MARSZAŁEK

Warszawa. dnia I srudnia 201 I r.

woJEwóDZTwA MAZoWIECKIRGo
l.Ks

PŚ-V.7222-2l .20l

DECYZIA Nr tlg/11/PS.Z
Na podstawie ań' 181 ust. 1 pl(t 1' art' ]88, ań'

i9l

a' ań' 20i ust'

I'

art'211, afi' 378 ust' 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwiętnia Ż00I

aft' 202' a!1.204,

t' Prawo

ochrony

środowiska (Dz. U' z 2008 r' NI 25, poz. I50, z późn zm.), alt' 104, afi. 108 s1 ustawy

zdnia

14

cŻerwca 1960

l. Kodek postępotakią

ądministrucyjnego (Dz. U.

z

2000 t.

NI98' poz' 70'7I, z późliL' Tn.) oftz art' 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001I.
o odpadach (Dz.U. z 2010 r. NI 185'poz' 1243, z póżn. zm.)' po rozpatrzeniu wniosku
Tompol Recycling S.A', u1' Wysoka 61/65, 97-200 Tomaszów Mazowiecki,

1)

udziela się pozrvolenia zintegrowan€go

Tompol Recycling S.A''

na

prowadzenie inŚta]acji

pĘetwaEania ponad

l0

ton

wysoka 61165' 97-200 Tomaszo\ł Mazowiecki'
do odzysku odpadów niebezpiecznych' o zdolności
u]'

na

dobę' zloka1izowanej w Grodzisku Mazowieckim przy

ul. Traugutta 42 i okeśla się następującę warunki pozwolenia:

l.

RoDZAJ PRo\łA-DZoNEJ DZIALALNoŚcl

odzysk odpadów niebezpiecznych

i

inrrych niż niebezpieczne u,postaci zrrż}'tego

sprzętu elektycznego i elektronicznego oraz zbieranie odpadów.

II. RoDZAJ I PARAMETRY INSTALACJI
RoDZAJ INsTALAĆJl

Instalacja do odzysku lub unieszkodliwiania'

z

wyjątkiem składowania, odpadów

niebezpiecznych, o zdolności prŻetwalzania ponad 10 ton na dobę.

oPl\ cIosowĄ\LJ n CF\o' oa

l

W skład instalacj i wchodzą:
1. Linia do przetwarzania zuż).tego sprzętu chłodniczego:

a) urządzenie odsysające chłodziwa i oleje,
b) podnośnik:(podnośnik elektromechaniczny

z

wbudowarĘ techniką śluzową

włącznie z kohrierzem uszczelniającym kosza zasypowego' pźęnośniktaśmowy),

c) rozdrabniacz wstępny IINTHA Rs100-4-s'
d)

1ej

pizesyłowy z przenośnikiem ślimakow}m'

ę) !ŹenośnikkorJ.towy Ż silnikiem wiblacyjnym,

t)

sepęIatol magnetycmy nadtaśmowy'

g) konstrukcja stalorva,

h) odsysanie piatrl<i

PUR włącz;rie z dmuchawą i przenośnikem pneumatycznyn

z filtrem pyłow1m,

i)
j)

granulator

piaŃi PUR,

chłodnica granulafu,

k) orurowanie do odgazowanitinertyzacji azotem,
1) filtr pyło\łydo odsysania gazów surovych,
m) urządzenie do uzdatniania gazów,
n) urządzenie gaśnicze rozdrabniacza 1vstępnego _ linia do urządzeń chłodniczych
z separacją i granulatolem'

o) separator frakcji AVCu i twozyw szlucznych,
p) seperator metali nieżelaun1ch.

r]

p

Rcs c-200.

q) przenośnik orJbiorczy do Fę' AVcu. t\łorzywa szfucznego i gmnulatu

r) ullad

stero\Ąania całej ljnji.

PUĘ '
]

2. Linia do demontażu ltządzeń zawierających kineskopy:
a) stó] dęmontażow}.
b) odkurzacz luminoforu.

3. Linia do ręcnego demontażu pozostałego spŹętu elękbycznego i elektronicznego:
a) przenośniki,

b) stoły z osprzętem do demontażu urządzeń.
4. Linia do sortowania bateńi:
a) przenośniki,

b) stół softo\łniczy.

5' Prasa

do pakowania

twożyav szfucznych olaz papieru i tęktury (2 sźuki).

6. Stacja azotu.
7. Magazlny i boksy magazlnovr'e.
W instalacji prowadzone są następujące prooęsy:

1) przyjmowanie, rozładunek i ważenie zuątego Śplzętu;
2) wstępna se$egacja zuł'tego sprzęfu;

3)

dęmontaz zuż}tego sprzętu;

4)
5)
6)

segregacja baterii;

odsysanie czynników cbłodniczych ze zuż}'tych urządzeń i odzysk gazów;

rozdBbnianie elęmentów wielkogabar}'towych

.

7)

segregacja frakcji;

8)

magazynowanie odpadów;

9) plasowanie twoŹyw słucznych;
10)

wźenie, załadunek i wydawanie odpadów powstałych zę zuz}tego sprzętu do
odzysku lub unieszkodliwienia.

Przetwarzana ilośćodpadów wynosi 3 500 ton/m-c.

