencji decyzji będzie NYCZ
w punkcie vII.7.1.
vtyszczególnionych
Sp. z o,o. oddział ' Niepoł omice, ul. Grabska 15A, 32-005
INTERTRADE
Niepoł omice.
odpady będą unieszkodliwiane w procesie mikrofiltracji molekularnej na mikromembranach.
IV.7.3. Szczegół owy opis metody unieszkodliwiania odpadów
Proces unieszkodliwiania rozpuszcza|ników będzie stosowany wówczas' gdy są one
mieszaniną kilku lub kilkunastu zwiryków chemicznych, których rozdzie|enie do stanu
czystoś ci charakterystycznej dla produktów handlowych jest trudne technologicznie
i ekonomicznie nieopł acalne.
Proces mikrofiltracji fazy ciekł ej przebiegaÓ będzie analogicznie jak dla procesu
odzysku rozpuszczalników otganicznych (glikol etylenowy, gliceryna, metanol, etano|),ztą
róż ntcąż e proces mikrofiltracji: w trakcie unieszkodliwiania rozpuszczalników ze względów
ekonomicznych i technicznych będzie wynosił na1wyŻ ej trzy cykle, zaś poprocesie
mikrofi ltracji będą powstawał yodpady.
Proces unieszkodliwiania skł adasię z kilku etapów:
wywoł ania koagulacji zastosowanego odpadu,
rozdzie|eniafazy stał ejod ciekł ej w procesie filtracji,
przeprowadzęnia mikrofi ltracji fazy ciekł ej.
W pierwszym etapie do odpadów będzie dodawany koagulant tj. związek chemiczny
powodującY, zę mał e cząsteczki osadu Łączą się w duż e aglomeraty i w postaci osadu
sąwytrącane. Koagulantem mogąbyó odpadowe sole chlorku glinu o kodach 06 03 13 lub 06
03 14 lub produkt handlowy chlorku glinu. Po dodaniu koagulanta i wytrąceniu osadu,
zawiesina będzie poddawana filtracji na prasie komorowej i/lub taś mowej.Faza wytrącona
podczas koagulacji (osad) i oddzielona na filtrach stanowió będzie odpad o kodzie 19 02 05*
lub 19 02 06.
W za|ęinoś ciod rodzaju unieszkodliwianego odpadu po procesie filtracji powstawaó
będzie:
a) przesącz zawierający niewielkie iloś ci substancji chemicznych, który po speł nieniu
okreś lonychwyrnagań będzie odprowadzany do kana|izacji miejskiej,
b) przesącz zawierający rozp|lszcza|niki organiczne (etanol), który w celu otrzymania
czystszego rozpuszczalnika będzie poddawany procesowi mikrofiltracji, a następnie
zatęŻ enia na wyparce. Po przeprowadzenil mikrofiltracji (maksymalnie 3 cykle)
powstanie rozpuszczalnik - odpad o kodzie 19 02 03 - przekazywany innym podmiotom.
c) przesącz zawietĄący niewielkie iloś ci substancji otgaricznych oraz substancje
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nieorganiczne w iloś ci większej nii dopuszczalne dla Ścieków spuszczanych
do kanalizacji miejskiej. Przesącz ten będzie przepuszczany ptzęz filtr węglowy
zatrzymu1ący substancje organiczne, a następnie kierowany na kolumny jonowymienne
w celu usunięcia pozostał ych jonów i otrzymania ś cieku speł niającego warunki
do wprowadzenia do kanalizacji miejskiej.
W procesie unieszkodliwiania odpadów powstawać będą
a) ś ciekispeł niającewaruŃi dla ś ciekuodprowadzanego do kanalizacji miejskiej'
b) rozpuszczalniki (odpady o kodzie 19 02 03)
c) szlamy z ftzykochemicznej przeróbki odpadów (odpady o kodzie 19 02 05*
i 19 02 0ó).
IV.8. Wskazanie mieisca i sposobu magazvnowania odpadów pzvimowanvch
odzvsku i unieszkodliwiania

do

odpady przyjmowane do odzysku i unieszkodliwianiamagazynowane będąna terenie
NYCZ INTERTRADE
Sp. z o.o. oddział Niepoł omice' ul. Grabska 15A, 32-005
Niepoł omice' w odpowiednio przystosowanych, oznaczonych oraz wydzielonych do tego celu
miejscach, w sposób selektywny. Magazynowanie odpadów odbywa się na terenie,
do którego Spół ka posiada tytuł prawny.
odpady będą magazynowane w taki sposób aby nie stwarzał y zagroienia dla
ś rodowiskai zdrowia ludzi w budynkach przeznaczonych tylko do magazynowania odpadów
posiadających utwardzone betonowe podł oż e, ukształ towane tak aby w przypadku
ewentualnego wycieku odpadów nie przedostawaĘ się one do ś rodowiska.
Przyjmowane odpady będą w miarę mozliwoŚci poddawane procesom odzysku lub
unieszkodliwiania bezpoś redniopo dostarczeniu, tak aby czas ich magazynowania był jak
najkrótszy.
odpady ciekł e:
odpady ciekł e będą magazynowane w specjalnie do tego celu przygotowanych
zbiornikach, wykonanych z odpowiednich materiał ów. Sąto zbiorniki:
o Zb4,Zb5 - zbiomiki magtzynowe odpadów ciekł ych,
o Zb6 - zbiomik emulsji, Zb9 - zbiornik elektrolitu,
. Zb7, Zb\, ZbI6, ZbIT - zbiorniki kwasu siarkowego.
Zbiorniki te ustawione są w tacach na podł ozu betonowym wył oż onychodpowiednim
nieprzepuszcza|nym materiał em w hali oczyszcza|ni Scieków i odzysku Surowców
Chemicznych. W przypadku rozszcze|nienia zbiornika i wylania się jego zawartoś cina tacę
istnieje moż liwoś ćprzepompowania roz|anej cieczy do kolejnego zbiornika. umycie tacy
wodąoraz odprowadzenie ś ciekówdo zobojętnienia w odpowiedniej instalacji.
Częś Óodpadów ciekĘ ch, które ze względu na swoje wł asnoś cichemiczne nie mogą
być przechowywane w zbiomikach nr 4-9 będą przywoŻ one i magazynowane
w paletopojemnikach ustawionych w wydzielonych boksach magazynowych budynku
magazynowego G lub w wiacie. Paletopojemniki z odpadami ciekł ymi będą takze ustawione
w specjalnie wyznaczonych miejscach na hali, skąd odpady będą przepompowywane do
instalacji w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia. Paletopojemniki o pojemnoś ciod 0,5 do
2 m' są wykonane z odpowiedniego materiał u, który nie będzie wchodził w reakcję
z transportowanym i magazynowanym odpadami.
Częś ć odpadów ciekł ych (transportowanych w iloś ciach do 0,5 m,) będzie
przywozonych imagazvnowanych w beczkach wykonanych z materiał ów nie wchodzących
w reakcję z ich zawartoŚcią. Będą to beczki o pojemnoś ciod 0,05 m3 do 0,5 m3 wykonane
z twotzyw sztucznych (dla transportu i przechowywania odpadów nieorganicznych) oraz
metalowych (dla transportu i przechowywania odpadów organicznych).
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odpady stał e:
odpady stał e przywoione i przerabiane w duż ych iloś ciach będą transportowane
imagazynowane w kontenerach metalowych o pojemnoś ci 30 m,. Do transpońu
i magazynowania materiał ów bardzo drobnych, pylistych są wykorzystywane bardzo szcze|ne
i szcze|nię zarnykane.
odpady stał enależ ącedo odpadów innych niż zniebezpieczne nie powodujące pylenia
(np. metale) będą transportowane i magazynowane w róŻ nego rodzaju pojemnikach
metalowycho pojemnoś ci
od 0,l m, do 5 m,.
Baterię i akumulatory będą transportowane i magazynowane^w zamykanych
pojemnikach metalowych lub plastikowych o pojemnoś ci0,2 m, do 0'5 m,. Pojemniki te są
wykonane w wersji ,,szcze|nej'' uniemozliwiającej kontakt odpadów z wodądeszczowąoraz
przenikani e przez ś ciankiewentualnych wycieków substancji chemicznych.
Miejscem magazynowania odpadów stał ych będzie budynek magazynowy
G (wydzielone boksy magazynowe) orazwiata.
Koniecznoś ó magazynowania odpadów w Spół ce wynika z procesów
technologicznych oraz organizacyjnych i nie będzie przekraczać terrninów uzasadnionych
zastosowaniem tych procesów.
Transport odpadów przyjmowanych do odzysku i unieszkodliwiania będzie
realizowany we wł asnymzakresie przez NYCZ INTERTRADE Sp. z o.o.) z siedzibą ul. Pł k.
Dąbka 8c, 30-732 Kraków, lub ptzez wyspecjalizowane firmy z zachowaniem
obowiązujących w tym zakresie przepisów.
IV.9. Produkty wytwarzane przęz Spół kę w procesach odzysku odpadów, wymienionych
wpunktach: IV.l, IV.2, IV'3 i IV.4 niniejszej decyĄi winny speł niaćokreś lonenolmy
i wymagania dla tych produktów, zgodnie z odrębnymi przepisami. W przypadku, gdy
produkty nie będą speł niaĘ okreś lonychnorm i wymagań winny one być kwalifikowane
jako odpady.
v.

Ustalam warunki prowadzenia ptzez Spół kę NYCZ INTERTRADE
Sp. z o.o.
z siedzibą ul. Pł k. Dąbka 8c, 30.732 Kraków dział alnoś ciw zakresie transpońu
odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
Ustalam rodzaje odpadów przewidzianych do transportu odpadów:

v.1.

Lp.

Kod
odpadu

l.

02 04 02

2.

02 07 02
02 07 03

3.
4.

Rodzaj odpadu
Nienormatywny węglan wapnia oraz |<rędacukrownicza (wapno
defekacvine)

odpady z destylacjispirytualiów
odpady z procesówchemicznych
odpady z chemicznejprzeróbki drewna zawierającesubstancje
030180*
niebezpieczne

5.

0 30 18 1

6.

030201*

7.

03 02 04*

8.

03 02 05*

9.

04 01 04"

Odpady zchemicznej przeróbki drewna zawierające illne nlz
wvmienione w 03 01 80
Srodki do konserwacji i impregnacji drewna nie zawieraj ące związków
chlorowcoorganicznych
Nieorganiczne ś rodkido konserwacji i impregnacji drewna
Inne ś rodkido konserwacji i impregnacji drewna zawierające
substanci e niebezpieczne
Brzeczka garbująca zawierająca chrom
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10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19,
f0.

04 0l 05 Br zęczka garbująca niezawierająca chromu
o sady zaw ierĄ ące chrom, zwł aszcza z zaŁJadovtych oczy szcza|ni
ś cieków
0 6 0 1 0 1 * Kwas siarkowy i siarkawy

04 01 06r

06 01 02x
06 01 03*
06 01 04*
06 01 05*
060106x

Kwas chlorowodorowy
Kwas fluorowodorowv
Kwas fosforowy i fosforawy
Kwas azotowy i azotavw
Inne kwasy

060201* Wodorotlenek wapniowy

06 0f 03* Wodorotlenek amonowv
06 02 04* Wodorotlenek sodowy i potasowy
21. 06 02 05* Inne wodorotlenki
0 60 3 1 3 * Sole i roztworyzawierującemetalecięż kre
ff.
f3. 06 03 14 Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13
24. 06 03 15* Tlenki metali zauńerającemetale cięzkie
25. 06 04 05* odpady zawierająceinne odpadycięż kie
osady z zaHadowych oczyszczalni ś cieków zawierającesubstancje
niebezpieczne
inne ni ż wym ientone
o sady z za|<Ładovty
ch oczy szcza\ni ś ieków
c
27. 060s 03 w 0 6 0 5 0 2
28. 06 06 02* odpady zawieraj ąceniebezpieczne siarczki

f6.

06 05 02*

f9.

06 06 03 odpady zawierającesiarczki inne niż wymienionew 06 06 02

3 0 . 06 07 04* Roztwory i kwasy (np.kwas siarkowy)
3l

06 09 03*

32.

06 09 04

Poreakcyjne odpady zvtiązków wapnia zawierające lub
zanieczyszczonesubstanciaminiebęzpiecznymi
Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione
w060903i060980

e niebezpieczne
33. 06 1002* odpady zawierającesubstancj
34. 0 6 1 l 8 1 odpady z produkcji związków chromu
0 6 t t 8 2 odpady z produkcji związków kobaltu
0 6 1 18 3 odpadowy siarczan Ż e|azovty
37. 0 70 10 1 * Wody popł ucznei ł ugimacierzyste

35.
36.

