
Wojewoda Śląski
                              Katowice, 2 kwietnia2007r. 

ŚR-III-6618/13/06/8/07
za dowodem doręczenia

DECYZJA

Na podstawie  art.  104 Kpa.,  art.  181 ust.  1  pkt.  1,  art. 201 ust.  1,  art.  202,  art  204, 
art. 211, art 376 pkt 3 i art. 378 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo 
ochrony środowiska (tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr. 129, poz. 902 ze zm.) po rozpatrzeniu 
wniosku POCH. S.A w Gliwicach z dnia 24 lipca 2006r. znak PZ/NJ/JS/28/308/06 (wraz z 
późniejszymi  uzupełnieniami)  o  udzielenie  pozwolenia  zintegrowanego  dla  POCH.  S.A. 
w Gliwicach z siedzibą przy ul. Sowińskiego 11 po zasięgnięciu opinii: Prezydenta Miasta 
Gliwice oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach 

udzielam

POCH S.A. w Gliwicach

pozwolenia  zintegrowanego  dla  instalacji  zlokalizowanych  w  Gliwicach  przy 
ul.  Sowińskiego  11  wytwarzających  przy  zastosowaniu  procesów  chemicznych 
podstawowe produkty lub półprodukty chemii organicznej i nieorganicznej, odczynniki 
chemiczne i chemikalia dla przemysłu.

I. Rodzaj i parametry instalacji oraz stosowanej technologii.
I.1.  Rodzaj  prowadzonej  działalności  i  parametry instalacji:  zdolność  produkcyjna instalacji 
i charakterystyka techniczna.

A. Instalacje IPPC:

1.  Instalacja  uniwersalna  do  produkcji  związków:  wapnia,  bizmutu,  glinu,  sodu, 
szczawianów, fosforanów oraz związków pokrewnych.

Linia technologiczna znajdująca się w budynku nr 3 składa się z:

a) 12 reaktorów, w tym:

• 2 reaktory o pojemności 1200 dm3,

• 5 reaktorów o pojemności 630 dm3,

• 1 reaktor o pojemności 600 dm3,

• 4 reaktory o pojemności 250 dm3.
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b) pompy wirowej,

c) wirówki – 9 szt.,

d) pokoju suszarniczego,

e) prasy filtracyjnej,

f) katalizatorów,

g) młynka kulowego,

h) parownic o pojemności 250 dm3 – 5 szt.,

i) pieca do prażenia,

j) suszarki parowo-elektryczne i parowe,

k) pompy próżniowej,

l) zbiorników o pojemności 500 dm3 ze wskaźnikiem temperatury – 2 szt.

Na instalacji o wydajności –   114,3 Mg/rok   są produkowane są następujące produkty:  

Kwas szczawiowy 2·hydrat.,  Azotan(V) sodu, Azotan(V) potasu,  Azotan(V) amonu, Kwas 
borowy, Magnezu octan 4·hydrat.,  Metaloftaleina wsk.,  Potasu octan bezwodny, di-Potasu 
szczawian  1·hydrat.,  tetra-Sodu  pirofosforan  10·hydrat  cz.  czda,  Tymoloftalekson  (sól 
disodowa)  czda-wsk,  Glinu   wodorotlenek,  Glinu  tlenek,  Wapnia  fosforan,  Wapnia 
wodorofosforan 2-hydrat, Wapnia octan 1 hydrat. roztwór 25%, oczyszczony, Wapnia octan 1 
hydrat, czysty i czysty do analizy, Wapnia siarczan 2-hydrat.,  Wapnia siarczan 0,5·hydrat., 
Wapnia węglan strącony, Wapnia tlenek, Wapnia wodorotlenek, Wapnia węglan strącony w 
gatunku czysty oraz S, Amonu żelaza (II) siarczan 6·hydrat., Żelaza (II) siarczan 7·hydrat., Żel 
krzemionkowy  szerokoporowaty,  Bizmutu  (III)  azotan  5  hydrat.,  Bizmutu(  III)  azotan 
zasadowy,  Bizmutu  (III)  tlenek,  Żel  krzemionkowy  szerokoporowaty  gran.  2–7  mm, 
Wodorofosoran  dipotasu  diwodorofosoran(V)  potasu,  Szczawian  sodu,  Szczawian  amonu, 
Szczawian potasu, Sodu tetraboran, Sudan III roztwór alkoholowy oraz związki pokrewne.

2. Instalacja do produkcji azotanu amonu oraz związków pokrewnych.

Linia technologiczna znajdująca się w budynku nr 3 składa się z:

a) 2 reaktorów o pojemności 1200 dm3,

b) skrzyni 2000 dm3,

c) zbiornika 20000 dm3.

Na instalacji o wydajności –   7,2 Mg/rok   produkowane są następujące produkty:  

Amonu azotan cz. i czda oraz związki pokrewne.
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3. Instalacja o produkcji roztworów buforowych, testów, związków wapnia i amonu oraz 
związków pokrewnych.

Linia technologiczna znajdująca się w budynku nr 3 składa się z:

a) 6 reaktorów, w tym:

  2 reaktory o pojemności 1000 dm3,

  4 reaktory o pojemności 2500 dm3.

Na instalacji o wydajności –   7,5 Mg/rok   produkowane są następujące produkty:  

Roztwory buforowe,POCH -TEST Znacznik Solvent Yellow ,124 POCH-TEST Żelazo 

całkowite, POCH-TEST "NARKO",POCH-TEST Azot amonowy,POCH-TEST test paskowy 

– azotany,Wapnia azotan roztwór 45%, Węglan amonu oraz związki pokrewne.

4. Instalacja do produkcji soli potasu oraz związków pokrewnych.

Linia technologiczna znajdująca się w budynku nr 5 składa się z:

a) 1 reaktora o pojemności 1600 dm3,

b) pompy – 2 szt.,

c) dźwigu.

Na instalacji o wydajności –   120,0 Mg/rok   produkowane są następujące produkty:  

Potasu chloran cz. czda., Potasu chlorek cz. czda. FPIV oraz związki pokrewne.

5. Instalacja do produkcji soli glinu, soli wapnia, Lapexu oraz związków pokrewnych.

Linia technologiczna znajdująca się w budynku nr 5 składa się z:

a) 2 reaktorów, w tym:

• 1 reaktor o pojemności 1600 dm3,

• 1 reaktor o pojemności 1000 dm3, wirówka.

b) pras filtracyjnych – 2 szt.,

c) parownicy,

d) krystalizatora,

e) pompy tłoczącej,

f) absorbera.
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Na instalacji o wydajności –   162,0 Mg/rok   produkowane są następujące produkty:  

Glinu chlorek – roztwór 25%, Wapnia chlorek, bezwodny, do eksykatorów,  Lapex – środek 
do usuwania kamienia kotłowego oraz   związki pokrewne.

6. Instalacja do produkcji chlorków oraz związków pokrewnych.

Linia technologiczna znajdująca się w budynku nr 5 składa się z:

a) 5 reaktorów o pojemności 1000 dm3,
b) absorbera.

Na instalacji o wydajności –   90,0 Mg/rok   produkowane są następujące produkty:  

Glinu chlorek – roztwór 25%, Magnezu chlorek cz. czda., Manganu (II) chlorek 4·hydrat., 
Wapnia chlorek 6·hydrat. oraz związki pokrewne.

7. Instalacja do produkcji skrobi rozpuszczalnej, koagulantu BC-134, związków żelaza 
i związków pokrewnych.

Linia technologiczna znajdująca się w budynku nr 5 składa się z:

a)1 reaktora o pojemności 1000 dm3,

b) prasy filtracyjnej,

c) silosu o pojemności 10 m3,

d) zbiornika o pojemności 3 m3,

e) dźwigu.

Na instalacji o wydajności –   45,0 Mg/rok   produkowane są następujące produkty:  

Skrobia rozpuszczalna, Koagulant BC-134, Żelaza (III) chlorek cz. oraz związki pokrewne.

8. Instalacja do produkcji soli magnezu i manganu oraz związków pokrewnych.

Linia technologiczna znajdująca się w budynku nr 5 składa się z:

a) 1 reaktora o pojemności 1000 dm3,

b) wirówki,

c) parownicy,

d) krystalizatora,

e) naczynia naporowe go- 1 szt.,

f) pompy próżniowej,

g) pompy ssąco-tłoczącej.
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Na instalacji o wydajności –   45,0 Mg/rok   produkowane są następujące produkty:  

Magnezu chlorek 6·hydrat., Manganu chlorek oraz związki pokrewne.

9. Instalacja do produkcji związków kwasu molibdenowego, żelu szerokoporowatego oraz  
związków pokrewnych.

Linia technologiczna znajdująca się w budynku nr 5 składa się z:

a) 2 reaktorów o pojemności 1000 dm3,

b) wirówki – 2 szt.,

c) prasy filtracyjnej,

d) parownic – 2 szt.,

e) krystalizatorów – 2 szt.,

f) zbiornika naporowego wody amoniakalnej,

g) naczyń naporowych szklanych – 2 szt.,

h) pieca elektrycznego,

i) absorbera.

Na instalacji o wydajności –   90,0 Mg/rok   produkowane są następujące produkty:  

Amonu molibdenian 4·hydrat., Sodu molibdenian 2·hydrat ocz. cz. czda), Kwas molibdenowy, 
Żel szerokoporowaty oraz związki pokrewne.

10. Instalacja do produkcji kadmu metalicznego, soli kadmu oraz związków pokrewnych.

Linia technologiczna znajdująca się w budynku nr 5 składa się z:

a) wirówki – 3 szt.;

b) prasy filtracyjnej,

c) krystalizatora,

d) pompy wirowej

e) pompy próżniowej,

f) naczyń naporowych– 3 szt.,

g) przenośnego urządzenia pochłaniające pyły.

Na instalacji o wydajności –   75,0 Mg/rok   produkowane są następujące produkty:  
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Kadm metal granulki, Kadmu chlorek 2,5·hydrat., Kadmu jodek, Kadmu octan 2·hydrat., 
Kadmu azotan 4·hydrat, Kadmu siarczek, Kadmu siarczan oraz związki pokrewne.

11. Instalacja uniwersalna do produkcji kwasu PTS-50, kwasu polifosforowego.

Linia technologiczna znajdująca się w budynku nr 5 składa się z:

a) łaźni olejowej,

b) zestawu do destylacji.

Na instalacji o wydajności –   390,0 Mg/rok   produkowane są następujące produkty:  

Kwas PTS-50, Kwasu polifosforowy.

12. Instalacja do syntezy barwników.

Linia technologiczna znajdująca się w budynku nr 5 składa się z:

a)1 reaktora o pojemności 500 dm3,

b) wirówki,

c) chłodnicy,

d) ciśnieniomierza,

e) aparatu destylacyjnego,

f) nasadki azeotropowej z chłodnicą,

g) naczynia naporowego,

h) absorbera.

Na instalacji o wydajności –   15,6 Mg/rok   produkowane są następujące produkty:  

Tymoloftaleina wsk., Czerń erichromowa T wsk., Fenoloftaleina,  Czerwień metylowa, 
Czerwień metylowa – sól sodowa rozp. w wodzie wsk., Wskaźnik Tashiro, Zieleń naftolowa 
B, Żółcień metanilowa oraz inne.

13. Instalacja uniwersalna do produkcji związków amin i związków pokrewnych oraz rtęci  
metalicznej.

Linia technologiczna znajdująca się w budynku nr 5 składa się z:

a)3 reaktorów, w tym:

• 1 reaktor o pojemności 100 dm3,

• 1 reaktor o pojemności 250 dm3,

• 1 reaktor o pojemności 500 dm3,
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b) parownicy – 2 szt.,

c) wytwornicy lodu,

d) absorbera

Na instalacji o wydajności –   30,0 Mg/rok   produkowane są następujące produkty:  

Chlorowodorek aniliny, Bromopochodne sulftalein, Kwas jodowodorowy, Difenyloamina cz. 
i czda., Etanoloamina ,Trietanoloamina, „SAWID” – beznaftowy zmywacz do maszyn, Rtęć 
metaliczna oraz związki pokrewne.

14. Instalacja do produkcji soli manganu oraz związków pokrewnych.

Linia technologiczna znajdująca się w budynku nr 5 składa się z:

a)1 reaktora o pojemności 1250 dm3, 

b) wirówki,

c) prasy filtracyjnej,

d) parownicy,

e) krystalizatora,

f) chłodnicy,

g) ciśnieniomierza,

h) łamacza.

Na instalacji o wydajności –   15,0 Mg/rok    produkowane są następujące produkty:  

Manganu (II) siarczan 1·hydrat oraz związki pokrewne

15. Instalacja do produkcji siarczanów oraz związków pokrewnych (I).

Linia technologiczna znajdująca się w budynku nr 5 składa się z:

a)3 reaktory o pojemności 1500 dm3,

b) wirówki – 3 szt.,

c) prasy filtracyjnej, 

d) krystalizatorów – 4 szt.,

e) naczynia naporowego– 2 szt.,

f) wciągarek - 2 szt.,

g) młynka kulowego,

h) chłodnicy.
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Na instalacji o wydajności –   120,0 Mg/rok   produkowane są następujące produkty:  

Siarczan amonu, Siarczan potasu, Siarczan sodu bezwodny, Siarczan uwodniony, 
Wodorosiarczan sodu oraz związki pokrewne.

16. Instalacja do produkcji siarczanów oraz związków pokrewnych (II).

Linia technologiczna znajdująca się w budynku nr 5 składa się z:

a)1 reaktora o pojemności 630 dm3,

b) wirówki - 3 szt.,

c) prasy filtracyjnej – 2 szt.,

d) parownic – 2 szt.,

e) krystalizatora,

f) wagi,

g) pompy wirowej,

h) wirówki filtracyjnej,

i) pomieszczenia suszarniczego,

j) dozownika wodorotlenku sodu,

k) naczynia naporowego,

l) zbiornika naporowego – 2 szt.

Na instalacji o wydajności –   120,0 Mg/rok   produkowane są następujące produkty:  

Siarczan glinowo- potasowy, Tiosiarczan sodu, Siarczan manganu oraz związki pokrewne.

17. Instalacja do produkcji związków chromu i amonu oraz związków pokrewnych.

Linia technologiczna znajdująca się w budynku nr 5 składa się z:

a)3 reaktorów, w tym:

  1 o pojemności 1500 dm3,

  2 o pojemności 500 dm3,

b) wirówek– 2 szt.,

c) parownicy,

d) krystalizatora,

8



e) chłodnicy,

f) wagi,

g) termometru,

h) ciśnieniomierza.

Na instalacji o wydajności –   84,6 Mg/rok   produkowane są następujące produkty:  

Tlenek chromu (VI), Dichromian amonu, Dichromian potasu, Di–Amonu wodorocytrynian, 
Amonu glinu siarczan 12·hydrat., Amonu dichromian dla elektroniki spcz., Amonu siarczan 
oraz związki pokrewne.

18. Instalacja do produkcji soli potasu, cyny, chromu oraz związków pokrewnych.

Linia technologiczna znajdująca się w budynku nr 5 składa się z:

a)3 reaktorów, w tym:

  2 o pojemności 300 dm3,

  1 o pojemności 500 dm3.

b) wirówek – 2 szt.,

c) prasy filtracyjne – 2 szt.,

d) parownicy,

e) krystalizatora.

Na instalacji o wydajności –   18,0 Mg/rok   produkowane są następujące produkty:  

Cyny (II) siarczan ocz., siarczan (VI) chromu (III) i potasu, chromian (VI) potasu, azotan (V) 
potasu oraz związki pokrewne.

19. Instalacja  uniwersalna  do  produkcji  chlorków,  elektrostatyków,  katalizatora  
kobaltowego, katalizatora L oraz związków pokrewnych.

Linia technologiczna znajdująca się w budynku nr 5 składa się z:

a)3 reaktorów, w tym:

  1 o pojemności 1800 dm3,

  2 o pojemności 3000 dm3,

b) chłodnicy,

c) termopary – 3 szt.

Na instalacji o wydajności –   247,5 Mg/rok   produkowane są następujące produkty:  
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Antyelektrostatyki PS-13FO i Polstat 12-14, Antymonu (III) chlorek r-r 35 % sp. cz., Baru 
chlorek 2·hydrat czda. i cz., Katalizator kobaltowy, Katalizator L oraz związki pokrewne.

20. Instalacja  do  produkcji  pochodnych  amoniaku,  urotropiny,  kupralu,  pochodnych 
fluoresceiny, kwasu sulfanilowego, substancji czynnej do produkcji Atoniku oraz związków 
pokrewnych.

Linia technologiczna znajdująca się w budynku nr 5 składa się z:

a) 1 reaktora  o pojemności 500 dm3,

b) kolumny nasyconej amoniakiem,

c) pompy próżniowej,

d) naczynia naporowego – 2 szt., 

e) ciśnieniomierza,

f) termopary

g) czujnika obrotów mieszadła.

Na instalacji o wydajności –   87,2 Mg/rok   produkowane są następujące produkty:  

Acetanilid, Amoniak roztwór (woda amoniakalna), N-Amylu octan, Kupral (Sodu 
dietyloditiokarbaminian 3·hydrat.), Batofenantrolina, Chlorowodorek aniliny, Urotropina, 
Kwas sulfanilowy, Erytrozyna B wsk., Eozyna żółtawa rozpuszczalna  w wodzie, 1,10-
fenantrolina czda. wsk., 1,10–fenantroliny chlorowodorek 1·hydrat., Substancja czynna do 
produkcji Atoniku, Mocznik oraz związki pokrewne.

21. Instalacja do produkcji pochodnych amoniaku, urotropiny oraz związków pokrewnych.

Linia technologiczna znajdująca się w budynku nr 5 składa się z:

a)2 reaktory, w tym:

  1 o pojemności 250 dm3,

  1 o pojemnosci 100 dm3,

b) chłodnicy,

c) termopary,

d) kolumny rektyfikacyjnej,

e) wyparki cyrkulacyjnej o pojemności 50 dm3,

f) rotovaporów – 2 szt.,

g) suszarki.
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Na instalacji o wydajności –   70,8 Mg/rok   produkowane są następujące produkty:  

2,2’-dwupirydyl czda., Kwas sulfanilowy, Urotropina, Mocznik Chlorowodorek aniliny, N,N- 
dimetyloanilina, Eter naftowy oraz związki pokrewne.

22. Instalacja do produkcji związków cyny.

Linia technologiczna znajdująca się w budynku nr 5 składa się z:

a)5 reaktorów o pojemności 1000 dm3,

b) wirówki,

c) parownic – 4 szt.,

d) chłodnic,

e) wagi,

f) termopary,

g) prasy filtracyjnej,

h) mieszadła – 2 szt.,

i) pompy próżniowej, 

j) suszarki,

k) absorbera.

Na instalacji o wydajności –   90,0 Mg/rok   produkowane są następujące produkty:  

Cyny (II) chlorku 2·hydrat., Cyny (IV) chlorek bezw. ocz., Cyny (II) tlenek, Cyny metal 
granulki oraz związki pokrewne. 

23.  Instalacja  do  produkcji  barwników,  pirydyny,  toluenu,  bromoetanu  oraz  związków 
pokrewnych.

Linia technologiczna znajdująca się w budynku nr 5 składa się z:

a)3 reaktorów, w tym:

  1 o pojemności 500 dm3,

  1 o pojemności 2000 dm3,

  1 o pojemności 1000 dm3.

b) wirówki – 2 szt.,

c) prasy filtracyjnej,
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d) parownic – 2 szt.,

e) krystalizatorów – 3 szt.,

f) chłodnicy,

g) wykrywacza wodoru,

h) amperomierza,

i) woltomierza,

j) termometru,

k) ciśnieniomierza,

l) absorbera.

Na instalacji o wydajności –   160,6 Mg/rok   produkowane są następujące produkty:  

Błękit bromotymolowy wsk., Błękit tymolowy wsk., Metanol, Butanol, Etanol, Toluen, 
Bromoetan, Czerwień obojętna wsk., Eozyna wsk., Octan izomylu, Pirydyna, Oranż 
ksylenolowy wsk., Difenylokarbazyd, Purpura bromokrezolowa wsk., Purpura m-krezolowa 
wsk., Zieleń bromokrezolowa oraz związki pokrewne.

24. Instalacja uniwersalna do produkcji  odczynników specjalnych, barwników, związków 
cyny i sodu oraz związków pokrewnych.

Linia technologiczna znajdująca się w budynku nr 5 składa się z:

a)1 reaktora o pojemności 100 dm3,

b) wirówki – 2 szt.,

c) parownic – 2 szt.,

d) krystalizatora,

e) chłodnicy,

f) termopary.

Na instalacji o wydajności –   75,4 Mg/rok   produkowane są następujące produkty:  

Błękit metylotymolowy - sól sodowa,  Cyny (II) fluoroboran roztwór 47% cz., Czerwień 
chlorofenolowa, Czerwień krezolowa, Eozyna wsk., Fiolet pirokatechinowy wsk. i czda. wsk., 
Kalceina wsk., Fluorekson, Kalces wsk., Odczynnik Karola Fischera, Odczynnik Fehlinga – 
roztwór A,  Odczynnik Fehlinga  – roztwór  B,  Odczynnik Folina i  Ciocalteu’a,  Odzcynnik 
Tollensa,  Oranż metylowy, Purpura,  bromokrezolowa wsk,  odczynnik płyn Haynesa,  sodu 
cynian oraz związki pokrewne.

25. Instalacja do produkcji fosforanów oraz związków pokrewnych.
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Linia technologiczna znajdująca się w budynku nr 7 składa się z:

a)4 reaktorów, w tym:

  1 reaktor o pojemności1 600 dm3,

  2 reaktory o pojemności 2500 dm3,

  1 reaktor o pojemności 300 dm3,

b) krystalizatorów o pojemności 600 dm3 - 6 szt.,

c) wirówki,

d) prasy filtracyjnej,

e) absorbera.

Na instalacji o wydajności –   120,0 Mg/rok   produkowane są następujące produkty:  

Amonu diwodorofosforan, Di-amonu wodorofosforan, Potasu heksachloroplatynian (VI), 

Trisodu wodorofosoran, Sodu diwodorofosfororan bezwodny-500kg, sodu diworofosforan 

bezwodny – 100 kg, di-soduwodorofosforan 2 bezwodny oraz związków pokrewnych.

26.  Instalacja  do  produkcji  nitroprusydku  sodu,  żelazocyjanku  potasu  oraz  związków 
pokrewnych.

Linia technologiczna znajdująca się w budynku nr 7 składa się z:

a)3 reaktorów o pojemności 600 dm3,

b) krystalizatora o pojemności 600 dm3,

c) wirówki,

d) prasy filtracyjnej.

Na instalacji o wydajności –   45,0 Mg/rok   produkowane są następujące produkty:  

Sodu nitroprusydek, potasu żelazocyjanek oraz związki pokrewne.

27. Instalacja  do  produkcji  wodorotlenku  sodu,  nadtlenku  wodoru  oraz  związków 
pokrewnych.

Linia technologiczna znajdująca się w budynku nr 7 składa się z:

a)pompy próżniowej – 2 szt.,

b) naczynia szklanego,
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c) agregatu chłodniczego,

d) kompresora.

Na instalacji o wydajności –   75,0 Mg/rok   produkowane są następujące produkty:  

Wodorotlenek sodu, nadtlenek wodoru oraz związki pokrewne.

28. Instalacja do produkcji octanów, mrówczanów oraz winianów i związków pokrewnych.

Linia technologiczna znajdująca się w budynku nr 7 składa się z:

a)reaktora o pojemności 1200 dm3,

b) wirówki,

c) prasy filtracyjnej,

d) pompy wirowej,

e) krystalizatora o pojemności 600 dm3 – 2 szt.

Na instalacji o wydajności –   78,0 Mg/rok   produkowane są następujące produkty:  

Amonu mrówczan ocz., Amonu octan cz., Winiany oraz związki pokrewne.

29. Instalacja do produkcji związków sodu i żelaza oraz związków pokrewnych.

Linia technologiczna znajdująca się w budynku nr 7 składa się z:

a)2 reaktorówo pojemności 600 dm3,

b) wirówki,

c) prasy filtracyjnej, 

d) krystalizatora o pojemności 600 dm3 – 2 szt.,

e) suszarki parowej – 2 szt.,

f) pompy wirowej.

Na instalacji o wydajności –   135,0 Mg/rok   produkowane są następujące produkty:  

Sodu węglan, Sodu siarczyn, Sodu fosforan, Sodu nitroprusydek, Sodu siarczan bezwodny, 

Sodu węglan bezwodny,Żelaza (II) fosforan hydrat. oraz związki pokrewne
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30. Instalacja do produkcji związków cyny i kobaltu oraz związków pokrewnych.

Linia technologiczna znajdująca się w budynku nr 7 składa się z:

a) reaktora o pojemności 600 dm3,

b) wirówki,

c) parownic - 2 szt. o pojemnościach 250 dm3 i 50 dm3,

d) suszarek parowych– 2 szt.,

e) pompy wirowej,

f) stanowiska do topienia metali.

Na instalacji o wydajności –   15,0 Mg/rok   produkowane są następujące produkty:  

Cyny laski, Cyna proszek, Cynk metal granulki wolny od arsenu, Kobaltu (II) azotan 6·hydrat., 

Kobaltu (II) chlorek 6·hydrat., Stop Wooda  oraz związki pokrewne

31. Instalacja do produkcji związków bizmutu i potasu oraz związków pokrewnych.

Linia technologiczna znajdująca się w budynku nr 7 składa się z:

a) pieca do stapiania,

b) absorbera.

 

Na instalacji o wydajności –   22,5 Mg/rok   produkowane są następujące produkty:  

Bizmut metal granulki, Potasu wielosiarczek oraz związki pokrewne.

32. Instalacja do produkcji soli cynku i magnezu oraz związków pokrewnych.

Linia technologiczna znajdująca się w budynku nr 7 składa się z:

a)6 reaktorów, tym

  2 o pojemności 1600 dm3,

  4 o pojemności 600 dm3,

b) pieca do stapiania,

c) młynka,

d) suszarki parowej – 3 szt.,

e) zbiornika kwasu azotowego,
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f) suszarek parowych – 2 szt.,

g) wirówki,

h) prasy filtracyjnej,

i) krystalizatora o pojemności 600 dm3,

j) pompy wirowej.