III'

sPosoBY oSĄGANIA wYSoKIEGo PozIoMU ocHRoNY ŚRoDowIsKA

JAKo cAŁoŚcl
1.

Przetwarzanie zuż',tego sprzętu w sposób zgodny z przepisami usta\ły z dnia 29

lipca 2005r. o zużyty/n sprzęcie eleWycznym

i

elektronicznym (Dz.U.

Nr

180,

poz. l495' zpóźn. Żm.).
2' Hermetyzacja
3'

linii

dop

etwalzaniazn4Ąych urządzeń chłodniczych.

Posadowienie linii tecbrrologicznej do demontażu odpadów Żawielających oleje

oraz miejsc magazynow&ria odpadów zawierających oleje

na-' szczęlnym,

utwardzonym podłożu, wyposażonym w system odprowadzania ścieków
kierowanych do separatora substancji rcpopochodnych.
4.

Zmniejszenie objętościw}twarzanych odpadów poprzez ich granulację (piaŃa
poliuretanowa) i belo\łanie (twoŹ}.wa sztuczne' paliel i tektua).

IV. sPosoBY ZAPEWNIENIA EFEKT\'\ NEGo WYKoRZYSTANIA ENERGII
1. Stosowanie

w

prccesie technologicznym energooszczędnych podzespołów

ivządzen.
2. Prowadzęnie odpowiedniej konserwacji układów elektrycznych zasilających
tttządzeria.

3. Monitorowanie Żuzycia energii elektrycznej.

4. Stosowanie energooszczędnego oświetlenia.

v. RoDZAJ I ILoŚC

WYKoRZYSTYWANYCII sURowCÓw, MATERIAŁÓW'

PALTW I ENERCII

l'

ZuŻ)cie \^od) na cele porzqdkorłe in.ra]acji Q'

2'.

Zwcie

]. lul

eneĘii elektycznej 1 100,0 Mwlr/rok'

cię ga,,u

-

4. z!życie azot:$_

lj0

M wh./rok'

480,0

Mgłok.

0'

.*

=

4.0 m''

rol'

woDY'

vI. WARUNKI wPRowADzANlA Do ŚRoDowIsKA SUBSTANCJI I ENERGII oRłZ
oDZYSKU I ZBIERANIA oDPADÓw
1. wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Nie okreśIa się' Eksploatacja linii technologicznych nie będzie powodować emisji
substancji do powietrza.

2. Emisja hałasu do środowiska
Równoważny poziom dźwięku A hałasu przenikającego do środowiska, z terenu
instalacji na tęręny mieszkaniowo-usługowe, nie może przekĘczaó waltości:
1) La.o

p-

55 dB

(Ą

w porze dnia, w godz.

6oo

-

22oo;

2) LAeqN 45 dB (A) w porze nocy, w godz

Czas pracy głównych zródeł hałasu wynosi: 16 godzin w porze dnia

w

i

8 godzin

porŻe nocy.

3. Warurrki zbierania odpadów

1)

Rodzaje odpadów dopuŚzczonych do zbierania

wyszczególnienię rodzajów odpadów dopusŻczonych do.zbierania stanowi
tabela nr

2)

1

załącznika do niniejszej decyzji.

\{iejsce zbierania odpadów

Miejsce zbierania odpadów - teren Żakładu przy

u1. Traugutta

42 w Grodzisku

Mazowięckim.

3)

Miejsce i Śposób magazyłrowania oraz sposób dalszego zagospodarowarria
zbieranych odpadów
Zbierane odpady magazynowane są na 1ęIęnię zakładu przy ul' Tlaugutta 42
w Grodzisl-u Mazowieckim.

Miejsce

i

sposób magazynowania oraz sposób dalszego zagospodarowania

poszczególnych rodzajów zbieranych odpadów określono w tabeli
nr l zalącznika do niniejszej dec1zji'

4. warunki odzyŚku odpadów

1)

Rodzaje i ilościodpadów dopuszczonych do odzysku
Wyszczególnienie rodzajów

i

ilościodpadów dopuszczonych do odzysku

stanowi tabela nr 2 załącznika do niniejszej decyzji.

2)

Grupy i rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego dopuŚzczone do
odzysku
Wyszczególnienie grup

i

rodzajów splzętu elektrycznego

wg. załącznika nr 1 do ustawy
elektrycznym

i elektrorlicznyn

z

i

elektronicznego

dnia 29 lipca 20D5l' o zużytym sprzęcie

dopuszczonych do odzysku stanowi tabela nr 3

załącznika do niniej szei decyzji.
3)

Miejsce i dopuszczone metody odzysku odpadów
Działalnośćw zakesie odzysku prorłndzonajest w halach demontłżu,na terenic
Zakładu przy ul. Tlarrgutta 42 w Glodzisku Mazowieckim'

odpady

w

wymienione

postaci zuż}'tego splzętu elektrycznego

i

elek1roniczrrego.

w tabeli m 2 załącznika do niniejszei decyzji odzyskiwane

są

metodami:

R15

przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym
do rec; Llingu oraz

R14

irrnę działania plo\ładzącę do \Ą)kolŻystania odpadów

w calościlub.

części(w pruypadku, Edy z pźetwalŻa]i'ych urządzeń wymontolqłVaDe
są części przęznaczonę do ponownego użycia)'

Proces odzysku ZuĄltego sprzętu elektr)cznego
usunięciu

z

i

elektonicznego polega na

urządzeń płynów eksploatacyinych' czynnika chłodniczego oraz

pozostałych, niebezpiecznych elementów' wymontowaniu podzespołów i części

nadających się bezpoślednio do ponownego uzycia jako częścizamienne,

a

następnie segregacji nateriałowej pozostałych cŻęścii eleme1'Itów.