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory zprzemywania i ciecze
macierzvste
39. 07 0 1 0 8 * Inne pozo stał oś cipodestylacyjne i poreakcyjne
Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych
40. 07 01 80 (inne
niz wvmienione w 07 0l 08)
4',[ 0702 0r* Wody popł ucznei ł ugi macierzyste
Inne rozpu szczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze
42. 07 02 04*
macierzvste
i poreakcyjne
ci
43. 07 02 08x Inne ! ozostał oś podestylacyjne

3 8 . 07 01 04*

44. 0 7 0 3 0 1 * Wody popł ucznei ł ugi macierzyste
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Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory zprzemywania i creaze
macierzvste
07 03 08* lnne pozo stał oś cipodestylacyjne i poreakcyjne

45. 07 03 04*

46.
47. 0 7 0 5 0 1 * Wody popł ucznei ł ugimacierzyste

Inne rozpu szcza|n1kiorganiczne, ro zt:wory z pr Zemyw ania i cteczę
macierzyste
07 05 08* lnne pozostał oś cipodestylacyjne i poreakcyjne

48. 07 05 04*

49.
e niebezpieczne
50. 07 05 80* odpady ciekł ęzawierującesubstancj
07 05 81 odpady ciekł einne niż wymienionew 07 05 80
5l
52. 0 7 0 6 0 1 * Wody popł ucznei ł ugi macierzyste

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory zprzemywania i ctecze
macierzvste
54. 070608* Inne pozo stał oś cipodestylacyjne i poreakcyjne

5 3 . 07 0604*

5 5 . 07 07 0r* Wody popł ucznei ł ugimacierzyste
Inne rozpuszczalniki or ganiczną roztwory z przemy w ania i ctecze
macierzyste
57. 07 07 08* Inne pozostał oŚci podestylacyjne i poreakcyjne
odpady farb i lakierów zawieĄących rozpuszczalniki organiczne
58. 0801t 1*
lub inne substancie niebęzpieczne

56. 07 07 04*

59.

080 1 T2 odpady farbi lakierówinneniz wymienionew 08 01 11
Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszcza|niki

60. 0 8 0 1 1 3 * organiczne lub inne substancie niebezpieczne

6r.

08 0 1 I 4

Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13
Szlamy wodne zavtierającefarby i lakiery zawierającerozpuszcza|niki
62. 0 8 0 1 1 5 *
organiczne lub inne substancie niebezpięczne
Szlamy wodne zawierającefarby i lakiery inne niż wymienione
63. 080 1 t 6
w08 01 15
Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki
64. 0 8 0 1 1 9 *
organiczne lub inne substancieniebezpieczne
65. 08 01 20 Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19

66. 08 02 02
67. 08 02 03
68. 08 03 07
69. 08 03 08
7 0 . 0803 12*
7 1 . 08 03 13
72. 08 03 14x
73. 08 03 15
74. 08 03 16*
7 5 . 0 90 l 0 1 *
76. 09 01 02*
77. 09 01 04*
78. 09 01 05*

Szlamy wodne zawierającemateriał yceramlczne
Zawiesiny wodne zawierającemateriał yceramiczne
Szlamy wodne zawierającefarby drukarskie
odpady ciekł e zautierające farby drukarskie
odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne

odpady farb drukarskichinne niż wymienionew 08 03 12
Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14
ZlŻ vte roŹworv trawiace

Wodneroztworywywoł ywaczyi aktywatorów
Wodne roztwory wywoł ywaczy do pł yt offsetolvych

RoŹwory utrwa|aczy
RoŹwory vtybie|aczyi kąpieli wybielająco- utrwalających
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79. 09 0t 06* o sady z zakł adovtych oczy szczalni ś cieków zawierĄące srebro
odpady ciekł e zza\<ł adowejregeneracji srebra inne niz wymlenlone
w090106
8 1 . 09 01 80* Przeterminowane odczynniki fotograficzne

80. 0 9 0 1 1 3 *

82. 1 00 1 0 9 * Kwas siarkowy
8 3 . 1 00 2 1 1 *
84. r0 032t*
8s. 1 00 5 0 l
86. 1005 03*
8 7 . 1005 04
88. 1005 05*
89. 1005 06+
90. 1005 08*
9r. t 0 1 003
92. 1 0 1 00 9 *
93. 1 01 01 0
94. 1 0 1 0 1 1 8
9 5 . 1 01 012*
96. l 0 1 0l 3 *
97. 1 01 0I 4
98. 1 t 0 1 0 5 x
99. 1 10 1 0 6 x
100. t 1 0 1 0 7 *
1 0 1 . 1 10 1 0 8 ł
r02. 1 10 1 0 9 *
103. 1l 0110
104. 110 1 1 1 *
1 0 5 . 110 1 t 2
106. 110 l 1 3 *
107. 110 1 I 4

odpady zuzdatntarlia wody chł odzącejzawierająceoleje
odpady zuzdatniarlia wody chł odzącejzawierĄące oleje
Ż li|e z produkcji pierwotneji wtórnej (zv',ył ączeniem10 05 80)
Pył y z gazów odlotowych

Innecząstkii pył y
odpady stał ez oczyszczania gazów odlotowych
Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
odpady zuzdatniania wody chł odzącejzaw erająceoleje
odpady zuzdatniania wody chŁodzącej zaw erająceoleje
Pył y z gazów odlotowych zawterĄące substancje niebezpieczne
PyŁy z gazów odlotowych inne niz wymienione w 10 10 09
Inne cząstki stał ęzav,ńerającesubstancje niebezpieczne

Innecząstkistał eniż wymienionew 10 10 11
odpadowe ś rodkiwięące zawierającesubstancje niebezpieczne

odpadoweŚrodki wiąŻ ąceinne niż wymienionew 10 10 13
Kwasy trawiące

odpady zawierĄącekwasy inne niż wymienionew 11 01 05
Alkalia trawiace
Osadv i szlamv z fosforanowania
Szlamy i osady pofiltracyjne zawierającesubstancjeniebezpieczne
Szlamy i osady pofiltracyjneinne niż wymienione w 11 01 09
Wody popł uczne zawierające substancje niebezpieczne
Wody popł uczneinne niż wymienione w 11 01 11
odpady z o dtł uszczania zawierające substancje niebe zpieczne

odpady z odtł uszczaniainne niz wymienione w 11 01 13
odcieki i szlamy z systemów membranolvych lub systemów wymiany
1 0 8 . 110 1 1 5 *
ionoweizawieruiącesubstarrcieniebezpięczne
Inne
l
1
0
198*
odpady zawterającesubstancje niebezpieczne
109.

11 0 . rr 02 02* Szlamy z hydrometalurgiicynku (w tymjarozfii getfi)
1 1 1 r1 0203 odpady z produkcjianoddla procesówelektrolizy
T12. 1 1 0 2 0 5 x

odpady z hydrometalurgii międzi zawierające substancje
niębęzpieczne

11 3 . 1102 06 odpady z hydrometalurgiimiedzi inne niż wymienionew 11 02 05
II4. 1103 02* Inne odpady
11 5 . 1 10 5 0 1 Cynk twardy

r16. 1 10 s 0 2

Popiół cynkowy
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tr7. 1 1 0 5 0 3 *

odpady stał ez oczyszczania gazów odlotowych

I 1 8 . 1 10 5 0 4 " ZuŻ ytytopnik
I 1 9 . 1 20 10 3 odpady ztoczenia i pił owania metali nieŻ e|aznych
120. 120I 04 Cząstki i pył ymetal nież ze|aznych
odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali niezawierające
chlorowców
122. L2 0t 14* Szlamy z obróbki metali zawierające substancjeniebezpieczne

T 2 I . 1201 09*

123. T 2O I 1 5 Szlamy z obróbki metali inne niż wymienionew 12 0l l4
Szlamy z obróbki metali zawierająceoleje (np. szlamy z szlifowania,
sł adzenia i oo krvwani a)
125. 1 20 3 0 1 * Wodne cięcze myjące

r24. 1 20 1 1 8 *

126.
127.
128.
129.
130.
131.

12 03 02* odpady z odtł uszczania parą

1 30 10 5 Emul sje olej owe niezawieraj ące związków chl orowc oorganicznych
l 3 05 02* Szlamy z odwadniania olejów w separatotach
1305 06x olej z odwadniania olejów w separatotach
t 3 05 07* ZaoLejonawoda z odwadniania olejów w separatorach
1308 02* Inne emulsje

r32. 140603*

r33.

Inne rozpuszcza|niki i mie szaniny ro zpuszczalników

1 50 1 0 1 Opakowaniaz papierui tektury

134. l s 0 10 2 Opakowania z tw orzyw sztucznych
I3s. 1 50 1 0 3 Opakowania z drewna
1 3 6 . 1 50 1 0 4 Opakowania z metalt
opakowan ia zawier Ąące pozo stał oś cisubstancji niebezpiecznych lub
zanieczvszczone
Sorbenty, materiał yfiltracyjne i ubrania ochronne zanieczyszczone
13 8 . 1 502 02*
substanciami niebezpie cznymi
Sorbenty, materiał yfiltracyjne i ubrania ochronne inne niż wymienione
r39. 1502 03 w 1 5 0 2 0 2
140. l 6 0 1 1 3 * Pł yny hamulcowe

r37. 1 50 11 0 * nimi

I4I. l 6 0 1 1 4 *
r42. 1 60 1 1 5
r43. 1 60 1 1 8
144. 160r 22

Pbny zapobie gające zamal zaniu zawi erające nieb ezp ieczne substancje
Pł yny zapobiegająaezamarzaniu inne niż wymienione w t6 01 14
Metale niezelazne

148. 1603 03*

Inne niewymienione elementy
ZuŻ yte urządzenia zautierające niebezpieczne elementy inne nrż
wvmienione w 16 02 09 do 16 0212
Niebezpieczne elementy lub częś ciskł adoweusunięte z zuŻ ytych
trzadzen
Elementy usunięte z zuż rylych urządzeń llrne nlz wvmlenlone
w160215
Nieorganiczne odpady zawierające substancjeniebezpieczne

r49. 1603 04

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80

145. t6 02 t3*
146. t6 02 15*
147. 1 60 2 1 6
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Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne)
1 5 0 . 1605 06* zawierającesubstancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów
laboratorvinvch i analitvcznvch
ZuŻ yte nieorganiczne chemika|ta zawierĄące substancje niebezpiecznę
1 5 1 . 1605 07* (np. przeterminowane
odczynniki chemiczne)
ZuŻ ytechemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub
r52. 1605 09 16 05 08
1s 3. 1606 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

r54. 1606 04

Baterię a|ka|icznę (zvtył ączeniem 16 06 03)

15 5 . 1606 05 Inne baterie i akumulatory
1 5 6 . 1606 06* Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów
ZuŻ ytekata|izatoryzawierująceniebezpiecznemeta|eprzejś ciowelub
ich niebezo ie cznę zwiazki
ZuŻ ytekata|izatory zawierające metale przejś ciowe lub ich związki
15 8 . l 6 0 8 0 3 8
inne niż wymienione w 16 08 02
Zuż ytekataIizatory stosowanedo katalitycznęgo krakingu w procesie
1s9. 1608 04 fluidyzacyi nym (z wył ączeniem 16 08 07)
160. 1 60 8 0 5 * ZuŻ yte kata|izatory zawieraj ące kwas fo sforowy

r57. 1608 02*

1 6 1 . 1608 06* ZuŻ ytecieczestosowanejako katalizatory
162. 1608 07* Zuiytekatalizatoryzanieczyszczonęsubstancjaminiebezpiecznymi
Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub
ootasowv)
164. l 6 1 00 1 * Uwodnione odpady ciekł e zawierĄące substancje niebezpieczne

1 6 3 . t6 09 02*

1 6 5 . 1 6r 0 0 2 Uwodnione odpady ciekł einne niż wymienione w 16 10 01
Stęż oneuwodnione odpady ciekł e (np. koncentruty) zawierające
substancie niebezpieczne
Stęż oneuwodnione odpady ciekł e (np. koncentraty) inne niż
167. 1 6 1 00 4
wymienione w 16 10 03
1 6 8 . l 6 8 1 0 1 * odpady vtykazu1ące wł aśc iwo ści ni ebezpie czne

166. T61 003*

169. 1 68 1 0 2 odpady inneniż wymienionew 16 81 01
r70. 1 70 4 0 4 Cynk
I7I.

r 7 0 4 0 5 Ż e|azol sta|

112. 1 70 4 0 6 Cyna
173. 1704 09* Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpie cznymi
Wstępnie przemieszaneodpady skł adającesię wył ącznie z odpadów
innvch niŻ niebezpieczne
Wstępnie przemieszarteodpady skł adającesię z co najmniej jednego
r75. 1902 04* r odzaiu odoadów niebezoiecznvch
Szlamy z ftzyko chemicznej przeró bki odpadów zawier aj ące substancje
176. 1902 05*
niebezpieczne
Szlamy zftzykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione
r77. t9 02 06 w 1 9 0 2 0 5