Na instalacji o wydajności –   28,5 Mg/rok   produkowane są następujące produkty:  

Magnezu azotan, Cynku stearynian, Cynku azotan 6·hydrat. oraz związki pokrewne.

33. Instalacja do produkcji soli sodu, glinu, potasu oraz związków pokrewnych.

Linia technologiczna znajdująca się w budynku nr 7 składa się z:

a) reaktora o pojemności 500 dm3,

b) pompy wirowej,

c) wirówki filtracyjnej,

d) pompy próżniowej,

e) prasy filtracyjnej.

Na instalacji o wydajności –   142,5 Mg/rok   produkowane są następujące produkty:  

Sodu podchloryn i jego roztwory, Glinu siarczan i jego roztwory, Potasu sodu węglan 

cz. i czda. oraz związki pokrewne.

34. Instalacja do produkcji kwasu fluorowodorowego oraz związków pokrewnych.

Linia technologiczna znajdująca się w budynku nr 8 składa się z:

a)3 reaktorów, w tym:

  1 reaktor o pojemności 1000 dm3,
   2 reaktory o pojemności 150 dm3.

b) dmuchawy,

c) zbiornika o pojemności 800 dm3,

d) stanowiska do nalewania,

e) absorberów – 2 szt.
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Na instalacji o wydajności –   108,0 Mg/rok   produkowane są następujące produkty:  

Roztwory kwasu fluorowodorowego. oraz związki pokrewne.

35. Instalacja do produkcji kwasu fluoroborowego (I), fluorków oraz związków pokrewnych.

Linia technologiczna znajdująca się w budynku nr 8 składa się z:

a) reaktora o pojemności 1400 dm3,

b) absorbera. 

Na instalacji o wydajności –   105,0 Mg/rok   produkowane są następujące produkty:  

Amonu fluorek, Kwas fluoroborowy, Potasu wodorodifluorek, Roztwory fluoroboranu ołowiu 

oraz związki pokrewne.

36. Instalacja  do  produkcji  kwasu  fluoroborowego  (II),  fluorków,  fluoroboranów,  
fluorokrzemianów oraz związków pokrewnych.

Linia technologiczna znajdująca się w budynku nr 8 składa się z:

a)3 reaktorów, w tym:

  1 reaktor o pojemności 300 dm3,

  2 reaktory o pojemności 400 dm3.

b) wirówki – 2 szt.,

c) absorbera.

Na instalacji o wydajności –   16,2Mg/rok   produkowane są następujące produkty:  

Kwas fluoroborowy, Potasu fluoroboran, Potasu fluorokrzemian wolny od sodu cz., Fluorki 

amonu, Sodu fluorek, Sodu fluoroboran, Potasu fluorek 2·hydrat. oraz związki pokrewne.

37. Instalacja uniwersalna do produkcji związków potasu oraz preparatu PHC.

Linia technologiczna znajdująca się w budynku nr 8 składa się z:

a)2 reaktorów, w tym:

  1 reaktor o pojemności 800 dm3,

  1 reaktory o pojemności 300 dm3.
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b) mieszalnika kostkowego – 2 szt.

Na instalacji o wydajności –   75,0 Mg/rok   produkowane są następujące produkty:  

Preparat PHC – 1/2/3/4/5/7, Potasu węglan uwodniony, Potasu wodorowęglan oraz związki 

pokrewne.

38. Instalacja do produkcji wodorosiarczynu sodu i związków pokrewnych.

Linia technologiczna znajdująca się w budynku nr 8 składa się z:

a) 2 reaktorów o pojemności 1000 dm 3.

Na instalacji o wydajności –   45,0 Mg/rok   produkowane są następujące produkty:  

Roztwory wodorosiarczynu sodu i związki pokrewne

39. Instalacja do produkcji octanów oraz związków pokrewnych.

Linia technologiczna znajdująca się w budynku nr 9 składa się z:

a) krystalizatorów – 6 szt.,

b) zbiornika ługu o pojemności 1200 dm3,

c) 2 zbiorników magazynowych o pojemnościach 16000 dm3 i 2000 dm3,

d) zbiornika chłodzącego o pojemności 300 dm3.

Na instalacji o wydajności –   325,0 Mg/rok   produkowane są następujące produkty:  

Sodu octan 3·hydrat. oraz związki pokrewne, Bufor octowy.

40. Instalacja do produkcji związków palladu i związków pokrewnych.

Linia technologiczna znajdująca się w budynku nr 9 składa się z:

a)7 reaktorów, w tym:

  1 reaktor o pojemności 250 dm3,

  1 reaktor o pojemności 20 dm3,

  2 reaktory o pojemności 50 dm3,

  2 reaktory o pojemności 100 dm3,
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  1 reaktor o pojemności 300 dm3.

b) parownicy,

c) dygestoriów z parownicami porcelanowymi – 2 szt.,

d) łapacza par (deflegmator)

e) pompy próżniowej,

f) absorbera.

Na instalacji o wydajności –   5,0 Mg/rok   produkowane są następujące produkty:  

Palladu (II) chlorek bezwodny, Palladu (II) azotan (V) roztwór 10-13 %,Sodu selenin sp cz. 

cz, ekstra, związki palladu oraz związki pokrewne.

41. Instalacja do produkcji metali szlachetnych oraz ich związków.

Linia technologiczna znajdująca się w budynku nr 9 składa się z:

a)pompy próżniowej,

b) zbiorników – 3 szt.,

c) dygestoriów – 3 szt.

Na instalacji o wydajności –   1,0 Mg/rok   produkowane są następujące produkty:  

Metale szlachetne (srebro, złoto pallad, platyna) oraz ich związki.

42. Instalacja do produkcji związków srebra, seleninu sodu i związków pokrewnych.

Linia technologiczna znajdująca się w budynku nr 9 składa się z:

a)2 reaktorów o pojemności 320 dm3,

b) termopary,

c) absorbera,

d) 3 parownic,

e) chłodnicy,

f) zbiornika skroplin.

Na instalacji o wydajności –   40,0 Mg/rok   produkowane są następujące produkty:  
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Srebra azotan, związki srebra, selenian sodu i związki pokrewne.

43. Instalacja do produkcji  cieczy probierczej nr 3,  chlorków, seleninów oraz związków 
metali szlachetnych.

Linia technologiczna znajdująca się w budynku nr 9 składa się z:

a) 16 reaktorów o pojemności 30 dm3,

b) 4 dygestoriów z naczyniami reakcyjnymi,

c) 2 dygestoriów z wentylacją, 

d) pieca muflowego

e) absorbera.

Na instalacji o wydajności –   24,0 Mg/rok   produkowane są następujące produkty:  

Ciecz probiercza nr 3, Cynku selenin sp. cz., Kwas chloroplatynowy, Kwas chlorozłotowy 

30%,  Kwas chlorozłotowy 4·hydrat., Litu chorek cz. czda, Palladu (II) chlorek bezwodny, 

Potasu cyjanozłocin, Złoto i inne metale szlachetne (odzysk) oraz związki pokrewne.

44. Instalacja do wyżarzania odpadów metali szlachetnych

Linia technologiczna znajdująca się w budynku nr 9 składa się z:

a) pieca do wyżarzania,

b) absorbera.

Na instalacji o wydajności –   80,0 Mg/rok   produkowane są następujące produkty:  

Metale szlachetne.

45.  Instalacja  uniwersalna  do  produkcji  potasu  cyjanozłocinu,  formaldehydów  oraz  
związków pokrewnych.

Linia technologiczna znajdująca się w budynku nr 9 składa się z:

a) naczynia reakcyjnego o pojemności 100 dm3,

b) chłodnicy,

c) suszarki,

d) dygestoriów – 3 szt.,
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e) absorbera.

Na instalacji o wydajności –   1,5 Mg/rok   produkowane są następujące produkty:  

Potasu cyjanozłocin,  Pełna gama formaldehydów oraz związki pokrewne.

46. Instalacja do produkcji amin, octanów oraz związków pokrewnych.

Linia technologiczna znajdująca się w budynku nr 9 składa się z:

a) 2 reaktorów o pojemności 250 dm3.

Na instalacji o wydajności –   6,0 Mg/rok   produkowane są następujące produkty:  

Chlorowodorek trietyloaminy, Octan cynku, Płyn barwny oraz związki pokrewne.

47. Instalacja uniwersalna do produkcji związków miedzi i sodu oraz związków pokrewnych.

Linia technologiczna znajdująca się w budynku nr 9 składa się z:

a) pieca do wyżarzania i suszenia.

Na instalacji o wydajności –   60,0 Mg/rok   produkowane są następujące produkty:  

Miedzi (II) chlorek 2·hydrat., Miedzi (II) octan 1·hydrat., Pirofosoran sodu, Glinian sodu 

wysuszony i rozdrobniony ocz. oraz związki pokrewne.

48. Instalacja do wyżarzania odpadów srebrowych.

Linia technologiczna znajdująca się w budynku nr 9 składa się z:

a) pieca do wyżarzania.

Na instalacji o wydajności –   500,0 Mg/rok   produkowane są następujące produkty:  

Srebro.

49. Instalacja do produkcji srebra i związków srebra.

21



Linia technologiczna znajdująca się w budynku nr 9 składa się z:

a) wirówki- 3 szt,

b) termometru.

Na instalacji o wydajności –   5,0 Mg/rok   produkowane są następujące produkty:  

Srebra DDTK cz. oraz związki srebra.

50. Instalacja do produkcji seleninów, chlorków oraz związków pokrewnych.

Linia technologiczna znajdująca się w budynku nr 9 składa się z:

a) 2 reaktorów o poj. 2500 dm3 

b) wirówki,

c) parownicy o pojemności 300 dm3 - 2 szt.

d) chłodnicy o pojemności 1000 dm3.

Na instalacji o wydajności –   20,0 Mg/rok   produkowane są następujące produkty:  

Baru  selenin  sp.  cz.,  sodu  wodoroseleninczda.,  sodu  selenin,  chlorek  baru,  selenowa 
mieszanka  do  oznaczania  białka,  selenowa mieszanka  do  oznaczania  azotu,  oraz  związki 
pokrewne.

51. Instalacja do produkcji cytrynianów oraz związków pokrewnych.

Linia technologiczna znajdująca się w budynku nr 9 składa się z:

a) 3 reaktorów,

b) zbiornika na ługi 2 szt,

c) suszarki.

Na instalacji o wydajności –   50,0 Mg/rok   produkowane są następujące produkty:  

Tri-sodu cytrynian 2-hydrat oraz związki pokrewne.

52. Instalacja do wyżarzania odpadów metali szlachetnych.

Linia technologiczna znajdująca się w budynku nr 9 składa się z:

a) pieca do wyżarzania,
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b) absorbera.

Na instalacji o wydajności –   50,0 Mg/rok   produkowane są następujące produkty:  

Metale szlachetne.

53.  Instalacja  do  produkcji  związków  magnezu  i  potasu  oraz  związków  pokrewnych  
i lotopu.

Linia technologiczna znajdująca się w budynku nr 9 składa się z:

a) 3 reaktorów,

b) zagęszczalnika o pojemności 1200 dm3,

c) suszarki – 2 szt.,

d) mieszalnika.

Na instalacji o wydajności –   14,8 Mg/rok   produkowane są następujące produkty:  

Tri  potasu  cytrynian  1-hydrat,  Magnezu  stearynian  bezwodny,  Lotopu  topnik  roztwór 
metanolowy oraz związki pokrewne.

Zestawienie aparatury i urządzeń wchodzących w skład instalacji omówionych w pkt. 1 do 
53 może podlegać zmianom wynikającym ze szczególnych wymagań technologii w zakresie 
wykorzystania w określonym procesie wytwórczym.

B. Instalacje powiązane z instalacjami IPPC:

1. Instalacja do produkcji produktów specjalnych.

Linia technologiczna znajdująca się w budynku nr 2 składa się z:

a) pakowalni zestawów odczynnikowych,

b) rozlewni ampułek roztworów mianowanych i buforowych,

c) wanny nasycania bibuły,

d) stanowiska cięcia.

Na instalacji o wydajności –   15 kompletów/rok   produkowane są następujące produkty:  

Zestawy odczynnikowe.
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2. Instalacja do konfekcjonowania produktów.

Linia technologiczna znajdująca się w budynku nr LK składa się z:

a) pakowalni materiałów sypkich,

b) pakowalni płynów,

c) pracowni rozlewu dużych opakowań,

d) pakowni farmaceutycznej.

Na instalacji o wydajności –   750 Mg/rok   prowadzone są następujące prace:  

Roztwarzanie i odmierzanie substancji i preparatów do opakowań handlowych.

3. Instalacja do rozlewania kwasów i zasad.

Linia technologiczna znajdująca się w budynku nr 7 składa się z:

a) pompy próżniowej – 2 szt.,

b) naczynia szklanego,

c) zbiorników stacjonarnych.

Na instalacji o wydajności –   750 Mg/rok   prowadzone są następujące prace:  

Rozlewanie kwasów i zasad.

4. Instalacja do spalania gazu dla potrzeb ogrzewania reaktorów.

Linia technologiczna znajdująca się w budynku nr 9 składa się z:

a) palników gazowych..

Na instalacji prowadzi się spalanie gazu dla potrzeb reaktorów.

C. Instalacje pomocnicze.

1. Laboratorium.

Laboratorium znajduje się w budynku nr 2 składa się z:

a) pracowni tematycznych:
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• analizy klasycznej,

• instrumentalnej,

• chromatografii,

• środowiska pracy i ochrony środowiska.

b) pracowni mikrobiologicznej.

W laboratorium prowadzone są prace analizy kontroli  jakości  oraz  usługi  dla  podmiotów 
zewnętrznych.

3. Magazyny.

Magazyny  położone  z  zachodniej  części  zakładu  służą  do  magazynowania  surowców 
i produktów.

4. Kotłownia.

Kotłownia znajduje się w budynku nr5 i składa się z 2 kotłów gazowych LOOSE z palnikami 
Weishaupt o mocy 0,98 MW. Planowana jest budowa 1 kotła o mocy 1,3 MW.

5. Zakładowa oczyszczalnia ścieków.
Zakładowa oczyszczalnia ścieków składa się z:

a) studni zbiorczej,

b) piaskowników - 2 szt,

c) stacji wapnowania,

d) osadników wtórnych - 2 szt,

e) zbiorników przepompowni ścieków,

f) przepompowni ścieków,

g) akceleratora,

h) instalacji dozowania koagulantu,

i) instalacji do neutralizacji ścieków,

j) zbiorników buforowo-osadowych,

k) końcowej stacji pomiarowej.

I.2. Lokalizacja.
Zakład zlokalizowany jest w południowo-zachodniej części Gliwic (w odległości ok. 2,5 km 
na  zachód  od  centrum0  i  zajmuje  powierzchnię  ok.  25  ha.  Najbliższa  zabudowa 
mieszkaniowa znajduje  się  w odległości  około 600-700 m na północny-wschód od terenu 
zakładu.
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I.3. Zużycie energii, materiałów, surowców i paliw.
I.3.1.Energia elektryczna:

Energia elektryczna zużywana jest na potrzeby:

• oświetleniowe,

• zasilanie  urządzeń  mechanicznych  (w  tym:  mieszadeł  reaktorów,  suszarek 

elektrycznych, urządzeń wentylacyjnych), 

• ogrzewanie niektórych reaktorów,

• zasilanie infrastruktury informatycznej zakładu.

I.3.2. Gaz ziemny:

Gaz ziemny wykorzystywany jest na potrzeby:

• wytwarzania pary wodnej do celów technologicznych,

• innych celów takich jak: topienie metali, wypalanie masy katalizatorowej, prace 

laboratoryjne i inne.

I.3.3. Gaz techniczny:

Gaz  techniczny (propan-butan)  wykorzystywany jest  dla  celów  grzewczych  pawilonu 

handlowego.

I.3.4. Para wodna:

Para  wodna  wykorzystywana  jest  dla  celów  technologicznych  jako  źródło  ciepła  do 

prowadzenia reakcji w większości reaktorów na halach produkcyjnych.

Zakład nie produkuje obecnie ciepła na cele grzewcze.

I.3.5. Charakterystyka energetyczna zakładu POCH S.A.

Rodzaj energii Cel zużycia Moc
pobierana

Zużycie 
na rok

Energia 
elektryczna

technologia, 
administracja 0,8 MW 2600 MWh

Gaz ziemny technologia 270 m3
n/h

27000 GJ
(750000 m3 )
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Rodzaj energii Cel zużycia Moc
pobierana

Zużycie 
na rok

Para technologia 2,6 MW 23000GJ

Ciepło ogrzewanie 3,5 MW 24000 GJ

Jednym ze sposobów efektywnego wykorzystania energii jest przejście z produkcji pary 

przegrzanej na produkcję pary nasyconej, która wykorzystywana jest następnie w procesach 

technologicznych. Pozwala to, na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji, na precyzyjne 

wyliczenie  zapotrzebowania  na  wytwarzaną  parę  oraz  obliczenie  rzeczywistej  ilości 

wykorzystanego ciepła.

I.3.6. Źródła zaopatrzenia zakładu w wodę.

Zaopatrzenie w wodę do celów bytowych i technologicznych następuje z sieci wodociągowej 
Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach, na podstawie umowy.

Ilość pobieranej wody wynosi ok. 50 400 m3/rok.

Pomiar ilości pobieranej wody odbywa się na podstawie wskazań wodomierzy.
Woda do produkcji pary technologicznej uzdatniana jest w lokalnej stacji uzdatniania wody, 
znajdującej się w pomieszczeniu kotłowni.

Woda w zakładzie jest wykorzystywana do:
1) celów socjalnych,
2) celów technologicznych:

a) do roztwarzania reagentów,
b) do roztwarzania roztworów i rozcieńczeń,
c)  jako  środowisko  reakcyjne  reakcji  chemii  nieorganicznej  i  części  reakcji 
organicznej,
d)  do  fizycznego  oczyszczania  i  udoskonalania  produktów  9wymywania, 
przemywanie i rekrystalizacja i in),
e0 do mycia instalacji i pracowni.

I.4.Opis gospodarowania ściekami.

I.4.1. Ścieki powstające na terenie Zakładu:

Ścieki  bytowe odprowadzane są  wewnętrzną zakładową kanalizacją  sanitarną do miejskiej 
kanalizacji sanitarnej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach, 
na podstawie umowy.

Ilość ścieków bytowych wynosi ok. 12 210 dm3/dobę.
Ścieki  przemysłowe  z  poszczególnych  budynków  kierowane  są  wewnętrzną  zakładową 
kanalizacją przemysłową do zakładowej oczyszczalni ścieków, a następnie po oczyszczeniu 
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odprowadzane do miejskiej kanalizacji sanitarnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Gliwicach, na podstawie umowy.

Ilość ścieków przemysłowych wynosi do ok. 100 m3/d (25000 m3/rok).

Skład ścieków przemysłowych:

parametr wielkość
temperatura 350 C
odczyn pH 6,5 – 9,5
BZT5 600 mgO2/l
ChZT 900 mgO2/l
zawiesiny ogólne 330 mg/l
żelazo ogólne 10 mg/l
glin 3 mg/l
chlorki 1000 mg/l
siarczany 500 mg/l
kadm 0,1 mg/l
arsen 0,5 mg/l
bar 5 mg/l
 bor 10 mg/l
chrom ogólny 1 mg/l
chrom Cr+6 0,2 mg/l

 cynk 5 mg/l
cyna 2 mg/l
kobalt 1 mg/l
miedź 1 mg/l
molibden 1 mg/l
ołów 1 mg/l
selen 1 mg/l
fenole 15 mg/l
fosfor ogólny 10 mg/l
fluorki 20 mg/l
 azot amonowy 15 mg/l
azot azotynowy 10 mg/l

Istniejąca oczyszczalnia ścieków przemysłowych działająca na terenie zakładu POCH S.A. 
zostanie zmodernizowana. Modernizacja ma na celu zmniejszenie zawartości zanieczyszczeń 
w ściekach przemysłowych odprowadzanych do miejskiej kanalizacji sanitarnej.
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IV.3. Wody opadowe i roztopowe.

Wody  opadowe  i  roztopowe  z  terenu  zakładu  odprowadzane  są  wewnętrzną  zakładową 
kanalizacją  deszczową  do  miejskiej  kanalizacji  deszczowej  Rejonowego  Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach, na podstawie umowy.

Ilość wód opadowych wynosi ok. 41 912 m3/rok (114,8 m3/d), przy maksymalnym spływie wód 
deszczowych 693,3 dm3/s.

I.5. Żródła emisji substancji do powietrza.

I.5.1. Źródła emisji zorganizowanej 

A. Instalacje IPPC i powiązane technologicznie

Procesy  technologiczne  będące  źródłem  emisji  zanieczyszczeń  do  powietrza  prowadzone 
są w 5-ciu budynkach o numerach 3, 5, 7, 8, i 9. 

Odprowadzenie  zanieczyszczeń z  instalacji  IPPC i  instalacji  powiązanych technologicznie 
z instalacją IPPC odbywa się łącznie 54 emitorami (w tym 2 związane z rozlewnią kwasów i 
zasad oraz 1 związany z pakowalnią produktów). Typ emitorów - otwarty.

Nr 
emitora 

do 
analizy

Ozn. 
emitora

Parametry emitora strumień gazów

Wysokość
(m) Średnica (m) Prędkość wylotowa (m/s) Rzeczywisty 

(m3/h)
Umowny 
(Nm3/h)

E1 3 – 1 12 0,6 6,88 7000 6519
E2 3 – 2 6 0,5 6,511 4600 4284
E3 3 – 3 12 0,5 6,369 4500 4191
E4 5 – 1 6 0,5 9,91 7000 6519
E5 5 – 2 6 0,5 9,908 7000 6519
E6 5 – 3 7 0,35 13,577 4700 4377
E7 5 – 4 7 0,5 8,209 5800 5401
E8 5 – 6 8 0,5 3,298 2330 2170
E9 5 – 7 7 0,5 1,330 940 875
E10 5 – 8 7 0,5 1,330 940 875
E11 5 – 9 7 0,2 8,316 940 875
E12 5 – 10 7 0,2 8,316 940 875
E13 5 – 14 9 0,5 9,908 7000 6519
E14 5 – 15 8 0,5 9,200 6500 6053
E15 5 – 16 7 0,5 11,748 8300 7730
E16 5 – 17 8 0,5 8,209 5800 5401
E17 5 – 18 6 0,2 15,481 1750 1630
E18 5 – 19 7,6 0,45 7,863 4500 4191
E19 5 – 20 7 0,5 0,849 600 559
E20 5 – 21 6 0,2 5,308 600 559
E21 7 – 1 10 0,4 15,481 7000 6519
E22 7 – 2 9 0,35 12,999 4500 4191
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E23 7 – 3 9 0,35 12,999 4500 4191
E24 7 – 4 10 0,35 20,220 7000 6519
E25 7 – 6 9 0,3 17,6929 4500 4191

E26 7 – 7 7 0,45x0,25 
(0,34) 9,6 3150 2934

E27 7 – 8 5 0,35x0,55 
(0,44) 11,1 6100 5681

E28 7 – 9 6 0,2 7,077 800 745
E29 7 – 11 8 0,5 2,123 1500 1397
E30 7 – 12 8 0,5 2,123 1500 6519
E31 7 – 13 8 0,5 2,123 1500 1397

E32 7 – 14 8 0,35x0,55 
(0,44) 11,1 6100 5681

E33 7 – 15 8 0,5 2,123 1500 1397
E34 8 – 1 7 0,15 12,581 800 745

E35 8 – 3 6 0,35x0,55 
(0,44) 5,5 3000 2794

E36 8 – 6 6 0,5 4,246 3000 2794
E37 8 – 7 10 0,5 9,908 7000 6519
E38 8 – 8 8 0,15 12,943 823 766
E39 9 – 1 14 0,5 9,908 7000 6519
E40 9 – 2 14 0,35 7,510 2600 2421
E41 9 – 3 14 0,5 0,986 697 649
E42 9 – 6 12 0,3 1,4 355 331

E43 9 – 8 14 0,45x0,25 
(0,34) 9,3 4230 3939

E44 9 – 9 14 0,5 4,600 3250 2413
E45 9 – 11 14 0,5 9,908 7000 6519
E46 9 – 12 15 0,3 17,692 4500 4191
E47 9 – 14 14 0,35 1,155 400 373
E48 9 – 16 14 0,5 4,600 3250 2413

E49 9 – 17 14 0,35x0,55 
(0,44) 0,7 400 373

E50 9 – 18 14 0,5 9,908 7000 6519
E51 9 – 20 13 0,35 2,022 700 448
E52 9 – 23 14 0,5 2,378 1680 1247
E53 9 – 24 13 0,5 9,908 7000 6519
E54 LK – 1 8,5 0,4 10,173 4600 4284

B) Instalacja pomocnicza –kotłownia:

 Kotłownia produkuje parę do celów technologicznych. W kotłowni eksploatowane są 2 kotły 
gazowe o mocy cieplnej 0,98 MWt każdy. Planowany jest  do zabudowy 1 kocioł o mocy 
1,3 MWt . Kotły opalane są  gazem ziemnym wysokometanowym.
Kotły o mocy 0,98 MWt podłączone są do wspólnego emitora o wysokości 9 m i średnicy 0,35 m. 
Spaliny z kotła o mocy 1,3 MWt odprowadzane będą oddzielnym emitorem o wysokości 11     m i   
średnicy 0,4 m.  
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I.6. Charakterystyka źródeł hałasu.

Emisja hałasu z Zakładu POCH S.A. do otoczenia będzie powodowana:

• pracą wentylatorów dachowych stanowiących punktowe źródła dźwięku,

• pracą urządzeń znajdujących się w osłonie budynkowej stanowiących kubaturowe źródła 

hałasu,

• transportem samochodowym (rozładunek surowców, załadunek produktów).

Praca Zakładu odbywa się w systemie zmianowym, produkcja ma miejsce zarówno w porze 

dziennej jak i nocnej. 

Z uwagi na specyfikę produkcji Zakład nie przewiduje innych wariantów czasu pracy niż ruch 
ciągły.

