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Decyzja Nr 1508lOSl2013
Na podstawie art' 104 $ 1 ustawy z dnia I4 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U.22013 r., poz.267), art. 180 pkt. 3, art. 181 ust. 1 pkt.4, art. 183 ust. 1, art. I84 ust. 2,
art. 188, art. 378 ust. 2a pkt. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2O0I r' Prawo ochrony Środowiska
(Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz' I50 z późn. zm.),41 ust. 1, 2, 3 pkt. l, art. 25 ust' 1, 2, 3, 4, 5,
art. 42 ust. 2, 4, art. 43 ust. 2, art.45 ust. 6,7 ustawy z dnia 14 grudnia 2072 roku o odpadach
(Dz' U z 2013 r' poz, 21), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4 czerwca 2013 r, wtaz z późniejszymi
uzupełnieniami złożonego ptzez Panią Martę Majka pełnomocnika firmy P.U'P.H' ,,Remtech''
Sp. z o. o. z siedzibą w Sosnowcu przy ul. gen' Grota-Roweckiego 130, w sprawie wydania
pozwolenia na wfiarzanie odpadów, wraz z zen,loleniem na prowadzenie działalnościw zakresie
ptze$łarzania odpadów.dla instalacji P.U.P.H Remtech Sp. z o' o. z|oka|izowanej w Sosnowcu ptzy
ul. Stalowej i Ludowej stużącej do rozszczepiania emulsji olejowo.wodnych i wód zaolejonych
poddawanych procesowi neutralizacji metodą chemiczno-termiczną
udzielam
Przedsiębiorstwu Usługowo-Produkcyjno-Handlowemu ,,Remtecho, Sp. z o. o. z siedziną
w Sosnowcu przy ul. gen. Grota-Roweckiego 130 pozwolenia na wytwarzanie odpadów wraz
z zez,łvo|eniem na przetwarzanie odpadów dla instalacji P.U.P.H
Remtech Sp. z o. o.
zlokalizowanej w Sosnowcu prry ul. Stalowej i Ludowej służącej do rozszczepiania emulsji
olejowo-wodnych i wód zaolejonych poddawanych procesowi neutralizacji metodą chemiczno.
termiczną
Ponvolenie obejmuje:
. ws]twarzartieodpadów niebezpiecznych,
- prowadzenie działa|ności
w zakresie ptzetwarzania odpadów,
- okręśleniemiejsca i sposobu magazynowania tych odpadów.
1. Numer IdenĘfikacji Podatkowej NIP: 6440515094,Regon: 270649330
2. Rodzaje i parametry instalacji
Działalnośó gospodarczapoIegąącananeutralizacji

emulsji prowadzona jest na terenie

miastaSosnowcaprzy ul. Staloweji Ludowej,na działkach
ewidencyjnycho W I93l10,4815,
1 9 7 1i55 0 / 1 1 .

Instalacja do rozszczepiania emulsji olejowo-wodnych
z następuj ących elementów:

i wód zaolejonych składa się

o zbiornik chłodziw - o wymiarach 80 x l60 cm,
o 2 sń..zbiorniki magaą/nowe emulsji: B1 i 82 - średnica@ f45 cm, wysokość630 cm,
zbiornik B2 - wyposażonyjest w nagrzewnicę do podgrzewania emulsji,
o 2 sń, zbiorniki reakcyjne_ I stopień:Rl i R2' średnicaobu zbiorników (D 115 cm, ich
wysokośó200 cm kaŻdy,sąw}posazone w pomosty stalowe o wysokości180 cm nad
poziomem posadzki ha|i. Zbiorniki I fazy procesu wyposażone są w grzałki elektryczne
do podgrzewania emulsji o mocy 40 kW na zbiornik oraznagrzewf|ice wewnątrz
zbiorników do pomocniczego podgrzewania z własnejkotłowni,
o wirówka - Ęp LWG-47,wydajnośó 10 m3/h,moc silnika l1 kW, masazwyposażeniem
97 5 kg, wymiary gabarytowe 1240 x 800 x 1835,
o zbiornik oleju - pojemność0,2 m3 z pompą olejową o wydajności100 Vmin,
o zbiornik maga4mowy oleju B3 - średnicaQ 245 cm, wysokośó630 cm, wyposażony
w nagrzewnicę do podgrzewania oleju'
o f szt. zbiorniki reakcyjne - II stopień: R3 i R4 . średnica obu zbiorników @ 90 cm'
ich wysokośó200 cm,
. prasa filtracyjna - powierzchnia filtrowaniao,135 m2,wymiary 40 x 40 cm, wyposażona
w agregat pompowy o wydajności200 dcm,/min,
o zbiornik na odciek Z2- składającysię z dwóch zbiorników b|iźniaczycho wymiarach
160 x 80 x 100 cm kaŻdy,usluowanych pod prasą
o zbiornik odcieku po neutralizacji Zt o pojemności 4,0 m., o średnicy o 140 cm,

o wysokośÓ260 cm.