Przętwarzanie zuŹ}'tego sprzętu elektrycznęgo

i

elektronicznego odb1.waó się

powiruto w sposób określony w załączniku nr 2 z dnia 29 lipca 2005l . o zuź?tym
sprzęcie elektryczryłn i elektlonicnym (Dz'U'

Nr

180'

poz. 1495' z późn. zm.).

DEMoNTAZ ZUZYTEGo sPRZĘTU CHŁoDNICZEGo

W pierwszyrrr etapie plocesu odzysku z urządzeń chłodniczych usuwane
w sposób ma1lua1ny nrchomo ę]ęment) ze szk]a

i

są

tworz'łva sztucznego olaz

kable. Przygotowane w ten sposób urządzenia kierowane są przenośnikiem

taśnolłYmdo hermetycznej częścilinii demontłżrr,gdzie przy użyciu
specjalnych szczypiec odsysających usulł,any jest

z

aglegatów czynnik

chłodniczy oraz o1ej' Mieszanina ww. substancji kierowana jest do zbiomika
wyposażonego w system grzejny, rrmoż]iwiający oddzielenie chłodziwa od oleju
(odgazowanie).

W

kolejn}m etapie odzysku

z

Dtządzeń wymontolływany jest manua]nie

parownik. kornpresor oraz inne ęlęmenty potencjalnie nadające

się

do

ponownego zastosowania. Elemęnty nienadające się do uzycia poddawane są
dalszęmu demontażowi na poszczególne frakcje materiałow€.

Pozostałe po demontażu kolpusy uŻądzeń wraz z drzwiczkami kierowane są

przenośnikiem taśmowym do kolejnej komory,
rozdrabniane

i

w której

elementy

te

są

rozdzielane na poszczególne frakcje matęriałowe (komora

wyposażona jest w system odplowadŻania gazów

i zanleczyszcze!\ pyłowych).

Rozdział rozdrobnionych elementów na poszczególne frakcje materiałowe
(metale żelazne, aluminium, miedź i inrre metalę nieŻelMnę, pianłę
poiiuetanową i i1ne twolz}nva sztuczne) prowadzony jest plzy użyciu systęmu

pialka poliuretano\ła poddawana

separato.ów. odseparowana. pocięta

j

est

dodatkowo granulowaniu.
DEMoNTAZ ZUŹYTYCH URŻĄDZEŃ ZAW]ERĄJĄCYCH K]NESKoPY

W

pielwsz}m etapie procesu odzysku

są kineskopy, kable, płytki drukowane

i

z

uządzen

w}montow} Bane

inne elementy ęIćktonicznę, w tym

częścinadające się do ponownego użycia. wymontowane kineskopy poddawane

pŹł użyciu
jest luminofor.

są napowietrzaniu poprzez usunięcie Żaworu na szyjce. Następnie,

spęcjalnego ułządzelia z
obudowy

i

wr\wa

kineskopów odsysany

poŻostałe elementy uządzeń demontowane są manualnie

w celu

uzyskania poszczególnych l}akcji materiałowych'
DEMoNTAZ PozoSTALYcH URZĄDZEŃ

PoŻostałe uządzenia poddawane

są

manualnemu demontażowi

na

plzygotowanych do tego celu stanowiskach' W pierwszej kolejności z urządzeń
usuwane są elemęnty potencja]nię niebezpiecŻne takie jak baterie czy tonery.

Następnie urządzenja demontowanę są

w celu

wydzielenia poszczególnych

flakcji matęIiałowych olaz ęlęmentólv nadających się do ponownęgo użycia.

Wydzielone w plocesie demontażu uządzeń frakcje mate ałowę' elemen1}
nienadające się do dalszego demontażu omz części przeznaczone do pono\łlego

zastosowania magaz}nowane są w \łyznaczonych do tęgo celu miejscach na

lerenię zakładu' a następnie przekazywane podmiotom zewnętzn)łn
do dalszego zagospodarowania.

Wyodrębnione podczas demontźu baterię

i

akumulatory poddawane

są segregacji ze względu na rodzaj i więIkość.odpady te transloltowane są przy

użyciu taśmociągu Ż Zasobnika na stół sońowniczy, na któq'.m w sposób ręczny

wydzielane są baterie

i

akumulatoly ołowiowe olaz baterie litowo-jonowe,

litowe' nikolowo-kadmowe

i

baterie guzikowe, alkaliczrre

nikolowo-wodoikowe. Pozostałe po segregacji

i

cyrrkowo_węglowe kiercwane

są na

sito

wibĘcyjne' gdzie w sposób automatyczny wydzielane są baterie grrzikowe

w pojemnikach'
w celu dalszego

(wg wielkości).wysoltowanę baterie gromadzone są
a

następnie przekazywane uprawnionym podmiotom

Żagospodalowania.

Powstające w

wyiku

procęsu tęchnologicznego odpady papieru i tektury

onz

odpady z twożyw szfucznych poddawane są be]owaniu.