Parametry akustyczne i czasy pracy źródeł bezpośredniej emisji hałasu do środowiska w 
okresie doby:

Lp Nazwa źródła 
Natężenie 
przepływu 

(m3/h)

Poziom
dźwięku 
(dB(A))

Czas pracy źródła hałasu (h)
I

zmiana
II 

zmiana
III 

zmiana
Hala nr III 

1 Wentylator dachowy 7000 76 8 8 8
2 Wentylator dachowy 4600 69 8 8 8
3 Wentylator dachowy 4500 69 8 8 8

Hala nr V
4 Wentylator dachowy 7000 76 8 8 8
5 Wentylator dachowy 7000 76 8 8 8
6 Wentylator dachowy 4700 69 8 8 8
7 Wentylator dachowy 5800 72 8 8 8
8 Wentylator dachowy 1025 61 8 8 8
9 Wentylator dachowy 2330 64 8 8 8
10 Wentylator dachowy 940 61 8 8 8
11 Wentylator dachowy 940 61 8 8 8
12 Wentylator dachowy 940 61 8 8 8
13 Wentylator dachowy 940 61 8 8 8
14 Wentylator dachowy 2300 64 8 8 8
15 Wentylator dachowy 2300 64 8 8 8
16 Wentylator dachowy 2300 64 8 8 8
17 Wentylator dachowy 7000 76 8 8 8
18 Wentylator dachowy 6500 74 8 8 8
19 Wentylator dachowy 8300 81 8 8 8
20 Wentylator dachowy 5800 72 8 8 8
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21 Wentylator dachowy 1750 62 8 8 8
22 Wentylator dachowy 4500 69 8 8 8
23 Wentylator dachowy 600 60 8 8 8
24 Wentylator dachowy 600 60 8 8 8

Hala nr VII 
25 Wentylator dachowy 7000 76 8 8 8
26 Wentylator dachowy 4500 69 8 8 8
27 Wentylator dachowy 4500 69 8 8 8
28 Wentylator dachowy 7000 76 8 8 8
29 Wentylator dachowy 4500 69 8 8 8
30 Wentylator dachowy 4500 69 8 8 8
31 Wentylator dachowy 3150 66 8 8 8
32 Wentylator dachowy 6100 73 8 8 8
33 Wentylator dachowy 800 60 8 8 8
34 Wentylator dachowy 2300 63 8 8 8
35 Wentylator dachowy 1500 62 8 8 8
36 Wentylator dachowy 1500 62 8 8 8
37 Wentylator dachowy 1500 62 8 8 8
38 Wentylator dachowy 6100 73 8 8 8
39 Wentylator dachowy 1500 62 8 8 8

Hala nr VIII 
40 Wentylator dachowy 800 60 8 8 8
41 Wentylator dachowy 2300 63 8 8 8
42 Wentylator dachowy 3000 66 8 8 8
43 Wentylator dachowy 1200 61 8 8 8
44 Wentylator dachowy 1200 61 8 8 8
45 Wentylator dachowy 3000 66 8 8 8
46 Wentylator dachowy 7000 76 8 8 8
47 Wentylator dachowy 823 60 8 8 8
48 Wentylator dachowy 7000 76 8 8 8
49 Wentylator dachowy 5000 70 8 8 8
50 Wentylator dachowy 7000 76 8 8 8

Hala nr IX
51 Wentylator dachowy 7000 76 8 8 8
52 Wentylator dachowy 2600 64 8 8 8
53 Wentylator dachowy 697 60 8 8 8
54 Wentylator dachowy 860 60 8 8 8
55 Wentylator dachowy 3000 66 8 8 8
56 Wentylator dachowy 355 58 8 8 8
57 Wentylator dachowy 7500 78 8 8 8
58 Wentylator dachowy 4230 69 8 8 8
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59 Wentylator dachowy 3250 66 8 8 8
60 Wentylator dachowy 4000 68 8 8 8
61 Wentylator dachowy 7000 76 8 8 8
62 Wentylator dachowy 4500 69 8 8 8
63 Wentylator dachowy 3000 66 8 8 8
64 Wentylator dachowy 400 59 8 8 8
65 Wentylator dachowy 400 59 8 8 8
66 Wentylator dachowy 3250 66 8 8 8
67 Wentylator dachowy 400 59 8 8 8
68 Wentylator dachowy 7000 76 8 8 8
69 Wentylator dachowy 1356 62 8 8 8
70 Wentylator dachowy 700 60 8 8 8
71 Wentylator dachowy 7000 76 8 8 8
72 Wentylator dachowy 7000 76 8 8 8
73 Wentylator dachowy 1680 62 8 8 8
74 Wentylator dachowy 7000 76 8 8 8

Hala nr IXa
75 Wentylator dachowy 7000 76 8 8 8
76 Wentylator dachowy 4300 69 8 8 8

Hala VI –LK

77 Wentylator dachowy 4600 70 8 8 8
Transport samochodowy

Samochody 
ciężarowe 90 26 pojazdów

18 
pojazdów

-

Samochody 
ciężarowe typu TIR 98 3 pojazdy - 1 

pojazd

Parametry akustyczne i czasy pracy kubaturowych źródeł hałasu

Lp Nazwa źródła 

Poziom dźwięku 
wewnątrz pomieszczenia 

w odległości 
1 m od ścian (dB(A))

Czas pracy źródła hałasu 
(h)

I 
zmiana

II 
zmiana

III 
zmiana

B1

Hala V - pomieszczenie 
wytwarzania pary 
technologicznej – 

pora dzienna

52,
9/47,
8/52,
9/47,
8/56,

7

Hala V - pomieszczenie 
wytwarzania pary 
technologicznej –

 pora dzienna

52,
9/47,
8/52,
9/47,
8/56,

7

8,0 8,0 8,0
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II. Gospodarka odpadami:

warunki w zakresie gospodarowania odpadami obejmują:

- wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,

- unieszkodliwianie odpadów,

- odzysk odpadów,

- zbieranie i transport odpadów.

II.A. Warunki wytwarzania odpadów.

II.A.1. Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do wytwarzania w ciągu roku.

A. Odpady niebezpieczne

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilość [Mg/rok]

1 06 03 13* Sole i roztwory zawierające metale ciężkie 2,00

2 06 04 04* Odpady zawierające rtęć 5,00

3 06 04 05* Odpady zawierające inne metale ciężkie 60,00

4 06 05 02*
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 

zawierające substancje niebezpieczne
250,00

5 06 13 02* Zużyty węgiel aktywny 1,00

6 07 01 03*
Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste
1,00

7 07 01 04*
Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste
1,00

6 07 01 07*
Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 

zawierające związki chlorowców
5,00

7 07 01 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 1,00

8 07 07 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste 1,00

9 07 07 03*
Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste
2,00

10 07 07 04*
Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste 
5,00
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11 07 07 07*
Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 

zawierające związki chlorowców
2,00

12 07 07 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 2,00

13 07 07 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 2,00

14 13 02 05*

Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe nie zawierające związków chlorowcoor

ganicznych

0,50

15 15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. 

środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - 

bardzo toksyczne i toksyczne)

5,00

16 16 02 13*

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne 

elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

0,30

17 16 02 15*
Niebezpieczne części lub elementy składowe 

usunięte ze zużytych urządzeń
0,10

18 16 03 03*
Nieorganiczne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne
1,00

19 16 03 05*
Organiczne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne
2,00

20 16 05 04*
Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające 

substancje niebezpieczne
0,05

21 16 05 06*

Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. 

odczynniki chemiczne) zawierające substancje 

niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

5,00

22 16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe 0,10

B. Odpady inne niż niebezpieczne

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilość [Mg/rok]

1 06 01 99 Inne niewymienione odpady 1,00

2 06 02 99 Inne nie wymienione odpady 1,00

3 06 03 14
Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 

06 03 13
1,00
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4 06 03 99 Inne nie wymienione odpady 1,00

5 06 05 03
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne 

niż wymienione w 06 05 02
250,00

6 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 16,00

7 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 22,00

8 15 01 03 Opakowania z drewna 10,00

9 15 01 04 Opakowania z metali 30,00

10 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 5,00

11 15 01 07 Opakowania ze szkła 60,00

12 15 02 03

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

0,20

13 16 01 03 Zużyte opony 0,10

14 16 02 14
Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 

09 do 16 02 13
0,10

15 16 03 04
Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 

03 03* i 16 03 80
1,00

16 16 03 06
Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 

05* i 16 03 80
2,00

17 16 05 05
Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 

05 04
0,05

18 16 05 09
Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 

06, 16 05 07 lub 16 05 08
1,00

19 17 01 03
Odpady innych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia
10,00

20 17 02 01 Odpady drewna 5,00

21 17 02 03 Tworzywa sztuczne 2,00

22 17 04 05 Żelazo i stal 100,00

II.A.1.2.Źródła  powstawania  odpadów,  miejsce  i  sposób  magazynowania  odpadów, 
sposoby gospodarowania tymi odpadami.

1) 06 03 13* Sole i roztwory zawierające metale ciężkie.
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a) wytwarzanie odpadów:
Odpad stanowią ługi poreakcyjne powstające w wyniku stosowania np. nadmiaru substratu 
(tu: kwasu) lub pozostałości po myciu aparatury. Odpady powstają na instalacjach IPPC.
b) magazynowanie odpadów:
Wytworzone odpady magazynowane będą selektywnie w zamykanych beczkach i kanistrach 
PP  w wyznaczonym  miejscu,  na  utwardzonym,  szczelnym  betonowym  podłożu, 
w pomieszczeniu magazynu odpadów poprodukcyjnych (wydzielona część hali 5P) oraz pod 
wiatą odpadów poprodukcyjnych (położonej między halami 5P i 6P).
c) sposób dalszego gospodarowania odpadem:
Po  zgromadzeniu  odpowiedniej  ilości  odpady  przekazywane  są  do  unieszkodliwiania 
odbiorcy zewnętrznemu posiadającemu stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego 
rodzaju odpadami.

2) 06 04 04* Odpady zawierające rtęć.

a) wytwarzanie odpadów:
Odpad stanowią odpady zawierające rtęć nie kwalifikujące się do dalszego przerobu. Odpady 
powstają na instalacjach IPPC.
b) magazynowanie odpadów:
Wytworzone  odpady magazynowane  będą  selektywnie  w zamykanych beczkach  i  słojach 
szklanych  w wyznaczonym  miejscu,  na  utwardzonym,  szczelnym  betonowym  podłożu, 
w pomieszczeniu magazynu odpadów poprodukcyjnych (wydzielona część hali 5P) oraz pod 
wiatą odpadów poprodukcyjnych (położonej między halami 5P i 6P).
c) sposób dalszego gospodarowania odpadem: 
Po  zgromadzeniu  odpowiedniej  ilości  odpady  przekazywane  są  do  unieszkodliwiania 
odbiorcy zewnętrznemu posiadającemu stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego 
rodzaju odpadami.

3) 06 04 05 * Odpady zawierające inne metale ciężkie.

a) wytwarzanie odpadów:
Odpad stanowią pozostałości po syntezach soli metali ciężkich nie nadające się do dalszego 
przerobu. Odpady powstają na instalacjach IPPC.
b) magazynowanie odpadów:
Wytworzone odpady magazynowane będą selektywnie w zamykanych beczkach metalowych i 
kanistrach PP w wyznaczonym miejscu, na utwardzonym, szczelnym betonowym podłożu, 
w pomieszczeniu magazynu odpadów poprodukcyjnych (wydzielona część hali 5P) oraz pod 
wiatą odpadów poprodukcyjnych (położonej między halami 5P i 6P).
c) sposób dalszego gospodarowania odpadem: 
Po  zgromadzeniu  odpowiedniej  ilości  odpady  przekazywane  są  do  unieszkodliwiania 
odbiorcy zewnętrznemu posiadającemu stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego 
rodzaju odpadami.

4) 06  05  02*  Osady  z  zakładowych  oczyszczalni  ścieków  zawierające  substancje 
niebezpieczne.

a) wytwarzanie odpadów:
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Odpad stanowią osady z zakładowej oczyszczalni ścieków, w tym kolektora, piaskowników 
i osadników buforowo-końcowych.  Odpady powstają  na  zakładowej  oczyszczalni  ścieków. 
Odpady powstają  w  przypadku  stwierdzenia  (na  podstawie  badań  przeprowadzonych  dla  
każdej partii odpadów przez laboratoria akredytowane lub laboratoria posiadające wdrożony  
system  jakości  w  zakresie  badania  właściwości  i  składników  odpadów  niebezpiecznych 
zgodnie  z   rozporządzeniem  Ministra  Środowiska  z  dnia  13  maja  2004  r.   w  sprawie 
warunków, w których uznaje się że odpady nie są niebezpieczne(Dz. U. Nr. 128, poz. 1347)), 
że odpady te posiadają właściwości lub składniki powodujące że odpady te stanowią odpady 
niebezpieczne
b) magazynowanie odpadów:
Odpad nie jest magazynowany.
c) sposób dalszego gospodarowania odpadem: 
Po  zgromadzeniu  odpowiedniej  ilości  odpady  przekazywane  są  do  unieszkodliwiania  na 
składowisko  odpadów  posiadające  stosowne  zezwolenie  w  zakresie  gospodarowania 
odpadami..

5) 06 13 02* Zużyty węgiel aktywny.

a) wytwarzanie odpadów:
Odpad  stanowią pozostałości  po  procesach  filtracyjnych,  wkłady  filtracyjne  z  filtrów 
węglowych. Odpady powstają na instalacjach IPPC.
b) magazynowanie odpadów:
Wytworzone odpady magazynowane będą selektywnie w zamykanych beczkach metalowych 
w wyznaczonym  miejscu,  na  utwardzonym,  szczelnym  betonowym  podłożu, 
w pomieszczeniu magazynu odpadów poprodukcyjnych (wydzielona część hali 5P) oraz pod 
wiatą odpadów poprodukcyjnych (położonej między halami 5P i 6P).
c) sposób dalszego gospodarowania odpadem: 
Po  zgromadzeniu  odpowiedniej  ilości  odpady  przekazywane  są  do  unieszkodliwiania 
odbiorcy zewnętrznemu posiadającemu stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego 
rodzaju odpadami.

6) 07 01 03* Rozpuszczalniki  chlorowcoorganiczne,  roztwory z  przemywania  i  ciecze 
macierzyste.

a) wytwarzanie odpadów:
Odpad stanowią zanieczyszczone rozpuszczalniki z syntez organicznych lub krystalizacji lub 
innych procesów fizykochemicznych. Odpady powstają na instalacjach IPPC.
b) magazynowanie odpadów:
Wytworzone odpady magazynowane będą selektywnie w zamykanych beczkach metalowych 
w wyznaczonym  miejscu,  na  utwardzonym,  szczelnym  betonowym  podłożu, 
w pomieszczeniu magazynu odpadów poprodukcyjnych (wydzielona część hali 5P) oraz pod 
wiatą odpadów poprodukcyjnych (położonej między halami 5P i 6P).
c) sposób dalszego gospodarowania odpadem: 
Po  zgromadzeniu  odpowiedniej  ilości  odpady  przekazywane  są  do  unieszkodliwiania 
odbiorcy zewnętrznemu posiadającemu stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego 
rodzaju odpadami.

7) 07  01  04*  Inne  rozpuszczalniki  organiczne,  roztwory  z  przemywania  i  ciecze 
macierzyste.

a) wytwarzanie odpadów:
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Odpad  stanowią zanieczyszczone  rozpuszczalniki  nie  zawierające  chlorowców  z  syntez 
organicznych lub krystalizacji lub innych procesów fizykochemicznych. Odpady powstają na 
instalacjach IPPC.
b) magazynowanie odpadów:
Wytworzone odpady magazynowane będą selektywnie w zamykanych beczkach metalowych 
w wyznaczonym  miejscu,  na  utwardzonym,  szczelnym  betonowym  podłożu, 
w pomieszczeniu magazynu odpadów poprodukcyjnych (wydzielona część hali 5P) oraz pod 
wiatą odpadów poprodukcyjnych (położonej między halami 5P i 6P).
c) sposób dalszego gospodarowania odpadem: 
Po  zgromadzeniu  odpowiedniej  ilości  odpady  przekazywane  są  do  unieszkodliwiania 
odbiorcy zewnętrznemu posiadającemu stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego 
rodzaju odpadami.

8) 07 01 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

a) wytwarzanie odpadów:
Odpad stanowią przedgony z  produkcji  rozpuszczalników chlorowcopochodnych wysokiej 
czystości, destylacji oraz oczyszczania odczynników. Odpady powstają na instalacjach IPPC.
b) magazynowanie odpadów:
Wytworzone odpady magazynowane będą selektywnie w zamykanych beczkach metalowych 
w wyznaczonym  miejscu,  na  utwardzonym,  szczelnym  betonowym  podłożu, 
w pomieszczeniu magazynu odpadów poprodukcyjnych (wydzielona część hali 5P) oraz pod 
wiatą odpadów poprodukcyjnych (położonej między halami 5P i 6P).
c) sposób dalszego gospodarowania odpadem: 
Po  zgromadzeniu  odpowiedniej  ilości  odpady  przekazywane  są  do  unieszkodliwiania 
odbiorcy zewnętrznemu posiadającemu stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego 
rodzaju odpadami.

9) 07 01 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne.

a) wytwarzanie odpadów:
Odpad stanowią przedgony z produkcji rozpuszczalników wysokiej czystości, destylacji oraz 
oczyszczania odczynników. Odpady powstają na instalacjach IPPC.
b) magazynowanie odpadów:
Wytworzone odpady magazynowane będą selektywnie w zamykanych beczkach metalowych 
w wyznaczonym  miejscu,  na  utwardzonym,  szczelnym  betonowym  podłożu, 
w pomieszczeniu magazynu odpadów poprodukcyjnych (wydzielona część hali 5P) oraz pod 
wiatą odpadów poprodukcyjnych (położonej między halami 5P i 6P).
c) sposób dalszego gospodarowania odpadem: 
Po  zgromadzeniu  odpowiedniej  ilości  odpady  przekazywane  są  do  unieszkodliwiania 
odbiorcy zewnętrznemu posiadającemu stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego 
rodzaju odpadami.

10)07 07 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste .

a) wytwarzanie odpadów:
Odpad  stanowią ługi  poreakcyjne  zawierające  mieszaniny  jonów  i  zanieczyszczeń, 
pozostałości po myciu aparatur. Odpady powstają na instalacjach IPPC.
b) magazynowanie odpadów:
Wytworzone odpady magazynowane będą selektywnie w zamykanych beczkach metalowych 
w wyznaczonym  miejscu,  na  utwardzonym,  szczelnym  betonowym  podłożu, 
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w pomieszczeniu magazynu odpadów poprodukcyjnych (wydzielona część hali 5P) oraz pod 
wiatą odpadów poprodukcyjnych (położonej między halami 5P i 6P).
c) sposób dalszego gospodarowania odpadem: 
Po  zgromadzeniu  odpowiedniej  ilości  odpady  przekazywane  są  do  unieszkodliwiania 
odbiorcy zewnętrznemu posiadającemu stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego 
rodzaju odpadami.

11)07 07 03* Rozpuszczalniki  chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i  ciecze 
macierzyste .

a) wytwarzanie odpadów:
Odpad stanowią zanieczyszczone rozpuszczalniki z syntez organicznych lub krystalizacji lub 
innych procesów fizykochemicznych. Odpady powstają na instalacjach IPPC.
b) magazynowanie odpadów:
Wytworzone odpady magazynowane będą selektywnie w zamykanych beczkach metalowych 
w wyznaczonym  miejscu,  na  utwardzonym,  szczelnym  betonowym  podłożu, 
w pomieszczeniu magazynu odpadów poprodukcyjnych (wydzielona część hali 5P) oraz pod 
wiatą odpadów poprodukcyjnych (położonej między halami 5P i 6P).
c) sposób dalszego gospodarowania odpadem: 
Po  zgromadzeniu  odpowiedniej  ilości  odpady  przekazywane  są  do  unieszkodliwiania 
odbiorcy zewnętrznemu posiadającemu stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego 
rodzaju odpadami.

12)07  07  04*  Inne  rozpuszczalniki  organiczne,  roztwory  z  przemywania  i  ciecze 
macierzyste.

a) wytwarzanie odpadów:
Odpad stanowią zanieczyszczone rozpuszczalniki z syntez organicznych lub krystalizacji lub 
innych procesów fizykochemicznych. Odpady powstają na instalacjach IPPC.
b) magazynowanie odpadów:
Wytworzone odpady magazynowane będą selektywnie w zamykanych beczkach metalowych 
w wyznaczonym  miejscu,  na  utwardzonym,  szczelnym  betonowym  podłożu, 
w pomieszczeniu magazynu odpadów poprodukcyjnych (wydzielona część hali 5P) oraz pod 
wiatą odpadów poprodukcyjnych (położonej między halami 5P i 6P).
c) sposób dalszego gospodarowania odpadem: 
Po  zgromadzeniu  odpowiedniej  ilości  odpady  przekazywane  są  do  unieszkodliwiania 
odbiorcy zewnętrznemu posiadającemu stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego 
rodzaju odpadami.

13)07 07 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców.

a) wytwarzanie odpadów:
Odpad  stanowią zanieczyszczone  rozpuszczalniki  zawierające  chlorowce  z  syntez 
organicznych lub krystalizacji lub innych procesów fizykochemicznych. Odpady powstają na 
instalacjach IPPC.
b) magazynowanie odpadów:
Wytworzone odpady magazynowane będą selektywnie w zamykanych beczkach metalowych 
w wyznaczonym  miejscu,  na  utwardzonym,  szczelnym  betonowym  podłożu, 
w pomieszczeniu magazynu odpadów poprodukcyjnych (wydzielona część hali 5P) oraz pod 
wiatą odpadów poprodukcyjnych (położonej między halami 5P i 6P).
c) sposób dalszego gospodarowania odpadem: 
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Po  zgromadzeniu  odpowiedniej  ilości  odpady  przekazywane  są  do  unieszkodliwiania 
odbiorcy zewnętrznemu posiadającemu stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego 
rodzaju odpadami.

14)07 07 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne .

a) wytwarzanie odpadów:
Odpad  stanowią zanieczyszczone  rozpuszczalniki  nie  zawierające  chlorowców  z  syntez 
organicznych lub krystalizacji lub innych procesów fizykochemicznych. Odpady powstają na 
instalacjach IPPC.
b) magazynowanie odpadów:
Wytworzone odpady magazynowane będą selektywnie w zamykanych beczkach metalowych 
w wyznaczonym  miejscu,  na  utwardzonym,  szczelnym  betonowym  podłożu, 
w pomieszczeniu magazynu odpadów poprodukcyjnych (wydzielona część hali 5P) oraz pod 
wiatą odpadów poprodukcyjnych (położonej między halami 5P i 6P).
c) sposób dalszego gospodarowania odpadem: 
Po  zgromadzeniu  odpowiedniej  ilości  odpady  przekazywane  są  do  unieszkodliwiania 
odbiorcy zewnętrznemu posiadającemu stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego 
rodzaju odpadami.

15)07 07 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne .

a) wytwarzanie odpadów:
Odpad  stanowi płótno  filtracyjne  zanieczyszczone  węglem  aktywnym  lub  innymi 
zanieczyszczeniami  mechanicznymi  z  mieszanin  reakcyjnych,  wkłady  filtracyjne. Odpady 
powstają na instalacjach IPPC.
b) magazynowanie odpadów:
Wytworzone  odpady  magazynowane  będą  selektywnie  w  pojemnikach  w wyznaczonym 
miejscu,  na  utwardzonym,  szczelnym  betonowym  podłożu,  w pomieszczeniu  magazynu 
odpadów  poprodukcyjnych  (wydzielona  część  hali  5P)  oraz  pod  wiatą  odpadów 
poprodukcyjnych (położonej między halami 5P i 6P).
c) sposób dalszego gospodarowania odpadem: 
Po  zgromadzeniu  odpowiedniej  ilości  odpady  przekazywane  są  do  unieszkodliwiania 
odbiorcy zewnętrznemu posiadającemu stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego 
rodzaju odpadami.

16)13  02  05*  Mineralne  oleje  silnikowe,  przekładniowe  i  smarowe  nie  zawierające 
związków chlorowcoorganicznych.

a) wytwarzanie odpadów:
Odpad stanowi pozostałość po wymianie olejów i smarów stosowanych w silnikach, pompach 
itp. Odpady  powstają  na  instalacjach  pomocniczych,  utrzymania  ruchu,  transportu 
wewnętrznego.
b) magazynowanie odpadów:
Wytworzone  odpady  magazynowane  będą  selektywnie  w  zamykanych  oznakowanych, 
szczelne  beczkach  metalowych,  w specjalnie  przystosowanych do  tego  celu,  wykonanych 
z materiałów trudno palnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających 
ładunki  elektryczności  statycznej,  wyposażonych  w  szczelne  zamknięcia. Odpady 
magazynowane  będą  w  wyznaczonym,  zadaszonym  pomieszczeniu  na  utwardzonym, 
szczelnym podłożu W pomieszczeniu będą się znajdować środki do zbierania ewentualnych 
wycieków tych odpadów.
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c) sposób dalszego gospodarowania odpadem: 
Po przeprowadzeniu badań odpadów olejowych i ustaleniu na tej podstawie sposobu dalszego 
gospodarowania  tymi  odpadami,  przekazywane  są  one  firmie  posiadającej  zezwolenia 
na prowadzenie określonego przepisami sposobu gospodarowania tymi odpadami (np. R 9 - 
rafinacja oleju).

17)15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone  (np.  środkami  ochrony  roślin  I  i  II  klasy  toksyczności  -  bardzo 
toksyczne i toksyczne).

a) wytwarzanie odpadów:
Odpady stanowią  opakowania  po  surowcach,  opakowania przyjętych odpadów od klienta. 
Odpady powstają na instalacjach pomocniczych, magazynach, pakowni, oddziale recyklingu.
b) magazynowanie odpadów:
Wytworzone  odpady  magazynowane  będą  selektywnie  w  koszach  stalowych,  natomiast 
stłuczka  szklana  w  beczkach,  na  utwardzonym,  szczelnym  betonowym  podłożu,  w 
wyznaczonym boksie lub wydzielonej części budynku magazynowego.
c) sposób dalszego gospodarowania odpadem: 
Po  zgromadzeniu  odpowiedniej  ilości  odpady  przekazywane  są  do  odzysku  lub 
unieszkodliwiania odbiorcy zewnętrznemu posiadającemu stosowne zezwolenia w zakresie 
gospodarowania tego rodzaju odpadami.