174. 1902 03

r78. 1902 07* Oleje i koncentratyz separacji
179. 1 90 2 t t Inne odpady zawieruj ące substancje niebezpi eczne
1 8 0 . t9 0299 Inne nie wymienione odpady
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1 8 1 . 1908 06 Nasycone hb zuiyte ż ywice jonowymienne
182. 1908 07* Roztwory i szlamy zregeneracji wymienników jonitowych
I 83. l9 08 08* odpady z systemów membranolYych zawierające metale cięż kie
Tł uszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż
wvmienione w 19 08 09
Szlamy zawierające substancjeniebezpieczne z innego niż biologiczne
18s. 1 90 8 1 3 * oazyszczania ś cieków
przemysł owych
Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczantaś cieków
1 8 6 . 1 90 8 1 4 przemvsł owvch
inne niż wvmienione w 19 08 13
187. 1 9 t 0 0 2 odpady metal i nieŻ e|aznych

I 84. 1 90 8 l 0 *

18 8 . I 9 T203
189. 200r 14*
190. 2 00 1 1 5 *
1 9 1 . 20 03 01

Metale nieŻ e|azne
Kwasy
Alkalia
Niesegregowane ( zmięszane ) odpady komunalne

V.2. Ustala się obszar prowadzenia dział alnoś ciw zakresie transportu odpadów na terenie
cał egokraju
Transport odpadów odbywaó się będzie przł pomocy odpowiednich ś rodków
v.3.
transportowych i zał adunkowych, przystosowanych do przewozu i sprawnego rozł adunku
przedmiotolvych odpadów, w sposób bezpieczny dla ś rodowiska i zdrowia |udzi,
zzachowaniem obowiązujących przepisów w tym zakresie. odpady będątransportowane w:
a) zbiornikach samochoducysterny,
b) paletopojemnikach, kontenerach,workach plastikowych transportemsamochodowym.
Spół ka posiada:
.
Specjalistyczny samochód do przewozu cieczy posiadający trzy komory (zbiorniki)
o sumarycznej pojemnoś ci 30m,. Samochód jest przystosowany zarówno
do przewozu cieczy nieorganicznych o charakterze kwaś nym jak i zasadowym,
jak równie ż zcieczy organicznych (pochodnych węglowodorów);
.
specjalistyczny samochód do przewozu substancji stał ych pochodzenia
organicznego jak i nieorgani cznego)
o
kontenerachtransportemsamochodowym.
v.4.
Transport odpadów winien byó prowadzony zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami, w tym ustawy z dnia 20 częrwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z2005 r. Nr 108poz. 908 z póź nie1szymi zmianami). Transport odpadów
niebezpiecznych winien się odbywać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
a w szczególnoś ci wymaganiami wynikającymi z ustawy z dnia 28 paź dziemika 2002 r,
o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199, poz. I67t z póź niejszymi
zmianami) oraz tozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie
zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do
transportuodpadów niebezpiecznych(Dz. U. Nr 236, poz. |986).
opakowanie i oznakowanie odpadów niebezpiecznych winno speł niaówymogi art.25
i 28 ustawy z dnia 11.01.2001r. o substancjachi preparatachchemicznych.
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vI.

okreŚlam metody zabezpieczenia ś rodowiska pzed skutkami awarii przemysł owej
i sposób powiadamiania o jej wystąpieniu.

W myś l Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 200f r.
w sprawie rodzajów i iloś ci substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się
w zakł adzie decyduje o ząliczeniu go do zaktadu o n,uięl<szonymryzyku albo zakł adu o duż ym
ryzylru| wystqlienia poważ nej awarii przemystowej, iloś ci substancji niebezpiecznych
znajdującesię w instalacji NYCZ INTERTRADE Sp. z o.o. oddział Niepoł omiceul. Grabska
15 - nie kwalifikują zalrJadl do za|iczenia go do zakł aduo zwiększonym ryzyku wystąpienia
poważ nej awarii przemysł owej'
Dla instalacji nie ma obowiązku opracowania programu zapobiegania poważ nym
awariom. Powaina a'watia,która moż ewystąpió na terenie zakł aduto:
poiar,
a)
b)
inne klęski ż ywioł owe.
Ad a) W przypadku wystąpienia poiaru istnieje zagroż enie skaż enia terenu ś rodkami
' wielkoś ci i rodzaju poż zaru.
gaś niczymi.Zakres tego oddział ywania będzie za|ęż nłod
W takim przypadku po ustąlieniu zagroż zenianależ y wykonać badania okreŚlające
granice terenu na którym wystąpił o skaż enieoraz stan tego skaienia. Dane te pozwolą
do ustaleniadział afi, w celu likwidacji skutków poŻ aru.
Ad b) Wystąlienie innych klęsk ż ywioł owych np. powodzi, trzęsienia ziemi jest bardzo mał o
prawdopodobne. W przypadku wystąpienie dł ugotrwał ychi duż ych opadów deszczu
i ś niegumogą nastąlió lokalne podtopienia nie powodujące skaż eniaś rodowiska.Inne
mogące wystąpió klęski ż ywioł owe (huragany, wichury itp.) mogą spowodowaó
chwilowe zanieczyszczenie ś rodowiskaodpadami ( szkł o' drewno, blachy metalowe,
które będzie ł atwedo usunięcia i nie spowoduje trwał ych zmianw ś rodowisku.
Zgodnie z wmaganiami ustawy z dnia 27,04.200| r. Prawo ochrony ś rodowiska,
w zakresie instalacji objętych pozwoleniem zintegrowanym' w razie wystąpienia awarii
na|eiy podj ąó następujące dziaŁaria:
- natychmiast zawiadomić o tym fakcie wł aś ciwyorgan Państwowej Straż y Poiamej,
Pogotowie Ratunkowe, Mał opolskiego Wojewódzkiego Inspektora ochrony
Srodowiska i Policję;
- niezwł ocznieptzekazaó ww. organom' informacje :
- o okolicznoś ciachawarii,
- o nieb ezp ieczny ch substancjach związany ch z aw ariąu
- umoż liwiające dokonanie oceny skutków awarii dla ludzi i dla ś rodowiska,
- o podjętych dziaŁariach ratunkowych, atakie dział aniachmających na celu ograniczęnie skutków awarii i zapobieienie jej powtórzeniu się.
- na bieŻ ąco będzie aktualizowaó podawane informacje, odpowiednio do zmiany
sytuacji.
vII.

Okreś lam sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony ś rodowiskajako cał oś ci:

VII.I. Metody ochrony ś rodowiskawodnego.
Podczyszczone ś cieki z Za|<ł adu odzysku Surowców Chemicznych wraz
z Oczyszcza|nią Scieków są odprowadzane do urządzeń kana|izacyjnych miejskiej sieci
wodociągowej Zakł adów Wodociągów i Kana|izacji w Niepoł omicach za pomocą wł asnej
instalacji kanalizacyj nej.
W czasie dział 'ariaobiektu powstawaó będąnastępującerodzaje ś cieków :
1)
ś ciękisanitarne,które zawierajązdyspergowane w wodzieróinego rodzaju substancje
organiczne i nieorganiczne. Są skaż onebakteriologicznie. Scieki sanitame w iloś ciok.
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1 m3/d będą prowadzone oddzielną kana|izacją do kanalizacji sanitarnej ZwiK
Niepoł omice.
2)
wody i ś cieki opadowe i roztopowe, których iloś óoszacowano na podstawie danych
projektowych. Wody opadowe z dachów odprowadzane będą do zbiornika
retencyjnego o pojemnoś ciokoł o 50 m,, a ś ciekiopadowe odprowadzane z parkingu,
dróg wewnętrznych i placu manewTowego przez osadnik dwukomorowy
z ukierunkowanym przeptywem oraz separator zł oŻ ony z dwóch studni
przepł ywolvych. Scieki opadowe pochodzące z terenów utwardzonych: dróg,
parkingów, placów, ujęte w szcze|ne systemy kana|izacyjne podlegają obowią7kowi
oczyszczenia do wartoś cipodanych w rozpotządzeniu Ministra Srodowiska z dnia}4
|ipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie na|eŻ yspeł nióprzy wprowadzaniu ś cieków
do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla
ś rodowiskawodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984). Firma NYCZ INTERTRADE Sp.
z o.o. posiada Decyzję - ,pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostę
Wielickiego ( nr pisma OSR.6223-Z-20105 z dnia 14 listopada 2005 r. na
wprowadzanie do cieku ,,Na Poręby'' wód opadowych i oczyszczonych ś cieków
opadowych.
3)
ś ciekiprzemysł owe.Ze wzg|ędu na ich skł adchemiczny oraz wł asnoś cinie mogąone
być spuszczane do kanalizacji zewnętrznej. Z tego powodu są one poddawane
wstępnemu oczyszczeniu we wtasnej oczyszcza|ni ś cieków.W wyniku prowadzonych
procesów otrzymuje się ciecze zawierujące nieorganiczne związki chemiczne mogące
byó z powrotem wykorzystane w procesie galwanizacyjnym. Po zobojętnieniu
i wytrąceniu szkodliwych' substancji otrzymywane są ś cieki speł niającewymagania
rozporządzenia Ministra Srodowiska z dna 24 |ipca 2006 r oraz takze wymagania
ZwiKNiepoł omice. Ścieki te będą odprowadzane do zewnętrznej kana|izacji. Planuje
się, ż e zakad będzie przerabiał ' ś cieki wł asne oraz dostarczone od dostawców
zevtnętrznych. Jako gł ównych potencjalnych dostawców ś cieków i odpadów do
odzysku oraz unieszkodliwiani a przyjęto producentów z branŻ ymetalowej :
- zaMady obróbki elektrochemicznej i chemicznej metali _ np. galwanizernie,
- zahJadyobróbki mechanicznej metali _ np. kuź niei walcownie,
- za|<ł ady
obróbki termicznej metali _ np. huty i odlewnie.
ZakJad będzie posiadał linię końcowego doczyszczania ś cieków _ stację ,,DEMI'',
która zezwo|i na otrzymanie zę ś cieków wody zdemineralizowanej, tj. cał kowicie
pozbawionej wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Woda ta będzie wykorzystywana
w procesie technologicznym' dzięki czemu planuje się znaczne' a moŻ ę cał kowitę
ograniczenie zuiyciawody zevtnętrznejna potrzeby stosowanych technologii.
W wyniku prowadzenia procesów odzyska się substancje takie jak: metale, sole
kwasów nieorganicznych, kwasy nieorganiczne które zostaną powtórnie wykorzystane
w procesach galwanicznych lub sprzedane do innych uż ytkowników i wykorzystane
w procesach nieorganicznych. W wyniku prowadzenia tych procesów powstające ś ciekibędą
speł niał ywarunki dla ś ciekówodprowadzanych do karralizacji zewnętrznej.
ograniczenie emisji zanieczyszczeń do wód będzie oparte na stosowaniu okreś lonych
niŻ ej zasad w następującejkolejnoś ci:
- zuŻ ycie wody będzie ograniczane do minimllm' a substancje zawarte w przerabianych ś ciekachś ciekipowtómie wykorzystywane;
- niezanięczyszczone wody opadowe zebtane z dachów i powierzchni utwardzonych, które nie mogąbyó wykorzystywane na miejscu, nie będąmieszane z innymi
ś ciekami;
- w większoś ciprzypadków ś cieki,które nie mogą byó wykorzystane bezpoś rednio
w procesach wymagaj ąpodczyszczenia.
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emisje zanieczyszczeń do wód powinny będą nadzorowane w celu uniknięcia
przeh'roczeńnorm jakoś ciwód.
Ana|izyjakoś ci zrzucartych ś ciekówwykonywane będą przez zakł adowe laboratorium
fizyko-chemiczne posiadającedocelowo akredytacjęw oparciu o nonnę ISo 17025.
v[.1.1.

Metody ochrony wód powierzchniowych.