4)

Miejsce i spoŚób magazynorvania odpadów przeznaczonych do odzysku
odpady przeznaczone do odzysku magazynowane są na tęręnie zakładu.przy
ul. Traugutta 42 w Grodzisku Mazowieckirn.

Miejsce

i

sposób magazynowania poszczególrrych ródzajów odpadów

przeznaczonych do odzysku okeś]ono w tabe1i nr 2 załączrrika do decyzji'

5. wytwarzanie odpadów

l)

Rodzaje i ilościodpadów dopuszczonych do wytwarzania oraz sposoby
gospodarowania, w tym magazynowania odpadów

a)

wyszczególnienię rodzajów

i ilościodpadów

dopuszczonych

do w1twarzania w instalacji, z uwzględnieniem sposobów gospodalowanja,
w tym magazynowania odpadów stano\łi tabela

b)

Wyszczególnienie rodzajów

ff 4'

i ilościodpadów

dopuszczonych

do w)'twaŹania w związku z obsługą tecbni czną zakładu' z llwzględnieniem

sposobów gospoda.rowania, w tym magazynowania odpadów stanowi tabela
nr 5.

2)

Sposoby gospodarowa[iawytwarzanymi odpadami

Prowadzący instalację

w

zakresie gospodarki w1.twarzanymi odpadami

zobowiązany jest spełniać następujące warunld:

a)
b)
-

prowadzić działania mające na celu zapobieganie powstawaniu odpadów,

'mieszać odpadów niebezpiecznych ńżnych rodzajów oraz odpadów
niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne, prŻy czyfi
nie

dopuszcza się mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów olaz
'1

niesŻanie odpadów niebezpiecznycl'i z odpadami inn}mi niż niebezpieczne,

w celu poprawy bezpięczeństwa procesów odzysku iub unieszkodliwiania
odpadów powstałych po zmieszaniu, ieżeli w wyniku prowadzenia tych

plocesów nie nastąpi wzost zagrcżenla dla życia i zdrowia ludzi lub
środowiska,
c)

dostalczać odpady
w

z

miejsc powstawania do miejsca magazynowania

pojelIrikach zapevmiających bezpieczeństwo ludzi

(pojemnikj mogą być stosowane

w rotacji

i

środowiska

pomiędzy wytwalŻającym

odpady i podmiotem je odbierającym)'
d)

zapelnić. zgodnie z zasadarni okeślonymi \ł uslawię o otłpadach' odzysk
lqtwaŹanych odpadów lub unieszkodliwiąnię odpadóq których nię można
poddaó odzyskowi,

e)

przekaz1'waó odpady podmiotom. którc posiadają wymagane pmwem
decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami,

prorładzic iIościouąi iakościouąerł idencje rłyrłarzan)ch odpado!Ą.
Zgodnie

Żart.36 ust' 1

i

4 ustawJ,o odpadach z zastosowaniem kalty

ewidencj i odpadów oraz karty przekazania odpadów'

c)

zapewnić bezpieczne dla środowiskai zdrowia lur]zi magazynowanię
odpadów' z zachowaniem następujących zasad:
-

miejsca magazynowania odpadów winny byó oznakowane i zabezpieczone
plzęd dostępem osób postionnych i zwierząt;

-

odpady przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwienia,

z

wyjątkiem

składowania. mogą być magazynowaae, jeś1ikoniecznośćmagazynorłania

wynika

z

procesów teclrno1ogicznych lub organizacyjnych, nie dłużej

jednak niż przez okres 3 lat;
- odpady przeznaczone

w

do składowania mogą być magazynowane jedynie

celu zęblania odlowiedniej i1ości tych odpadów do tanspoltu na

składowisko odpadów, nie dłużej jednak niż p.zez okres
h)

1

roku;

zape\łnić transpoń odpadów niebezpiecznych zgodnie z:
-

ustawą z dnia 28 października 2002 r. o przewozie dłogowyln towarów
niebezpieczkych (Dz.U ' NI 199, poz. 161I, zpóźn. zI].'.);

-

Iozpolządzeniem Minisha Inflastruktury

ł spla1Nie zakresu

z

dnia 19 grudnia 2002

i sposohu stosowania przepisów o przewozie

r.

drogotym

towaróv, niebezpiecŻnyc h do trą sportu odpcldó.ł nie bezpie cznyLh (Dz. U.

Nr 236. poz. 1986).

vII. ILoŚC,

STAN

l SKŁAD ŚclExów _

ZIEMT

NIE WPRoWADZANYCH Do

wÓD LUB DO

W wyriku fuŃcjonowania instalacji nie powstają ścieki przemysłowe. Czyszczenie
i mycie powierzchni hal insta]acji rea]jzowane jest Ża pomocą maszyn1 m1jącei
z uzyciem niewie1kiej ilościwody, która szybko ulega odparowaniu.

\1II.ZAIGES

I

sPosÓB MoNIToRowANIA PRocEsÓw TECIINoLoGICZNYCH

1' Prowadzenię ewidencji ilościZlżywanych surowców' mateliałów, paliwa' wody
i energii, wymienionych w częściv. niniejszej decyzii.

2. Prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zbięranych oraz
poddawanych odzyskowi, zgodnie

z alt' 3ó ust'

l i 4 usźaw o odpadąch,

z zastoso\\'aniem kar1y ewidencji odpadów oraz kańy pŹekazania odpadów'

Ix. USYTUoWANIE sTANowIsK Do PoMIARU wIELKoŚcI EMISJI w ZAKRISIE
GAzów l PYŁÓw WPRoWADZANYCI{ Do PowIETRzA

\ie określa.ię'

x. sPosoBY
AWARII

ZAPoBIEGANLĄ wYSTEPowANlU

l

oGRANICZANIA sKUTKÓw

1' Zabezpieczenia pzeciwpożalolve i przeciwwybuchowe

_

opracowane zgodnie

z przepisami omz \łytycznymi producenta instalacji do przętwarzania urządzęn

chłodniczych:

a)

Wyodlębnienie

i

zabezpieczenie pomieszczeń

w których jęst duże ryzy{o

awarii-

b)

utworzęnie stefy bezpieczeństwa, zainstalowanię oświętlenia awaryjnego,

wyłączników awalyjnych, tabliczek ostrzęgawczych iinfomacyjnych,
installcj i prze. irłpoŻarolł ej.

c)

zabezpieczenie

linii

poprzez zastosowanie fozwiązań technologicznych

o znaczeniu przec jwpożarowJm.

2' llbezpieczellia środoŃskoue:
a) zoptymalizowanie magazyno\\cnia odpadóu \Ą celu zapemienia regulamych

wysyłęk \q.tlvoŹonych

i

Zbieranych odpadów

do dalszego odzysku

lub

unieszkodliwienia,
b) dostosowadę pomieszczeń magaz}nowych

magazynowania

do

i

produkcyjnych olaz sposobu

$Ystępujących odpadów niebezpiecznych oraz

ewentualnych wyciekóW (utwardŻone powielzchnie placów składowych
i magaz}'nów' solbenty stoso\lane do uabezpiecŻenia

wyciekó\ł').
9

c) wdrożenię systemu zalządzania śrcdowiskowego i jakością.
.1.

labezpieczenia procedurdlno-organi/ac) jne:
a) opracowanie instnrkcji bezpieczeństwa poża.owego

i instrukcji

stanowiskowej

BHP.
b) prowadzenie stałej kontroli urządzeń wchodzących
i

x

l.

ut4łnanie ich

PosTĘPo\Ą A\ tt Po

W skład instalacji

w naleą't}m stanie tecbnjcznym.
Z Ą

KoŃCZENl

t DZIALAL\oŚcl

Zgodnie z w1'nogami rłynikającymi z przepisów Prawa budowląhego'

xII'

INNE

ZoBowąZANIA

Zobowiązuje się prowadzącego instalację do:

1)

przekaz1.wania \ł]mików pomiarów hałasu olganowi ochlony ślodowiska olaz

wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska' zgodnie z rozporządzeniem

MiniśraŚrodowiska z dnia 19 listopada 2008
pomialów proładzol1ych

1N

t.1t) sp/a\Ą1ie rodzajóy) l\1ynikow

Zviązku z eksploatącjq instalacji lub'urzqdzenig

i innych danych oraz termif\ów

i

sposobó|| ich pfezentacji (Dz' U. Nr215,

poz. 1366) wlaz z wersją elektroniczną;

2)

przękazywania ęwidencji' o której mowa w częściVIII. ust. 1 dęcyzji, organowi

właściwemudo wydania pozwolelfa zinteglowanęgo, w terminie 31 sĘcznia
roku następnego;

3)

w razie wystąpienia awadi plzęmysło\ł€j do natychmiastowego zawiadomienia
o tym fakcie właściwegopowiatowego komęndanta Państwowej

StrMy Pożamej

oraz wojewódzkiego inspektora ochrony ślodowiska.

XIII.

TERMIN wAżNoŚcI PoZwoLENIA
Ustala się termin ważnościpozwolenia do dnia 30 liŚtopada 2021 loku.

2)

odmawia się nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności

UZASADNIENIE
Wnioskiem otr4manym

Sp' z o'

w dniu 18

sierpnia 2011 roku, Tompol Recycling

o., ul. Wysoka 61165,97-200 Tomaszów Mazowiecki, wystąpiła do Marszałka

Wojewódżwa Mazowieckiego o wydanie pozwolenia zintegrowanęgo na prowadzenie
insta1acji do odzysku odpadów niebezpiecznych, o zdo]ności pŹetwarzania ponad 10 ton

10

.

na dobę, zlokalizowanej w Grodzisku Mazowieckim
o nr ewid': 51/2, 51/3' 51/10' 51/13' 54/1'

5

pŹy u]' Traugutta 42' na działkach

4l2 oraz 5413 obręb 4'

Pżedmioto\ła jnstalacja lłynaga uzyskania pozwolenia zintegiowanęgo.
gdyż klasyfikuje się zgodnie zust. 5 pkt I zaląctika do lozpoŻądzenia Ministra
Środorł,iska zdfia26:lipca2002 t. w splawie rodzajói, insldl.lcji mogq(ych po'|otloy,t!ć

z

ączne ząniec4,szczenie poszczególnych elelne tów przyrodniczych albo środowiska jako

całości(Dz' Uz

Nr

122, poz- 1055) do instalacji do odzysku 1ub unieszkodliwiania,

\łyjątkiem składowania' odpadów niebezpiecznych, o zdolnościprŻetważania ponad

10 ton na dobę.