16)  16  02  13*  Zużyte  urządzenia  zawierające  niebezpieczne  elementy  inne  niż 
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

a) wytwarzanie odpadów:
Odpady stanowią elementy urządzeń elektronicznych, w tym monitory ekranowe, świetlówki. 
Odpady powstają na terenie całego zakładu.
b) magazynowanie odpadów:
Wytworzone  odpady  magazynowane  będą  selektywnie  w  specjalnym  pojemniku  w 
wyznaczonym  miejscu,  na  utwardzonym,  szczelnym  betonowym  podłożu,  w wiacie 
świetlówek.
c) sposób dalszego gospodarowania odpadem: 
Po  zgromadzeniu  odpowiedniej  ilości  odpady  przekazywane  są  do  odzysku  odbiorcy 
zewnętrznemu posiadającemu stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju 
odpadami.

17)  16  02  15*  Niebezpieczne  części  lub  elementy  składowe  usunięte  ze  zużytych 
urządzeń.

a) wytwarzanie odpadów:
Odpady  stanowią  inne  elementy  urządzeń  elektronicznych  i  sprzętu  komputerowego 
zawierające  substancje  niebezpieczne,  w  tym  zespolone  kartridże  drukarek  laserowych. 
Odpady powstają na terenie całego zakładu.
b) magazynowanie odpadów:
Wytworzone  odpady  magazynowane  będą  selektywnie  w  wydzielonych  miejscach  w 
pomieszczeniach biurowych, na utwardzonym, szczelnym betonowym podłożu.
c) sposób dalszego gospodarowania odpadem: 
Po  zgromadzeniu  odpowiedniej  ilości  odpady  przekazywane  są  do  odzysku  odbiorcy 
zewnętrznemu posiadającemu stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju 
odpadami.
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18) 16 03 03* Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne

a) wytwarzanie odpadów:
Odpady stanowią przeterminowane produkty nie sprzedane w okresie gwarancyjnym. Odpady 
powstają na instalacjach IPPC, instalacjach pomocniczych oraz w magazynach handlowych.
b) magazynowanie odpadów:
Wytworzone  odpady  magazynowane  będą  selektywnie  w  opakowaniach  handlowych  w 
wyznaczonym miejscu, na utwardzonym, szczelnym betonowym podłożu, w pomieszczeniu 
magazynu odpadów poprodukcyjnych (wydzielona część hali 5P) oraz pod wiatą odpadów 
poprodukcyjnych (położonej między halami 5P i 6P).
c) sposób dalszego gospodarowania odpadem: 
Po  zgromadzeniu  odpowiedniej  ilości  odpady  przekazywane  są  do  odzysku  odbiorcy 
zewnętrznemu posiadającemu stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju 
odpadami.

19)16 03 05* Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne.

a) wytwarzanie odpadów:
Odpady stanowią przeterminowane produkty nie sprzedane w okresie gwarancyjnym. Odpady 
powstają na instalacjach IPPC, instalacjach pomocniczych oraz w magazynach handlowych.
b) magazynowanie odpadów:
Wytworzone  odpady  magazynowane  będą  selektywnie  w  opakowaniach  handlowych  w 
wyznaczonym miejscu, na utwardzonym, szczelnym betonowym podłożu, w pomieszczeniu 
magazynu odpadów poprodukcyjnych (wydzielona część hali 5P) oraz pod wiatą odpadów 
poprodukcyjnych (położonej między halami 5P i 6P).
c) sposób dalszego gospodarowania odpadem: 
Po  zgromadzeniu  odpowiedniej  ilości  odpady  przekazywane  są  do  odzysku  lub 
unieszkodliwiania odbiorcy zewnętrznemu posiadającemu stosowne zezwolenia w zakresie 
gospodarowania tego rodzaju odpadami.

20)16 05 04* Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne.

a) wytwarzanie odpadów:
Odpady stanowią opakowania po gazach technicznych wykorzystywanych do analizatorów 
w laboratorium  kontroli  jakości. Odpady  powstają  na  instalacjach  pomocniczych  oraz  w 
laboratorium.
b) magazynowanie odpadów:
Wytworzone  odpady  magazynowane  będą  selektywnie  w  wyznaczonym  miejscu,  na 
utwardzonym, szczelnym betonowym podłożu, w pracowniach laboratoryjnych.
c) sposób dalszego gospodarowania odpadem: 
Po  zgromadzeniu  odpowiedniej  ilości  odpady  przekazywane  są  do  odzysku  lub 
unieszkodliwiania odbiorcy zewnętrznemu posiadającemu stosowne zezwolenia w zakresie 
gospodarowania tego rodzaju odpadami.

21)16  05  06* Chemikalia  laboratoryjne  i  analityczne  (np.  odczynniki  chemiczne) 
zawierające  substancje  niebezpieczne,  w  tym  mieszaniny  chemikaliów 
laboratoryjnych i analitycznych.

a) wytwarzanie odpadów:
Odpady  stanowią  chemikalia  zużyte  po  wykonanych  analizach  i  oznaczeniach. Odpady 
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powstają na instalacjach pomocniczych oraz w laboratorium.
b) magazynowanie odpadów:
Wytworzone  odpady  magazynowane  będą  selektywnie  w  zamykanych  opakowaniach 
szklanych i  z  tworzyw sztucznych w wyznaczonym miejscu,  na utwardzonym, szczelnym 
betonowym podłożu, w
• budynku murowanym przy hali  5P, budynek wyposażony w kanalizację wyposażony w 

drzwi stalowe.
• bunkrze  murowanym  budynku  obwałowanym  nasypem  ziemnym  oraz  murem 

przeciwwybuchowym, podłoże betonowe  wyposażony w drzwi stalowe. 
c) sposób dalszego gospodarowania odpadem: 
Po  zgromadzeniu  odpowiedniej  ilości  odpady  przekazywane  są  do  odzysku  lub 
unieszkodliwiania odbiorcy zewnętrznemu posiadającemu stosowne zezwolenia w zakresie 
gospodarowania tego rodzaju odpadami.

22)16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe.

a) wytwarzanie odpadów:
Odpady  stanowią  akumulatory  z  samochodów  osobowych. Odpady  powstają  na  na 
instalacjach pomocniczych, transporcie zakładowym.
b) magazynowanie odpadów:
Bez magazynowania.
c) sposób dalszego gospodarowania odpadem: 
Bezpośrednio po wytworzeniu odpady przekazywane są do odzysku lub unieszkodliwiania 
odbiorcy zewnętrznemu posiadającemu stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego 
rodzaju odpadami.

B) Odpady inne niż niebezpieczne i obojętne:

1) 06 01 99 Inne niewymienione odpady.

a) wytwarzanie odpadów:
Odpady stanowią ługi poreakcyjne powstające w wyniku stosowania nadmiaru substratu (tu: 
kwasu) lub pozostałości po myciu aparatury. Odpady powstają na instalacjach IPPC.
b) magazynowanie odpadów:
Wytworzone  odpady  magazynowane  będą  selektywnie  w  zamykanych  kanistrach  PP  w 
wyznaczonym miejscu, na utwardzonym, szczelnym betonowym podłożu, w pomieszczeniu 
magazynu odpadów poprodukcyjnych (wydzielona część hali 5P) oraz pod wiatą odpadów 
poprodukcyjnych (położonej między halami 5P i 6P).
c) sposób dalszego gospodarowania odpadem: 
Po  zgromadzeniu  odpowiedniej  ilości  odpady  przekazywane  są  do  unieszkodliwiania 
odbiorcy zewnętrznemu posiadającemu stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego 
rodzaju odpadami.

2) 06 02 99 Inne niewymienione odpady.

a) wytwarzanie odpadów:
Odpady stanowią ługi poreakcyjne powstające w wyniku stosowania nadmiaru substratu (tu: 
zasady) lub pozostałości po myciu aparatury. Odpady powstają na instalacjach IPPC.
b) magazynowanie odpadów:
Wytworzone  odpady  magazynowane  będą  selektywnie  w  zamykanych  kanistrach  PP  w 
wyznaczonym miejscu, na utwardzonym, szczelnym betonowym podłożu, w pomieszczeniu 
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magazynu odpadów poprodukcyjnych (wydzielona część hali 5P) oraz pod wiatą odpadów 
poprodukcyjnych (położonej między halami 5P i 6P).
c) sposób dalszego gospodarowania odpadem: 
Po  zgromadzeniu  odpowiedniej  ilości  odpady  przekazywane  są  do  unieszkodliwiania 
odbiorcy zewnętrznemu posiadającemu stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego 
rodzaju odpadami.

3) 06 03 14 Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13.

a) wytwarzanie odpadów:
Odpady stanowią ługi poreakcyjne powstające w wyniku reakcji chemicznej lub pozostałości 
po myciu aparatury. Odpady powstają na instalacjach IPPC.
b) magazynowanie odpadów:
Wytworzone odpady magazynowane będą selektywnie w zamykanych kanistrach PP lub w 
beczkach metalowych w wyznaczonym miejscu,  na  utwardzonym,  szczelnym betonowym 
podłożu, w pomieszczeniu magazynu odpadów poprodukcyjnych (wydzielona część hali 5P) 
oraz pod wiatą odpadów poprodukcyjnych (położonej między halami 5P i 6P).
c) sposób dalszego gospodarowania odpadem: 
Po  zgromadzeniu  odpowiedniej  ilości  odpady  przekazywane  są  do  unieszkodliwiania 
odbiorcy zewnętrznemu posiadającemu stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego 
rodzaju odpadami.

4) 06 03 99 Inne nie wymienione odpady.

a) wytwarzanie odpadów:
Odpady stanowią ługi poreakcyjne powstające w wyniku reakcji chemicznej lub pozostałości 
po myciu aparatury. Odpady powstają na instalacjach IPPC.
b) magazynowanie odpadów:
Wytworzone odpady magazynowane będą selektywnie w zamykanych kanistrach PP lub w 
beczkach metalowych w wyznaczonym miejscu,  na  utwardzonym,  szczelnym betonowym 
podłożu, w pomieszczeniu magazynu odpadów poprodukcyjnych (wydzielona część hali 5P) 
oraz pod wiatą odpadów poprodukcyjnych (położonej między halami 5P i 6P).
c) sposób dalszego gospodarowania odpadem: 
Po  zgromadzeniu  odpowiedniej  ilości  odpady  przekazywane  są  do  unieszkodliwiania 
odbiorcy zewnętrznemu posiadającemu stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego 
rodzaju odpadami.

5) 06 05 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02.

a) wytwarzanie odpadów:
Odpady stanowią osady z zakładowej oczyszczalni ścieków, w tym kolektora, piaskowników 
i osadników buforowo-końcowych. Odpady powstają  na  zakładowej  oczyszczalni  ścieków. 
Odpady powstają w przypadku stwierdzenia (na podstawie badań dla każdej partii odpadów 
przeprowadzonych przez  laboratoria  akredytowane lub laboratoria  posiadające wdrożony 
system  jakości  w  zakresie  badania  właściwości  i  składników  odpadów  niebezpiecznych 
zgodnie  z   rozporządzeniem  Ministra  Środowiska  z  dnia  13  maja  2004  r.   w  sprawie 
warunków, w których uznaje się że odpady nie są niebezpieczne(Dz. U. Nr. 128, poz. 1347)), 
że  odpady te  nie  posiadają  właściwości  lub  składniki  powodujące  że  odpady te  stanowią 
odpady niebezpieczne
b) magazynowanie odpadów:
Odpady nie magazynowane.
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c) sposób dalszego gospodarowania odpadem: 
Po  zgromadzeniu  odpowiedniej  ilości  odpady  przekazywane  są  do  unieszkodliwiania  na 
składowisko  odpadów  posiadające  stosowne  zezwolenia  w  zakresie  gospodarowania 
odpadami.

6)15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

a) wytwarzanie odpadów:
Odpady stanowią  opakowania z papieru i tektury po surowcach oraz opakowania handlowe 
nie  odpowiadające  wymaganiom. Odpady  powstają  na  instalacji  IPPC,  instalacjach 
pomocniczych, magazynach, pakowni.
b) magazynowanie odpadów:
Wytworzone  odpady  magazynowane  będą  w  wyznaczonym  miejscu,  na  utwardzonym, 
szczelnym  betonowym  podłożu  w  paczkach  w pomieszczeniu  blaszanego  baraku 
wyposażonym, w metalową bramę.
c) sposób dalszego gospodarowania odpadem: 
Po  zgromadzeniu  odpowiedniej  ilości  odpady  przekazywane  są  do  odzysku  odbiorcy 
zewnętrznemu posiadającemu stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju 
odpadami.

7)15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych.

a) wytwarzanie odpadów:
Odpady  stanowią  opakowania  z  tworzyw  sztucznych po  surowcach  oraz  opakowania 
handlowe nie odpowiadające wymaganiom. Odpady powstają na instalacji IPPC, instalacjach 
pomocniczych, magazynach, pakowni.
b) magazynowanie odpadów:
Wytworzone  odpady  magazynowane  będą  selektywnie,  luzem  w  wydzielonym  boksie  z 
murowanymi ścianami i betonowym podłożem.
c) sposób dalszego gospodarowania odpadem: 
Po  zgromadzeniu  odpowiedniej  ilości  odpady  przekazywane  są  do  odzysku  odbiorcy 
zewnętrznemu posiadającemu stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju 
odpadami.

8)15 01 03 Opakowania z drewna.

a) wytwarzanie odpadów:
Odpady  stanowią  opakowania  z  drewna  po  surowcach  oraz  opakowania  handlowe  nie 
odpowiadające  wymaganiom. Odpady  powstają  na  instalacji  IPPC,  instalacjach 
pomocniczych. 
b) magazynowanie odpadów:
Wytworzone  odpady  magazynowane  będą  selektywnie,  luzem  w  wydzielonym  boksie  z 
murowanymi ścianami i betonowym podłożem.
c) sposób dalszego gospodarowania odpadem: 
Po  zgromadzeniu  odpowiedniej  ilości  odpady  przekazywane  są  do  odzysku  odbiorcy 
zewnętrznemu posiadającemu stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju 
odpadami.

9)15 01 04 Opakowania z metali.

a) wytwarzanie odpadów:
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Odpady  stanowią  opakowania  z  metali  po  surowcach  oraz  opakowania  handlowe  nie 
odpowiadające  wymaganiom. Odpady  powstają  na  instalacji  IPPC,  instalacjach 
pomocniczych, magazynach, pakowni.
b) magazynowanie odpadów:
Wytworzone  odpady  magazynowane  będą  selektywnie,  luzem  w  wydzielonym  boksie  z 
murowanymi ścianami i betonowym podłożem.
c) sposób dalszego gospodarowania odpadem: 
Po  zgromadzeniu  odpowiedniej  ilości  odpady  przekazywane  są  do  odzysku  odbiorcy 
zewnętrznemu posiadającemu stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju 
odpadami.

10)15 01 05 Opakowania wielomateriałowe.

a) wytwarzanie odpadów:
Odpady stanowią  opakowania wielomateriałowe po surowcach oraz opakowania handlowe 
nie  odpowiadające  wymaganiom. Odpady  powstają  na  instalacji  IPPC,  instalacjach 
pomocniczych, magazynach, pakowni.
b) magazynowanie odpadów:
Wytworzone  odpady  magazynowane  będą  selektywnie,  luzem  w  wydzielonym  boksie  z 
murowanymi ścianami i betonowym podłożem.
c) sposób dalszego gospodarowania odpadem: 
Po  zgromadzeniu  odpowiedniej  ilości  odpady  przekazywane  są  do  odzysku  odbiorcy 
zewnętrznemu posiadającemu stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju 
odpadami.

11)15 01 07 Opakowania ze szkła.

a) wytwarzanie odpadów:
Odpady  stanowią  opakowania  ze  szkła  po  surowcach  oraz  opakowania  handlowe  nie 
odpowiadające  wymaganiom. Odpady  powstają  na  instalacji  IPPC,  instalacjach 
pomocniczych, magazynach, pakowni.
b) magazynowanie odpadów:
Wytworzone  odpady  magazynowane  będą  selektywnie  w  koszach  stalowych,  natomiast 
stłuczka  szklana  w  beczkach,  na  utwardzonym,  szczelnym  betonowym  podłożu,  w 
wyznaczonym boksie lub wydzielonej części budynku magazynowego.
c) sposób dalszego gospodarowania odpadem: 
Po  zgromadzeniu  odpowiedniej  ilości  odpady  przekazywane  są  do  odzysku  lub 
unieszkodliwiania odbiorcy zewnętrznemu posiadającemu stosowne zezwolenia w zakresie 
gospodarowania tego rodzaju odpadami.

12)15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 
ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02.

a) wytwarzanie odpadów:
Odpady stanowią ubrania aseptyczne z laboratorium i pakowni farmaceutycznej, inne ubrania 
użytkowane  w  działach  produkcyjnych. Odpady powstają  na  instalacji  IPPC,  instalacjach 
pomocniczych.
b) magazynowanie odpadów:
Wytworzone odpady magazynowane będą selektywnie w paczkach w wyznaczonym miejscu, 
na  utwardzonym,  szczelnym  betonowym  podłożu,  w pomieszczeniu  magazynu  odpadów 
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poprodukcyjnych  (wydzielona  część  hali  5P)  oraz  pod  wiatą  odpadów  poprodukcyjnych 
(położonej między halami 5P i 6P).
c) sposób dalszego gospodarowania odpadem: 
Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpady przekazywane są do unieszkodliwinia odbiorcy 
zewnętrznemu posiadającemu stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju 
odpadami.

13)16 01 03 Zużyte opony.

a) wytwarzanie odpadów:
Odpady  stanowią  opony  samochodów  osobowych  i  dostawczych,  będących  własnością 
zakładu. Odpady powstają na instalacjach pomocniczych.
b) magazynowanie odpadów:
Wytworzone  odpady  magazynowane  będą  selektywnie  w  wyznaczonym  miejscu,  na 
utwardzonym, szczelnym betonowym podłożu, w pomieszczeniu garażu.
c) sposób dalszego gospodarowania odpadem: 
Po  zgromadzeniu  odpowiedniej  ilości  odpady  przekazywane  są  do  odzysku  odbiorcy 
zewnętrznemu posiadającemu stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju 
odpadami.

14) 16 02 14 Zużyte urządzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13.

a) wytwarzanie odpadów:
Odpady stanowią elementy urządzeń elektronicznych, w tym monitory ekranowe, świetlówki. 
Odpady powstają na terenie całego zakładu.
b) magazynowanie odpadów:
Wytworzone  odpady  magazynowane  będą  selektywnie  w  wyznaczonym  miejscu,  na 
utwardzonym, szczelnym betonowym podłożu, w pomieszczeniach biurowych.
c) sposób dalszego gospodarowania odpadem: 
Po  zgromadzeniu  odpowiedniej  ilości  odpady  przekazywane  są  do  odzysku  odbiorcy 
zewnętrznemu posiadającemu stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju 
odpadami.

15)16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03* i 16 03 80.

a) wytwarzanie odpadów:
Odpady  stanowią  przeterminowane  produkty  nie  sprzedane  w  okresie  gwarantowanym. 
Odpady powstają na instalacjach pomocniczych, instalacjach IPPC, magazynach handlowych.
b) magazynowanie odpadów:
Wytworzone  odpady  magazynowane  będą  selektywnie  w  opakowaniach  handlowych  w 
wyznaczonym miejscu, na utwardzonym, szczelnym betonowym podłożu, w pomieszczeniu 
magazynu odpadów poprodukcyjnych (wydzielona część hali 5P) oraz pod wiatą odpadów 
poprodukcyjnych (położonej między halami 5P i 6P).
c) sposób dalszego gospodarowania odpadem: 
Po  zgromadzeniu  odpowiedniej  ilości  odpady  przekazywane  są  do  odzysku  lub 
unieszkodliwiania odbiorcy zewnętrznemu posiadającemu stosowne zezwolenia w zakresie 
gospodarowania tego rodzaju odpadami.

16)16 03 06 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05* i 16 03 80.

a) wytwarzanie odpadów:
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Odpady  stanowią  przeterminowane  produkty  nie  sprzedane  w  okresie  gwarantowanym. 
Odpady powstają na instalacjach pomocniczych, instalacjach IPPC, magazynach handlowych.
b) magazynowanie odpadów:
Wytworzone  odpady  magazynowane  będą  selektywnie  w  opakowaniach  handlowych  w 
wyznaczonym miejscu, na utwardzonym, szczelnym betonowym podłożu, w pomieszczeniu 
magazynu odpadów poprodukcyjnych (wydzielona część hali 5P) oraz pod wiatą odpadów 
poprodukcyjnych (położonej między halami 5P i 6P).
c) sposób dalszego gospodarowania odpadem: 
Po  zgromadzeniu  odpowiedniej  ilości  odpady  przekazywane  są  do  odzysku  lub 
unieszkodliwiania odbiorcy zewnętrznemu posiadającemu stosowne zezwolenia w zakresie 
gospodarowania tego rodzaju odpadami.

17)16 05 05 Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04.

a) wytwarzanie odpadów:
Odpady stanowią opakowania po gazach technicznych wykorzystywanych do analizatorów 
w laboratorium  kontroli  jakości.  Odpady  powstają  na  instalacjach 
pomocniczych,laboratorium.
b) magazynowanie odpadów:
Wytworzone  odpady  magazynowane  będą  selektywnie  w  wyznaczonym  miejscu,  na 
utwardzonym, szczelnym betonowym podłożu, w pomieszczeniach pracowni laboratoryjnych.
c) sposób dalszego gospodarowania odpadem: 
Po  zgromadzeniu  odpowiedniej  ilości  odpady  przekazywane  są  do  odzysku  lub 
unieszkodliwiania odbiorcy zewnętrznemu posiadającemu stosowne zezwolenia w zakresie 
gospodarowania tego rodzaju odpadami.

18)16 05 09 Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08.

a) wytwarzanie odpadów:
Odpady stanowią  chemikalia  zużyte w i  pozostałości  prób (w tym próbki  archiwalne)  po 
wykonanych analizach i oznaczeniach. Odpady powstają na  instalacjach IPPC, instalacjach 
pomocniczych,laboratorium.
b) magazynowanie odpadów:
Wytworzone  odpady  magazynowane  będą  selektywnie  w  opakowaniach  szklanych  i  z 
tworzyw  sztucznych  w  wyznaczonym  miejscu,  na  utwardzonym,  szczelnym  betonowym 
podłożu, w pomieszczeniach budynku murowanego położonego przy hali 5P wyposażonego 
w kanalizację oraz w bunkrze murowanym budynku obwałowanym nasypem ziemnym oraz 
murem przeciwwybuchowym.
c) sposób dalszego gospodarowania odpadem: 
Po  zgromadzeniu  odpowiedniej  ilości  odpady  przekazywane  są  do  odzysku  lub 
unieszkodliwiania odbiorcy zewnętrznemu posiadającemu stosowne zezwolenia w zakresie 
gospodarowania tego rodzaju odpadami.

19)17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia.

a) wytwarzanie odpadów:
Odpady  stanowią  elementy  z  demontażu  ceramicznych  elementów  aparatury,  stłuczka 
porcelanowa. Odpady powstają na instalacjach IPPC, instalacjach pomocniczych.
b) magazynowanie odpadów:
Wytworzone odpady magazynowane będą selektywnie w boksie oddzielonym betonowymi 
ścianami na utwardzonym, szczelnym betonowym podłożu.
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c) sposób dalszego gospodarowania odpadem: 
Po  zgromadzeniu  odpowiedniej  ilości  odpady  przekazywane  są  do  odzysku  lub 
unieszkodliwiania odbiorcy zewnętrznemu posiadającemu stosowne zezwolenia w zakresie 
gospodarowania tego rodzaju odpadami.

20)17 02 01 Odpady drewna

a) wytwarzanie odpadów:
Odpady stanowią  odpady z  demontażu  drewnianych elementów konstrukcyjnych. Odpady 
powstają na instalacjach pomocniczych.
b) magazynowanie odpadów:
Wytworzone odpady magazynowane będą selektywnie w boksie oddzielonym betonowymi 
ścianami na utwardzonym, szczelnym betonowym podłożu.
c) sposób dalszego gospodarowania odpadem: 
Po  zgromadzeniu  odpowiedniej  ilości  odpady  przekazywane  są  do  odzysku  odbiorcy 
zewnętrznemu posiadającemu stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju 
odpadami.

21)17 02 03 Tworzywa sztuczne.

a) wytwarzanie odpadów:
Odpady stanowią fragmenty instalacji wentylacyjnych, wyciągów i przewodów kominowych z 
instalacji  produkcyjnych,  zużyte  części  aparatury. Odpady powstają  na  instalacjach  IPPC, 
instalacjach pomocniczych.
b) magazynowanie odpadów:
Wytworzone odpady magazynowane będą selektywnie w boksie oddzielonym betonowymi 
ścianami na utwardzonym, szczelnym betonowym podłożu.
c) sposób dalszego gospodarowania odpadem: 
Po  zgromadzeniu  odpowiedniej  ilości  odpady  przekazywane  są  do  odzysku  odbiorcy 
zewnętrznemu posiadającemu stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju 
odpadami.

22)17 04 05 Żelazo i stal.

a) wytwarzanie odpadów:
Odpady  stanowią  elementy  z  demontażu  ceramicznych  elementów  aparatury,  stłuczka 
porcelanowa. Odpady powstają na instalacjach IPPC, instalacjach pomocniczych.
b) magazynowanie odpadów:
Wytworzone odpady magazynowane będą selektywnie w boksie oddzielonym betonowymi 
ścianami na utwardzonym, szczelnym betonowym podłożu.
c) sposób dalszego gospodarowania odpadem: 
Po  zgromadzeniu  odpowiedniej  ilości  odpady  przekazywane  są  do  odzysku  odbiorcy 
zewnętrznemu posiadającemu stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju 
odpadami.

II. B. Warunki odzysku odpadów:

II.B.1. Odzysk metodą R2 Regeneracja lub odzyskiwanie rozpuszczalników.