Zakł ad nie odprowadza ś cieków do odbiorników powierzchniowych. Ścieki będą
ztzucane do kanalizacji miejskiej i odprowadzanę do oczyszcza|ni ś ciekóww Niepoł omicach,
gdzie poddawane są procesom oczyszczania wraz z innymi ś ciekami komunalnymi,
a następnie Zrzucane do Wisł y. oczyszcza|nia ś cieków w Niepoł omicach odbiera rocznie
670000 m,' oczyszcza|nia speł nia wymagania polskich aktów prawnych oraz dyrektyw
unijnych.
vII.1.2. Metody ochrony wód podziemnych.
Dbał oś ćo szczelnoŚó sieci kanalizacyjnych, przeglądy sieci oraz dział aria prewencyjne
skutecznie ł vpł ywają na ogtaniczenie wpł ywu instalacji na ś rodowisko gruntowo-wodne,
a tym samym zapobiegĄąoddział ywaniu na wody podziemne.
W za|eznoś ciod warunków będąpodejmowane następującedział ania
- przykywaniezbiomików;
- unikanie gromadzeniamateriał ów na nie przykrytych hał dachi stosach;
- czyszczenie kół i dróg (zapobieganie przenoszęnia zanieczyszczefi do wody lub
przenoszenia ich przęz wiatr);
- regularne dział aniaporządkowe.
Ponadto:
1. W przypadku instalacji podziemnych:
. przebieg instalacji kana|izacyjnych będzie ustalony i udokumentowany;
- przebieg wszystkich rurociągów podziemnych będzie ustalony i udokumentowany;
- wszystkie podziemne studzienki i zbiomiki będązidentyfikowane;
- instalacje będą wykonane w sposób ograniczĄący moż liwoś ó wycieków oraz
umoż liwiający ich szybkie wykrycie, szczegóInie w przypadku wycieków substancji
niebezpiecznych,
. dla rurociągów, studzienek i zbiomików podziemnych będą wykonane odpowiednie
wządzenia zatrzymujące zanieczyszczenia i zapevtniające moż liwoś ó wykrywania
nieszczelnoŚci;
- dla wszystkich instalacji podziemnych będzie opracowany program inspekcji i konserwacji.
przrypadku
2.W
terenu :
- będą przygotowane opisy techniczne, sposób wykonania i uzytkowania wszystkich
powierzchni, na których prowadzonajest dział a|noś ć ;
- będzie opracowany program inspekcji i konserwacji wszystkich nieprzepuszcza|nych
powierzchni i barier chroniących przed rozlewami.
YII.2. Metody ochrony powietrza.
W prowadzonych procesach występuje zorgalizowana emisja zalieczaszczen do
otaczającegoś rodowiska.Powstające opary kierowane sąw sposób zorgalizowany do atrnosfery.
Instalacja został azaprojektowanajakow pe)ntzautomatyzowana.ElemenĘ instalacji kontaktujące
się z oparami wykonano z matenał ów odpomych na korozję. Zapevntono wł aś ciwydobór
wysokoś ci emitorów oraz prędkoś ciwylotowej gazów, zapewniający wystarczającą dyspersję
emisji w celu zapobtegantaprzek'roczeniomnorm imisyjnych krajowych i mijnych.
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vII.3. Metody ochrony przed hał asem.
Sp. z o.o. oddział
INTERTRADE
Gł ówne ź ródł 'a hał asu instalacji NYCZ
Niepoł omice to: wentylatory, PomPY' transport samochodowy, rozł adunek surowców
i zał adunekproduktów.
Aby zmniejszyć wpł yw hał asugenerowanegoprzez instalację na ś rodowiskonależ y :
- w miarę moż liwoś citechnicznych obudowywaó i osł aniać najbardziej hał asotwórcze
urządzenia,
- systematycznie modernizowaó przestarzał emaszyny i urządzenia,
- na bteząco konserwować (natychmiast wymieniać uszkodzone) poszczególne
elementy maszyn i vrządzeń,
- ewentualnie stosowaó okna w hali podwójnie szklone, lzupeł niaÓ ubytki w szkleniu
okien, itp.
- docelowo: stosowaó stolarkę drzwiową i okienną oraz materiał ś cianzewnętrznych
o podwyż s zonej izolacyj noś ciakustycznej .
Jak wynika z ana|izy oddział ywania akustycznego za|<ł adu,z uwagi na sposób
zagospodarowania przestrzennego oruz funkcję terenów, analizowany teren nie podlega
ochronie akustycznej.
Przedmiotovty za|<Ładnie jest i nie będzię ź tódł ememisji hał asu przemysł owego
zuwagina:.
- charakter prowadzonych prac i ich zakres (prace prowadzone wewnątrz budynku na
stanowiskach pracy,)
- w zakł 'adziebrak jest vrządzefl'mechanicznych generujących hał asciągł y o Znaaznym
natęŻ eniu,
- wentylatory zainstalowane na emitorach sąwentylatorami cichobież nymi.
W związku z powyŻ szym naIeŻ ystwierdzió, Ż e zakł 'adspeł ni wszystkie wymagania
dotyczące ochrony powietrza przed hał asem'
vII.4. Metody ograniczenia uciąż liwoŚci gospodarki odpadowej.
- prowadzenie segregacji wszystkich rodzajów fiwatzanych odpadów,
- wł aś ciwe,selektywnę magazynowanie odpadów i materiał ów dodatkowych,
- monitorowanię procesów technologicznych,
- prowadzenie kontroli na poszczególnych stanowiskach pracy w zakresie prawidł owego
funkcjonowaniainstalacji,maszynilrządzeń,
- systematyczne szkolenie cał ej zał ogi w zakresie prawidł owych zasad postępowania
z wytwarzanymi, odzyskiwanymi, unieszkodliwianymi i transportowanymi odpadami,
atakŻ e w zakresie wł aś ciwejobsł ugiuż ytkowanego sprzętu,
- prowadzenie iloś ciowej i jakoś ciowej ewidencji odpadów, zgodnie z obowiryującym
katalogiem odpadów oraz wzorami dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji
odpadów,
. przestrzegartie zarządzen wewnętrznych dotyczących obowiązków pracowników
obsł ugującychstanowiska, na których powstają odpady, albo na których sąodzyskiwane
odpady
- prowadzenie racjonalnej i oszczędnej gospodarki materiał owej.
vII.s. Techniczne i organizaryjne metody ochrony ś rodowiska jako cał oś ci- ocena
zgodnoś ciz BAT.
vII.5.1. Metody doboru technologii bezpiecznej dla ś rodowiska.
vII.5.2. Metody zapewnienia efektywnej gospodarki materiał owo.surowcowej.
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W przedmiotowej instalacji stosuje się następujące metody zapewnienia efektywnej
gospodarki materiał owo-surowcowej:
- opracowywanie i stosowanie szczegół owych procedur i instrukcji gospodarki
surowcami i materiał amido produkcji,
- automatyzacja procesu z moi|iwoś cią zdalnego sterowania czasem trwania
poszczegó|nych operacj i technolo giczny ch,
- stał a kontrola roztworów roboczych (unikanie nadmiernego stęż enia) oraz ana|izy
metali stosowanych w produkcji,
- odzysk kąpieli chromowychpoprzezzatęŻ anie pł uczek pochromowych na wyparce'
vII.5.3. Metody zapewnienia efekĘ wnej gospodarki energeĘ cznej.
W ramach zapewnienia efektywnej gospodarki energetycznej prowadzone sądział ania
sł uż ąceminimalizacji strat energii elektrycznej w procesie technologicznym. Dział ania te
zaowocował y zmniejszeniem zuŻ ycia energii elektrycznej na jednostkę produktu.
KuŻ da wanna posiada wł asny ukł ad zasi\ania, na który skł adają się prostownik, szyna
zasi|ającaoraz sterownia.Prostowniki zainstalowanesąwbezpoŚrednim sąsiedztwiewanien
procesowych, dla których stanowią zasilanie. Pozwala to na skrócenie do minimum przebiegu
linii zasilających,a co zatym idzie, stratenergii na przesyle.
Ukł ady zasilające cechuje nowoczesnoś ć (zbudowane w oparciu o przetwomice
tyrystorowe) i wysoka sprawnoś ósięgająca 85Yo. Dzięki temu moż liwa jest automatyczna
regulacja parametrów związanych z dostarczaniem prądu stał ego do urządzen
galwanizerskich,a co zatym idzie kontrola i sterowaniezuiyciem energii.
VII.5.4. Metody zapewnien ia bezpiecznej gospodarki substancjami niebezpiecznymi.
Gospodarka substancjami niebezpiecznymi na terenie instalacji prowadzona jest
zgodnie z Ustawą z dnia 11 stycznia 200I r. o substancjach i preparatach chemicznych
(Dz.IJ. Nr 11, poz.84) orazzrozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy.
Do metod bezpiecznej gospodarki substancjami niebezpiecznymi stosowanymi w oddziale
odzysku surowców chemi czny ch i oczy szcza|ni za|iczyć moŻ na:
. zorganizowanie specjalnie oznakowanych i wydzielonych miejsc dla przechowywania
i magazynowania substancji niebezpieczny ch,
. magazynowanie substancji we wł aś ciwychdla niej opakowaniach,
o ewidencję i kontrolę zuŻ ycia substancji niebezpiecznych w procesach
technologicznych, (zapisy daty pobrania i iloś ci substancji niebezpiecznej z magazynu, zeszyt trucizn w laboratorium),
. przygotowywanie roztworów bezpoś redniow reaktorach i wannach roboczych,
o oznakowanię piktogramem wanien ztoksycznymi kąlielami,
o oznakowanie rurociągów odprowadzających poszczególne grupy Ścieków tymi
samymi kolorami oraz zbiorników retencyjnych w oczyszczalni ś cieków (ś cieki
kwaś ne,alkaliczne i chromowe),
o zastosowanie odrębnegoobiegu dla ś cieków zawierających chromiany,
. ręgularnąkontrolęszczelnoŚci instalacji'
o zastosowanie zabezpieczeń- otacowanie powieruchnl,pod zbiornikami zpodział emna
strefy,
o zastosowanie odpowiednich materiał ów do konstrukcji zbiomików i urządzeit
dostosowanych do pracy w agresywnym ś rodowisku,
o zastosowanie wysokiej jakoś ci szcze|nych materiał ów posadzkowych w hali
produkcyjnej.
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VIII.

Ustalam zakres oraz sposób monitorowania ś rodowiska, w tym pomiaru
i ewidencjonowania wielkoś ciemisji oraz kontroli eksploatacji insta|acji

v[I.l.

Monitoring iloś ciujmowanej wody.

Iloś ćwody pobieranej przęz instalacje będzie okreś lanana podstawie pomiaru wody
przez wodomierze zainstalowane na sieci wodociągowej wewnątrz zakł adowej. Zahes
monitoringu iloś cipobieranej wody będzie obejmował :
- pomiar zuż zyciawodydo celów socjalnych; wodomierz WS-3 Dn 20 mm,
- pomiar zuiyciawody na cele przemysł owe; wodomierz WS,
- pomiar zuŻ yciawody do celów poż arowych;wodomierz WS_10 Dn 40 m.
Zapis wyników pomiaru iloś ci pobranej wody, w trybie codziennym, w książ ce
poboru wody.
VIII.2.
YIII.2.l.

Monitoring ś cieków.
Monitoring ś ciekówprzemysł owych.

Ścieki przemysł owe z terenu instalacji odprowadzane ptzez kanalizację zakł adową do
zbiomika ś cieków oczyszczonych (zbiomik nr 3) a następnie wprowadzane są do urządzen
kana|izacyjnych miasta Niepoł omic stanowiących wł asnoś ćMiejskiego Przedsiębiorstwa
i
kana|izacji
Wodociągów
Kanalizacji
S.A.
Scieki
będą spuszczane do
w sześ ciu partiach po 15 m,. Czas spuszczania kaŻ dej partii będzie wynosił 1 godzinę.
Spuszczanie ś cieków odbywaó się będzie w godzinach 1,J,J_ 20U,J.KaŻ dorazowo przed
spuszczeniem ś cieków, laboratorium będzie potwierdzał o moż liwoś ć zrzutl,l na podstawie
wykonanych ana|iz w laboratorium oraz odczytu lxządzeń kontrolno _ pomiarolYych
zainstalowanych w ś luzie, przęz którą ś cieki będą wpuszczane do kanalizacji miejskiej.
Urządzenia te w sposób ciągł y będą rejestrował yiloś ćś cieków wypł ywających, temperaturę,
pH i przewodnictwo. Urządzenie to będzie posiadał o ciągtą Ę estrację odczytywanych
danych. Sluza, ptzez którą będą ś cieki wypuszczane do kana|izacji będzie wyposazona
równiez w nadajnik, który będzie sygnalizował do Zakł adu Wodociągów i Kanalizacji
w Niepoł omicach o gotowoś cido otwarcia i zamknięciu ś luzy,co umozliwi peł ną kontrolę
dział th oczyszczalni. otwarcie ś luzy nastąpi po odebraniu sygnał u zwrotnego z ZaHadu
Wodociągów i Kanalizacji w Niepoł omicach _ co będzie równoznaczne Ze zgodąna zrzlt
ś ciekówdo kanalizacji.
Pomiar iloś ciodprowadzanych ś ciekówprzemysł owych
Iloś óodprowadzanych ś cieków przemysł owych odprowadzanych z terenu instalacji
będzie okreś lanana podstawie projektowanego przepł ywomierua zainstalowanego na wyjś ciu
ś cieków ( w ś luzie ) z oczyszcza|ni do kanalizacji za|<ł adowej.Urządzenie to będzie
odczytywał oi rejestrował oiloś óś ciekówwprowadzanych do kana|izacji miejskiej.
Pomiar j akoś ciodprowadzanŁch ś ciekówprzemvsł owvch
Próby do badan pobierane będąze specjalnie przygotowanego punktu poboru próbek.
Punkt poboru próbek będzie zlokalizowany na zbiomiku ś cieków oczyszczonych nr 3.
Ana|izy pobieranych próbek ś cieków będą wykonywane przez Laboratorium zakł adowe.
Rodzaj przeprowadzanych ana|iz, stosowaną metodykę oraz ich częstotliwoś ó został a
przedstawiona w poniiszej tabeli.
Wskaź nik Jednostka
Temperatura