Ponadto do obsługi instalacji słażą:
.
.
o
.

pompy o wydajnoścido 700 l/min do pr4ljęcia emulsji zzewnąttz,
pompa ładującana zbiomiki reakcyjne I fazy procesu o wydajności600 l/min,
pompa podającana prasę o wydajnośc
i 6-|f m3lh,
pompa z wirówki odcieku zprasy 400 l/min.

W hali zrajduje się kotłownia wyposażonaw kocioł węglowy typu KTM o mocy nominalnej 60 kW.
Zainstalowana w hali produkcyjnej stacja sfuży do rozszczepiania emulsji olejowo.wodnych i wód
zaolejonych na składniki woda-olej. Emulsje lub wody zaolejone dowożone są cysternami.
Ich opróżnianie odbywa się za pomocą pompy próżniowej, w którą wyposazona jest cysterna.
Poprzez wannę pośrednią (zbiornik chłodziw) emulsje trafiają do zbiorników magarynowych
B li B 2 o pojemności25,0 m'każdy, a następniesą pompowanedo zbiorników reakcyjnych R1 i R2.
omawiany proces przebiega dwustopniowo' Jego pierwszy stopień polega na podwyższeniu
temperatury i dodaniu środkarozszczepialnego. Uwolnione oleje oddzielone są od wody w wirówce
oddzie|acza' W spływającym z oddzie|aczawirówki strumieniu wody, znĄdują się jeszcze oleje
szczątkowe, których koncentracjaza|eżna jest od wielu czynników. Zko|ei drugi stopień procesu
dziaŁa na zasadzie gromadzenia się oleju na wodorotlenku glinu' Wytrącanie się wodorotlenku
glinu, na którym gromadzą się drobne cząsteczki oleju, które przeniknęty z pierwszego.stopnia,
następujepoptzez wymienianie siarczanu glinowego i mleczka wapiennego. oddzielenie osadu
odbywa się Za pomocą prasy filtracyjnej. Strumień wody z ptasy, sprawdzany jest na bieżąco
pod kątem zawartościsubstancji ekstrahujących się eterem naftowym.

f.Wytwarzanie odpadów
2.1. Rodzaje i ilościodpadów poszczególnych rodzajów dopuszczonych do wytworzenia w ciągu
roku:
2.1.1.Odpady niebezpieczne

Lp

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

I

12 01 10*

3.

13 01 10*

4.
5.

S1mteĘczne o|eje z obróbki metali
Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne
Minęralne
oleje
hydraulicme
niezawierające
związków
chlorowcoorganicznych

1301 11*
13 01 13*

6.

13 02 05*

2.

t2 0t t4*

7.
8.

13 02 08*
13 03 10*

9.

rs 02 02*

10.

19 08 13*

SynteĘczneoleje hydrauliczre
Inne oleje hydrauliczne
Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i Smarowe niezawierające
zw iazków chlorowc oorsanicznvch

Inneoleje silnikowe,przekładniowe
i smarowe
Inneoleje i cięczestosowanejako elektroizolat
ory oraz noŚniki ciepła
Sorbenty, materiałyfiltracyjne (w tym filĘ olejowe nieujęte w innych
grupach),tkaniny do wycierania(np. szmaty,ścierki)i ubraniaochronnę
zanieczyszczonesubstanciaminiebezpiecznymi(np.PCB)

Ilość
odpadów
N.Is.la

350.0
50,0
350,0
350.0
350,0
3r0

2'0
350.0

Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niz biologiczne
ocnszczania ścieków orzemvsłowvch