Po analizie meq'tolycznej'

z

uwagi na fakt' iŹ wniosek nie był komp1etny, przez

co

nie spełniałwymogów określonych w przepisach prawa. tut' organ pismem z dnia

15

wżeśnia2011 roku. znak: Pś-y.7Ż22'21.20l l.KS, wezwał prowadzącęgo instalację

do uzl-lpełnienia braków

i Złożenia \q,jaśnień' Uzupełnienia w puedmiocie sprawy zostały

złożone przy piśmiez dnia 19 września 201 ] roku.

z dnia 7

Pismem

!ĄTZeśnia

20ll

loku. ŻnakI Ps-V.7ż22'2l'20]l'l

wystąpił do BumistŹa Grodziska Mazowięckięgo

o

R rul'

organ

przędstawienie infornlacji cz1

z zapisam| miejscowego p1anu
dnia 21 listopada 2011 roku, znak:

planowana przez wnioskodawcę dzia]alność zgodna jest

z

zagospodarorł'ania pżestżęnnęgo. Pismęm
WPP.670.76.201

]

,

Burmistrz Grodziska Mazorvieckiego poinformował, że wskazana

działalnośćniejest sprzeczna z zapisami planu'
Pismem z dnia 5 pazdziemika 2011 roku' strona poinfomowała

Tompol Recycling

Sp' z

o.o'

z

siedzibą

w

o

pżeksŻałceniu

Tomaszowie Mazowieckim

$' Tompol

Recycling S.A.
Pismem z dnia 6 pużóziemika 2011 roku, plowadzący instalację przedłożyłkolejne

uzupelnienie'ł przedmioc'e po.teporłania.
Zawiadomieniem z dnia 7 paŹdziernika

20tl

loktr. Żnak: PŚ-v'7222'21'2o11.Ks'

Marszałek województwa Mazowieckiego podał, że w publicznie dostępnym wykMie

zan eszczono dane
i

wniosków

w

o

wniosku, a także poinfomował _o możli\ł'ościwnoszenia

tenrrinie

21

dni od

uka'zania

się

LL\\ag

zawiadomienia' Przedmioto\ł'e

zawiadomienie dnia 13 pździemika 2011roku ul]ieszcŻono na tablicy ogłoszęń
w Urzędzie Marszałkowskim Województ$'a Mazowieckiego u' Wamzarł'ie oraz na

stonie

inten]etowęj Urzędu Marszałkowskiego' Zav,iadomienie lł1wieszono również na tablicy

ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Grodzisk Mazowiecki w okesie od dnia 7 pździemika

2011 roku do dnia 31 pździernika 2011 loku olaz na terenie przedmiotowej insta]acji

t1

zlokalizowanej w Grodzisku Mazowięckim lv oklesię od dnia 7 paździemika 201 1 roku
do dnia 31

pździernika 201

1

roku.

W terminię 21 dni od dnia ogłoszenia Die wniesiono żadnych uwag i wniosków
do sprawy.

Zgodnie

z ań. 10

$1 ustawy Kodekl poslępovanią administracyjnego pisr.]ent

z dnia 3 listopada 2011 roku, poinformorłano shonę o przysfugującym prawie zapoznania

się z aktami spra\ły, możliwościwypowiedzenia się co do zebranych

dowodów

i materiałów olaz zgłoszenia żądań w toczącym się postępo1vaniu' Plowadzący instalację
nie skoŹystał z przysługującego prawa.

We wniosku wykazano, że instalacia do odz1sku odpadów niebezpiecznych.
o zdolności przetwaŹania ponad

10ton nadobę, prowadzona p.zez Tompol Recycling

s.A. ul' wysoka 61165, 91-200 Tomaszów Mazowiecki. spełnia wymagania ocbrony
środowiska wynikające z najlępszych dostępnych technik'

nie kożysta bezpośrednio z ujęcia wód podziemnych . ani
porł'erzchniorł1ctl' Na porrzeb1 irstalacji. ij. do m1cia powierzchni obiektow
Instalacja

w skład instalacji, wykorzystywana jest woda z Wodociągu miejskiego
eksploatowanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp' Z o.o' w Grodzisku
wchodzących

Mazowieckim. na podstawie warunłów okeślonych w umowie najmu zawańej pomiędzy
Prowadzącym instalację. a spółką od której w}naimowane są obiekty wchodzące w skład

instalacji. Pobierana woda wykorzyst1-wana jest również na cele socjalno-b11owe
pracowników. Mając na względzie powyższe. w ninieiszej decyzji, zgodnię z afi. 211 ust 2

pkt 3c ustawy Pra:wo ochrony środorłisła,określono ilośćwody zużywanej na potrŻeby
iDstalacji' Plowadzącęgo instalację Żobowiązano do przekazywania bilansu zużycia wody
do tut. organu, do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

W v1'niku fiurkcjonowania insta]acji nie powstają ściekiprzemysłowe. Czryszczenie

i

n'vcie powierzchrri hal wchodzących w skład instalacji realizowane jest Za pomocą

masz}ny nyjącej, z użyciem niewielkiej ilościwody, która szybko ulega odparowaniu.