OC

Metodyka badań

Częstotliwoś ć

Rejestracja wyników

l. automatycznymiernik l. pomiar cią gł yw ś luzie, l. pomiari rejestracja
f. przed każ dym spustem _ ciągł awyników ze ś |uzy
temperaturywraz
z reiestraciadanvch
2. KuŻ dorazowona karcie:
oomiar w laboratorium
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f . pomiarywg procedur
zgodnychz PN

Odczyn

Przewodnictwo

Chrom
ogólny
Chrom

pH

^

-l

pscm'

(2soc)

mgldm3

I . automatyczny miernik
pH wraz z rejestracją
danych
f . pomiary wg procedur
zsodnvch z PN
l . automatyczny miernik
przewodnictwawraz
z rejestracjądanych
f . pomiary wg procedur
zsodnych z PN

Analiza chemiczna:
spustnr .......

l. pomiarciągtyw ś luzie' l. pomiar i rejestracja
2. przedkaż dymspustem ciagł awyników ze ś |lzy
- pomiarw
f . Każ Ldorazowo
na karcie:
laboratorium
Analiza chemiczna:
sDustnr .......
oH - metrem
1. pomiar i rejestracja
ciągł awyników ze ś |uzy
f .KaŻ dorazowo na karcie:
Analiza chemiczna:
sPustnr .......
I' KaŻ dorazowo na karcte:
Analiza chemiczna:
sPustnr .......
I. KaŻ dorazowo na karcte:
Analiza chemiczna:
spustnr .......
1' przedkaż dymspustem I' Każ dorazowo na karcię:
- pomiarw
Ana|iza chęmiczna:
laboratorium
sDustnr .......
|. przedkaż dym spustem
L KaiLdorazowo na karcie :
- pomiar w
Analiza chemiczna:
laboratorium
soustnr .......
|. przedkaŻ dym spustem
|. Każ dorazowo na karcie:
- pomiar w
Analiza chemiczna:
laboratorium
soustnr .......
l. przedkaidym spustem
|. Każ zdorazowona karcie:
- pomiar w
Analiza chemiczna:
laboratorium
sPustnr .......
1. przedkaż dymspustem I' KaŻ dorazowo na karcte:
- pomiarw
Analiza chemiczna:
laboratorium
spustnr .......
l. przedkaż dymspustem I. Każ dorazowo na karorę;
- pomiarw
Analiza chemiczna:
laboratorium
sDustnr .......

1. pomiar cią gty w ś luzte'
f . przedkaż dym spustem
- pomiar w
laboratorium
pH - metrem
I . przed każ zdymspustem
1.pomiarywg procedur
- pomiar w
zgodnychz PN
laboratorium
I, przed każ dym spustem
l. pomiarywg procedur
- pomiar w
zgodnychz PN
laboratorium

(+6)

mg/dm3

Miedź

mg/dm3

1.pomiarywg procedur
zgodnychz PN

Nikiel

mg/dm3

l. pomiarywg procedur
zgodnychz PN

CynkZn

mg/dm3

l. pomiarywg procedur
zgodnychz PN

Cyna

mg/dm3

l. pomiarywg procedur
zgodnychz PN

Chlorki

mg/dm3

1. pomiarywg procedur
zgodnychz PN

Siarczany

mg/dm3

1.pomiarywg procedur
zgodnychz PN

Substancje
ekstrahujące się
mg/dm3
ęterem
naftowvm

L pomiarywg procedur L pomiar kontrolny
zgodnychz PN
I razw miesią cu

Zawiesina
ł atwo
ooadaiaca

mg/dm3

1.pomiarywg procedur l. pomiar kontrolny
zgodnychz PN
I razw miesią cu

Zawięsina
ogólna

mg/dm3

l. pomiarywg procedur l. pomiar kontrolny
zgodnychz PN
1 razw miesią cu

BZT5

CWZT

1.Wyniki na karcie:
Kontrolna analiza
chemiczna- miesiac/rok
1.Wyniki na karcie:
Kontrolna analiza
chemiczna- miesiąc/rok
1. Wyniki na karcie:
Kontrolna analiza
chemiczna- miesiac/rok

1. Wyniki na karcie:
1. pomiarywg procedur 1. pomiar ś redniodobowy
Kontrolna analiza
mg O2ldm3
zgodnychz PN
I razna dzieit
chemiczna dzierVmiesiac/rok
1.pomiarywg procedur 1. pomiar ś redniodobowy 1. Wyniki na karcie:
mg O2ldm3
I razna dzieit
zsodnvchz PN
Kontrolna analiza
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Sbstancje
l. pomiarywg procedur 1.pomiarkontrolny
rozpuszmg O2ldm3
zgodnychz PN
I razw miesią cu
czalne
Ż e|azo

mg/dm3

l. pomiarywg procedur L pomiarkontrolny
zgodnychz PN
I razw miesią cu

Azot
ogó|ny

mg/dm3

l. pomiarywg procedur l. pomiar kontrolny
zgodnychz PN
I razw miesią cu

Fosfor
ogólny

mg/dm3

l. pomiarywg procedur l. pomiar kontrolny
zgodnychz PN
I razw miesią cu

Detergenty

mg/dm3

l. pomiarywg procedur l. pomiar kontrolny
zgodnychz PN
I razw miesiacu

Fenole
lotne

mg/dm3

l. pomiarywg procedur l. pomiarkontrolny
zgodnychz PN
I razw miesiacu

mg/dm3

W razie pohzeby po
uzgodnieniu zakresu
l. pomiarywg procedur
zZakł adem Wodociągów
zgodnychz PN
i Kanalizacji
w Niepotomicach

Pozostał e
wskaź niki
zanieczyszczeń
wg Rozp.
Min. Bud.
z dnia

chemiczna dzien/miesiac/rok
l. Wyniki na karcie:
Kontrolna analiza
chemiczna - miesiac/rok

1. Wyniki na karcie:
Kontrolna analiza
chemiczna- miesiac/rok
1. Wyniki na karcie:
Kontrolna analiza
chemiczna- miesiac/rok
1. Wyniki na karcie:
Kontrolna analiza
chemiczna- miesiac/rok
l. Wyniki na karcie:
Kontrolna analiza
chemiczna- miesiac/rok
1. Wyniki na karcie:
Kontrolna analiza
chemiczna- miesiac/rok

1. Wyniki na karcie:
Kontrolna dodatkowa
analiza chemiczna dzienlmiesiąc/rok

r4t07t2006
Raport z badania próby kontrolnej ś cieków oczyszczonych na zawartoś ćwcześ niej
ustalonych parametrów wykonywany będzie raz na miesiąc i przesył any do Zakł adu
Wodociągów i Kanalizacji w Niepoł omicach.
Vlll.3.Monitoring

emisji pył ów i gazów.

VIII.3.1. Pomiary emisji pył ów i gazów.
Pomiary emisji pył ów i substancji gazovtych w ZakJadzie odzysku Surowców
Chemicznych wraz z oczyszcza|nią Scieków Przemysł owych winny być wykonywane na
emitorachE_ 1, E_2, E-3 orazE -4. wcelumonitorowania oddziaĘ waniainstalacji
Zakł adu odzysku Surowców Chemicznychvtraz z Oczyszcza|niąScieków Przemysł owych
na stan powietrza atmosferycznęgo na|eŻ y:
1. Wykonywać jednorazowe pomiary emisji w przypadku modernizacji instalacji np.
zainstalowania nowych ź ródeł 'emisji (zastąpienie istniejących urządzeń nowymi),
przebudowy instalacji wentylacyjnych, przebudowy lub zainstalowania nowych
urządzeń oczyszczających. Pomiary winny być wykonywane jednorazowo po przeprowadzeniu modernizacji.
2. Wykonywaó pomiary emisji zanieczyszczen zgodnie z zakresem badań, metodyką
i częstotliwoś ciąprzedstawioną w poniż zszejtabeli.
Metodyka, zakres pomiarów emisji zanteczyszczeil'oraz częstotliwoś óich wykonywania.
Metodyka
EmitorvE- 1.8 -2.8- 3. E- 4
Oznaczenie
Natęż enie Metoda grawimetryczna _ zgodna z normą PN _
I x na rok przez pierwsze trzy
przepĘ wu Z- 0430 -7''Badanie zawańoś ci pył u. Pomiar
lataipotem1 xna3 lata
i
strumienia
masv
metoda
i ovł osół em steż enia
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srawimetryczna
Metale w pyle

HCI

Ę Soł

Metoda absorpcji atomowej AAS

1 x na rok przez pierwsze trzy
lataipotem I xna3 lata

Pobór prób wg PN-EN l9ll-1 sierpień 2003
,,Emisja ze ź ródeł stacjonarnych. Manualna
metoda oznaczania HCL Częś ó l: Pobieranie
próbek gazów.,,
PN-EN I9II-Z
Analiza pobranych prób
sierpień 2003 ,,Emisja ze ź ródeŁstacjonarnych. I x na rokprzezpierwszetrzy
Manualna metoda oznaczania HC|. Częś ó f:
lataipotemI xna3 lata
,,Absorpcja zwią zków gazowych,,,PN-EN 1911'
3 sierpień 2003 ,,Emisja ze ź rodełstacjonarnych.
Manualna metoda oznaczania HC|. Częś ć ,3:
,,Ana|iza roztworów absorpcyjnych i obliczanie
wvników''

PN -91t2-04056.02

1 x na rokprzez pierwszetrzy
l a t a i po t e ml x na 3l a t a

Forma opracowania, przekazywanie i przechowywania pomiarów.
Forma opr acowania pomiar ów
Ukł ad okresowych wyników pomiarów emisji substancji do powietrza winien byó
zgodny zRozporządzeniem Ministra Srodowiska w Sprawie rodzajów wyników pomiarów
prowadzonychw związku z eksploatacjąinstalacji |ub urządzenta,przekazywania wł aś ciwym
organom ochrony ś rodowiskaorazterminów i sposobów realizacji.
P r z ekazw ąnie w:ł nikówp omiar ów
Wyniki okresowych pomiarów emisji na|eŻ y przekazaó w terminie 30 dni od dnia
zakofrczenia pomiaru.
P r z echowvwani e wvników pomiar ów
Wyniki pomiarów winny być , przechowywane na terenie zal<ł adu(bezterminowo' do
modernizacji
lub likwidacji objętego pomiarami ź ródł a emisji) w dziale ochrony
czasu
ś rodowiska oraz przęsył ane do wł aś ciwego organu ochfony' ś rodowiska _ Marszał ka
Województwa Mał opolskiego oraz Wojewódzkiego InspektoratuSrodowiska w Krakowie.
L okal iz acj a punktów p omiar ow}lch
Loka|izacja punktów pomiarowych musi byó zgodna z prrnktem 4 normy PN - Z - 04030 _ 7
zgrudrua 1994 r. ochrona czystoś ci powiefza. Badania zawartoś ci pył u. Pomiar Ę ż enia
i strumienia masy pył u w gazach odlotowych metodągrawimeĘ cmą. PunlĆy pomiarowe zostaną
zaŁoŻ onena wszystkich ww. emitorach wytypowanych do pomiarów tj. w ZaMadzie odzysku
]hemicznychwraz Z oczł
owyc na emitorach:
lszczdtią Scieków Przemysł owych
Surowców Chemiczrrvchwrazzoczł
,szcza]nia
I

E-1

Wenfulaciaha|iOczyszcza|niŚcieków i hali odzvsku

f.