50,0
50,0

2.f.Zródła powstawania odpadów, miejsca i sposób magazynowania odpadów, sposoby
gospodarowania odpadami z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego
i właściwości
f .2.1. Odpady niebezpieczne:
Grupa 12 0| _ odpady z kształtowania orazfirycznej i mechanicznej obróbki powierzchni
metali i tworzvw sztucznvch
12 01 10* . SynteĘczne oleje z obróbki metali
odpad ten powstawać będzie w instalacji do rozszczepiania emulsji olejowo-wodnych i wód
zaolejonych, w zbioniku magazynowym oleju 83. W skład chemiczny wchodzi: olej synteĘczny'
boran dietanoloaminy, oksyetylenowane parcjalne glicerydy kwasów tłuszczowych. Zgodnie
z załącznikiemnr 3 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpady te posiadają następujące
właściwości:H5 _ szkodliwe, H14 _ ekotoksyczne. Zgodnie z załącznikiem nr 4 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r' o odpadach (Dz. U. z 20|3 t' poz,21) odpady te mogą za'wierać rwiązki
międzi i związki cynku. Wytworzony odpad gromadzony jest czasowo w zamkniętej cysternie
o pojemności25,0 m3 usyuowanej na terenie hali technologicznej.Po zgromadzeniu odpowiedniej
ilości odpad ten ptzekazywany jest uprawnionyn podmiotom posiadającym stosowne zezwo|ęnia
do przetwarzania tego typu odpadów w procesie odzysku R9 lub R12.

|2 01 14*. Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne
odpad ten powstawaó będzie w instalacji do rozszczepiania emulsji olejowo-wodnych i wód
zaolejonych. odpad powstaje po przyjęciu emulsji w zbiorniku chłodziw stanowiących zbiornik
pośredniprzyjęcia emulsji, zanieczyszczony olejami odpadowymi oraz zanieczyszczeniami stĄmi
takimi jak: opiłki metali czy wiórki. Zgodnie z załącznikiemnr 3 ustawy z dnia 14 grudnia 20If r.

o odpadach (Dz' U. zf0I3 r. poz' 21) odpady te posiadająnastępującewłaściwości:
H5-szkodliwe,
Hl4-ekotoksyczne. odpady magazynowane są w osobnym zamkniętym pojemniku (mauzerze)
o objętości 1,0 m3 z|oka|izowanym na utwardzonym p|acu magazynowym wokół ha|i oraz
w beczkach metalowych o pojemności200 dm3 usytuowanych na terenie hali technologicznej. odpady
przekazywane są uprawnionej firmie do przetwarzania w procesie unieszkodliwiania, posiadającej
stosowne zezwolenie w zakresie gospodarowania tego rodzĄl odpadami.
Grupa 13 01 - Odpadowe oleje hydrauliczne
13 01 10* - Minera|ne oleje hydrauliczne niezawieraj ące rwiązków chlorowcoorganicznych
odpady te powstawać będą w instalacji do rozszczepiania emulsji olejowo-wodnych i wód
zaolejonych w zbiorniku magazynowym 83' W skład chemiczny odpadu wchodzi: olej bazowy,
kwasy sulfonowe i ropa naftowa' Zgodnie z załącznikiem nr 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2013 t. poz' 21) odpady te posiadają następującewłaściwości:
H4-drainiące,
H5-szkodliwe, Hl4-ekotoksyczne. Zgodnie z załącznikiem nr 4 ustawy z dnia 14 grudnia 20|2 r.
o odpadach (Dz'U. zf0I3 r' poz' 21) odpady te mogą zawieraó rwiązki miedzi i nviązki cynku.
Wytworzony odpad gromadzony jest czasowo w zamkniętej cysternie o pojemności 25,0 m3
usytuowanej na terenie hali technologicznej' Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpad
tenprzekazywany jest uprawnionym podmiotom posiadającym stosowne zerwo|enia do ptzet:warzania

tego typu odpadów w procesie odzysku R9 lub R12.
13 01 11* - Syntetyczne oleje hydrauliczne

odpady te powstawaó będą w instalacji do rozszczepiania emulsji olejowo-wodnych i wód
zaolejonych w zbiorniku magazynowym 83. W skład chemiczny odpadu wchodzi: olej syntetyczny,
boran dietanoloaminy, oksyetylenowane parcjalne glicerydy kwasów tłuszczowych. Zgodnie
z załącznikiemnr 3 ustawy z dnia 14 grudnia f0I2 r. o odpadach (Dz. U. z 20|3 r. poz.21) odpady
te posiadają następującewłaściwości:
H5-szkodliwe, Hl4.ekotoksyczne ' Zgodnie z załącznikiemnr 4
ustawy z dnia 14 grudnia f0I2 r. o odpadach (Dz. U. z 20|3 r. poz.2l) odpady te mogą zawieraó
rwiązki miedzi i z:,lliązkicynku. W}tworzony odpad gromadzony jest czasowo w zamkniętej cysternie
o pojemności25,0 m3 usytuowanej na terenie hali technologicznej.Po zgromadzeniu odpowiedniej
ilości odpad ten przekaz.}'wanyjest uprawnionym podmiotom posiadającym stosowne zezwo|enia
do przetwarzaniategoĘpu odpadów w procesieodzysku R9lub R12.
13 01 13* - Inne oleje hydrauliczne
odpady te powstawać będą w instalacji do rczszczepiania emulsji olejowo-wodnych i wód
zaolejonych w zbiorniku magazynowym 83. W skład chemiczny odpadu wchodzi:.olej bazowy,
ditiofosforan cynku, alkilofanol. Zgodnie z załącznikiem nr 3 ustawy z dnia 14 grudnia f01f r'
o odpadach (Dz. U. z2013 r. poz' 21) odpady te posiadająnastępującewłaściwości:
H5.szkodliwe,
Hl4.ekotoksyczne. Zgodnie z załącznikiem nr 4 ustawy z dnia 14 grudnia 20|2 r' o odpadach