II.B.1.1.  Rodzaj  i  ilość  odpadów  przewidzianych  do  odzysku  w  ciągu  roku  na 
nastepujących instalacjach:
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• Instalacja uniwersalna do produkcji kwasu PTS-50, kwasu polifosforowego,

• Instalacja do syntezy barwników,

• Instalacja  do  produkcji  pochodnych  amoniaku,  urotropiny,  kupralu,  pochodnych 
fluoresceiny,  kwasu  sulfanilowego,  substancji  czynnej  do  produkcji  Atoniku  oraz 
związków pokrewnych.

A) Odpady niebezpieczne:

Lp Kod odpadu
Rodzaj odpadu poddawany odzyskowi Ilość [Mg/a]

1 03 02 03*
Metaloorganiczne środki do konserwacji  i impregnacji 

drewna
0,10

2 07 01 03* 
Rozpuszczalniki  chlorowcoorganiczne,  roztwory 

z przemywania i ciecze macierzyste
0,30

3 07 01 04* 
Inne  rozpuszczalniki  organiczne,  roztwory 

z przemywania i ciecze macierzyste
0,30

4 07 07 03*
Rozpuszczalniki  chlorowcoorganiczne,  roztwory 

z przemywania i ciecze macierzyste
3,00

5 07 07 04*
Inne  rozpuszczalniki  organiczne,  roztwory 

z przemywania i ciecze macierzyste
3,00

6 14 06 01* Freony, HCFC, HFC 0,30

7 14 06 02*
Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników
0,30

8 14 06 03* Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników 0,30

9 16 03 03*
Nieorganiczne  odpady  zawierające  substancje 

niebezpieczne
1,00

10 16 03 05* 
Organiczne  odpady  zawierające  substancje 

niebezpieczne
2,00

11 16 05 06*

Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki 

chemiczne)  zawierające  substancje  niebezpieczne, 

w tym  mieszaniny  chemikaliów  laboratoryjnych 

i analitycznych

5,00

12 16 05 07* 

Zużyte  nieorganiczne  chemikalia  zawierające 

substancje  niebezpieczne  (np.  przeterminowane 

odczynniki chemiczne)

1,00

13 16 05 08*

Zużyte  organiczne  chemikalia  zawierające  substancje 

niebezpieczne  (np.  przeterminowane  odczynniki 

chemiczne)

1,00

14 18 01 06*
Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające 

substancje niebezpieczne
1,00
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15 18 02 05*
Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające 

substancje niebezpieczne
1,00

B) Odpady inne niż niebezpieczne:

Lp Kod odpadu
Rodzaj odpadu poddawany odzyskowi Ilość [Mg/a]

1 03 02 99 Inne niewymienione odpady 0,10
2 03 03 99 Inne niewymienione odpady 0,10
3 08 03 99 Inne niewymienione odpady 0,01

4 06 03 04
Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 

16 03 80
1,00

5 16 03 06
Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 

16 03 80
2,00

6 16 05 09 
Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 

05 07 lub 16 05 08
1,00

7 18 01 07
Chemikalia,  w  tym  odczynniki  chemiczne,  inne  niż 

wymienione w 18 01 06
1,00

8 18 02 06
Chemikalia,  w  tym  odczynniki  chemiczne,  inne  niż 

wymienione w 18 02 05
1,00

II.B.1.2.  Wskazanie  miejsca  i  sposobu  magazynowania  odpadów  przewidzianych  do 
odzysku R2 w ciągu roku.

Odpady magazynowane są na regałach półkowych w opakowaniach handlowych, szklanych 

lub z tworzywa sztucznego w :

• wydzielonej  część  murowanego  budynku  magazynowego  z bezpośrednim  podjazdem, 

położonym w centrum zakładu posiadającym podłoże betonowe oraz podjazd betonowo-

asfaltowy i bramę stalowa zamykaną.

• baraku przy o konstrukcji  blaszanej, posiadający podłoże betonowe oraz bramę stalową 

zamykaną.

• magazynie związków rtęci:„Bunkier”  jest  to  murowany budynek obwałowany nasypem 

ziemnym, posiadający mur przeciwwybuchowy oraz podłoże betonowe i ściany zmywalne. 

Wyposażony w studzienkę bezodpływową oraz w drzwi stalowe, zamykane. Budynek jest 

przystosowany do magazynowania substancji niebezpiecznych, w tym wybuchowych. 

II.B.1.3. Miejsce i dopuszczalne metody odzysku R2 ww. wymienionych odpadów.
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Odpady są odzyskiwane na instalacjach wymienionych w pkt. II. B.1.1.

Odzysk  odpadów  zawierających  rozpuszczalniki  polega  na  destylacji  oraz  rozdziale  na 

poszczególne frakcje na półkach teoretycznych.  Proces może być prowadzony do momentu 

uzyskania mieszanin azeotropowych lub smół. 

W wyniku procesu otrzymuje się:

• produkt - rozpuszczalniki techniczne lub rozpuszczalniki o wysokiej czystości,

• odpady o kodach: 

07 01 07* - Pozostałości podestylacyjne i podestylacyjne zawierające związki chlorowców,

07 01 08* - Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne,

07 07 01* - Wody popłuczne i ługi macierzyste,

07 07 07* Pozostałości podestylacyjne i podestylacyjne zawierające związki chlorowców,

07 07 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne.

Sposób postępowania z odpadami wytworzonymi w wyniku prowadzonego procesu odzysku 

przedstawiony został w pkt. II.A.1.2.

II.B.2. Odzysk metodą R3 Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie  
są stosowane jako rozpuszczalniki.

II.B.2.1.  Rodzaj  i  ilość  odpadów  przewidzianych  do  odzysku  w  ciągu  roku  w 
następujących instalacjach:
• Instalacja do produkcji soli glinu, soli wapnia, Lapexu oraz związków pokrewnych.

• Instalacja do produkcji  związków kwasu molibdenowego, żelu szerokoporowatego oraz 
związków pokrewnych.

• Instalacja uniwersalna do produkcji kwasu PTS-50, kwasu polifosforowego.

• Instalacja do syntezy barwników.

• Instalacja uniwersalna do produkcji  związków amin i  związków pokrewnych oraz rtęci 
metalicznej.

• Instalacja do produkcji związków chromu i amonu oraz związków pokrewnych.

• Instalacja  do  produkcji  pochodnych  amoniaku,  urotropiny,  kupralu,  pochodnych 
fluoresceiny,  kwasu  sulfanilowego,  substancji  czynnej  do  produkcji  Atoniku  oraz 
związków pokrewnych.

• Instalacja  do  produkcji  barwników,  pirydyny,  toluenu,  bromoetanu  oraz  związków 
pokrewnych.

• Instalacja uniwersalna do produkcji odczynników specjalnych, barwników, związków cyny 
i sodu oraz związków pokrewnych.

A) Odpady niebezpieczne:
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Lp Kod odpadu
Rodzaj odpadu poddawany odzyskowi Ilość [Mg/a]

1 16 03 05*
Organiczne  odpady  zawierające  substancje 

niebezpieczne
2,00

2 16 05 06*

Chemikalia  laboratoryjne i analityczne  (np. odczynniki 

chemiczne)  zawierające  substancje  niebezpieczne, 

w tym  mieszaniny  chemikaliów  laboratoryjnych 

i analitycznych

5,00

3 16 05 07*

Zużyte  nieorganiczne  chemikalia  zawierające 

substancje  niebezpieczne  (np.  przeterminowane 

odczynniki chemiczne)

1,00

4 16 05 08*
Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 

05 07 lub 16 05 08
1,00

5 18 01 06* 
Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające 

substancje niebezpieczne
1,00

6 18 02 05*
Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające 

substancje niebezpieczne
1,00

B) Odpady inne niż niebezpieczne:

Lp Kod odpadu
Rodzaj odpadu poddawany odzyskowi Ilość [Mg/a]

1 16 03 06 
Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 

16 03 80
2,00

2 16 05 09
Zuzyte chemikalia inne niz wymienione w 16 05 06, 16 

05 07 lub 16 05 08.
1,00

3 18 01 07 
Chemikalia,  w  tym  odczynniki  chemiczne,  inne  niż 

wymienione w 18 01 06
1,00

4 18 02 06 
Chemikalia,  w  tym  odczynniki  chemiczne,  inne  niż 

wymienione w 18 02 05
1,00

II.B.2.2.  Wskazanie  miejsca  i  sposobu  magazynowania  odpadów  przewidzianych  do 
odzysku R3 w ciągu roku.

Odpady magazynowane są na regałach półkowych w opakowaniach handlowych, szklanych 

lub z tworzywa sztucznego w:

• wydzielonej  części  murowanego budynku magazynowego z bezpośrednim podjazdem o 

podłożu betonowym oraz z bramą stalową zamykaną.
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• wydzielonej  części  murowanego  budynku  magazynowego  z bezpośrednim  podjazdem, 

położonym w centrum zakładu posiadającym podłoże betonowe oraz podjazd betonowo-

asfaltowy i bramę stalową zamykaną.

• baraku przy o konstrukcji blaszanej, posiadającym podłoże betonowe oraz bramę stalową 

zamykaną.

II.B.2.3. Miejsce i dopuszczalne metody odzysku R3 ww. wymienionych odpadów.

Odpady są odzyskiwane na instalacjach wymienionych w pkt. II. B.2.1.

Odzysk odpadów (wyłącznie czystych chemikaliów pochodzących z laboratoriów) prowadzi 

się poprzez oddestylowanie, odparowanie, krystalizację, a także odpędzanie rozpuszczalnika 

do postaci czystej.

W wyniku procesu otrzymuje się:

• produkt  -  czyste  odczynniki  chemiczne,  których  skład  zależy  od  składu  chemicznego 

odpadów poddawanych odzyskowi.  Wszystkie  czystości  (techniczny,  czysty,  czysty do 

analizy, specjalnie czysty),

• odpady o kodach: brak (ze względu na charakter odpadu poddawanego odzyskowi, którym 

są wyłącznie czyste chemikalia pochodzące z laboratoriów).

II.B.3. Odzysk metodą R4 Recykling lub regeneracja metali i związków metali.

II.B.3.1.Rodzaj  i  ilość  odpadów  przewidzianych  do  odzysku  w  ciągu  roku  w 
następujących instalacjach:

• Instalacja  uniwersalna  do  produkcji  związków:  wapnia,  bizmutu,  glinu,  sodu, 
szczawianów, fosforanów oraz związków pokrewnych.

• Instalacja do produkcji chlorków oraz związków pokrewnych.

• Instalacja  do  produkcji  skrobi  rozpuszczalnej,  koagulantu  BC-134,  związków  żelaza 
i związków pokrewnych.

• Instalacja do produkcji soli magnezu i manganu oraz związków pokrewnych.

• Instalacja do produkcji  związków kwasu molibdenowego, żelu szerokoporowatego oraz 
związków pokrewnych.

• Instalacja do produkcji kadmu metalicznego, soli kadmu oraz związków pokrewnych.

• Instalacja uniwersalna do produkcji  związków amin i  związków pokrewnych oraz rtęci 
metalicznej.

• Instalacja do produkcji soli manganu oraz związków pokrewnych.
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• Instalacja do produkcji siarczanów oraz związków pokrewnych (I).

• Instalacja do produkcji siarczanów oraz związków pokrewnych (II).

• Instalacja do produkcji związków chromu i amonu oraz związków pokrewnych.

• Instalacja do produkcji soli potasu, cyny, chromu oraz związków pokrewnych.

• Instalacja uniwersalna do produkcji chlorków, elektrostatyków, katalizatora kobaltowego, 
katalizatora L oraz związków pokrewnych.

• Instalacja do produkcji związków cyny.

• Instalacja o produkcji związków sodu i żelaza oraz związków pokrewnych.

• Instalacja do produkcji związków cyny i kobaltu oraz związków pokrewnych.

• Instalacja do produkcji związków bizmutu i potasu oraz związków pokrewnych.

• Instalacja do produkcji soli cynku i magnezu oraz związków pokrewnych.

• Instalacja do produkcji soli sodu, glinu, potasu oraz związków pokrewnych.

• Instalacja do produkcji octanów oraz związków pokrewnych.

• Instalacja do produkcji związków palladu i związków pokrewnych.

• Instalacja do produkcji metali szlachetnych oraz ich związków.

• Instalacja do produkcji związków srebra, seleninu sodu i związków pokrewnych.

• Instalacja do produkcji cieczy probierczej nr 3, chlorków, seleninów oraz związków metali 
szlachetnych.

• Instalacja do wyżarzania odpadów metali szlachetnych.

• Instalacja  do  produkcji  kwasu  fluoroborowego  (II),  fluorków,  fluoroboranów, 
fluorokrzemianów oraz związków pokrewnych.

• Instalacja do produkcji amin, octanów oraz związków pokrewnych.

• Instalacja uniwersalna do produkcji związków miedzi i sodu oraz związków pokrewnych.

• Instalacja do produkcji srebra i związków srebra.

A) Odpady niebezpieczne:

Lp Kod odpadu
Rodzaj odpadu poddawany odzyskowi Ilość [Mg/a]

1 03 02 03* Metaloorganiczne środki do konserwacji  i impregnacji 
drewna 0,10

2 06 03 13* Sole i roztwory zawierające metale ciężkie 1,50
3 06 03 15* Tlenki metali zawierające metale ciężkie 1,00
4 06 04 04* Odpady zawierające rtęć 6,00
5 06 04 05* Odpady zawierające inne metale ciężkie 0,01

6 16 03 03* Nieorganiczne  odpady  zawierające  substancje 
niebezpieczne 1,00

7 16 03 05* Organiczne  odpady  zawierające  substancje 
niebezpieczne 2,00
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8 16 05 06*

Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki 
chemiczne)  zawierające  substancje  niebezpieczne, 
w tym  mieszaniny  chemikaliów  laboratoryjnych 
i analitycznych

5,00

9 16 05 07*
Zużyte  nieorganiczne  chemikalia  zawierające 
substancje  niebezpieczne  (np.  przeterminowane 
odczynniki chemiczne)

1,00

10 16 05 08*
Zużyte  organiczne  chemikalia  zawierające  substancje 
niebezpieczne  (np.  przeterminowane  odczynniki 
chemiczne)

1,00

11 18 01 06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające 
substancje niebezpieczne 1,00

12 18 02 05* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające 
substancje niebezpieczne 1,00

B) Odpady inne niż niebezpieczne:

Lp Kod odpadu
Rodzaj odpadu poddawany odzyskowi Ilość [Mg/a]

1 06 03 14 Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 
13 180,00

2 06 03 16 Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15 0,15
3 06 03 99 Inne niewymienione odpady 0,10
4 06 04 99 Inne niewymienione odpady 0,10
5 06 06 99 Inne niewymienione odpady 0,10
6 06 08 99 Inne niewymienione odpady 5,00
7 06 11 99 Inne niewymienione odpady 0,10

8 16 08 01 Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, 
pallad, iryd, platynę 60,00

9 16 08 03 Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub 
ich związki inne niż wymienione w 16 08 02 60,00

10 06 03 04 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 
16 03 80 1,00

11 16 03 06 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 
16 03 80 2,00

12 16 05 09 Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 
05 07 lub 16 05 08 1,00

13 18 01 07 Chemikalia,  w  tym  odczynniki  chemiczne,  inne  niż 
wymienione w 18 01 06 1,00

14 18 02 06 Chemikalia,  w  tym  odczynniki  chemiczne,  inne  niż 
wymienione w 18 02 05 1,00

II.B.3.2.  Wskazanie  miejsca  i  sposobu  magazynowania  odpadów  przewidzianych  do 
odzysku R4 w ciągu roku.

Odpady magazynowane są na regałach półkowych w opakowaniach handlowych, szklanych 

lub z tworzywa sztucznego w:
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• wydzielonej  części  murowanego budynku magazynowego z bezpośrednim podjazdem o 

podłożu betonowym oraz z bramą stalową zamykaną.

• baraku  o  konstrukcji  blaszanej,  posiadającym  podłoże  betonowe  oraz  bramę  stalową 

zamykaną.

• wydzielonej  części  murowanego  budynku  magazynowego  z bezpośrednim  podjazdem, 

położonym w centrum zakładu, posiadającym podłoże betonowe oraz podjazd betonowo-

asfaltowy i bramę stalową zamykaną.

II.B.3.3.Miejsce i dopuszczalne metody odzysku R4 ww. wymienionych odpadów.

Odpady są odzyskiwane na instalacjach wymienionych w pkt. II. B.3.1.

Odzysk odpadów zawierających metale w związkach chemicznych prowadzony jest poprzez 

redukcję do postaci metalicznej przy zastosowaniu reduktorów lub rozkładu związków.

W wyniku procesu otrzymuje się:

• Półprodukty do syntez chemicznych prowadzonych w zakładzie na instalacjach IPPC oraz 

produkty: metale (np. rtęć, kadm, kobalt), sole metali w postaci bezwodnej lub 

w roztworach. Wszystkie czystości.

• odpady o kodach:

06 03 13* Sole i roztwory zawierające metale ciężkie

06 03 14 Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13

07 07 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste.

Sposób postępowania z odpadami wytworzonymi w wyniku prowadzonego procesu odzysku 

przedstawiony został w pkt. II.A.1.2.

II.B.4. Odzysk metodą R5 Recykling lub regeneracja innych materiałów nieorganicznych.

II.B.4.1.  Rodzaj  i  ilość  odpadów  przewidzianych  do  odzysku  w  ciągu  roku  w 
następujących instalacjach:

• Instalacja  uniwersalna  do produkcji  związków amin i  związków pokrewnych oraz  rtęci 
metalicznej.

• Instalacja do produkcji związków palladu i związków pokrewnych.

• Instalacja do produkcji metali szlachetnych oraz ich związków.

• Instalacja do produkcji związków srebra, seleninu sodu i związków pokrewnych.

• Instalacja do produkcji cieczy probierczej nr 3, chlorków, seleninów oraz związków metali 
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szlachetnych.

• Instalacja do wyżarzania odpadów metali szlachetnych.

• Instalacja  do  produkcji  kwasu  fluoroborowego  (II),  fluorków,  fluoroboranów, 
fluorokrzemianów oraz związków pokrewnych.

• Instalacja do produkcji amin, octanów oraz związków pokrewnych.

• Instalacja uniwersalna do produkcji związków miedzi i sodu oraz związków pokrewnych.

• Instalacja do produkcji srebra i związków srebra.

A) Odpady niebezpieczne:

Lp Kod odpadu
Rodzaj odpadu poddawany odzyskowi Ilość [Mg/a]

1 16 03 03* Nieorganiczne  odpady  zawierające  substancje 
niebezpieczne 1,00

B) Odpady inne niż niebezpieczne:

Lp Kod odpadu
Rodzaj odpadu poddawany odzyskowi Ilość [Mg/a]

1 06 03 04 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 
16 03 80 1,00

2 16 08 03 Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub 
ich związki inne niż wymienione w 16 08 02 60,00

3 16 08 01 Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, 
pallad, iryd, platynę 60,00

II.B.4.2.  Wskazanie  miejsca  i  sposobu  magazynowania  odpadów  przewidzianych  do 
odzysku R5 w ciągu roku.

Odpady magazynowane są na regałach półkowych w opakowaniach handlowych, szklanych 

lub z tworzywa sztucznego w:

• wydzielonej  części  murowanego budynku magazynowego z bezpośrednim podjazdem o 

podłożu betonowym oraz z bramą stalową zamykaną.

• budynku murowanym przy hali 5P, budynek o podłożu betonowym oraz z bramą stalową 

zamykaną wyposażony w dostęp do kanalizacji.

• murowanym  budynku  -  „bunkier”  obwałowany  nasypem  ziemnym,  posiadający  mur 

przeciwwybuchowy o podłożu betonowym i drzwiach stalowych.

II.B.4.3.Miejsce i dopuszczalne metody odzysku R5 ww. wymienionych odpadów.
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Odpady są odzyskiwane na instalacjach wymienionych w pkt. II. B.4.1.

Odzysk odpadów prowadzony jest poprzez zastosowanie odpadu jako suplementu 

surowcowego w procesie produkcji innego związku (proces jednostkowy) lub poddanie ich 

oczyszczeniu.

W wyniku procesu otrzymuje się:

• półprodukty do syntez, do produkcji katalizatorów metalicznych, metale, sole metali w 

postaci suchej lub w roztworach.

• odpady o kodach:

06 03 13* Sole i roztwory zawierające metale ciężkie

06 03 14 Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13

07 07 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste

Sposób postępowania z odpadami wytworzonymi w wyniku prowadzonego procesu odzysku 

przedstawiony został w pkt. II.A.1.2.

II.B.5. Odzysk metodą R6 Regeneracja kwasów lub zasad.

II.B.5.1.  Rodzaj  i  ilość  odpadów  przewidzianych  do  odzysku  w  ciągu  roku  w 
następujących instalacjach:

• Instalacja  uniwersalna  do  produkcji  związków:  wapnia,  bizmutu,  glinu,  sodu, 
szczawianów, fosforanów oraz związków pokrewnych.

• Instalacja do produkcji chlorków oraz związków pokrewnych.

• Instalacja  do  produkcji  skrobi  rozpuszczalnej,  koagulantu  BC-134,  związków  żelaza 
i związków pokrewnych.

• Instalacja do produkcji soli magnezu i manganu oraz związków pokrewnych..

• Instalacja do produkcji  związków kwasu molibdenowego, żelu szerokoporowatego oraz 
związków pokrewnych.

• Instalacja do produkcji kadmu metalicznego, soli kadmu oraz związków pokrewnych.

• Instalacja uniwersalna do produkcji  związków amin i  związków pokrewnych oraz rtęci 
metalicznej.

• Instalacja do produkcji soli manganu oraz związków pokrewnych.

• Instalacja do produkcji siarczanów oraz związków pokrewnych (I).

• Instalacja do produkcji siarczanów oraz związków pokrewnych (II).

• Instalacja do produkcji związków chromu i amonu oraz związków pokrewnych.

• Instalacja do produkcji soli potasu, cyny, chromu oraz związków pokrewnych.

• Instalacja uniwersalna do produkcji chlorków, elektrostatyków, katalizatora kobaltowego, 
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katalizatora L oraz związków pokrewnych.

• Instalacja do produkcji związków cyny.

• Instalacja do produkcji fosforanów oraz związków pokrewnych.

• Instalacja do produkcji wodorotlenku sodu, nadtlenku wodoru oraz związków pokrewnych.

• Instalacja do produkcji octanów, mrówczanów oraz winianów i związków pokrewnych.

• Instalacja o produkcji związków sodu i żelaza oraz związków pokrewnych.

• Instalacja do produkcji związków cyny i kobaltu oraz związków pokrewnych.

• Instalacja do produkcji związków bizmutu i potasu oraz związków pokrewnych.

• Instalacja do produkcji soli cynku i magnezu oraz związków pokrewnych.

• Instalacja do produkcji soli sodu, glinu, potasu oraz związków pokrewnych.

• Instalacja do produkcji kwasu fluoroborowego (I), fluorków oraz związków pokrewnych.

• Instalacja  do  produkcji  kwasu  fluoroborowego  (II),  fluorków,  fluoroboranów, 
fluorokrzemianów oraz związków pokrewnych.

• Instalacja uniwersalna do produkcji związków potasu oraz preparatu PHC.

• Instalacja do produkcji octanów oraz związków pokrewnych.

• Instalacja do produkcji związków palladu i związków pokrewnych.

• Instalacja do produkcji metali szlachetnych oraz ich związków.

• Instalacja do produkcji związków srebra, seleninu sodu i związków pokrewnych.

• Instalacja do produkcji cieczy probierczej nr 3, chlorków, seleninów oraz związków metali 
szlachetnych.

• Instalacja  do  produkcji  kwasu  fluoroborowego  (II),  fluorków,  fluoroboranów, 
fluorokrzemianów oraz związków pokrewnych.

• Instalacja do produkcji amin, octanów oraz związków pokrewnych.

• Instalacja uniwersalna do produkcji związków miedzi i sodu oraz związków pokrewnych.

A) Odpady niebezpieczne:

Lp Kod odpadu
Rodzaj odpadu poddawany odzyskowi Ilość [Mg/a]

1 06 01 01* Kwas siarkowy i siarkawy 0,50
2 06 01 02* Kwas chlorowodorowy 0,50
3 06 01 03* Kwas fluorowodorowy 0,50
4 06 01 04* Kwas fosforowy i fosforawy 0,50
5 06 01 05* Kwas azotowy i azotawy 0,50
6 06 02 01* Wodorotlenek wapniowy 0,30
7 06 02 04* Wodorotlenek sodowy i potasowy 0,30
8 06 02 03* Wodorotlenek amonowy 0,30

9 16 03 03* Nieorganiczne  odpady  zawierające  substancje 
niebezpieczne 1,00
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10 16 03 05* Organiczne  odpady  zawierające  substancje 
niebezpieczne 2,00

11 16 05 06*

Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki 
chemiczne)  zawierające  substancje  niebezpieczne, 
w tym  mieszaniny  chemikaliów  laboratoryjnych 
i analitycznych

5,00

12 16 05 07*
Zużyte  nieorganiczne  chemikalia  zawierające 
substancje  niebezpieczne  (np.  przeterminowane 
odczynniki chemiczne)

1,00

13 16 05 08*
Zużyte  organiczne  chemikalia  zawierające  substancje 
niebezpieczne  (np.  przeterminowane  odczynniki 
chemiczne)

1,00

14 18 01 06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające 
substancje niebezpieczne 1,00

15 18 02 05* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające 
substancje niebezpieczne 1,00

B) Odpady inne niż niebezpieczne:

Lp Kod odpadu
Rodzaj odpadu poddawany odzyskowi Ilość [Mg/a]

1 06 01 99 Inne niewymienione odpady 0,50
2 06 02 99 Inne niewymienione odpady 0,30

3 06 03 04 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 
16 03 80 1,00

4 16 03 06 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 
16 03 80 2,00

5 16 05 09 Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 
05 07 lub 16 05 08 1,00

6 18 01 07 Chemikalia,  w  tym  odczynniki  chemiczne,  inne  niż 
wymienione w 18 01 06 1,00

7 18 02 06 Chemikalia,  w  tym  odczynniki  chemiczne,  inne  niż 
wymienione w 18 02 05 1,00

II.B.5.2.  Wskazanie  miejsca  i  sposobu  magazynowania  odpadów  przewidzianych  do 
odzysku R6 w ciągu roku.

Odpady magazynowane są na regałach półkowych w opakowaniach handlowych, szklanych 

lub z tworzywa sztucznego w:

• wydzielonej  części  murowanego  budynku  magazynowego  z bezpośrednim  podjazdem 

o podłożu betonowym oraz z bramą stalową zamykaną.