E-2

odciąg z reaktorówRl' R2, R3, R4, R5 i El

a

E-3

odciąg z reaktorówE2,E3,E4 i E5

4

E-4

izerów
odcias z e|ektrol

W pomiarach dokł adnych lub technicznych przekrój pomiarowy powinien byó
usytuowany na prostym, wolnym od zaburzen przepł ywu, odcinku kanał u o stał ej ś rednicy
hydraulicznej i jeś li to moż liwę na odcinku pionowym o dł ugoŚci l > 5DH przed przekrojem
pomiarowym i o dł ugoś cil > 2DH zaptzehojem pomiarowym. Dla przewodów kominowych
z wylotem do atmosfery wymagana odległ oś ćprzekroju pomiarowego do korony komina
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wynosi l > 5DH . W przypadku braku moż liwoś cispeł nieniawymogów ogólnych, lokalizację
punktu pomiarowego na|eŻ yustalić wg. następującychzasad:
Rodzaj zablxzenia przepł ywu przed przekroj em
pomiarowym

ó
Najmniejsza dł ugoś odcinków
prostych
przed przekroiem
zaprzekroiem
lDH

Łuki' rozgał ęzienia kanał u i inne
Częś ciowoprzymknięte przepustnice lub ż za|uzje

3Ds

Wvlot wentvlatora

4DH

1Du

Liczb a osi pomiarowltch
Minimalna |iczba osi pomiarowych dla przekroju koł owego:
ś rednicaD < 0,338 m - 1 oś pomiarowa;
D > 0,338m_2 osie pomiarowe.
ś rednica
Minimalna |iczba osi pomiarowych dla przekroju prostokątnego:
pole powierzchni przekroju A < 0,q9 m. _ I oś pomiarowa;
pole powieruchniprzekroju 0,09 m'< A < 0,38 m'- 2 osie pomiarowe;
pole powieruchniprzekroiu 0,38 m2 < A < 1,50m2 - 3 osie pomiarowe;
- 4 osie pomiarowe.
pole powierzchniprzekroju 1,50m2 < A
Króć ce pomiarowe
Średnica wewnętrzna przelotu króć ca pomiarowego w ś cianiekanał u przepł ywowego
oraz dł ugoś ćkróóca powinny zapevtniać swobodne wprowadzenie do kanał u przepł ywowego
sondy aspiracyjnej, rurki spiętrzającej,termometru oraz jeś lijest to podyktowane warunkami
pomiarowymi, separatora pył u i anemometru. Wymagane jest zastosowanie króć ca
pomiarowego o paftlmetrachM64x4 z gwintem wewnętrznymwraz z korkiem.
VIII.3.2. Ewidencjonowanie wielkoś ciemisji.
Zgodnie z aktualną ustawą - Prawo ochrony ś rodowiskaz dnia 27 kwietnia 200I r.
' _ wnoszenie optat)pod(Tekst jednolity Dz. IJ. z2008 r. Nr 25, poz. 150' dział .II,rozdział 1
miot powinien prowadzić , aktualizowaną co pół roku ewidencję (w zakresie emisji pył ów
i gazów do powietrza) zawierającąinformacje o:
- iloś ciachoruz rodzajach pył ów i gazów wprowadzanych do powietrza;
- danych, na podstawie których okreś lono te iloś ci (np. dane charakteryzujące
poszczegó|nę ź ródŁa emisji, aktualne pomiary emisji, przyjęte wskaź niki emisji'
wyliczenia emisji).
winien bezwezwania' w terminie do końca
W oparciu o prowadzonąewidencj ęzal<ł 'ad
miesiąca następującegopo upł ywie kazdego pół roczaprzesył ać do Urzędu Marszał kowskiego
i Wojewódzkiego Inspektora ŚrodowiskaWkaz zawieĄący informację o iloś ci i rodzajach
gazów i pył ów wprowadzanych do powietrza oraz dane wykorzystane do ustalenia wysokoś ci
opł atyjak również przedstawió ich wysokoś ó.
Forma, ukł ad oraz wmagane tęchniki przedkł adania wykazu winna być zgodna
z aktualnie obowią-zującym w tym zakresie Rozporządzeniem wydanym przez Ministra
wł aś ciwegodo spraw ś rodowiska.
VIII.4.Monitoring gospodarowania odpadami.
Monitoring w zakresie gospodarki odpadami winien obejmowaó w szczegó|noś ci:
- prowadzenie iloś ciowej i jakoś ciowej ewidencji odpadów za pomocą kart ewidencji
odpadów i kart przekazania odpadów oraz formularzy sł uŻ ących do sporządzaria
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i przekazywania zbiotczych zestawień danych o odpadach, zgodnie z przepisani
o odpadach.
Przyjmowanie odpadów będzie zgodne z procedurami wewnętrznymi.
Vlil.S.Monitoring

hał asu.

Zgodnie zRozpotządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2OO4 r. w sprawie
wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkoś ci emisji (Dz.U. Nr 283' poz. 2842
z 2004 r.) nie ma obowiązku prowadzenia pomiarów poziomu dź więku dla przedmiotowej
instalacji.
Vlll.6.Monitoring

procesów technologicznych.

VIII.6.1. Monitoring efektywnoś ciwykorrystania zasobów.
W instalacji prowadzony jest stał y proces kontroli stanu poszczególnych surowców
i odczynników poprzez zapisy pobieranych z magazynl iloś ci oraz przygotowywanie
okresowych podsumowań i sprawozdań. Próbki z poszczególnych linii technologicznych
pobierane są przez personel wg ś ciś leustalonego harmonogramu. oznaczenia fizyko _
chemiczne wykonuje Laboratorium Chemiczne, a ottzymane wyniki są podstawą dzilał ail
zwięanych z kontrolą prowadzonych procesów technologicznych. Wszystkie dziaŁania
prowadzone są zgodnie z instrukcją prowadzenia procesów' a wyniki badan oraz
sprawozdania z ewidencji surowców podlegają archiwizacj i.
Kontrolę zuż ycia substancji chemicznych' surowców prowadzi sięprzez zapisy w:
Kartotece materiał owej,
Wykazie niebezpiec znych substancji chemicznych,
Wykazie trucizn,
Zeszycie trucizn,
Protokole stwierdzenia niedoboru/nadwyż kitrucizny.
VIII.6.2.

Monitorin g efektywnoś ciwykorzystania energii.

Instrukcje technologiczne poszczególnych procesów ś ciś leokreś lajązuĘ cie energii
a zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne pozwaIają w peł ni wykorzystai
zuŻ ywaną energiędo celów procesowych.
VIII.6.3. Monitoring parametrów technicznych.
W zakł adzieprowadzony będzie stał ymonitoring parametrów technicznych związany
z funkcjonującym Systemem Zarządzaria ptzęz Jakoś ó.Kontrola parametrów technicznych
przebiega zgodnie z procedurami i instrukcjami związanymi z tym systemem. Kontrola
i badania wyrobów prowadzone są wg planu, w którym okręś lasię: identyfikację badanych
parametrów, miejsce i osobę przeprowadzającą kontrole, częstotliwoś óbadania, metodykę,
stosowaną aparaturękontrolno-pomiarową.
Stosowanie się do ww. instrukcji zapevtnia zachowanie zgodnoś ci wyrobów
i procesów z Wmaganiami okreś lonymiw dokumentacji konstrukcyjno - technologicznej.
Dokument ten ma zastosowanie do: parametrów wyrobów oraz procesów w toku
produkcji, przygotowania stanowisk do produkcji, stosowanych przyrządów pomiarowych,
wymogów technologicznych dotyczących skł adowania i transpońu międzyoperacyjnego
wyrobów, statusu dokumentacji towarzyszącej wyrobom, przebiegu czynnoś ci kontrolnych
i stosowania samokontroli.
procesów technologicznych i stanu technicznego
Monitorowanie
poszczególnych linii technologicznych.
Monitoring technologiczny prowadzony jest przy zastosowaniu następującychmetod
kontroli:
VIII.6.3.1
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-

kontroli przyjętych surowców (odpadów) do ptzetworzenia ich w liniach
technologicznych,
. kontroli warunków pracy poszczegó|nych linii technologicznych, a w szczególnoś ci
parametrów pracy urządzefi. Planowane jest sterowanie lokalne przez pracowników
technicznych w wytypowanych punktach sterowniczych oraz podgląd stanu instalacji
w sterowni z wizua|nąsygnalizacją wybranych stanów alarmowych
Monitorowanie procesów technologicznych i stanu technicznego poszczególnych linii
technologicznych odbywaó się będzie w sterowni, a takŻ e bezpoś redniona stanowiskach
pracy.
W sterowni będzie znĄdowaŁ się komputęr do którego przesył ane będą sygnał y
z poszczególnych punktów pomiarowych.
Komputer będzie zautięrał :
A. Wizualizację linii,,ś ciekowej''z okreś leniem:
- stanu napeł nieniareaktorów Rl do R5 oraz zbiomików magazynowychZbI do Zb5,
osadnika os, zbiorników Zb|Z i Zb|3,
- przepł ywów objętoś ciowychw wybranych rurociągach'
- otwarcia lub zamknięcia wybranych zaworów,
- dział aniaPomP, prasy Fl i F2,
- ciś nieńprzed prasąF2 i filtrami workowymi FWl do FW6'
- dział aniamieszalników i napowiętrzaniaw reaktorach Rl do R5,
- temperatury,pH, stanu redox w reaktorach Rl do R5,
- pH i konduktancji w zbiornikach ZbI do Zb5,
- poziomu cieczy w wybranych paletopojemnikach,
- stanu stacji demi w zakresie uzgodnionym z dostawcą.
B. Wizua|izację instalacji odzysku z okreś leniem:
- stanu napeł nieniaekstraktorów E2 do E5, reaktora R6' zbiorników Zb6 do Zb|7,
elektrolizęrów EL1 do EL4,
- przepł ywów objętoś ciowychna wybranych rurociągach,
- otwarcia lub zamknięcia wybranych zaworów,
- dział aniaPomP, prasy F3 i F4,
- ciś nieńprzed prasąF3 i F4 i filtrami workowymi FW7 do FW10,
- dział aniamieszalników i napowiętrzaniaw ekstraktorachBf do E5,
- temperatury w ekstraktorach E2 do E5, reaktorze R6,
- temperatury w elektrolizerach ELl do EL4, prąd ptzepł ywającyw poszczególnych
elektrolizerach,
- masy katod w elektrolizerach.
C. Wizualizację pracy wyparki w zakresie uzgodnionym z dostawcą.
D. Rejestrację z|iczającą: wybranych przepł ywów, masy katod elektrolizera, opróŻ niania zbiomików i reaktorów, czasu pracy wybranych urządzeńpomp i mieszalników.
Ponadto na terenie Zakł aduodzysku Surowców Chemicznych wraz z oczyszczalnią Ścieków
Przemysł owych będą znajdował y się punkty sterowania' w których będą m.in. wyś wietlane
dane dotyczące procesu. Wyniki, efekty przeprowadzanych kontroli będą zapisywane na
twardym dysku oraz kopiowane na noś nikielektroniczne w postaci plików.
v III.6.3.2. Monitorin g stanu techniczne go urządzeń ochro ny ś rodowiska.
W zalcresie ochron}łpowietrza:
W prowadzonych procesach występuje zorgatizowana emisja zarieczyszczeń do otaczającego
ś rodowiska.Powstające opary kierowane są w sposób zorgantzowany do atrnosfery. Instalacja
został a zaprojektowana jako w peł ni zautomaĘ zowana. Elementy instalacji kontaktujące się
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z opaffimi wykonano z matęiał ów odpomych na korozję. Wł aś ciwydobór wysokoŚci emitorów
oraz prędkoś ciwylotowej gazów zapewniającewystarczającądyspersjęemisji w celu
Największy wptyw na emisję zalieczyszczefido powietrza mająnastępująceczynrriki:
- tieszczelnoś ci, które mogą wysĘ fó podczas prowadzenia procesów technologicnlych
w reaktorach,zbiomikach' elektrolizerach iĘ .,
- ptowadzenie procesów w warunkach niezgodnych z ustalonymi i podarrymi w instrukcjach
technologicznych (np. wzrost temperatury substancji reagujących powoduje 7nac7ny wzrost
unosu ),
PodsumowujQo' W zakresię ochrony powietrza atmosferycznego największe znaczenię ma
prawidł owy, zgodny z instrukcją sposób prowadzenia procesów oraz ich szczelnoś ć .KaŻ dy
roz|any rońwór jest potencjalnym ź ródł em emisji zanieczyszczefi do powietrza. Z tego
powodu prawidł owo prowadzony monitoring ww' czynników ogtaniczy i nie dopuś ci do
wzrostu emisji do atmosfery.
W zalcresie ochronv wód:
Gł ównym zadaniem jest monitoring szczelnoś ci sieci kanalizacyjnych. okresowe
przeg|ądy sięci oraz dztał aniaprewencyjne skutecznie wpł ywają na ograniczenie wpł ywu
instalacji na ś rodowiskogruntowo-wodne, a tym Samym zapobiegająoddział ywaniu na wody
podziemne. Niedopuszczenie do wycieków reagentów z instalacji oraz przeniknięcia ich do
ś rodowiskajest podstawowym celem w zakresie ochrony wód.
Kolejnym waznym elementem w zakresie ochrony wód jest monitoring ś cieków
Spuszczanych do kana|izacji miejskiej. Poprawne dział arię systemu spustu ś cieków do
kana|iza$i miejskiej jest gwarantem zabezpieczenia prawidł owej pracy oczyszcza|ni
Scieków w Niepoł omicach. Spust ś cieków musi podlegaó cirył ej kontroli. Z tego powodu
bardzo waŻ nym elementem jest wiarygodnoŚó wyników uzyskiwanych w zakł adowym
laboratorium chemicznym. Należ y dązyć , aby oznaczenia wykonywane w laboratorium był y
zgodne Z wymogami dla laboratoriów ceńyfikowanych. Planuje się ż e Laboratorium do roku
2009 uzyska akredytację Polskiego Centrum Akredytacji dla badań wykonywanych
w laboratoriumzgodnie znormąIso _ PN 17025.
Kolejnym waznym elementemjest ciągł y monitoring jakoś ci ś cieków spuszczanych do
kanalizacji miejskiej. Kaida partia ś cięków (do 15 m,) będzie spuszczana do kanalizacji
dopiero po akceptacji Za|<ł aduWodociągów i Kanalizacji. otwarcie ś luzynastępuje dopiero
po odebraniu sygnał uzwrotnego zZWiKNiepoł omice akcepĘ ące zrzut ś cieków.Pozwoli to
naI00Vo kontrolę nad ś ciekamispuszczanymi do kana|izacji miejskiej.
VIII.6.3.3.