(Dz' U. z20]'3 t. poz,21) odpady te mogą zwiqać zvtiązki cynku' Wytworzony odpad gtomadzony
jest czasowo w zamkniętej cysternie o pojemności 25,0 m. usytuowanej na tęrenie hali
technologicznej. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpad ten przekaryłvany jest uprawnionym
podmiotom posiadającym stosowne zezwo|enia do przetwarzania tego typu odpadów w procesie
odzysku R9 lub R12.
Grupa 13 0f _ odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
13 02 05* . Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające zrłiązków
chlorowcoorganicznych
Są to odpady w postaci przepracowanych olejów silnikowych' smarowych powstających podczas
ich wymiany w maszynach i tlrządzeniach, atakże w eksploatowanych środkachtransportu. W skład
tych odpadów wchodzi: olej bazowy, kwasy sulfonowe i ropa naftowa. Zgodnie z załącznikiem
nr 3 ustawy z dnia 14 grudnia 20If r. o odpadach (Dz. U. z 2013 t, poz.21) odpady te posiadają
następujące właściwości:Hł-dtaitniące' H5-szkodliwe, Hl4.ekotoksyczne. Zgodnie z załącznikiem
nr 4 ustawy zdnia 14 grudnia2012r. o odpadach(Dz'U. z2013 r,poz' 21) odpadyte mogą za,wietaÓ
rwiązki miedzi i związki cynku. Wytworzony odpad gromadzony jest czasowo w zamykanych
beczkach metalowych o pojemności 200 dm3 usyuowanych na terenię hali technologicznej'
Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpad ten przekarywany jest uprawnionyrn podmiotom
posiadającym stosowne zezvvo|enia do przetwarzania tego typu odpadów w procesie odzysku
lub unieszkodliwiania lub do zbierania.
13 02 08* - Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
Są to odpady w postaci przepracowanych olejów silnikowych' smarowych powstających podczas
ich wymiany w maszynachiurządzeniach, atakże w eksploatowanych środkachtransportu. W skład
odpadów wchodzą: olej bazowy, oktadeken oletoksylowany, neonylofenol. Zgodnie z załącznikiem
nr 3 ustawy z dnia 14 grudnia 20If t. o odpadach(Dz.U. zf0I3 t. poz,21) odpady te posiadają
następujące właściwości:Hł.drażniące, H5-szkodliwe, Hl4-ekotoksyczne. Zgodnie z załącznikiem
nr 4 ustawy z dnia 14 grudnia 20|2 r. o odpadach(Dz. U. z20I3 t. poz.21) odpady te mogą zawieraÓ
rwiązki miedzi i nxtiązki cynku. Wytworzony odpad gromadzony jest czasowo w zamykanych
bęczkach metalowych o pojemności 200 dm3 usytuowanych na terenie hali technologicznej.
Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpad ten przekazywany jest uprawnionym podmiotom
posiadającyn stosowne zenvo|enia do przetwarzania tego typu odpadów w procesie odzysku
lub unięszkodliwiania lub zbierania.
Grupa 13 03 - Odpadowe oleje i ciecze stosowane jako elektroizo|atory oraz nośniki ciepła
13 03 10* - Inne oleje i ciecze stosowanejako elektroizolatory oraz nośnikiciepła
odpady te powstawaó będą w instalacji do rozszczepiania emulsji olejowo-wodnych i wód
zaolejonych w zbiorniku magazynowym B3. Skład chemiczny odpadu: olej, emulgatory anionowe
i niejonowe, organiczne i nieorganiczne inhibitory antykorozyjne, biocydy, boran alkanoloaminy,
etoksylan alkoholu. Zgodnie z zatącznikiem nr 3 ustawy z dnia 14 grudnia 20|2 r. o odpadach
(Dz' U. z 2013 r. poz. 2|) odpady te posiadają następujące właściwości:H5-szkodliwe,
H14-ekotoksyczne. Zgodnie z załącznLkiemnr 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 t. o odpadach
(Dz. U. z2013 r. poz.21) odpady te mogą zawieraó rwiązki cynku. Wytworzony odpad gromadzony
jest czasowo
w zamkniętej cysternie o pojemności 25,0 m3 usytuowanej na terenie hali