Ścieki deszczorłę z teleDu instalacji ołlprowadzane są wewnętrzną kanalizacją deszczo\ł'ą
do kanalizacji deszczowej Elemental S'A. z siedzibą w Grodzisku

Z

Mazowieckin'

obliczei\ rozpŹestzeniania się hałasu powodowanego działalnościąinstalacji

lłTnika' że na granicy terenów chlonionych nie wystąpią przekoczenia dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku określonych w załączniku do rozporządzenia Ministm
Środowiska

z dnia

w środo,",lisku (Dz'U.

14 czerwca 200'7 t. w sprawie dopu'łzczalnych pozitlmów hałasu

Nr

120' poz. 826).

1?

w

pŹedłożonym wniosku prowadzący instalację wystąpił o określęnie w

pozwoleniu warunkół' zbierania' odzysku olaz \\Tlważaria odpadó\ł'. Procęs
technologiczny plowadŻony w zakładzie z\ł.iązany jest bezpośrednio ze zbieraniem,
a następnie

i

odzyskiem zuż}'tego sprzętu elektrycznego

i

sprzętem elektrycznym

elektronicznego. Poza zn41ym

e]ektronicznym zbierane są również inne lodzaje odpadów'

Zbierane odpady magazynowane są na terenie zakładu, w wyznaczonych do tego ceiu
magazynach, znajdujących się

ł' pomieszczeniach i

na placach. odpady te odzyskiwane

są następnie na tęrenię zakładu Iub pfzekazywane upra''\11ionym podmiotom w cęlu
odzysku lub unieszkodliwienia. Na tęrenię zakładu plowadŻona jest ponadto wstępna
segregacja zbieranych baterii

i

i

akumulatorów. Zbierane odpady papieru

tęktury oraz

tworz}'w sztucznych poddarł'ane są belowaniu' Działalnośćpowyższa w opinii tut. organu

zgodnajest z definicją zbierania odpadórv, wskazaną rł' ustawie o odpadach.
Za terenie zakładu odzyskowi poddawane są wlłącznie odpady w posraci Żtlż)tego

sprzętu elektlycznego

i

elektronicznego. odzysk ww. odpadów prowadzon1 jest w

instalacji, w skład któIej wchodzą 1rzy niezależne linie technologicznę: linia dij dęmontażu

spŹętu chłodniczego' linia do denontażu monitorólv i teleu'izorów kineskopowych oraz

linia demontaŻu pozostałych urządzeń eJektrycznych
polega na usunięciu

z

i

elektronicznych. Proces odzysku

tttządzei płynów eksploatacyjnych, czynnika chłodniczego oraz

pozostałych' niebezpiecznych elementóW' w]'mo1'ltowaniu podzespołów

i

części

nadających się bezpośrednio do ponovnego rrżycia jako częścizamięDne. a naŚtępnię

segregacji materiałorł'ej pozostałych części i elementóu,. Plocęs dęmontażu urządzęń
chłodniczych jest w dużęj części zautomatyzowany' Pozostałe uządzenia denrontowane są

w sposób manualny, plzy użyciu prostych narzędzi ręcznych. Zgodnię z informacjani
zawaltymi wę wniosku plzetwaŹanie zuą'{ego sprzętu elektrycznego
odbywa się w sposób określony rł' załączniku nI 2
sprzęcie

e

le

ktfycznyfi i

e

le

z

i

elektronicznego

dnia 29 1ipca 2005l. o zużytyfi

ktronicznym'

WytwoŹone w wyniku procesu deltontażLr odpady su.owcę Mórne

i

części

nienadające się do dalszej przeróbki bądź łYkożystania' magazynowanę są na tele1'ie
zakładu w specja]nie do tego celu pŹygoto\\an}ch magaz\nach. w sposób zapobiegający
przedostawaniu się zanieczyszczeń do gleby i wód podziemnych oraz na tereny sąsiedltic.
Podobnie jak w prz;padku odpadów Zbielanych \łyodrębnione podczas demontażu bate e

j

akumulatoly poddawane są segregacji ze lłzględu na rodzaj

w

wyniku procesu technologicznęgo odpady papienr

i

i

wielkość. Powstającę

tęktury oraz odpady z tworzyw

sztucznych poddawane są belowaniu. Po zebraniu odpowiednie.i pańii transpoltowej
t3

w]tworzone odpady przękazywanę są upra!łnionym podmiotom

w cęlu odzysku

1ub

unieszkodliwienia.

Z

informacji przedstawionych we waiosku wynika, iŹ prowadzący insta]ację

posiada możliwościtechniczne i organizacyjne. niezbędne do prowadzenia działalnościw
zakresie odzysku i zbierania wskazanych rł decyzji odpadów. Bioląc pod uwagę pov'yższe

Fzychy1ił się do ułriosku st|ony, wydając pozwolenie zgodnie z jej żądaniem,
z w}.jąlLien *"lazan)ch poniżej kwe.rii'

tu1. olgan

W decyzji nie uwzględniono \ł']:liosku stlony:
- o uwzględnienie w pozrłoleniu zęzwolenia na zbieranie odpadów oznaczonych kodami