Monitoring stanu technicznego uIządzeń w ocryszczalni ś cieków.

Eksploatację oczyszazalni ś ciekównadzoruje system komputerowy. Wszystkie istotne
węzł y systemu oczyszczania ś cieków są monitorowane' a cał y proces redukcji oraz
dozowania reagentów sterowany jest pół automatycznie. Do zadań obsł ugi na|eŻ yreagowanie
na sygnał yi komunikaty podawane przęz system komputerowy.
Bardzo wainą dział a|noś ciąjest prowadzenie dokł adnego zapisu czasu i warunków
pracy poszczegó|nych urządzeń na podstawie którego okreś la się koniecznoś ó dokonania
pewnych zmian takich jak wymiana wypeł nienia kolumn jonitowych, tkanin filtracyjnych'
wymiany węgla aktywnego w filtrze węglowym oraz inrrych waż nych dla systemu za|<ł adu
oczyszcza\ni elemetltów eksploatacyjnych mających okreś lony trwał oś ćzaleŻ ną od czasu
i warunków pracy.
obsł uga zal<Ładumaobowią7ek w sposób ciągł y kontrolować :
szczelnoś ćsystemu, ( rurociągów,poŁączeń itp. )
szczelnoś ódł awnic w poszczególnych pompach,
stan techni czny poszczególnych utządzeń,
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poziomy ś ciekóww zbiomikach,
niekontrolowane emisje substancji ciekł ych na terenie zaHadu,
oraz informować przeł oż onycho stwierdzonych usterkach i awariach.
VIII.6.3.4.

Monitoring w zakresie gospodarki odpadami.

Analizowany za|<ł ad:
- odbiera odpady do ich przetwaruania (od zevtnętrznych dostawców oraz z wł asnego
oddział u (ZaMadu Pokryć ochronnych)'
- poddajeje procesomtechnologicznym,
- w wyniku prowadzenia procesów technologicznych odzyskuje substancje chemiczne
zawarte w przyjmowanych odpadach,
. Wwarua odpady powstającew wyniku prowadzenia procesów technologicznych.
Wszystkie strumienie odpadów, pół produktów, odzyskanych produktów i wytworzonych odpadów są na bież ąco monitorowane. Poszczególne rodzaje odpadów, surowców,
pół produktów i produktów magazynowane są w v\ryznaczonych miejscach w wyraź nie
oznaczonych pojemnikach (zbiomikach). Pracownicy techniczni mają obowiązek raz na
tydzień sprawdzać stan techniczny poszczególnych pojemników i w razie koniecznoś ci
wymieniaÓ uszkodzone pojemniki na nowe. Mają również obowiązek utrzymywać
w należ ytym stanie wszystkie oznaczenia miejsc magazynowania. Przekazywanie odpadów
odbywa się wg zasad opisanych w częś cipoś więconejgospodarce odpadami. Kontrolę nad
wykonaniem tego zadariapeł ni Brygadzista, atakŻ e Konsultant ds. ochrony Srodowiska.
IX.

Ustalam sposoby ograniczania oddział ywań transgranicznych na Środowisko

NYCZ INTERTRADE Sp. z o.o. oddział Niepoł omice z|oka|izowany jest od granicy
w odległ oś ciokoł o 80 km w kierunku pół nocnym. Najbliż szy punkt z granicą to góra
Szafranówka|eiąca w Pieninach Mał ych na poł udnieod Szczawnicy.
Ze wzg|ędu na odległ oś ćod granicy oraz wielkoś ćemisji, zanieczyszczęnia emitowane
przęz NYCZ INTERTRADE Sp. z o.o. oddział Niepoł omice nię wpł ywają na transgraniczne
oddział ywanie na ś rodowisko.
x.
okreś lam
instalacji.

sposoby postępowania w

przypadku

zakończenia

eksploatacji

W przypadkuzakofrczeniadział alnoś ci wszystkie obiekty iurządzenia instalacji winny
być zlikwidowane zgodnie z wymaganiami wynikającymi z przepisów budowlanych. Teren
instalacji po jej likwidacji winien byÓ zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi
przepisami w tym zakresie. Wszelkie ś rodkichemiczne zostaną usunięte z terenu instalacji'
przed jej demontazem. opracowanie projektu likwidacji poprzedzone zostanie oceną
oddział ywania na Środowisko, która okreś lizakres niezbędnych przedsięwzięć , zvtiązanych z
ewentualnymi potrzebami rewita|izacji i nowego przeznaczenia terenów' oraz okreś lisposoby
dalszego uż ytkowania terenu i sposobu zagospodarowania - powstał ychw trakcie likwidacji odpadów.
xI.
Częstotliwoś ć analĘ ponvolenia _ nie póź niej nD po pięciu latach od dnia
wydania ponvolenia lub w momencie istotnej zmiany dział alnoś ci.
XII. Nadzór nad przebiegiem procesów odzysku i unieszkodliwiania odpadów' a takż e
transpońu odpadów będzie sprawowany przez osoby upoważ nione, posiadające
kwalifikacje i odpowiednie doŚwiadczenie zawodowe w tym zakresie.
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przy procesach odryskuo unieszkodliwiania
zatrudnionym
XIII.Pracownikom
i transpońu odpadów zapewnione zostaną warunki bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz ś rodkiochrony osobistej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjatnej z dnia26 wrześ nia|997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy (Dz. U. z2003 r. Nr 169, poz. 1650 zpóź niejszymi zmianami).
xlv.

W przypadku naruszenia przepisów ustawy _ Prawo ochrony ś rodowiska orilz
ustawy o odpadach lub nie przestrzegania warunków niniejszego pozwolenia,
sankcje okreś lonew w/w aktach prawnych podjęte zostaną w stosunku do NYCZ
Sp. z o.o. ul. Pł k. Dąbka 8c, 30.732 Kraków . dział ającej
INTERTRADE
w oparciu o przedmiotowe pozrvolenie iako wytwórca odpadów prowadzący
dział alnoś ćw zakresie odzysku. unieszkodliwiania i transpońu odpadów.

xv.

Wnioskodawca nie moż e dokonywać zmian w uprawnieniach wynikających
z niniejszego pozrvolenia bez zgody organu udzielającego pozlvolenia.

xvl.

Zastrzegam sobie prawo nał oż enia dodatkowych warunków w terminie
póź niejsrym, jeż eli będzie tego wymagał interes ochrony ś rodowiska.

XVII.

Niniejsze pozrvolenie nie zrvalnia Wnioskodawcy z posiadania innych decyzji
i uzgodnień wymaganych na podstawie odrębnych przepisów.

xvlil.

Ustalam okres obowiązywania pozrvolenia zintegrowanego do
paź dziernika 20 18 roku.

dnia

15

UZASADNIENIE
NYCZ INTERTRADE Sp. z o.o. oddział 'Niepoł omice ul. Grabska 15 a;32 - 005
Niepoł omice ptzedł oż ył awniosek z dnia 25.02,2008 r. uzupeł niony przy pismach : z dnia
16.03.2008r.,28.05.f008 r., 26.06.2008 r. oraz z dnta 14.07.2008r. w sprawie udzielenia
pozwolenia zintegrowanego dla instalacji odzysku surowców chemicznych z|okalizowanej na
terenie Zal<ł adu odzysku Surowców Chemicznych wraz z oczyszczalntą Scieków
Przemysł owych, kwalifikowanej jako ,,instalacja do odzysku lub unieszkodliwiania,
z wyjątkiem sWadowania, odpadów niebezpiecznych, o zdolnoś ciprzetwarzania ponad 10 Mg
na dobę''.
Zgodnie z art.31 ust 2 wniosek uwzględniał równocześ niewymagania przewidziane
dla wniosku o wydarie zezwolenia na prowadzenia dział aInoś ciw zakresie odzysku,
zbierania i transportu odpadów.
AnaIiza wniosku vtykazał a, Ż e ptzedmiotowa instalacja na podstawie rozporządzęnia
Ministra Środowiska z dnia 26 Iipca 2002 t, w sprawie rodzajów instalacji mogących
powodowaó znaczl:rę zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo
Środowiska jako cał oś ci(Dz. U. Nr I22, poz. 1055), zgodnie z puŃtem 5.I zał ącznikado
tego rozporządzenia, kwalifikuje się do rodzajów instalacji mogących powodowaÓ znacznę
zarieczyszczenie poszczegó|nych elementów przyrodniczych albo ś rodowiskajako cał oś ci.
Wobec tego dla przedmiotowej instalacji wymagane jest uzyskanie pozwolenia
zintegrowanego w trybie przepisów powoł anejna wstępie ustawy Prawo ochrony ś rodowiska.
Z wniosku wynika również ' ż e wszystkie częś ciinstalacji mogą być uznane za jednącał oś ó
technologi cznąi dlatego pozwolenie zintegrowane obejmuje cał ąinstalację.
Zgodnie z art. 2|0 ustawy Prawo ochrony ś rodowiskaWnioskodawca wniósł takŻ e
opł atę rejestracyjną na wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony ptzez ministra
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wł aś ciwego do Spraw ś rodowiska, jako warunek rozpattzenia ww. wniosku
o wydaniepozwoleniazintegrowanego.
Rozpatrując przedmiotowy wniosek, Marszał ek Województwa Mał opolskiego
publicznieogł osił
zawiadomieniemz dnia 14 kwietnia2008 r. znak: SW.II.JD,7673.30108
publicznie dostępnym vtykazie'
wniosku w
o zarlięszczeniu danych o
a takie o moż liwoś ciwnoszenia uwag i wniosków w tęrminie 2I dni od ukazania się
zawiadomienia.Przedmiotowezawiadomieniew dniu 18 kwietnia 2008 r. umieszczonona
tablicy ogł oszeń i stronie intemetowej Urzędu Marszał kowskiego Województwa
Mał opolskiegooraz w dniu 22 kulietnia2008 r. na tablicy urzędowejStarostwaWielickiego
oraznatablicy urzędowejUrzęduMiasta i Gminy Niepoł omice.
W terminie2I dni od ogł oszenianie został ywniesioneŻ adneuwagi i wnioski do ww.
sprawy.
Na podstawie anaIizy wniosku wraz z uzupeł nieniemprowadzonej w oparciu
przepisyprawne:
o obowią7ujące
o
rozPorządzeniaMinistra Środowiska z dnia 26 |ipca 2002 t. w sprawie rodzajów
instalacji mogących powodowaó znaczne zarieczyszczenie poszczegó|nychelementów
jako cał oś (Dz.
przyrodniczychalbo ś rodowiska
ci U. Nr I22,poz.1055)'
o
rozPorządzenieRady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreś lenia
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddział ywać na ś rodowisko oraz
szczegół owych uwarunkowań zwiryanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do
raportuoddział ywania(Dz,U.z2004 r. Nr 257 zpóź n.zm.),
sporządzenia
o
rozPorządzenieMinistra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów
niektórychsubstancjiw powietrzu(Dz. U. Nr 47,poz.28I),
o
rozPotządzenieMinistra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartoś ci
odniesieniadla niektórych substancjiw powietrzu(Dz. U. Nr 1, poz. l2),
o
rozPotządzenieMinistra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów
emisyjnychz instalacji(Dz. U. Nr 260,poz.2l8I),
o
rozPorządzeniaMinistra Środowiska z dnia 27 vtześ nia200I r. w sprawie katalogu
odpadów(Dz.U. Nr 112,poz.1206),
o
tozPorządzeniaMinistra Środowiska z dnia 27 |utego 2OO3r, w sprawie rodzajów
wyników pomiarów prowadzonychw związkuz eksploatacjąinstalacji |ub urządzenia,
przekazywanychwł aś ciwym
organomochronyś rodowiska
oraz terminui sposobówich
prezentacji(Dz. U. Nr 59, poz.529),
o
rozPorządzenieMinistra Infrastrukturyzdnia l9grudnia 2002 r. wsprawie zakresu
i sposobustosowaniaprzepisów o przewoziedrogowymtowarów niebezpiecznychdo
(Dz. U. Nr 236,poz.1986),
odpadówniebezpiecznych
transportu
o
ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjachi preparatachchemicznych (Dz. U.
zmianami)
z200I r. Nr 1| poz.84 zpóź niejszymi
oraz dokonanąana|izęwniosku ustalonowaruŃi zawartew niniejszejdecyzji.
W ocenie zgodnoś ciz naj|epszymidostępnymitechnikami BAT instalacji odzysku
surowców chemicznychz|okalizowanejna terenieZakJaduodzysku Surowców Chemicznych
wraz z OczyszczalniąScieków Przemysł owychPrzedsiębiorstwaNYCZ INTERTRADE Sp.
z o.o. oddział Niepoł omiceul. Grabska I5a; 32-005 Niepoł omice,kwalifikowanej jako
,,instalacja do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjątkiem sktadowania, odpadów
niebezpiecznych,o zdolnoś ciprzetwarzania ponad 10 Mg na dobę,, wykorzystano
następujące
dokumentyBAT:
- Wytyczne ogólne najlepszej dostępnej techniki .Poradnik dla prowadzących
instalacje,dlaktórych nie opracowano wytycznych branż owych-Eko-Net grudzień
2007