• budynku murowanym przy hali 5P, budynek o podłożu betonowym oraz z bramą stalową 

zamykaną wyposażony w dostęp do kanalizacji.

• „bunkrze” jest  to murowany budynek obwałowany nasypem ziemnym, posiadający mur 
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przeciwwybuchowy oraz podłoże betonowe i ściany zmywalne. Wyposażony w studzienkę 

bezodpływową  oraz  w  drzwi  stalowe,  zamykane.  Budynek  jest  przystosowany  do 

magazynowania substancji niebezpiecznych, w tym wybuchowych. 

• baraku przy komorze przyjęć: konstrukcja blaszana o podłożu betonowym oraz z bramą 

stalową zamykaną.

• magazynie  związków  rtęci  betonowa,  zmywalna  podłoga  oraz  ściany,  wyposażona 

w studzienkę bezodpływową. 

II.B.5.3.Miejsce i dopuszczalne metody odzysku R6 ww. wymienionych odpadów.

Odpady są odzyskiwane na instalacjach wymienionych w pkt. II. B.5.1.

Odzysk odpadów prowadzony jest poprzez zastosowanie odpadu jako suplementu 

surowcowego w procesie produkcji innego związku (proces jednostkowy) lub poddanie ich 

oczyszczeniu.

W wyniku procesu otrzymuje się:

• Półprodukty do syntez, do produkcji soli w postaci bezwodnej lub w roztworach

• odpady o kodach:

06 03 13* Sole i roztwory zawierające metale ciężkie

06 03 14 Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13

07 07 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste.

Sposób postępowania z odpadami wytworzonymi w wyniku prowadzonego procesu odzysku 

przedstawiony został w pkt. II.A.1.2.

II.B.6.  Odzysk  metodą  R7  Odzyskiwanie  składników  stosowanych  do  usuwania  
zanieczyszczeń.

II.B.6.1. Rodzaj i ilość odpadów przewidzianych do odzysku w ciągu roku w poniższych 
instalacjach:

• Zakładowa oczyszczalnia ścieków.

A) Odpady inne niż niebezpieczne:

63



Lp Kod odpadu
Rodzaj odpadu poddawany odzyskowi Ilość [Mg/a]

1 10 02 81 Odpadowy siarczan żelazawy 100

II.B.6.2.  Wskazanie  miejsca  i  sposobu  magazynowania  odpadów  przewidzianych  do 
odzysku R7 w ciągu roku.

Odpady magazynowane są na regałach półkowych w opakowaniach handlowych, szklanych 

lub z tworzywa sztucznego w:

• wydzielonej  części  murowanego budynku magazynowego z bezpośrednim podjazdem o 

podłożu betonowym oraz z bramą stalową zamykaną.

II.B.6.2.Miejsce i dopuszczalne metody odzysku R7 ww. wymienionych odpadów.

Odpady są odzyskiwane na instalacji wymienionej w pkt. III. B.6.1.

Odzysk odpadów prowadzony jest poprzez wykorzystanie do technologii oczyszczania 

ścieków w zakładowej oczyszczalni chemicznej – koagulacja.

W wyniku procesu otrzymuje się:

• oczyszczony ściek technologiczny.

• odpady o kodach:

06 05 02* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,

06 05 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02.

Sposób postępowania z odpadami wytworzonymi w wyniku prowadzonego procesu odzysku 

przedstawiony został w pkt. II.A.1.2.

II.B.7. Odzysk metodą R8 Odzyskiwanie składników z katalizatorów.

II.B.7.1. Rodzaj i ilość odpadów przewidzianych do odzysku w ciągu roku w poniższych 
instalacjach:

• Instalacja do produkcji kadmu metalicznego, soli kadmu oraz związków pokrewnych.

• Instalacja uniwersalna do produkcji chlorków,

• Instalacja do produkcji związków palladu i związków pokrewnych.

• Instalacja do produkcji metali szlachetnych oraz ich związków.

• Instalacja do produkcji związków srebra, seleninu sodu i związków pokrewnych.
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• Instalacja  do  produkcji  cieczy  probierczej  nr  3,  chlorków,  seleninów  oraz  związków 
metali szlachetnych.

• Instalacja do wyżarzania odpadów metali szlachetnych.

• Instalacja  do  produkcji  kwasu  fluoroborowego  (II),  fluorków,  fluoroboranów, 
fluorokrzemianów oraz związków pokrewnych.

• Instalacja do produkcji amin, octanów oraz związków pokrewnych.

• Instalacja uniwersalna do produkcji związków miedzi i sodu oraz związków pokrewnych.

Instalacja do produkcji związków magnezu i potasu oraz związków pokrewnych i lotopu.

A) Odpady inne niż niebezpieczne:

Lp Kod odpadu
Rodzaj odpadu poddawany odzyskowi Ilość [Mg/a]

1 16 08 01
Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, 

pallad, iryd, platynę
60,00

2 16 08 03 
Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub 

ich związki inne niż wymienione w 16 08 02
60,00

II.B.7.2.  Wskazanie  miejsca  i  sposobu  magazynowania  odpadów  przewidzianych  do 
odzysku R8 w ciągu roku.

Odpady magazynowane są na regałach półkowych w opakowaniach handlowych, szklanych 

lub z tworzywa sztucznego w :

• wydzielonej  części  murowanego budynku magazynowego z bezpośrednim podjazdem o 

podłożu betonowym oraz z bramą stalową zamykaną.

II.B.7.3.Miejsce i dopuszczalne metody odzysku R8 ww. wymienionych odpadów.

Odpady są odzyskiwane na instalacji wymienionej w pkt. II. B.7.1.

Odzysk odpadów prowadzony jest poprzez odzysk metali szlachetnych z katalizatora 

przekazanego przez klienta: wyżarzanie katalizatora (np. palladowego zawieszonego na węglu 

aktywnym) do postaci nadającej się do chemicznego przetworzenia na czynny katalizator.

W wyniku procesu otrzymuje się:

• Katalizatory metaliczne.

• odpady o kodach:

06 03 13* Sole i roztwory zawierające metale ciężkie

06 03 14 Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13
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Sposób postępowania z odpadami wytworzonymi w wyniku prowadzonego procesu odzysku 

przedstawiony został w pkt. II.A.1.2.

II.B.8.  Odzysk  metodą  R14 Inne  działania  polegające  na  wykorzystaniu  odpadów w 
całości lub części.
II.B.8.1. Rodzaj i ilość odpadów przewidzianych do odzysku w ciągu roku w poniższych 
instalacjach:

• Instalacja do produkcji soli glinu, soli wapnia, Lapexu oraz związków pokrewnych.

• Instalacja do produkcji chlorków oraz związków pokrewnych.

• Instalacja do produkcji  związków kwasu molibdenowego, żelu szerokoporowatego oraz 
związków pokrewnych.

• Instalacja do syntezy barwników.

• Instalacja do produkcji związków cyny.

• Instalacja  do  produkcji  barwników,  pirydyny,  toluenu,  bromoetanu  oraz  związków 
pokrewnych.

• Instalacja do produkcji fosforanów oraz związków pokrewnych.

• Instalacja do produkcji związków bizmutu i potasu oraz związków pokrewnych.

• Instalacja do produkcji związków palladu i związków pokrewnych.

• Instalacja do produkcji cieczy probierczej nr 3, chlorków, seleninów oraz związków metali 
szlachetnych. 

• Instalacja do wyżarzania odpadów metali szlachetnych.

• Instalacja do produkcji srebra i związków srebra.

A) Odpady niebezpieczne:

Lp Kod odpadu
Rodzaj odpadu poddawany odzyskowi Ilość [Mg/a]

1 06 01 01* Kwas siarkowy i siarkawy 0,50
2 06 01 02* Kwas chlorowodorowy 0,50
3 06 01 03* Kwas fluorowodorowy 0,50
4 06 01 04* Kwas fosforowy i fosforawy 0,50
5 06 01 05* Kwas azotowy i azotawy 0,50
6 06 02 01* Wodorotlenek wapniowy 0,30
7 06 02 04* Wodorotlenek sodowy i potasowy 0,30
8 06 02 03* Wodorotlenek amonowy 0,30

9 16 01 14*
Płyny  zapobiegające  zamarzaniu  zawierające 

niebezpieczne substancje
100,00

B) Odpady inne niż niebezpieczne:
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Lp Kod odpadu
Rodzaj odpadu poddawany odzyskowi Ilość [Mg/a]

1 06 01 99 Inne niewymienione odpady 0,50
2 06 02 99 Inne niewymienione odpady 0,30

3 16 01 15
Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż  wymienione 

w 16 01 14*
900,00

II.B.8.2.  Wskazanie  miejsca  i  sposobu  magazynowania  odpadów  przewidzianych  do 
odzysku R14 w ciągu roku.

Odpady magazynowane są na regałach półkowych w opakowaniach handlowych, szklanych 

lub z tworzywa sztucznego w :

• wydzielonej  części  murowanego budynku magazynowego z bezpośrednim podjazdem o 

podłożu betonowym oraz z bramą stalową zamykaną.

• baraku przy komorze przyjęć: konstrukcja blaszana o podłożu betonowym oraz z bramą 

stalową zamykaną.

• magazynie  związków  rtęci  betonowa,  zmywalna  podłoga  oraz  ściany,  wyposażona  w 

studzienkę bezodpływową.

II.B.8.3.Miejsce i dopuszczalne metody odzysku R14 ww. wymienionych odpadów.

Odpady są odzyskiwane na instalacji wymienionej w pkt. II. B.8.1.

Odzysk odpadów z grupy 06 polega na sporządzaniu roztworów absorpcyjnych 

wykorzystywanych następnie w absorberach. Wykorzystanie odpadów z grupy 16 polega na 

produkcji preparatu zapobiegającemu zamarzaniu  stosowanego w górnictwie.

W wyniku procesu otrzymuje się:

• roztwory do absorberów oraz preparat zapobiegający zamarzaniu.

• odpady o kodach:

06 03 13* Sole i roztwory zawierające metale ciężkie

06 03 14 Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13

Sposób postępowania z odpadami wytworzonymi w wyniku prowadzonego procesu odzysku 

przedstawiony został w pkt. II.A.1.2.

II.B.9. Odzysk metodą R15 Przetwarzanie odpadów w celu ich przygotowania do odzysku 
w tym recyklingu.

II.B.9.1. Rodzaj i ilość odpadów przewidzianych do odzysku w ciągu roku w poniższych 
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instalacjach:
• Instalacja do konfekcjonowania produktów.

A) Odpady niebezpieczne:

Lp Kod odpadu
Rodzaj odpadu poddawany odzyskowi Ilość [Mg/a]

1 15 01 10* 

Opakowania  zawierające  pozostałości  substancji 

niebezpiecznych  lub  nimi  zanieczyszczone  (np. 

środkami  ochrony  roślin  I  i  II  klasy  toksyczności  - 

bardzo toksyczne i toksyczne)

5,00

B) Odpady inne niż niebezpieczne:

Lp Kod odpadu
Rodzaj odpadu poddawany odzyskowi Ilość [Mg/a]

1 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 22,00
2 15 01 03 Opakowania z drewna 10,00
3 15 01 04 Opakowania z metali 30,00
4 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 5,00
5 15 01 07 Opakowania ze szkła 60,00

II.B.9.2.  Wskazanie  miejsca  i  sposobu  magazynowania  odpadów  przewidzianych  do 
odzysku R15 w ciągu roku.

Odpady magazynowane są w beczkach metalowych, koszach z siatki metalowej, natomiast 

opakowania z tworzyw sztucznych opakowane są w folię w:

• wydzielonej części budynku magazynowego o podłożu betonowym oraz z bramą stalową 

zamykaną.

• zmywalni posiadająca podłogi i ściany zmywalne, podłączoną do kanalizacji przemysłowej 

oraz wyposażoną w bramę stalową zamykaną.

• wydzielonej  części  budynku  magazynowego  o  podłożu  betonowym  oraz  wyposażoną 

w bramę stalową zamykaną.

II.B.9.3.Miejsce i dopuszczalne metody odzysku R15 ww. wymienionych odpadów.

Odpady są odzyskiwane na instalacji wymienionej w pkt. II. B.9.1.

Odzysk opakowań  polega na wymywaniu odpadów umożliwiającym ich ponowne 

wykorzystanie. Odzysk poprzedzony jest procesem segregacji i przygotowaniem opakowań 
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szklanych i tworzywowych przez usunięcie plomb, etykiet, itp.

W wyniku procesu otrzymuje się:

• Opakowania odzyskane, zawrócone do ponownego pakowania produktów.

• Ściek technologiczny kierowany na oczyszczalnię zakładową.

• Odpady o kodach:

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych,

15 01 04 Opakowania z metali,

15 01 07 Opakowania ze szkła.

Sposób postępowania z odpadami wytworzonymi w wyniku prowadzonego procesu odzysku 

przedstawiony został w pkt. II.A.1.2.

II.C. Warunki  unieszkodliwiania odpadów.

II.C.1. Unieszkodliwianie metodą D9  Obróbka fizyczno-chemiczna nie wymieniona w 
innym  punkcie  załącznika,  w  wyniku  której  powstają  odpady,  unieszkodliwiane  za  
pomocą  któregokolwiek  z  procesów  wymienionych  w  punktach  od  D1  do  D12  (np. 
Parowanie, suszenie, strącanie).

II.C.1.1. Rodzaj i ilość odpadów przewidzianych do unieszkodliwiania w ciągu roku w 
poniższych instalacjach:

• Instalacja  uniwersalna  do  produkcji  związków:  wapnia,  bizmutu,  glinu,  sodu, 
szczawianów, fosforanów oraz związków pokrewnych.

• Instalacja do produkcji chlorków oraz związków pokrewnych.

• Instalacja  do  produkcji  skrobi  rozpuszczalnej,  koagulantu  BC-134,  związków  żelaza 
i związków pokrewnych.

• Instalacja do produkcji soli magnezu i manganu oraz związków pokrewnych.

• Instalacja do produkcji  związków kwasu molibdenowego, żelu szerokoporowatego oraz 
związków pokrewnych.

• Instalacja do produkcji kadmu metalicznego, soli kadmu oraz związków pokrewnych.

• Instalacja uniwersalna do produkcji  związków amin i  związków pokrewnych oraz rtęci 
metalicznej.

• Instalacja do produkcji soli manganu oraz związków pokrewnych.

• Instalacja do produkcji siarczanów oraz związków pokrewnych (I).

• Instalacja do produkcji siarczanów oraz związków pokrewnych (II).

• Instalacja do produkcji związków chromu i amonu oraz związków pokrewnych.
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• Instalacja do produkcji soli potasu, cyny, chromu oraz związków pokrewnych.

• Instalacja uniwersalna do produkcji chlorków, elektrostatyków, katalizatora kobaltowego, 
katalizatora L oraz związków pokrewnych.

• Instalacja do produkcji związków cyny.

• Instalacja o produkcji związków sodu i żelaza oraz związków pokrewnych.

• Instalacja do produkcji związków cyny i kobaltu oraz związków pokrewnych.

• Instalacja do produkcji związków bizmutu i potasu oraz związków pokrewnych.

• Instalacja do produkcji soli cynku i magnezu oraz związków pokrewnych.

• Instalacja do produkcji soli sodu, glinu, potasu oraz związków pokrewnych.

• Instalacja do produkcji octanów oraz związków pokrewnych.

• Instalacja do produkcji związków palladu i związków pokrewnych.

• Instalacja do produkcji metali szlachetnych oraz ich związków.

• Instalacja do produkcji związków srebra, seleninu sodu i związków pokrewnych.

• Instalacja do produkcji cieczy probierczej nr 3, chlorków, seleninów oraz związków metali 
szlachetnych.

• Instalacja do wyżarzania odpadów metali szlachetnych.

• Instalacja  do  produkcji  kwasu  fluoroborowego  (II),  fluorków,  fluoroboranów, 
fluorokrzemianów oraz związków pokrewnych.

• Instalacja do produkcji amin, octanów oraz związków pokrewnych.

• Instalacja uniwersalna do produkcji związków miedzi i sodu oraz związków pokrewnych.

• Instalacja do produkcji srebra i związków srebra.

A) Odpady niebezpieczne:

Lp Kod odpadu
Rodzaj odpadu poddawany odzyskowi Ilość [Mg/a]

1 03 02 03* Metaloorganiczne środki do konserwacji i  impregnacji 
drewna 0,10

2 06 01 01* Kwas siarkowy i siarkawy 0,50
3 06 01 02* Kwas chlorowodorowy 0,50
4 06 01 03* Kwas fluorowodorowy 0,50
5 06 01 04* Kwas fosforowy i fosforawy 0,50
6 06 01 05* Kwas azotowy i azotawy 0,50
7 06 02 01* Wodorotlenek wapniowy 0,30
8 06 02 04* Wodorotlenek sodowy i potasowy 0,30
9 06 02 03* Wodorotlenek amonowy 0,30
10 06 03 11* Sole i roztwory zawierające cyjanki 0,02
11 06 03 13* Sole i roztwory zawierające metale ciężkie 1,50
12 06 03 15* Tlenki metali zawierające metale ciężkie 1,00
13 06 04 04* Odpady zawierające rtęć 6,00
14 06 04 05* Odpady zawierające inne metale ciężkie 0,01
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15 06 13 02* Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02) 0,005
16 07 03 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste 0,10
17 09 01 80* Przeterminowane odczynniki fotograficzne 0,01
18 09 01 04* Roztwory utrwalaczy 0,01

19 16 03 03* Nieorganiczne  odpady  zawierające  substancje 
niebezpieczne 1,00

20 16 03 05* Organiczne  odpady  zawierające  substancje 
niebezpieczne 2,00

21 16 05 07*
Zużyte  nieorganiczne  chemikalia  zawierające 
substancje  niebezpieczne  (np.  przeterminowane 
odczynniki chemiczne)

1,00

22 16 05 08*
Zużyte  organiczne  chemikalia  zawierające  substancje 
niebezpieczne  (np.  przeterminowane  odczynniki 
chemiczne)

1,00

23 18 01 06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające 
substancje niebezpieczne 1,00

24 18 02 05* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające 
substancje niebezpieczne 1,00

B) Odpady inne niż niebezpieczne:

Lp Kod odpadu
Rodzaj odpadu poddawany odzyskowi Ilość [Mg/a]

1 03 02 99 Inne niewymienione odpady 0,10
2 03 03 99 Inne niewymienione odpady 0,10
3 06 01 99 Inne niewymienione odpady 0,50
4 06 02 99 Inne niewymienione odpady 0,30

5 06 03 04 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 
16 03 80 1,00

6 06 03 14 Sole  i  roztwory  inne  niż  wymienione  w  06  03  11 
i 06 03 13 180,00

7 06 03 16 Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15 0,15
8 06 03 99 Inne niewymienione odpady 0,10
9 06 04 99 Inne niewymienione odpady 0,10
10 06 06 99 Inne niewymienione odpady 0,10
11 06 07 99 Inne niewymienione odpady 0,10
12 06 08 99 Inne niewymienione odpady 5,00
13 06 11 99 Inne niewymienione odpady 0,10
14 06 13 99 Inne niewymienione odpady 0,10
15 07 01 99 Inne niewymienione odpady 0,10
16 07 02 99 Inne niewymienione odpady 0,10
17 07 03 99 Inne niewymienione odpady 0,10
18 07 07 99 Inne niewymienione odpady 0,10
19 08 03 99 Inne niewymienione odpady 0,01
20 09 01 99 Inne niewymienione odpady 0,01

21 16 03 06 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 
16 03 80 2,00

22 16 05 09 Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 
05 07 lub 16 05 08 1,00
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23 18 01 07 Chemikalia,  w  tym  odczynniki  chemiczne,  inne  niż 
wymienione w 18 01 06 1,00

24 18 02 06 Chemikalia,  w  tym  odczynniki  chemiczne,  inne  niż 
wymienione w 18 02 05 1,00

II.C.1.2. Wskazanie  miejsca  i  sposobu  magazynowania  odpadów  przewidzianych  do 
unieszkodliwiania D9 w ciągu roku.

Odpady magazynowane są na regałach półkowych w opakowaniach handlowych, szklanych 

lub z tworzywa sztucznego w :

• wydzielonej  części  murowanego budynku magazynowego z bezpośrednim podjazdem o 

podłożu betonowym oraz z bramą stalową zamykaną.

• baraku przy komorze przyjęć: konstrukcja blaszana o podłożu betonowym oraz z bramą 

stalową zamykaną.

• magazynie  związków  rtęci:  betonowa,  zmywalna  podłoga  oraz  ściany,  wyposażona  w 

studzienkę bezodpływową.

II.C.1.3.Miejsce  i  dopuszczalne  metody  unieszkodliwiania  D9  ww.  wymienionych 

odpadów.

Odpady są unieszkodliwiane na instalacji wymienionej w pkt. II. C.1.1.

Unieszkodliwianie  poprzez  prowadzenie  procesu  chemicznego  bądź  fizycznego  w  celu 

doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla 

środowiska (pozbawienie cech niebezpiecznych, zobojętnienie).

W wyniku procesu otrzymuje się:

• Odpady o kodach:

06 03 13* Sole i roztwory zawierające metale ciężkie,

06 03 14 Sole i roztwory inne niż wymienione w 060311 i 060313,

07 07 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste.

Sposób  postępowania  z  odpadami  wytworzonymi  w  wyniku  prowadzonego  procesu 

unieszkodliwiania  po  zgromadzeniu  odpowiedniej  ilości  odpady  przekazywane  są  do 

unieszkodliwiania  termicznego  (D10)  odbiorcy  zewnętrznemu  posiadającemu  stosowne 

zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.

72



II.C.2.  Unieszkodliwianie  metodą  D14 przepakowywanie  przed  poddaniem 
któremukolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D13.

II.C.2. Rodzaj i ilość odpadów przewidzianych do unieszkodliwiania w ciągu roku na 
instalacjach:
• instalacjach pomocniczych zlokalizowanych w magazynach.

A) Odpady niebezpieczne:

Lp Kod odpadu
Rodzaj odpadu poddawany odzyskowi Ilość [Mg/a]

1 06 04 03* Odpady zawierające arsen 0,015

2 07 01 03* Rozpuszczalniki  chlorowcoorganiczne,  roztwory 
z przemywania i ciecze macierzyste 0,300

3 07 01 04* Inne  rozpuszczalniki  organiczne,  roztwory  z 
przemywania i ciecze macierzyste 0,300

4 07 07 03* Rozpuszczalniki  chlorowcoorganiczne,  roztwory  z 
przemywania i ciecze macierzyste 3,000

5 07 07 04* Inne  rozpuszczalniki  organiczne,  roztwory  z 
przemywania i ciecze macierzyste 3,000

6 14 06 02* Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny 
rozpuszczalników 0,300

7 14 06 03* Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników 0,300

8 15 01 10*

Opakowania  zawierające  pozostałości  substancji 
niebezpiecznych  lub  nimi  zanieczyszczone  (np. 
środkami  ochrony  roślin  I  i  II  klasy  toksyczności  - 
bardzo toksyczne i toksyczne)

5,000

II.C.2.2.  Wskazanie  miejsca  i  sposobu  magazynowania  odpadów  przewidzianych  do 
unieszkodliwiania D14 w ciągu roku.

Odpady magazynowane są na regałach półkowych w opakowaniach handlowych, szklanych 

lub z tworzywa sztucznego w :

• wydzielonej  części  murowanego budynku magazynowego z bezpośrednim podjazdem o 

podłożu betonowym oraz z bramą stalową zamykaną.

• baraku przy komorze przyjęć: konstrukcja blaszana o podłożu betonowym oraz z bramą 

stalową zamykaną.

• magazynie  związków  rtęci:  betonowa,  zmywalna  podłoga  oraz  ściany,  wyposażona  w 

studzienkę bezodpływową.

II.C.2.3.Miejsce  i  dopuszczalne  metody  unieszkodliwiania  D14  ww.  wymienionych 
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odpadów.

Odpady są unieszkodliwiane na instalacji wymienionej w pkt. II. C.2.1.

Unieszkodliwianie  poprzez  przygotowanie  odpadu  do  transportu  przed  przekazaniem  do 

odbiorcy zewnętrznego (przepakowanie do opakowań zbiorczych z opakowań jednostkowych, 

zabezpieczenie odpadu przed uszkodzeniami w transporcie).

W wyniku procesu otrzymuje się:

• Odpady o kodach: 06 04 03*, 07 01 03*, 07 01 04*, 07 07 03*, 07 07 04*, 14 06 02*, 14 

06  03*, 15  01  10*.  Po  zgromadzeniu  odpowiedniej  ilości  odpady  przekazywane 

są  do  unieszkodliwiania  termicznego  D  10  odbiorcy  zewnętrznemu  posiadającemu 

stosowne zezwolenia  w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.

• Odpady o kodach:15 01 10*- opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne). Odpady powstające w wyniku procesu 

unieszkodliwiania poddawane są następnie procesowi odzysku R15 w dziale 

konfekcjonowania zakładu.

II.C.3.  Metoda  unieszkodliwiania  D16  przetwarzanie  odpadów,  w wyniku  którego  są 
wytwarzane odpady przeznaczone do unieszkodliwiania.

II.C.3.1. Rodzaj i ilość odpadów przewidzianych do unieszkodliwiania w ciągu roku na 
instalacjach:

• Instalacja  do produkcji  związków kwasu molibdenowego,  żelu  szerokoporowatego oraz 
związków pokrewnych.

• Instalacja  uniwersalna do produkcji  związków amin i  związków pokrewnych oraz rtęci 
metalicznej.

• Instalacja do produkcji związków chromu i amonu oraz związków pokrewnych.

A) Odpady niebezpieczne:

Lp Kod odpadu
Rodzaj odpadu poddawany odzyskowi Ilość [Mg/a]
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1 07 01 03* Rozpuszczalniki  chlorowcoorganiczne,  roztwory 
z przemywania i ciecze macierzyste 0,30

2 07 01 04* Inne  rozpuszczalniki  organiczne,  roztwory  z 
przemywania i ciecze macierzyste 0,30

3 07 07 03* Rozpuszczalniki  chlorowcoorganiczne,  roztwory  z 
przemywania i ciecze macierzyste 3,00

4 07 07 04* Inne  rozpuszczalniki  organiczne,  roztwory  z 
przemywania i ciecze macierzyste 3,00

5 14 06 02* Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny 
rozpuszczalników 0,30

6 14 06 03* Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników 0,30

7 16 05 06*

Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki 
chemiczne)  zawierające  substancje  niebezpieczne, 
w tym  mieszaniny  chemikaliów  laboratoryjnych 
i analitycznych

5,00

II.C.3.2. Wskazanie  miejsca  i  sposobu  magazynowania  odpadów  przewidzianych 
do unieszkodliwiania D16 w ciągu roku.