technologicznej. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpady te przekazywane są do przetvtarzania
(odzysku) w procesie R12 (do produkcji paliwa alternatywnego) uprawnionym podmiotom
posiadającym stosowne zerwo|enia w zakresie gospodarowania tego typu odpadami.
Grupa 15 02 - SorbenĘ, materiaĘ filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
15 02 02* - SorbenĘ, materiaĘ filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach),
tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
Są to odpady w postaci sorbentów i tkanin powstających na prasie, w ich składzie majduje się
siarczan glinowy, wapno' siarczarl magnezowy, ziemia okrzemkowa oraz śladowe ilości
wodorotlenków metali. Zgodnie z załącznikiem nr 3 ustawy z dnia 14 grudnia 20|2 r. o odpadach
(Dz' U. z 2013 r. poz. 2I) odpady te posiadają następujące właściwości:H5-szkodliwę.
Zgodnie z załącznikiem nr 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r' o odpadach (Dz' U. zf0I3 r, poz' 2I)
odpady te mogą zvierać zwięki miedzi i nviązki cynku' Wlworzony odpad gromadzony jest
czasowo w osobnym zamkniętym pojemniku (malzerze) o objętości l,0 m3 na utwardzonym placu
magazynawym wokół ha|i oraz w beczkach metalowych o pojemności 200 dm3 usytuowanych
na terenie hali technologicznej. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpad ten przekazywany jest
uprawnionym podmiotom posiadającym stosowne zez-łvo|eniado przetwarzania tego Ępu odpadów
w procesie odzysku lub unieszkodliwiania lub do zbierania.
Grupa 19 08 _ odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach
19 08 13* - Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne ocryszczania
ścieków przemysłowych
Są to odpady zaniecrylszczone olejami odpadowymi, zawodnione, powstające po dodaniu Al2(Soa)3,
Ca(OH)2 i ziemi okrzemkowej, w zbiornikach reakcyjnych R3 i R4 oraz na prasie. Zgodnie
z zaŁącznikiem nr 3 ustawy z dnia 14 grudnia 20|2 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.21) odpady
te posiadają następujące właściwości:H5-szkodliwe, Hl4-ekotoksyczne. Wy.tworzone odpady
gromadzone są czasowo w osobnym zamkniętym pojemniku (mauzerze) o objętości 1'0 m3
z|oka|izowanym na utwardzonym placu magazynowym wokół hdri oraz w beczkach metalowych
o pojemności 200 dm3 usytuowanych na terenie hali technologicznej. odpady przekazywane
są uprawnionym firmom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju
odpadami.
3. P rzetw arzanie odpadów
3.1. Rodzaje i ilościodpadów niebezpiecznych przewidzianych do przetwarzaniaw

Lp

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

ciągu roku

I|ość
odpadów
lNIph

I

12 01 09*

f.

120301*

3.
4.

5.

12 03 0f*
13 01 05*
13 05 07*

odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające
3500.0
chlorowców
Wodne ciecze myjące
odpady z odtŁtlszczania parą
Emulsj e olej owe niezawierające związków chlorowcoorganiczrych
Zao|ejonawoda z odwadniania olejów w separatorach

3500.0
3500.0
3500.0
3500.0

6.
7.

8.
9.

13 08 02*
13 08 99*
16 07 08*
16 10 01*

Inne emulsje
lnne niewymienione odpady

odpady zawierająceropęnaftowąlubjej produkty
Uwodnione odpady ciekłę zawierające substancje niebezpieczne

3500.0
3500.0

3s00.0
3500.0

3.2. Rodzaje i ilośćodpadów niebezpiecznych powstaĘch po procesie przetwarzania w ciągu
roku

Lp

Kod odpadu

1
f.

12 01 10*
lf 0t t4*

Syntetyczne o|eje z obróbki metali

J.

1301 10*

Mineralne
oleje
hydrauliczne
niezawierające
związków
chlorowcoorganicznvch
Syft etyczne olej e hydrauliczne
Inne oleje hydrauliczne
Inne oleje iciecze stosowanejako elektroizolatory oraznośniki ciepła

4.

5.
6.

1301 11*
13 01 13*

130310*

Rodzaj odpadu

Szlamy z obróbki metalizawierającesubstancjeniebezpieczne

7.

t5 02 02*

Sorbenty,materiałyfiltracyjne (w tym filĘ olejowe nieujętew innych
grupach)'tkaniny do wycierania(np. szmaty,ścierki)i ubraniaochronne
zanieczyszczonesubstanciaminiebezpiecznvmi(no.PCB)

8.