Strona6l z 64

Wyyczne najlepszej dostępnejtechniki BATNEEC -Galwanizemie (Batneec Guidance
Note for Elektroplanting Operations).
Refęrence Document on Best Available Techniques for Surface Treatment of Metals
and Plastiscs, Dated September 2005" - (Dokument referencyjny najlepszych
dostępnych technik BAT w obróbce powierzchniowej metali i tworzyw sztucznych,
wrzesień 2005)
Za|ęcęnia BAT w obróbce powierzchniowej metali przedstawione w dokumencie
BREF-STM
obejmują przede wszystkim techniki, których zastosowanie wpł ynie na
kompleksowe ograniczenie zuŻ ycia i emisji na wszystkich etapach eksploatacji instalacji
poptzez:.
- ograniczanie zuiycia
surowców w procesach poprzez stosowanie technik
przedł uŻ ającychzywotnoś ó kąpieli procesowych i odtł uszczających' co zmniejszy
straty chemikaliów do wód i powietrza, atym samym obnizy koszty stosowania technik
,,końca rlJĘ ',,
- zastępowanie substancji toksycznych mniej szkodliwymi, rezygnaĄę ze stosowania
ś rodków chlorowc oot ganiczny ch,
- stosowanie wysokosprawnych systemów pł ukania i odzysku wody, co ograniczy
zuiycie wody i zmniĄszy wynoszenie kąpieli procesowych,
- stosowanie technik minimalizacji zuŻ ycia i odzysku ciepł az procesów,
- prowadzenie odzysku metali w procesie (ukł adyzamknięte) i zav,racanie ich do kąpieli
technologicznych.
Spół kaNYCZ INTERTRADE Sp. zo.o., z siedzibąul. Pł k. Dąbka 8c,30-732 Kraków
prowadzi dział alnoś ćzwiązaną z odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów w NYCZ
INTERTRADE
Sp. z o.o. oddział ' Niepoł omice, ul. Grabska 15A wNiepoł omicach.
Gospodarka odpadami w zaMadzie będzie prowadzona zgodnie z przepisami ustawy Prawo
ochrony ś rodowiska oraz ustawy o odpadach, a takie wymaganiami wynikającymi
zprzepisów odrębnych.
W niniejszej decyzji został y uwzględnione odpady powstające w NYCZ
INTERTRADE
Sp. z o.o. oddział ' Niepoł omice, ul. Grabska 15A wNiepoł omicach,
w związku z prowadzoną dział alnoś cią tj. prowadzonymi procesami odzysku
pomocniczą. W decyzji nie uwzględniono
i unieszkodliwiania odpadów oraz dział ,a|noś cią
wytwarzartych odpadów komunalnych, gdyi zgodnie z art. 17 ust. 5 przepisy dotyczące
koniecznoś ci uzyskiwania stosownych decyzji na wytwarzanie odpadów nie dotyczą
odpadów komunalnych
Wytwarzane odpady będą w miarę moż liwoś cipoddawane odzyskowi we wł asnym
zakresie. W przypadku braku takiej moż liwoś ci odpady będą przekazywane innym
posiadaczom odpadów, posiadającym stosowne zezvto|enia(pozwolenia) wł aś ciwegoorganu
na prowadzenie dział alnoś ci w zakresię gospodarowania tymi odpadami, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W pierwszej kolejnoś ci odpady będą
przekazywane do odzysku lub' w przypadku braku moż liwoś ci ich odzysku,
do unieszkodliwiania
Transport przekazywanych odpadów, do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania,
Sp. z o.o., w sposób nie powodujący
będzie realizowany przez NYCZ INTERTRADE
zagroż zenta
dla ś rodowiskai zdrowia |udzi, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie
przepisów.
Wytwarzane odpady, do czasu ich przekazania innym posiadaczom odpadów lub
odzysku we wł asnym zakresie, magazynowane będą na terenie NYCZ INTERTRADE Sp.
z o.o. oddztał Niepoł omice, ul. Grabska 15A wNiepoł omicach., w odpowiednio
przystosowanych, oznaczonych oraz wydzielonych do tego celu miejscach, w sposób
selektywny. odpady magtzynowane będąna terenie, do którego Spół ka posiada tytuł prawny.
.
.
-
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NYCZ INTERTRADE
Sp. Z o.o. z siedzibą ul. Pł k. Dąbka 8c, 30-732 Kraków
prowadzi równocześ nie dział alnoś ów zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów
niebezpiecznych oraz iwtych niz niebezpieczne, zarówno wytwarzanych w wyniku wł asnej
dział alnoś ci,jak tez przyjmowanych od innych posiadaczy odpadów. Dział alnoś ów zakresie
odzysku i unieszkodliwiania odpadów będzie prowadzona zgodtie z waruŃami okreś lonymi
w punkcie IV sentencji niniejszej decyĄi.
NYCZ INTERTRADE
Sp. z o.o. z siedzibą ul. Pł k. Dąbka 8c' 30-732 Kraków
prowadzi takŻ e dział .a|noś w
Ó zakresie transportu odpadów niebezpiecznych i innych niz
niebezpieczne. Transport odpadów prowadzony będzie zgodnie Z warunkami okreś lonymi
w punkcie V sentencji niniejszej decyĄi.
Z przedł ozottych przez Wnioskodawcę dokumentów, Źe posiada on moż liwoś ci
techniczne i organizacyjne do prowadzenia dział alnoś ci w zakresie odzysku,
unieszkodliwiania oraz transportu odpadów oraz zę ś rodowisko zabezpieczone jest przed
ewentualnym, szkodliwym oddział ywaniemprzedmioto wej dział a|noś ci.
Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst
jednolity: Dz,U.z 2007 r. Nr 39, poz.25I z póź niejszymi zmianami) funkcjonowanie
instalacji ivządzen do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych został o na wniosek
Marszał ka Województwa Mał opolskiego, sprawdzonę przez Mał opolskiego Wojewódzkiego
Inspektora ochrony Srodowiska wKrakowie (pismo zdnia 3 wrześ nia2008 roku, znak:
WI.04l2-384/0 8. czerwca 2005 roku, znak: WI.4 0 12-253I05).
Jednocześ nie Wnioskodawca doł ączyt' decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Wieliczce z dnta 4 v,ryześ nia2008 roku znak: PINB-7353AI/m/96|08
pozwolenia na uż ytkowanie ,,Budynku oczyszczalni Ściekow Przemysł owych z Za&adem
odzysku Surowców Chemicznych, budynku magązynowego, zbiornika retencyjnego oraz
estakady zrealizowaneqo na dz. nr 1445/7 w Niepoł omicach ul' Grabska - obiektu, w którym
prowadzona jest dział alnoś w
ó zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
Instalacja nie kwalifikuje się do rodzajów zal<ł adów o zwiększonym ryzyku,
a więc w niniejszym pozwoleniu okreś lono sposoby zapobiegaria występowaniu
i ograniczania skutków awarii oraz wymóg informowania o wystąlieniu awarii.
Z usta|eń postępowania wynika, ż e instalacja posiada minimalny (kontrolowany)
wpł yw na ś rodowiskoi nie wywoł uje oddział ywaniatransgranicznego.
W ś wietlepovlyiszego stwierdzić na|eiy, ze aktualnie instalacja speł nia wymagania
niezbędne do udzielenia pozwoleniazintegrowanego' wobec czego orzeczono jak w sentencji.
Niniejsza
decyzja (pozwolenie zintegrowane) został a uzgodniona przez
Mał opolskiego Wojewódzkiego
Inspektora ochrony
Srodowiska w
Krakowie
postanowieniem znak: wl.4012-456l08 z dnia8 paź dziemika2008 r.
Termin obowią.zywania niniejszej decyzji ustalono zgodnie z przedł oionym
wnioskiem.
Informacja o niniejszym pozwoleniu znajduje się w publicznie dostępnym wykazie
danych o dokumentachzawierających informację o ś rodowiskui jego ochronie.
Pouczenie
Niniejsza decyzja reguluje stan formalno-prawny eksploatacji instalacji wymagany
przepisami ustawy Prawo ochrony ś rodowiska.
Zgodnie z art. 2I4 ust. 1 ustawy Prawo ochrony ś rodowiskaNYCZ INTERTRADE
Sp. z o.o. oddział .Niepoł omice ul. Grabska 15 a;32 _ 005 Niepoł omice, zobowięana jest
powiadomić Marszał ka Województwa Mał opolskiego o planowanych zmianach polegających
na zmianie sposobu fuŃcjonowania
instalacji objętej niniejszym pozwoleniem
zintegrowanym.
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Zgodnie z art.2|5 ust. 1 ustawy Prawo ochrony ś rodowiskaNYCZ INTERTRADE
Sp. z o.o. oddńat Niepoł omice ul. Grabska 15 a;32 _ 005 Niepoł omice,zobowiązana jest
powiadomić Marszał ka Wojewódmta Mał opolskiego o planowanych istotnych zmianach
w instalacji oruzzł oż tyćwniosek o zmianę wydanego pozwolenia zintegrowanego.
Zgodnie z art. 216 ust. 2 i w ś wietle alrt. |95 ustawy Prawo ochrony ś rodowiska
przypadkach
w
zmian w najlepszych dostępnych technikach, pozwalających na znacznę
zmniejszenie wielkoś ci emisji bez powodowania nadmiernych kosztów' lub gdy będzie to
wynikał o z potrzeby dostosowania eksploatacji instalacji do zmian przepisów o ochronie
pozwoleniemoze zostać
ś rodowiska
bez odszkodowania.
Od decyzji przystugujepra
ia do Ministra Srodowiska.za
poś rednictwem
Marszał kaWoj
, w terminie 14 dni od daty jej

doreczeria

opł atarejestracyjnaw kwocie 3563'00(sł ownie
NarodowegoFunduszuOchronySrodowiska w BG

ięć setsześ ć dziesiąt
trzy) został awniesionana konto

ię ,nr76 ||30|0620000010995200010.

Za ldzie|enie pozwolenia Wnioskodawcawniósł opł atęskarbowąw wysokoś ci20|1 zł (sł owniezł otych:dwa tysiące
jedenaś cie)
na konto UrzęduMiasta Krakowa (Wydział Podatkówi opł at),w Banku Pekao S.A. 04 |240 2092 9462 3005
0000 0000.

Z-ca DYreKcra
0bszaloł Wbjskich
ii]ozwo1u
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ł o:lfan,.f:ntu

Otruymuia:
NYCZ INTERTRADE Sp. z o.o. oddział Niepoł omice
ul. Grabskat5 a;32 _ 005Niepoł omice
2. SW.ilI. w/m
J.
SW.II.a/a

u/

Do wiadomoś ci:

1. MinisterŚrodowiska
ul. Wawelska52154, 00-920Warszawa
2. Wojewódzki Inspektorochrony Środowiska
P|acSzczepański5, 31-011Kraków
3. StarostaWielicki, ul. Dembowskiego2, 32-020 Wieliczka
4. BurmistrzMiasta i Gminy Niepoł omice,Plac Zwycięstwa|3, 32.005Niepoł omice
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