Odpady magazynowane są na regałach półkowych w opakowaniach handlowych, szklanych 

lub z tworzywa sztucznego w :

• wydzielonej  części  murowanego  budynku  magazynowego  z bezpośrednim  podjazdem 

o podłożu betonowym oraz z bramą stalową zamykaną.

• baraku przy komorze przyjęć: konstrukcja blaszana o podłożu betonowym oraz z bramą 

stalową zamykaną.

• magazynie  związków  rtęci:  betonowa,  zmywalna  podłoga  oraz  ściany,  wyposażona 

w studzienkę bezodpływową.

II.C.3.3.Miejsce  i  dopuszczalne  metody  unieszkodliwiania  D16  ww.  wymienionych 

odpadów.

Odpady są unieszkodliwiane na instalacji wymienionej w pkt. II. C.3.1.

Proces unieszkodliwiania przy pomocy metody D 16 polega na zmniejszeniu masy odpadu 

poprzez  oddestylowanie  rozpuszczalników  w  procesie  destylacji.  W  wyniku  procesu 

otrzymuje  się  zagęszczone  odpady o  identycznej  klasyfikacji  jak  w  pkt.  II.C.3.1. lecz  o 

mniejszej objętości ale większym ładunku zanieczyszczeń.  Po zgromadzeniu odpowiedniej 

ilości  odpady  te  przekazywane  są  do  unieszkodliwiania  termicznego D  10 odbiorcy 

zewnętrznemu posiadającemu stosowne zezwolenia  w zakresie gospodarowania tego rodzaju 
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odpadami.

Odpady oddestylowane również o takim samym składzie chemicznym i postaci fizycznej jak 

wymienione w pkt. II.C.3.1.mogą być kierowane na instalację odzysku metodą R2 opisaną w 

pkt.  II.B.1. w  przypadku  spełniania  przez  nie  wymagań  jakościowych  i  ilościowych 

kwalifikujących je do odzysku. Natomiast odpady, które z przyczyn jakościowych nie mogą 

podlegać  odzyskowi  przekazywane  są  do  unieszkodliwiania  termicznego  D  10 odbiorcy 

zewnętrznemu posiadającemu stosowne zezwolenia  w zakresie gospodarowania tego rodzaju 

odpadami.

II.D. Warunki w zakresie zbierania i transportu odpadów.

II.D.1. Odpady transportowane i zbierane przez zakład.

Około 35% sumy odpadów przyjmowanych do zakładu podlega wyłącznie zbieraniu w celu 

przekazania do unieszkodliwienia przez podmiot zewnętrzny, pozostałe odpady są kierowane 

do odzysku lub unieszkodliwienia w procesach wytwórczych zakładu.

II.D.1. Rodzaj odpadów przewidzianych do zbierania i transportowania w ciągu roku.

Sposób postępowania z odpadem

A. Odpady niebezpieczne

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu

1 03 02 03* Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna

2 06 01 01* Kwas siarkowy i siarkawy

3 06 01 02* Kwas chlorowodorowy

4 06 01 03* Kwas fluorowodorowy

5 06 01 04* Kwas fosforowy i fosforawy 

6 06 01 05* Kwas azotowy i azotawy 

7 06 02 01* Wodorotlenek wapniowy

8 06 02 03* Wodorotlenek amonowy

9 06 02 04* Wodorotlenek sodowy i potasowy
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10 06 03 11* Sole i roztwory zawierające cyjanki

11 06 03 13* Sole i roztwory zawierające metale ciężkie

12 06 03 15* Tlenki metali zawierające metale ciężkie

13 06 04 03* Odpady zawierające arsen 

14 06 04 04* Odpady zawierające rtęć 

15 06 04 05* Odpady zawierające inne metale ciężkie 

16 06 13 02* Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)

17 07 01 03*
Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i 

ciecze macierzyste

18 07 01 04*
Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste 

19 07 03 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste 

20 07 07 03*
Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i 

ciecze macierzyste.

21 07 07 04*
Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste.

22 09 01 04* Roztwory utrwalaczy

23 09 01 80* Przeterminowane odczynniki fotograficzne

24 14 06 01* CFC, HCFC, HFC

25 14 06 02*
Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

26 14 06 03* Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników

27 15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych 

lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)

28 16 01 14*
Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne 

substancje

29 16 03 03* Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne

30 16 03 05* Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne

77



31 16 05 06*

Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny 

chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych

32 16 05 07*
Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje 

niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)

33 16 05 08*
Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki chemiczne)

34 18 01 06*
Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

35 18 02 05*
Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

B Odpady inne niż niebezpieczne i obojętne.

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu

1 03 02 99 Inne niewymienione odpady

2 03 03 99 Inne niewymienione odpady

3 06 01 99 Inne niewymienione odpady

4 06 02 99 Inne niewymienione odpady

5 06 03 14 Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13

6 06 03 16 Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15

7 06 03 99 Inne niewymienione odpady

8 06 04 99 Inne niewymienione odpady

9 06 06 99 Inne niewymienione odpady

10 06 07 99 Inne niewymienione odpady

11 06 08 99 Inne niewymienione odpady

12 06 11 99 Inne niewymienione odpady

13 06 13 99 Inne niewymienione odpady

14 07 01 99 Inne niewymienione odpady
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15 07 02 99 Inne niewymienione odpady

16 07 03 99 Inne niewymienione odpady

17 07 07 99 Inne niewymienione odpady

18 08 03 99 Inne niewymienione odpady

19 10 02 81 Odpadowy siarczan żelazawy

20 09 01 99 Inne niewymienione odpady

21 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

22 15 01 03 Opakowania z drewna

23 15 01 04 Opakowania z metali

24 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe

25 15 01 07 Opakowania ze szkła

26 16 01 15 Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14*

27 16 08 01
Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd, 

platynę

28 16 08 03
Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki 

inne niż wymienione w 16 08 02

29 16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80

30 16 03 06 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80

31 16 05 09
Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 

05 08

32 18 01 07
Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 

18 01 06

33 18 02 06
Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 

18 02 05

II.D.2.  Oznaczenie  miejsca  i  obszaru  prowadzenia  działalności  w  zakresie  zbierania 
i transportu odpadów.

POCH  S.A.  prowadzi  działalność  związaną  ze  zbieraniem  odpadów  na  terenie  zakładu, 
a działalność związaną z transportem odpadów na obszarze kraju.
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II.D.3 Miejsce i sposób oraz rodzaj magazynowanych odpadów wraz z opisem dalszego 
zagospodarowania odpadów.

a) magazynowanie odpadów:

Zbierane  odpady  magazynowane  są  selektywnie  w  szczelnych,  zamykanych  kontenerach. 
Odpady magazynowane są w wyznaczonym, utwardzonym i  zadaszonym miejscu.  Jest  to 
teren  ogrodzony  i  zabezpieczony  przed  dostępem  osób  nieupoważnionych.  Magazyn 
wyposażony  jest  w  sorbenty  do  zbierania  ewentualnych  wycieków.  Pomieszczenia 
wyposażone  są  w  podłoże  betonowe  zmywalne,  oraz  podłączone  są  do  kanalizacji 
przemysłowej. Obowiązują następujące zasady:

a)  przyjęte  do  magazynu  chemikalia  są  przechowywane  w  wyznaczonych  przez 
pracownika magazynowego miejscach,
b) przechowywane w magazynie chemikalia są oznakowane za pomocą przywieszek z 
podaniem nazwy chemikaliów identyfikujących daną substancję,
c) chemikalia zakwalifikowane jako nie nadające się do odzysku lub unieszkodliwienia 
wewnątrz  firmy oznakowane w sposób jednoznaczny jako  odpady przeznaczone  do 
przekazania do wyspecjalizowanej firmy zewnętrznej.

b)sposób dalszego gospodarowania odpadem: 
Po  zgromadzeniu  odpowiedniej  ilości  odpady  przekazywane  są  do  odzysku  odbiorcy 
zewnętrznemu posiadającemu stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju 
odpadami.
II.D.4. Sposób i środki transportu odpadów.

W zakładzie do transportu odpadów jest wykorzystywane 12 pojazdów ciężarowych o masie 
do 3,5t. Pojazdy te są przystosowane i wykorzystywane do transportu chemikaliów. Kierowcy 
posiadają  właściwe  przeszkolenie  i  wiedzę  w  zakresie  transportu  substancji  chemicznych, 
w tym niebezpiecznych. 

II.D.5. Dodatkowe warunki prowadzenia działalności w zakresie zbierania i transportu 
odpadów.

Odpady  w  trakcie  transportu  i  zbierania  magazynowane  będą  selektywnie  w  sposób 
zapewniający spełnienie wymagań ochrony życia, zdrowia oraz ochrony środowiska. 

III. Warunki wprowadzania gazów i pyłów do powietrza.

III.1. Urządzenia ochrony powietrza.

Urządzenia ograniczające emisję substancji zanieczyszczających do powietrza znajdują się przy 

18  źródłach  emisji  przedstawionych  poniżej.  W  instalacjach  pracujących  w  oddziałach 

produkcyjnych zastosowane  są  różnej  konstrukcji  absorbery zraszane  wodą  albo  roztworem 

absorpcyjnym  o  odpowiednim  składzie.  Skuteczność  absorpcji  jest  zróżnicowana  i  wynosi 

od  55  %  do  blisko  100  %.  Najwyższa  skuteczność  redukcji  osiągana  jest  w  absorberach 

z wypełnieniem komórkowym do oczyszczania powietrza z chlorowodoru w drodze absorpcji 

w środowisku alkalicznym oraz w przypadku usuwania fluorowodoru w absorberze zraszanym 

wodą.
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Lp
Nr 

emitora

Nr 

urządzenia

Rodzaj 

urządzenia
Technologia Absorbent

Substancja 

pochłaniana

Skuteczn

ość

1
5 - 2

5 - 3
6551482

Płuczka;  1 

stopień

Glinu chlorek

Lapex

Wapnia 

chlorek 

Magnezu 

chlorek 

Manganu 

chlorku  4 

hydrat

Żelaza 

chlorek

woda
chlorowodór 

kwas octowy

99,97

82,6

2 5 - 6 XX
Płuczka;  1 

stopień

Amonu 

molibdenian 4 

hydrat

Sodu 

molibdenian 2 

hydrat

woda amoniak 98,2

3 5 - 9 6551477
Płuczka;  1 

stopień

Tymoloftaleni

na

Fenoloftaleina

woda

kwas octowy

metanol

fenol

98,2

65,5

83,3

4 5 – 19 6551453
Komórkow

y; 3 stopnie

Cyna, związki 

cyny

NaOH

mocznik

Chlor, 

chlorowodór

99,7

99,7
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Lp
Nr 

emitora

Nr 

urządzenia

Rodzaj 

urządzenia
Technologia Absorbent

Substancja 

pochłaniana

Skuteczn

ość

5 5 – 20 4733543
Komórkow

y; 3 stopnie

Błękit 
bromotymolo
wy
Bromoetan  
Czerwień 
obojętna 
Eozyna
Oranż 
ksylenolowy
Purpura 
bromokrezolo
wa  Purpura 
m-krezolowa 
Zieleń 
bromokrezolo
wa

woda

mocznik

NaOH

brom

bromowodór

chlorowodór

kwas octowy

metanol

toluen

91,6

91,6

99,7

53,2

57,6

61,4

6 7 - 1 XI
Komórkow

y; 3 stopnie

Amonu 
diwodorofosf
oran 
Di-amonu 
wodorofosfor
an 
Potasu 
heksachloropl
atynian (IV)

kwas 

fosforowy

amoniak

ditlenek azotu

95,6

56,3

7 7 - 9 IX
Wykraplacz

; 1 stopień

Potasu 

wielosiarczek
KOH

siarkowodór

ditlenek siarki

77,32

82,3

8
8 - 1

8 - 3
XII

Komórkow

y; 4 stopnie

Kwas 

fluorowodoro

wy

woda fluorowodór 99,79

9 8 - 6 XVa
Komórkow

y; 3 stopnie

Amonu 

fluorek

Kwas 

fluoroborowy

Potasu 

wodorodifluor

ek

woda

amoniak

fluorowodór

metanol

91,71

75,0

65,5
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Lp
Nr 

emitora

Nr 

urządzenia

Rodzaj 

urządzenia
Technologia Absorbent

Substancja 

pochłaniana

Skuteczn

ość

10 8 - 8 XVb
Komórkow

y; 3 stopnie

Potasu fluorek

Potasu 

fluoroboran

Potasu 

fluorokrzemia

n

Sodu fluorek

Sodu 

fluoroboran

NaOH
fluorowodór

metanol

80,31

73,2

11 9 - 3 VIa
Komórkow

y; 1 stopień

Palladu 

chlorek
NaOH

amoniak

ditlenek azotu

chlor

chlorowodór

98,1

65,6

87,6

99,9

12 9 - 6 2952077

Komórkow

y; 3 stopnie 

(2st 

opnie 

kwaśne,  1 

alkaliczny)

Srebra azotan

Sodu selenin

woda

węglan 

sodu

ditlenek azotu 99,7
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Lp
Nr 

emitora

Nr 

urządzenia

Rodzaj 

urządzenia
Technologia Absorbent

Substancja 

pochłaniana

Skuteczn

ość

13 9 - 8 V

Scruber 

wielopółko

wy

Ciecz 

probiercza nr 

3

Cynku 

selenien

Kwas 

chloroplatyno

wy

Kwas 

chlorozłotowy

Litu chlorek

Palladu 

chlorek

Potasu 

cyjaniozłocin

Złoto - odzysk

NaOH

amoniak

ditlenek azotu

chlor

chlorowodór

82,6

58,2

83,7

94,3

14
9 - 9

9 - 23
VIII

Komórkow

y; 3 stopnie 

(2st. alk., 1 

kwaśny)

Wyżarzanie 

odpadów 

metali 

szlachetnych

NaOH

HNO3

amoniak

ditlenek azotu

98,1

55,5

15 9 - 11 IV
Płuczka; 3 

stopnie

Potasu 

cyjanozłocin

KOH lub 

NaOH
cyjanowodór 99,9

III.2. Źródła emisji niezorganizowanej 

Źródłami emisji niezorganizowanej są:

− zbiorniki magazynowe na surowce płynne, usytuowane na zewnątrz obiektów,
− niektóre operacje technologiczne, laboratorium.

Emisja niezorganizowana występuje na przykład przy napełnianiu jak również myciu różnych 
pojemników.  Napełnianie  beczek,  kanistrów,  odbywa  się  z  cystern  na  terenie  magazynu 
surowców  i  pakowni.  Mycie  beczek  i  innych  pojemników  odbywa  się  na  oddziałach, 
najczęściej w wentylowanych pomieszczeniach, jak również w zmywalni.

Emisja niezorganizowana występuje przy napełnianiu aparatów destylacyjnych (2 sztuki) 
rozcieńczonym kwasem fluorowodorowym (52 – 56 %). Proces ten trwa 15 minut, a objętość 
kwasu fluorowodorowego wynosi 150 litrów jednorazowo. W pozostałych operacjach emisja 
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niezorganizowana została wyeliminowana przez zastosowanie ssawek do odciągania gazów 
z fluorowodorem, które potem kierowane są do dwóch aparatów absorpcyjnych.

W  zakładowym  laboratorium  w  Dziale  Rozwoju  prowadzone  są  procesy  badawcze 
syntezy produktów. Wielkość emisji jakościowej i ilościowej z laboratorium jest praktycznie 
nieoznaczalna.  Ponadto  z  uwagi  na  specyfikę  ilościową  prowadzonych  procesów  należy 
uznać, iż emisja substancji zanieczyszczających ma charakter śladowy.

III.3.  Sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska w zakresie  ochrony 
powietrza:

Zastosowane  rozwiązania  techniczne  i  sposoby  prowadzenia  instalacji  zapewniają 

spełnienie  wymagań najlepszej  dostępnej  techniki  i  osiąganie  wysokiego stopnia  ochrony 

środowiska. Należą do nich:

• stosowanie urządzeń absorbcyjnych,
• wykorzystywanie dla potrzeb uzyskania energii cieplnej ekologicznego paliwa gazowego,
• stosowanie  nowoczesnych,  zaawansowanych  technik  pozwalających  na  ograniczenie 

jednostkowego  zużycia  surowców  i  mediów,  co  bezpośrednio  przekłada  się  na 
ograniczenie ilości emitowanych zanieczyszczeń,

• posiadanie  przez  zakład  wdrożonego  systemu  zarządzania  środowiskiem  zgodnego  z 
normą PN-EN ISO 4001.

III.4.  Parametry  wprowadzania  do  środowiska  substancji  i  energii  w  warunkach 

normalnego funkcjonowania instalacji. Wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza 

III.4.1. Rodzaje i ilości substancji dopuszczonych do wprowadzania do powietrza oraz 
warunki wprowadzania ich do powietrza w trakcie normalnej eksploatacji instalacji, 

III.4.1.1. Instalacje IPPC

Nr 
emitora 

do 
analizy

Ozn. 
emitor

a
Źródło emisji

Parametry 
emitora

Wysok
ość
(m)

Średnica
(m)

Substancja
zanieczyszczająca

Emisja
 dopuszcza
lna (kg/h)

E1 3 – 1

Produkcja kwasu szczawiowego, 
szczawianów,octanów, sodu 
pirofosforanu, metaloftaleiny, 
tymoloftaleksonu, związków wapnia i 
żelaza, żelu krzemionkowego i 
związków pokrewnych

12 0,6

Ditlenek azotu 0,00375
Kwas octowy 0,25000
Metanol 0,58333
Amoniak 0,27000
Pył zawieszony PM10 0,02500

E2 3 – 2
Produkcja amonu azotanu i związków 
pokrewnych, produkcja 
HIGROSORBu

6 0
Amoniak 0,03675
Pył zawieszony PM10 0,00088
Chlorowodór 0,00008
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Nr 
emitora 

do 
analizy

Ozn. 
emitor

a
Źródło emisji

Parametry 
emitora

Wysok
ość
(m)

Średnica
(m)

Substancja
zanieczyszczająca

Emisja
 dopuszcza
lna (kg/h)

E3 3 – 3
Produkcja wapnia azotanu i 
związków pokrewnych, produkcja 
roztworów buforowych

12 0,5
Chlorowodór 0,01500
Formaldehyd 0,00025
Ditlenek azotu 0,00938

E4 5 – 1 Produkcja potasu chloranu i 
związków pokrewnych 6 0,5 Chlorowodór 0,03000

E5 5 – 2
Produkcja glinu chlorku, wapnia 
chlorku i związków pokrewnych, 
produkcja Lapexu

6 0,5
Chlorowodór 0,00023

Kwas octowy 0,00402

E6 5 – 3
Produkcja chlorków: glinu, magnezu, 
manganu, wapnia żelaza i związków 
pokrewnych

7 0,35 Chlorowodór 0,00119

E7 5 – 4
Produkcja skrobii rozpuszczalnej, 
produkcja żelaza chlorku i związków 
pokrewnych

7 0,5
Metanol 0,12500

Pył zawieszony PM10 0,12500

E8 5 – 6
Produkcja amonu molibdenianu i 
sodu molibdenianu oraz związków 
pokrewnych

8 0,5
Amoniak 0,00077
Molibden, związki 
rozp. 0,01208

E9 5 – 7
Produkcja glinu chlorku, kadm 
metalicznego i związków 
pokrewnych

7 0,5

Chlorowodór 0,09600
Kadm 0,01000
Metanol 2,08333
Kwas octowy 1,03125

E10 5 – 8 Produkcja kwasu PTS – 50 7 0,5

Ditlenek siarki 0,30000
Toluen 0,04808
Butan-1-ol (alk. 
butylowy) 0,17273

E11 5 – 9 Produkcja tymoloftaleiny i 
fenoloftaleiny 7 0,2

Węglowodory 
aromatyczne 0,92167

Kwas octowy 0,00150
Metanol 1,62438
Fenol 0,00693

E12 5 – 10

Produkcja aniliny chlorku, 
difenyloaminy, etanoloaminy i 
związków pokrewnych, produkcja 
rtęci metalicznej, produkcja  SAWID-
u

7 0,2

Anilina 0,00172
Dietyloamina 0,01000
Ditlenek azotu 0,02967
Rtęć 0,02000
Toluen 0,13301
Węglowodory 
alifatyczne 0,05000

E13 5 – 14 Produkcja związków amonu 9 0,5 Amoniak 0,02717
Metanol 0,01786

E14 5 – 15 Produkcja cyny siarczanu i związków 
pokrewnych 8 0,5 Metanol 0,02013
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Nr 
emitora 

do 
analizy

Ozn. 
emitor

a
Źródło emisji

Parametry 
emitora

Wysok
ość
(m)

Średnica
(m)

Substancja
zanieczyszczająca

Emisja
 dopuszcza
lna (kg/h)

E15 5 – 16

Produkcja antyelektrostatykiów, 
produkcja chlorku antymonu i baru 
oraz związków pokrewnych, 
produkcja katalizatorów, produkcja 
Akaduru

7 0,5

Epichlorohydryna 0,13333
Chlorowodór 0,33333
Ditlenek azotu 0,33542
Cykloheksanon 0,04167
Toluen 0,21429
Ksylen 0,43750
Ditlenek siarki 0,13158

E16 5 – 17

Produkcja acetanilidu, wody 
amoniakalnej, n-amylu octanu, 
batofenantroliny, 1,10-fenantroliny, i 
związków pokrewnych, produkcja 
Kupralu i Mureksydu

8 0,5

Bezwodnik octowy 0,01800
Amoniak 0,06000
Kwas octowy 0,00001
Benzen 0,37500
Węglowodory 
alifatyczne 0,25000

Substancje smołowe 0,18750
Chloroform 0,78947
Chlorowodór 0,00480
Disiarczek węgla 0,00643
Aceton 3,95833
Metanol 0,09438

E17 5 – 18 Produkcja dwupirydylu, eteru 
naftowego i związków pokrewnych 6 0,2

Pirydyna 0,00259
Węglowodory 
alifatyczne 1,00000

E18 5 – 19 Produkcja chlorków i tlenków cyny 7,6 0,45 Chlorowodór 0,00067
Chlor 0,00012

E19 5 – 20

Produkcja błękitu bromotymolowego, 
czerwieni obojętnej, eozyny, oranżu 
ksylenolowego, purpury 
bromokrezolowej i m-krezolowej, 
zieleni bromokrezolowej, produkcja 
bromoetanu i związków pokrewnych

7 0,5

Kwas octowy 0,29250
Toluen 0,01930
Metanol 0,11130
Bromowodór 0,05523
Formaldehyd 0,00150
Aceton 0,09500
Brom 0,08652
Chlorowodór 0,00237
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Nr 
emitora 

do 
analizy

Ozn. 
emitor

a
Źródło emisji

Parametry 
emitora

Wysok
ość
(m)

Średnica
(m)

Substancja
zanieczyszczająca

Emisja
 dopuszcza
lna (kg/h)

E20 5 – 21

Produkcja błękitu 
metylotymolowego, czerwieni 
chlorofenolowej, czerwieni 
krezolowej, eozyny, fioletu 
pirokatechinowego, oranżu 
metylowego, purpury 
bromokrezolowej, odczynników 
Karola Fischera, Folina i Ciocalteu’a, 
produkcja soli sodowej, cyny 
fluoroboranu, sodu cynianu i 
związków pokrewnych

6 0,2

Pył zawieszony PM10 0,01429
Fluorowodór 0,02693
Chlorowodór 0,01716
Chlorofenol 0,00190
Krezol 0,01088
Benzen 0,00396
Octan etylu 0,01458
Ditlenek siarki 0,00090
Brom 0,00038
Kwas octowy 2,00000
Toluen 0,25000
Metanol 0,29375
Pirydyna 0,01611

E21 7 – 1

Produkcja amonu diwodorofosforanu, 
di-amonu wodorofosforanu, potasu 
heksachloroplatynianu i związków 
pokrewnych

10 0,4

Amoniak 0,01018
Ditlenek azotu 0,02076
Chlorowodór 0,00314
Chlor 0,15500

E22 7 – 2 Produkcja sodu diwodorofosforanu i 
związków pokrewnych 9 0,35 Metanol 6,25000

E23 7 – 3 Produkcja di-sodu wodorofosforanu i 
związków pokrewnych 9 0,35 Metanol 3,33333

E24 7 – 4 Produkcja sodu nitroprusydku 10 0,35 Ditlenek azotu 3,19951
Metanol 11,25000

E25 7 – 6 Produkcja amonu mrówczanu, amonu 
octanu i związków pokrewnych 9 0,3 Amoniak 0,31250

Kwas octowy 0,20344

E26 7 – 7
Produkcja sodu siarczanu, sodu 
węglanu, żelaza fosforanu i zw. 
pokrewnych

7 0,45x0,25 
(0,34) Metanol 0,31250

E27 7 – 8 Produkcja cyny metalicznej i jej 
związków oraz związków kobaltu 5 0,35x0,55 

(0,44)

Bizmut 0,00364
Cyna 0,01000
Kadm 0,00727
Metanol 0,20833
Ditlenek azotu 0,09083
Chlorowodór 0,12900

E28 7 – 9 Produkcja potasu wielosiarczku i 
związków pokrewnych 6 0,2

Tlenek węgla 0,60000
Siarkowodór 0,04536
Ditlenek siarki 0,07080

E29 7 – 11 Produkcja cynku stearynianu i 
związków pokrewnych 8 0,5 Cynk (cynku 

stearynian)* 0,00667

E30 7 – 12 Produkcja cynku azotanu i związków 
pokrewnych 8 0,5 Cynk (cynku azotan)* 0,01563

E31 7 – 13 Rozlewanie kwasów i zasad 8 0,5 Kwas siarkowy 0,02286
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Nr 
emitora 

do 
analizy

Ozn. 
emitor

a
Źródło emisji

Parametry 
emitora

Wysok
ość
(m)