19 08 13*

Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niz biologiczne
oczyszczania ścieków przęmYsłowych

Ilość
odpadów
Me/a

350.0
50,0
350,0
350.0
350,0
350,0
50,0

50,0

Maksymalna ilość odpadów mozliwa do przerobu w przedmiotowej instalacji wynosi 3 500 Mg/rok
odpadów i determinowanajest wydajnością instalacji.
W wyniku procesu neutralizacji emulsji olejowo-wodnych i wód zaolejonych zostaną w).fworzone
odpadyonastępującychkodach:|f0I l0 *,13 01 10 *, 13 01 11 *, 13 01 13 * oruz 13 03^10*
o łącznejilości350'0 Mg/rok, który stanowi I0 % ogólnej ilości przetwarzanych odpadów. Ponadto
w zbiornikach reakcyjnych Rl i R2 powstają sz|amy o kodzie 12 0I |4 * w ilości 50,0 Mg/rok'
a w zbiornikach reakcyjnych R3 i R4 oraz na prasie w1.trącanyjest osad o kodzie 19 08 13 * w ilości
50'0 Mg/rok. Ponadto na prasie powstają takŻe odpady w postaci sorbęntów i tkanin o kodzie
15 02 0f * w ilości 50'0 Mg/rok' Łącznie w procesie rozszczepiania emulsji wytwarzanych jest
500'0 Mg/rok odpadów.
W procesie technologicznym powstają ścieki w ilości 3 000'0 Mg/rok, które po przebadaniu,
pod warunkiem, ze spełniają określonęnonny' kierowane są do kanalizacji ogólnospławnej poprzęZ
zbiornik uśredniaj
ący.
3.3. Miejsce i dopuszczalne metody odrysku odpadów
Działa|nośćpolegająca na prowadzeniu przetwarzania odpadów w procesie ich odzysku odbywaó się
będzie na terenie miasta Sosnowca przy ul' Stalowej i Ludowej, na dziaŁkach ewidencyjnych
o numerach |93lI0, 4815, I9715 i 50l1l. Na tych działkachposadowiony jest budynek murowany,
wolnostojący' jednokondygnacyjny' o powierzchni użytkowej 283,0 m2, w;,posażony w instalację
elektryczną wodną i c.o., w którym to budynku znajduje się instalacja do rozszczepiania emulsji
olejowo-wodnych i wód zaolejonych.
Stosowany procęs ptzetvtarzania w ZaWadzie to R12-wymiana odpadów w celu poddania ich
któregokolwiek z procesów wymienionych w porycji R1.R11' Jędnocześniena terenie Zaktadu
prowadzony będzie proces odzysku Rl3.magarynowanie odpadów poprzedzające
-.którykolwiek
z procesów wymienionych w pozycji R1-R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania

u wytwórcy odpadów). Proces magazynowania R13 jest ściślezwiązany z procesem przetvtaruania
Rl2 realizowanego na terenie ZakŁadu' Rodzaj i ilośćmagaTpowanych odpadów w ramach procesu
R13 będzie tożsama z rodzajem i ilością odpadów przewidzianych do ptzetwarzania w procesie
odzysku metodą R12. Proces przetwarzania odpadów w procesie odzysku będzie polegał
na rozszczepianiu emulsji olejowo-wodnych i wód zaolejonych.
Celem procesu jest odzyskanie oleju i przekazanie go do dalszej obróbki w wyniku, której powstanie
olej bazowy.
Do instalacji odzysku odpadów dowożone będą odpady emulsyjne zawierające zuŻryte o|eje
odpadowe. Proces technologic zny będzie przebiegałdwustopniowo :
r

PierwszY stopień polega na podwyższeniu temperatury i dodaniu środkarozszczepialnego'
Zbiorniki reakcyjne Rl i R2 o pojemności 1,0 m3 kazdy napełnia się emulsją. Emulsję
tąpodgrzewa się do temperatury 60-90.C w za|eżntości
od stopnia jej zaolejenia, Zgodnie
z instrukcją obsfugi w procesie dozuje się siarczan magnezowy' uruchamia mieszadłana czas
całkowitego wymieszania reagenta z emulsją i pozostawia na czas określony
do przereagowania. Po upływie czasu reakcji emulsje kierowane są za pomocą pompy
do separatorarczdzie|aczy (wirówkę). W separatorzenastępujerozdzielenie emulsji nafazę
olejową i wodną. odwirowany olej kieruje się do zbiornika pośredniego
o pojemności0,2 m3,
a następnie pompą do zbiornika magarynowego 83 o pojemności25,0 m.. w spływającym
z oddzie|aczawirówki strumieniu wody, znajilĄąsię jeszcze oleje szczątkowe, których
koncentracja za|eina jest od wielu c4mników.