19 12

11'N

i

19 12 12. ze względu na fakt' iż zgodnie z ań. 13a ustawy o odpadac1r

zbieranie pozostałościz sonorł'ania odpadów komunalnych
- o uwzg1ędnienie w

ęst zakazanę,

lłyszczególnieniu odpadów dopuszczonych do w)'twaŻania odpadów

komunalnych, gdyż zgodnie
na

j

z

art' I7 ust. 5 ustawy o odpadach w pozwoleniu

wJłwaŹanie odpadów nie uwzględnia się odpadów komunalnych'

- dotyczącego magazynowania niektórych rodzajów odpadów (w tym zuŻ)'tego splzętu
elektrycznego
te w

i

elektronicznego)

w

kontenerach na placu magazynowlm. Odpady

opinii tut. oIganu, jak również zgodnie z przepisami ustawl o zuĄłym sprzęcie

elektrycznym i elektronjcznym, magazynowane powinrry być pod zadaszeniem.
Zgodnie z afi.36 ust' 1 i 4 ustawy o odpadach ptowadzący instalację zobowiązany

jest do prowadzęnia ilościowęii jakościowej ewidelrcji odpadów \ł}twarzanych'
unieszkodliwianych i odzyskiwanych z zastosowaniem katy ewidencji odpadów oraz
kańy pŻekazania odpadów.

Zgodnie

z

informacjami zawartymi

we

wniosku, eksploatacja linii

techrrologicznych nie będzie powodować emisji substancji do powietrza. Z tęręnu zakładu

będzie \łystępować jedynie enrisja ze środków transpońu olaz zę źródeł enelgetycznego
spalania gazu ziemnego, które ze uzględu na moc (łącznie poniżej 0'5 MWt), zgodnie

z tozpolządzenjęrn Ministra Środowiska z

w hórych

wproll)adzą

ie gazów lub

dnia 2 lipca ŻoIO

p),'łói!, do povie-tlza

f'

ł spfą1aie

przypadków'

2 instąlącji niL'

\|ymdga

pozwrłlenia (Dz. U ' Nr 130' poz' 881), nie w1rnagają pozwolęńa na wprowadzanie gazów
lub pyłów do powietrza.

W związku z tym, 1ż zaldad lie zalicza się do

zakładów

o

dużTm ryzykll

\łystąpienia awarii w decyzji określonoobołjązki, co do postępowania w przypadku
wJstąpienia awadi. Zgodnie z ań.

w decyzji

21l ust' 2 pkt 4 ustawy Prawo ochłony 'środowiskłł

niniejszej okeślonosposoby zapobiegania \q'stępowaniu

i

ograniczania

skutkól'awarii.
14

w ań' l95 ust'l

usta\ły Pra o ochrony środowiska okeślono przeslaŃi' których

zaistnienię może spowodowaó cotrięcie lub ograniczenie pozwolenia bez odszkodowania'

Wnioskiem z dnia 8 listopada 2011 roku, Tompol Recycling S.A' zwóciła się do
fut'

olganu

o

nadanie decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego rygoru

natychmiastowej wykonalności.

Zdaniem Spółki' w przedmiotowym stanie faktyczn}'n sprarły zachodzi przesłaŃa
intelesu społecznego, bo\łiem przygotowyłana do uuchomienia instalacja jest zarówno
nowa, jak

i nowoczęsna - wedle wiedzy Spółki jest

to jedyna tak nowoczesna instalacja

w Polsce.

Ponadto, spółka wskazuję, że wysĘpi lównież przesłaaka lłyjątko1ło Waznego
interęsu strony,

a to z uwagi na koszty poniesione przy zakupie

i

przygotowaniu

do uruchomienia przednriolorĄej insLalacji'

w

świętlęań. 108 ś1 ustawy rodeł.i poslępowahia administracyjnego, wykonaJ'ie

decyzji nieostatecznej poprzez nadanie jej rygoru natycbmiastowej rvykonalności ma
charakter wyjątkowy i może mieó miejscejed}nie wtedy, gdyjest to niezbędne'ze względu
na okolicznościprzywołane w ww. artykule oraz gdy zostanie rłykazana możliwość

o których mowa w ww' przepisie w przypadku, gdy
w daaej $'tuacji nie można się obęjśćbez wykonania praw

naruszęnia dóbr chronionych,
w

danym czasie

i obowiązków,

i

o których roŻstzyga dęcyzja'

Argumęnty plz}.toczone przez Tompol

Recycling S'A' zdaniem olganu nie stanowią wystarczających przesłanek do nadania
niniejszej decyzji rygoru natycbmiastowej \łykonalności'

Celowośćszybkiego rłykonania decyzji, waruŃowalta realizacją
zaplanowanych, a nie skoord;łlowanych w czasie działań i poniesionych

wcześniej

nakładów

inwestycyjnych' zdanien] olganu nie moŹe byó utożsamiana z plzesłaŃami przpvołan1nrri
w artykule

l08

'Jsta,ńry

Kodeks postępowąnia ądministrącyjnego.

Ze względu na brak

prŻesłanek zawartych art.

l08 $ 1

ustawy (odeŁr

postępolNania admi istracyjnego, nie nadano niniejszej decyzji rygoru natycbmiastowej
w1(onalności'

ż!ł
i;x: r"i ?.

POUCZINIE

ą<śE4 od
śE;Ęó
^Ń

'ij ę

decyzji niniejszej służystonom plawo odwołania do Ministra Środowiska,
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