o

Drugi stopień procesu działanazasadzie gromadzenia się oleju na wodorotlenku glinu.
odwirowany odciek wodny pompowany jest do kolejnych dwóch zbiorników reakcyjnych
R3 i R4 o pojemności1,0 m3 kaŻdy.Celem oczyszczenia wody poemulsyjnej zpozostaĘch
cząstek oleju dozowany jest siarczan glinu AĘ(Soa)3 i wodorotlenek wapnia Ca(oH)2 oraz
ziemia okrzemkowa. oddzielenie osadu następujeZa pomocą prasy filtracyjnej. osad
wybierany jest z płócien ręcznie i składanyw beczkach' Po procesie odciek kontrolowany jest
w laboratorium pod kątem spełnieniakry'teriów określonychnormami, a następnie kierowany
jest do kana|izacji ogólnospławnej poprzez zbiornik uśredniający.

3.4. Wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów
Magazynowanie odpadów przeznaczonych do odzysku odbyrvaó się będzie na terenie, do którego
Spółka ,,Remtech'' posiada Ęltuł prawny. odpady przeznaczone do odzysku, zawierające oleje
tj. emulsje lub wody zaolejone dowozone będą cysternami i ich opróżnianie odbywaó się będzie
za pomocą pompy próżniowej do wanny pośredniej(zbiornika chłodziw), z której emulsje trafiają
do zbiorników magazynowych B1 i 82 o pojemności25,0 m3 kaidy, a następnie sąpompowane
do zbiorników reakcyjnych R1 i R2, w których rozpoczyna się procęs technologiczny. odpady
niebezpieczne będą mieszane i magazynowane w zbiornikach 81 i 82, a ich mieszanie winno
zapewniaó zachowanie ciągłościprowadzenia procesu gwarantując stałą i równomierną pracę
urządzeń oraz poprawę parametrów powstającego oleju odpadowego, który będzie spełniaó wymogi
stawiane ptzez prowadzącego instalację do regeneracji oleju. Mieszanie odpadów winno
nie powodowaó wzrostu negatywnego oddziaĘwania na środowisko, oraz nie zagretizaó zdrowiu
i życiu ludzi. odpady przeznaczone do przetvłorzęniana linii technologicznej magazynowane będą
w sposób maksymalnie zabezpieczający środowiskoptzyrodnicze przed zanieczyszczeniem.

4. Przedstawienie możliwościtechnicznych i organizacyjnych ponvalających naleĘcie
wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szcze3ólnym uwzględnieniem
kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych
instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska
Firma ,,Remtech'' Spółka Z o. o' posiada techniczne i organizacyjne możliwościświadczeniausfug
związanych z przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych w ramach posiadanej instalacji
do tozszczepiania emulsji olejowo.wodnych i wód zaolejonych w procesie neutralizacji metodą
chemiczno-termiczną.
PrueŃarzanie odpadów odbywaó się będzie z zastosowaniem odpowiedniej technologii. Linia
technologiczna do przeróbki emulsji przemysłowych spełniawymagania ochrony środowiska.
Przędmiotową instalację obsługuje zespót pracowników, posiadających odpowiednię kwalifikacje,
przeszkolenie w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny ptaay otazwyposażeniew odzież ochronną.
Praca odb1rwasię zgodnie zptzepisami ochrony środowiskai BIIP.
Zasi|anie w wodę realizowane jest z istniejącej sieci wodociągowej na podstawie umowy
z Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kana|izacji w Sosnowcu. Woda wykorzystywana
jest wyłącznię na cele socjalno-bytowe.
P.U.P.H. ,,Remtech''Sp. z o.o. ma podpisaną umowę z Rejonowym PrzedsiębiorstwemWodociągów
i Kana|izacji w Sosnowcu na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych
zewskazaniemdopuszcza|nychwartościwskaźnikówzanieczyszczeń,
PrzęEł,tarzanieodpadów prowadzone będzie na działkach o numerach ewidencyjnych: I93lI0, 4815,
|9715 oraz 50lI1, których właścicielemjest PrzedsiębiorstwoUsfugowo _ Produkcyjno - Handlowe
,,Remtech"Sp. z o. o. Akt notarialny z dnia27 gru'dnia2002r. (RepertoriumA Nr 555412002)
5. Wymagane dzialania, w Ęm środkitechniczne mające na celu zapobieganie lub ograniczenie
emisji
Zgodnie z obowięującymi przepisami P.U.P.H. ,,Remtech'' Sp. z o. o. zobowiązanajest
do prowadzenia monitoringu ilościoweji jakościowejewidencji przetwarzanych odpadów.
Monitorowanie procesów technologicznych w aspekcie gospodarki odpadami odbywa się poprzez:
o
.

prowadzęniekartewidencji odpadów,
prowadzenie kart przekazania odpadów,

.

opracow).vvaniazbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilościprzetworzonych
w ciągu roku kalendarzowego odpadów,
. ciągłąkontrolę posiadania przez flrmy odbierające odpady wymaganych prawem uprawnień.
Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości przetworzonych w ciągu danego roku
kalendarzowego odpadów są przekarywanę do Urzędu Marszałkowskiego Wojewódawa Śląskiego.
6. Sposób i częstotliwośćprzekaz5rwania Marszałkowi informacji i danych
W pr4padku zmian warunków określonych w pozwoleniu, a w szczególności ilości i rodzaju
wytwaruanych i przetwarzanych odpadów' P.U'P.H. ,,Remtech'' Sp. z o' o' w Sosnowcu powinno
złoŻyćwniosek o dokonanie tych zmian w posiadanym pozwoleniu'
7. Ważnośćniniejszej decyzji ustala się do dnia 9 lipca 2023 r.

Uzasadnienie
Pani Marta Majka przedstawiciel firmy IGo Spółka z o. o' będąca pełnomocnikiem Przedsiębiorstwa
Usługowo.Produkcyjno-Handlowemu
Sp. z o. o. z siedzibą w Sosnowcu przy
',Remtech''
ul. gen. Grota-Roweckiego 130 zsłłrociła
się w dniu 4 czerwca 2013 r. z póżniejszymi uzupełnieniami
o wydanie pozwolenia na v\rytwarzanieodpadów wraz z zenryo|eniemna prowadzenie działalności
w zakresie przefuvarzarliaodpadów dla instalacji P. U' P. H. ,,Remtech'' Sp. z o, o. zlokalizowanej
przy u|, Stalowej i Ludowej w Sosnowcu, służącejdo rozszczepiania emulsji olejowo-wodnych i wód
zaolejonych w procesie neutralizacji chemiczno-termicznej.
Z uwagi na to, iż Przedsiębiorstwo Usfugowo-Produkcyjno-Handlowe ,,Remtech'' Sp. z o. o.
w Sosnowca zamierza prowadzió instalację do rozszczepiania emulsji olejowo-wodnych i wód
zaolejonych zgodnie z $ 2 ust. 1 pkt. 41, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r,
w sprawie przedsięwzięó mogących znacząco oddziaĘwać na środowisko (Dz. |J . z 2OI0 r,, nr 2I3
,
poz, 1397) przedmiotowe przedsięwzięcie na|eżaŁo untać za mogące znacząco oddziaĘwaó
na środowisko'dla którego obowiązek sporządzenia rapońu o oddziaływaniu na środowiskowynika
z przepisów o ochronie środowiska,a zatem organem właściwymdo wydania niniejszej decyzji _
na podstawię art.378 ust.2a pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska_ jest marszałekwojewó dztwa,
Przedstawione we wniosku materiĘ i dokumenty zaulierająinformacje wyszczego|nione w aft. l84
ust. 1i2ustawy_PrawoochronyŚrodowiska orazart.41ust. I,2,3 pkt' l, art'25ust.l,2,3,4,5,
art' 42 ust. 2, 4, art. 43 ust. 2, art. 45 ust. 6, 7 ustawy z dnia 14 grudnia fOl2 roku o odpadach
(t.j.Dz.U zf0l3 r. poz.21),
Biorąc pod uwagę povryźLsze
informacje na|ęiałoorzec jak w sentencji'

Pouczenie
od niniejszej decyzji słuzy stronie prawo wniesienia odwołaniado Ministerstwa Srodowiska
w Warszawie za pośrednictwem
MarszałkaWojewództwa Śląskiego w terminie 14 dni od datv
jej doręczenia.
itwllJnT/A
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otrz}'mują:
1. PaniMartaMajka
IGO Sp.z o. o.
ul. Barbary21 a
40-053Katowice
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Do wiadomości:
P.U.P.H. ,,Remtech"Sp. z o. o.
ul. gen. Grota-Roweckiego 130
f . Gabinet MarszałkaWojewództwa Śląskiego
3. Referat ds. opłati środowiskowychbaz danych
4. a/a
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Wykonał:
Maciej Nowak-podinspektor
11 lipca2013r.
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