Średnica
(m)

Substancja
zanieczyszczająca

Emisja
 dopuszcza
lna (kg/h)

E32 7 – 14 Produkcja potasu sodu węglanu i 
związków pokrewnych 8 0,35x0,55 

(0,44) Metanol 0,01042

E33 7 – 15 Rozlewanie kwasu solnego 8 0,5 Chlorowodór 0,02355

E34 8 – 1 Produkcja kwasu fluorowodorowego 
i związków pokrewnych 7 0,15 Fluor (fluorowodór) 0,00097

E35 8 – 3 Produkcja kwasu fluorowodorowego 
i związków pokrewnych 6 0,35x0,55 

(0,44) Fluor (fluorowodór) 0,00097

E36 8 – 6

Produkcja amonu fluorku, kwas 
fluoroborowego, potasu 
wodorodifluorku i związków 
pokrewnych

6 0,5

Amoniak 0,01036
Fluor (fluorowodór) 0,06510

Metanol 0,03594

E37 8 – 7

Produkcja potasu fluoroboranu, 
potasu fluorokrzemianu , sodu 
fluorku,  sodu fluoroboranu i 
związków pokrewnych

10 0,5

Metanol 1,00000

Fluor (fluorek sodu) 0,13000

E38 8 – 8

Produkcja potasu fluorku, potasu 
fluoroboranu, potasu 
fluorokrzemianu, sodu fluorku, sodu 
fluoroboranu i związków pokrewnych

8 0,15

Metanol 0,08375

Fluor (fluorowodór) 0,00861

E39 9 – 1 Produkcja sodu octanu i związków 
pokrewnych 14 0,5 Kwas octowy 0,42000

E40 9 – 2 Produkcja sodu octanu i związków 
pokrewnych 14 0,35 Kwas octowy 0,55333

E41 9 – 3 Produkcja palladu chlorku i 
związków pokrewnych 14 0,5

Amoniak 0,00045
Chlor 0,04551
Chlorowodór 0,00001
Ditlenek azotu 0,00200

E42 9 – 6 Produkcja srebra azotanu, sodu 
seleninu i zw. pok. 12 0,3 Ditlenek azotu 0,21076

E43 9 – 8 

Produkcja cieczy probierczej nr 3, 
cynku seleninu, kwasu 
chloroplatynowego, kwasu 
chlorozłotowego, litu chorku, palladu 
chlorku, potasu cyjanozłocinu i 
związków pokrewnych, odzysk złota

14 0,45x0,25 
(0,34)

Ditlenek azotu 0,03945
Chlorowodór 0,91200
Chlor 0,00711

Amoniak 0,00057

E44 9 – 9 Wyżarzanie odpadów metali 
szlachetnych 14 0,5 Ditlenek azotu 0,06602

Amoniak 0,00007

E45 9 – 11 Produkcja potasu cyjanozłocinu i 
związków pokrewnych 14 0,5 Cyjanowodór 0,00006

Ditlenek siarki 0,01675

E46 9 – 12
Produkcja trietanoloaminy 
chlorowodorku i związków 
pokrewnych

15 0,3 Metanol 0,52817
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Nr 
emitora 

do 
analizy

Ozn. 
emitor

a
Źródło emisji

Parametry 
emitora

Wysok
ość
(m)

Średnica
(m)

Substancja
zanieczyszczająca

Emisja
 dopuszcza
lna (kg/h)

E47 9 – 14
Produkcja miedzi chlorku, miedzi 
octanu, sodu glinianu i związków 
pokrwenych

14 0,35
Chlorowodór 0,01875
Kwas octowy 0,07125
Pył zawieszony PM10 0,03000

E48 9 – 16 Wyżarzanie odpadów srebrowych 14 0,5 Ditlenek azotu 0,49936

E49 9 – 17 Produkcja srebra DDTK 14 0,35x0,55 
(0,44)

Ditlenek azotu 0,00013
Ditlenek siarki 0,00028

E50 9 – 18
Produkcja baru seleninu, sodu 
wodoroseleninu i związków 
pokrewnych

14 0,5 Ditlenek azotu 0,38367

E51 9 – 20 Spalanie gazu (podgrzewanie 
reaktora) 13 0,35

Ditlenek azotu 0,00166
Ditlenek siarki 0,00010
Tlenek węgla 0,00047
Pył 0,00002

E52 9 – 23 Wyżarzanie odpadów metali 
szlachetnych 14 0,5 Ditlenek azotu 0,06602

Amoniak 0,00007

E53 9 – 24 Produkcja magnezu stearynianu i zw. 
pokrewnych 13 0,5 Pył (magnezu 

stearynianu) 0,00083

III.4.1.2. Instalacje powiązane z instalacją IPPC

Nr 
emitora 

do 
analizy

Ozn. 
emitora Źródło emisji

Parametry emitora

Wysokość
(m)

Średnica
(m)

Substancja
zanieczyszczająca

Emisja
 dopuszcz

alna 
(kg/h)

E54 LK – 1

Pakownia – pakowanie i rozlewanie 
produktów

8,5 0,4 Amoniak 0,04100
Chloroform 0,02401
Fenol 0,00299
Chlorowodór 0,00302
Toluen 0,02502
Trójchloroetylen 0,03398
Czterochloroetylen 0,07200

III.4.1.3. Instalacje pomocnicze
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Nr 
emitora 

do 
analizy

Ozn. 
emitora Źródło emisji

Parametry emitora

Wysokość
(m)

Średnica
 (m)

Substancja Standardy 
emisyjne * 

(mg/m3 )

E55 K1 Spalanie gazu w kotle gazowym o 
mocy 0,98 MWt 9 0,35

Ditlenek azotu
150

Ditlenek siarki 35
Pył

5

E56 K2 Spalanie gazu w kotle gazowym o 
mocy 0,98 MWt 9 0,35

Ditlenek azotu
150

Ditlenek siarki 35
Pył

5

E57 K3 Spalanie gazu w kotle gazowym o 
mocy 1,3 MWt (planowany) 11 0,4

Ditlenek azotu
150

Ditlenek siarki 35
Pył

5

*przy zawartości 3% tlenu w gazach odlotowych

III.5. Roczna wielkość emisji substancji do powietrza z poszczególnych instalacji:

III.5.1. Instalacje IPPC

Lp. Zanieczyszczenie Nr CAS
Dopuszczalna emisja roczna

(Mg/rok)
1 Aceton 67-64-1 0,39200
2 Amoniak 7664-41-7 0,59977
3 Anilina 62-53-3 0,00010
4 Benzen 71-43-2 0,02100
5 Bezw. kwasu octowego 108-24-7 0,00030
6 Bizmut 7440-69-9 0,00004
7 Brom 7726-95-6 0,00200
8 Bromowodór 10035-10-6 0,00300
9 Alkohol butylowy 71-36-3 0,03400
10 Chlor 7782-50-5 0,01100
11 Epichlorohydryna 106-89-8 0,00100
12 Chlorofenol 25167-80-0 0,00020
13 Chloroform 67-66-3 0,11028
14 Chlorowodór 7647-01-0 0,08061
15 Cyjanowodór 74-90-8 0,000003
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Lp. Zanieczyszczenie Nr CAS
Dopuszczalna emisja roczna

(Mg/rok)
16 Cykloheksanon 108-94-1 0,00200
17 Cyna 7440-31-5 0,00060
18 Cynk 7440-66-6 0,00600
19 Dimetyloamina 124-40-3 0,00200
20 Dwusiarczek węgla 75-15-0 0,00040
21 Dwutlenek azotu 10102-44-0 1,93037
22 Dwutlenek siarki 7446-09-5 0,20318
23 Fenol 108-95-2 0,00029
24 Fluor 7782-41-4 0,14900
25 Formaldehyd 50-00-0 0,00020
26 Kadm 7440-43-9 0,00100
27 Krezol 1319-77-3 0,00020
28 Ksylen 1330-20-7 0,00500
29 Kwas octowy 64-19-7 0,42100
30 Metanol 67-56-1 6,67600
31 Molibden rozp. 7439-98-7 0,00090
32 Octan etylu 141-78-6 0,00140
33 Pirydyna 110-86-1 0,01900
34 Pył zawieszony PM10 - 0,04040
35 Rtęć 7439-97-6 0,00040
36 Siarkowodór 7783-06-4 0,00450
37 Substancje smołowe - 0,00500
38 Tlenek węgla 630-08-0 0,23061
39 Toluen 108-88-3 0,13525
40 Węglowodory alifatyczne - 0,04400
41 Węglowodory aromatyczne - 0,05500

III.5.2.Instalacje powiązane z IPPC i instalacje pomocnicze

Lp. Zanieczyszczenie Nr CAS
Dopuszczalna emisja roczna

(Mg/rok)
Dział konfekcjonowania

1 Amoniak 7664-41-7 0,00123
2 Chloroform 67-66-3 0,00072
3 Fenol 108-95-2 0,00001
4 Chlorowodór 7647-01-0 0,00015
5 Toluen 108-88-3 0,00075
6 Trójchloroetylen 79-01-6 0,00050
7 Czterochloroetylen 127-18-4 0,00036

 Pracownia nalewów
1 Kwas siarkowy 7664-93-9 0,00229
2 Chlorowodór 7647-01-0 0,00024

 Instalacja spalania gazu dla potrzeb ogrzewania reaktorów
1 Ditlenek azotu 10102-44-0 0,00033
2 Ditlenek siarki 7446-09-5 0,00002
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Lp. Zanieczyszczenie Nr CAS
Dopuszczalna emisja roczna

(Mg/rok)
3 Tlenek węgla 630-08-0 0,00009
4 Pył zawieszony PM10 - 0,000004

. Kotłownia
1 Ditlenek azotu 10102-44-0 2,18730
2 Ditlenek siarki 7446-09-5 0,13680
3 Tlenek węgla 630-08-0 0,61530
4 Pył zawieszony PM10 - 0,02560

IV.Warunki odprowadzania ścieków.

Z instalacji IPPC nie są odprowadzane ścieki przemysłowe do środowiska i do kanalizacji 
innych podmiotów. Wody chłodnicze krążą w obiegu zamkniętym. Natomiast ścieki bytowe i 
wody  roztopowe,  które  wprowadzane  są  do  miejskich  urządzeń  kanalizacyjnych  nie  są 
ściekami z instalacji IPPC.

V. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku.

Dopuszczalny równoważny poziom hałasu „A” mogącego przenikać do środowiska 
w rozumieniu  terenów zabudowy  mieszkaniowej jednorodzinnej w wysokości:

LAeqD  50 dB
LAeqN 40 dB

VI.Wymagane  działania,  w  tym  środki  techniczne  mające  na  celu  zapobieganie  lub 
ograniczanie emisji. Sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako 
całości.

Dokumenty referencyjne BREF opracowane przez TWG EIPPCB w Sewilli, które mają 
zastosowanie do działalności wytwórczej POCH S.A.

• Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste 
Gas Treatment / Management Systems in the Chemical Sector (CWW)BREF; luty 2003,

• Draft Reference Document on Best Available Techniques for the Production of Speciality 
Inorganic Chemicals (SIC) Final Draft; kwiecień 2006,

• Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Organic Fine 
Chemicals (OFC) BREF; grudzień 2005,

• Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Organic Fine 
Chemicals (OFC) BREF; grudzień 2005.

Polskie dokumenty referencyjne:
Z opracowanych przewodników do działalności POCH S.A. mają zastosowanie:
Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) Wytyczne dla Branży Chemicznej w Polsce Systemy 
Obróbki / Zarządzania Wodami i Gazami Odpadowymi w Sektorze Chemicznym
Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) Wytyczne dla Branży Chemicznej w Polsce Specjalne 
Chemikalia Nieorganiczne
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Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) Wytyczne dla Branży Chemicznej w Polsce Chemikalia 
organiczne głęboko przetworzone

Stosowanie  dokumentów  referencyjnych  (BREF)  w  zakresie  stosowania  najlepszych 
dostępnych technik w przedsiębiorstwie o profilu reprezentowanym przez POCH S.A. jest 
utrudnione  ze  względu  na  półlaboratoryjny  charakter  wielu  produkcji  i  niemożność 
zastosowania technik przyjętych do stosowania w zakładach chemii masowej. 

Rozproszenie ilościowe i jakościowe produkcji uniemożliwia uniwersalizację podejścia 
do  BAT  i  wyboru  jednej  uniwersalnej  techniki  ograniczenia  presji  na  środowisko,  co 
podwyższa  koszt  jednostkowy  każdego  działania  w  tym  zakresie.  Dlatego  też  w 
bezpośrednich analizach wielokrotnie należało rozważyć naruszenie stosowania BATNEEC w 
sytuacji prowadzenia produkcji niskotonażowej.

Pomimo powyższych zastrzeżeń, należy ocenić techniki stosowane w instalacjach POCH 
S.A. za spełniające warunki najlepszej dostępnej techniki, przy zastosowaniu indywidualnego 
podejścia do poszczególnych procesów realizowanych w zakładzie.

Specyfika  procesów  prowadzonych  w  POCH  S.A.  uniemożliwia  jednoznaczne 
odniesienie do poszczególnych dokumentów referencyjnych, a także zastosowanie jednolitych 
kryteriów identyfikacji najlepszej dostępnej techniki. Wynika to z kilku uwarunkowań:

− charakteru produkcji: produkcja szarżowa, prowadzona niejednokrotnie na skalę 
laboratoryjną lub półtechniczną,

− uniwersalności  części  instalacji:  dokumenty  referencyjne  najczęściej  dotyczą 
instalacji dedykowanych określonej technologii/procesowi jednostkowemu,

− nieciągłości procesu i nieregularności procesu: proces wytwórczy jest realizowany 
na  żądanie  w  dużym  odstępie  czasowym  między  jednym,  a  drugim  cyklem 
produkcyjnym,  co  powoduje  istotny  problem  interpretacyjny  w  zakresie 
wskaźników emisyjnych i in.

W  zakładzie  wdrożony  jest  Systemu  Zarządzania  Środowiskiem  zintegrowany  z 
Systemem  Zapewnienia  Jakości.  We  wszystkich  przedmiotowych  dokumentach 
referencyjnych (CWW, WT, OFC, SIC) SZŚ zajmuje poczesne miejsce jako istotny element 
stosowania najlepszych dostępnych technik w zarządzaniu. Fakt istnienia systemu i procedur 
regulujących zagadnienia aspektów środowiskowych również uznaje się za BAT. 

Zarządzanie systemowe dotyczy w przedsiębiorstwie:
− zarządzania jakością – Certyfikat ISO 9001:2000 – BVQI 2006,
− technologie przeznaczone dla przemysłu spożywczego – HACCP,
− technologie dla przemysłu farmaceutycznego – GMP
− zarządzanie środowiskiem – system zgodny z PN-EN ISO 14001 – system wdrożono, 

podlega nadzorowi i przeglądom łącznie z ISO 9001.

Wszystkie wymienione systemy zawierają komponentę środowiskową, która kwalifikuje 
zakład do spełnienia BAT w zakresie zarządzania środowiskiem.

Rozpatrując zapisy dokumentów 5 BREF SIC: “Generic  Best Avalaible  Techniques” 
oraz rozdziału 5 BREF OFC: “Best Avalaible Techniques” stosownie do poszczególnych 
procesów jednostkowych prowadzonych w toku produkcji  określonych asortymentów 
organicznych lub nieorganicznych można j  e  dnoznacznie wykazać spełnienie warunków   
prowadzenia procesów zgodnie z BAT.
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VII.  Zakres  i  sposób  monitorowania  procesów  technologicznych,  w  tym  pomiaru 
i ewidencjonowania wielkości emisji. 

VII.1. Monitoring procesów technologicznych i parametrów technicznych.

VII.1.1 Zakres monitoringu procesów technologicznych.

a) Monitoring efektywności wykorzystania zasobów.

Proponuje  się  prowadzenie  monitoringu  efektywności  wykorzystania  zasobów  w  postaci 
miesięcznych  rejestrów  ilości  zużywanych  surowców  i  wody  oraz  sprawdzenie 
wskaźnikowego  zużycia  surowców  z  danymi  obliczonymi  w  dokumencie  OPT  dla  5 
technologii o największym tonażu w okresie 6 miesięcy.

b) Monitoring efektywności wykorzystania energii.

Proponuje się prowadzenie miesięcznego rejestru ilości zużywanej energii elektrycznej i gazu 
oraz  półrocznego  wskaźnikowego  zużycia  tych  mediów  na  jednostkę  wyprodukowanego 
produktu.

c) Proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych.

Monitorowanie  procesu  produkcyjnego  prowadzone  jest  bezpośrednio  na  instalacji. 
Szczegółowy opis  monitorowania zawarto w procedurach Systemu Zarządzania Jakością  i 
Środowiskiem:
QP-08 - Sterowanie procesem produkcyjnym
QI-01-02  -  Nadzorowanie  i  aktualizacja  dokumentacji  technologicznej  OPT.W  każdym 
dokumencie OPT zawarty jest wykaz kontroli i badań, które muszą zostać wykonane w toku 
produkcji. 

d) Proponowane procedury monitorowania zużywanej wody.
Pomiar  ilości  ujmowanej  wody  dla  całego  zakładu  prowadzony  jest  poprzez  odczyt 
wodomierza głównego.

VII.2. Monitoring odpadów.

Zakład  winien  prowadzić  jakościową  i  ilościową  ewidencję  wszystkich  wytwarzanych 
odpadów, zgodnie z przyjętą klasyfikacją odpadów oraz listą odpadów niebezpiecznych. 

VII.3. Monitoring emisji gazów do powietrza.

Zakład zobowiązany jest do wykonywania pomiarów emisji na emitorach i dla substancji 
wymienionych poniżej w tabeli ze wskazaniem zasadniczej technologii, tj. technologii będącej 
źródłem emisji zanieczyszczeń o największym ładunku.
Pomiary  winny  być  wykonywane  z  częstotliwością  –raz  na  dwa  lata,  dla  technologii 
regularnie  powtarzającej  się.  Dla  pozostałych  niżej  wymienionych.  technologii,  których 
prowadzenie  uzależnione  jest  od  zapotrzebowania  na  dany produkt  -  pomiary winny być 
wykonywane w trakcie prowadzenia tej produkcji.
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Lp. Oznaczenie emitora
Monitorowane 

zanieczyszczenia
Technologia zasadnicza

1 5 – 2
Chlorowodór Glinu chlorek – r-r 25%
Kwas octowy Lapex

2 5 – 3 Chlorowodór Żelaza (III) chlorek cz.

3 5 – 6
Amoniak
Molibden

Sodu molibdenian 2·hydrat 

(ocz. + cz. + czda)

4 5 – 9

Kwas octowy
Węglowodory aromatyczne

Tymoloftaleina wsk.

Metanol
Fenol

Fenoloftaleina wsk.

5 5 – 19 Chlor
Chlorowodór

Cyny (II) chlorku 2·hydrat

6 5 – 20

Aceton Oranż ksylenolowy wsk.
Metanol
Bromowodór

Eozyna wsk.

Brom Purpura bromokrezolowa wsk. 
Chlorowodór Purpura m-krezolowa wsk. 
Kwas octowy
Toluen

Błękit bromotymolowy wsk.

7 7 – 1

Amoniak Amonu diwodorofosforan
Ditlenek azotu
Chlor
Chlorowodór 

Potasu  heksachloroplatynian 

(IV)

8 7 – 9 Ditlenek siarki
Siarkowodór

Potasu wielosiarczek

9 8 – 1 Fluor (fluorowodór)
10 8 – 3 Fluor (fluorowodór)

Kwas fluorowodorowy 4% cz.

11 8 – 6
Amoniak Amonu fluorek
Fluor (fluorowodór) Kwas fluoroborowy
Metanol Potasu wodorodifluorek

12 8 – 8 Fluor (fluorowodór)
Metanol

Potasu fluorek 2·hydrat.

13 9 – 3

Amoniak
Chlor
Chlorowodór
Ditlenek azotu

Palladu (II) chlorek bezwodny

14 9 – 6 Ditlenek azotu Sodu selenin sp cz. cz. ekstra

15 9 – 8

Amoniak
Chlorowodór
Ditlenek azotu

Palladu (II) chlorek bezwodny

Chlor Potasu cyjanozłocin

16 9 – 9
Amoniak
Ditlenek azotu

Wyżarzanie  odpadów  metali 

szlachetnych
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Lp. Oznaczenie emitora
Monitorowane 

zanieczyszczenia
Technologia zasadnicza

17 9 – 11
cyjanowodór
Ditlenek siarki

Potasu cyjanozłocin

18 9 – 23
Amoniak
Ditlenek azotu

Wyżarzanie  odpadów  metali 

szlachetnych

VII.4. Monitoring emisji ścieków.

Monitoring jakościowy ścieków przemysłowych prowadzony  co najmniej  1  raz w tygodniu 
odprowadzanych do miejskich urządzeń kanalizacyjnych obejmuje następujące wskaźniki: 

• odczyn pH, 
• BZT5, 
• ChZT, 
• zawiesiny ogólne, 
• żelazo ogólne, 
• glin, 
• chlorki, 
• siarczany, 
• kadm, 
• arsen, 
• bar, 
• bor, 
• chrom+6, 
• chrom ogólny, 
• cynk, 
• cyna, 
• kobalt, 
• miedź, 
• molibden, 
• ołów, 
• selen, 
• fenole lotne, 
• fosfor ogólny, 
• fluorki, 
• azot amonowy, 
• azot azotynowy.

. 

VII.5. Monitoring hałasu

Dla instalacji winny być przeprowadzone okresowe pomiary hałasu w środowisku w porze 
dziennej oraz w porze nocnej. Pomiary należy przeprowadzać raz na 2 lata. Pomiary winny 
być  wykonane  na  granicy  terenów  najbliższej  zabudowy  mieszkaniowej  w  oparciu  o 
obowiązujące w tym zakresie metodyki.
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VIII.Sposób  postępowania  w przypadku uszkodzenia  aparatury pomiarowej  służącej 
do monitorowania procesów technologicznych.
a) w trakcie rozruchu i wyłączenia

Nie określa się warunków emisji dla operacji rozruchu i wyłączenia pracy źródeł 
technologicznych, gdyż nie wpływa to na wzrost emisji w stosunku do wartości 
odnoszących się do nominalnych warunków pracy.
b). w przypadku awarii
Wystąpienie awarii na eksploatowanych instalacjach będzie skutkowało natychmiastowym 
wyłączeniem urządzeń instalacji i  nie będzie powodowało zwiększonej emisji substancji 
zanieczyszczających.

W przypadku uszkodzenia  aparatury pomiarowej  służącej  do monitorowania procesów 
technologicznych  należy  wstrzymać  produkcję  do  chwili  usunięcia  przyczyny  awarii, 
realizować pomiar przy użyciu legalizowanego sprzętu przenośnego lub przenieść proces do 
instalacji wyposażonej w sprawną aparaturę.

VIIIa.  Sposób  zapobiegania  występowaniu  i  ograniczaniu  skutków  awarii  oraz 
postępowania w przypadku wystąpienia awarii.

1. Do  środków  technicznych  zapewniających  zabezpieczenie  środowiska  przed  skutkami 
awarii w zakładzie należą:

•  stosowanie zabezpieczeń w miejscu magazynowania substancji niebezpiecznych (szczelne 
posadzki, zadaszenie),
 kontrola szczelności rurociągów do transportu substancji,
 monitorowanie zbiorników magazynowych substancji,
 wyposażenie pracowników w środki ochrony  osobistej, okresowe szkolenia pracowników, 
w  celu  zapoznania  się  z  zasadami  postępowania  z  poszczególnymi  substancjami  oraz 
postępowania w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych zagrożeń,
 nadzór nad prawidłowością przebiegu procesu produkcyjnego, przestrzeganiem przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instrukcji stanowiskowych.

2. Ograniczenie skutków awarii oraz postępowanie w trakcie ewentualnego jej wystąpienia 
należy  prowadzić  wg.  opracowanej  przez  zakład  instrukcji  postępowania  w  sytuacjach 
nadzwyczajnych,  gdzie  zostały  udokumentowane  i  zidentyfikowane  zagrożenia  mogące 
wystąpić w wyniku stosowania substancji niebezpiecznych jak: wyciek, pożar, wybuch.

Zakład  winien  posiadać  program  zapobiegania  awariom,  w  związku  z  obowiązkiem 
zgłoszenia  zakładu  jako  zakładu  zwiększonego  ryzyka  wystąpienia  poważnej  awarii  
przemysłowej ze względu na ilość substancji  niebezpiecznych magazynowanych na terenie  
zakładu.  W  celu  skutecznego  przeciwdziałania  nadzwyczajnym  zagrożeniom  środowiska  
w zakładzie  winien  istnieć  zorganizowany  system  organizacyjny.  Wykaz  i  zakres  zadań 
określonych komórek organizacyjnych Zakładu w zakresie ratownictwa chemicznego zawarty  
jest  w wytycznych postępowania  na  wypadek  zagrożenia  dla  zdrowia  i  życia  ludzi  i  dla  
środowiska opisanych w Planie ratownictwa chemicznego.  Działy produkcyjne i magazyny 
winny  być  wyposażone  są  w  sprzęt  przeciwpożarowy  oraz  awaryjny  sprzęt  ochrony  
indywidualnej.  Zakład posiada dwie stałe instalacje gaśnicze CO2,  których użytkownikiem 
jest  magazyn  handlowy.  Wyposażenie  poszczególnych  działów  produkcyjnych  i  
magazynowych wino odpowiadać szczegółowym wymaganiom dla danych stanowisk i jest na  
bieżąco określane przez dozór działów. Na terenie POCH S.A. wykorzystuje się okresowo ok.  
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30  urządzeń  zapobiegających  powstaniu  awarii  przemysłowej.  Ponadto  w  zakładzie 
wdrożono systemy zarządzania zgodne z normami ISO serii 9000 i 14000. 

3. W razie wystąpienia awarii przemysłowej powodującej zanieczyszczenie środowiska należy 
zgodnie  z  art.  264  ustawy  Prawo  ochrony  środowiska  powiadomić  właściwy  organ 
Państwowej  Straży  Pożarnej  i  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  środowiska  w 
Katowicach.

IX. Zobowiązuje się zakład do:

– Archiwizowania danych dotyczących monitoringu środowiska i kontroli eksploatacji 
instalacji ustalonych w punkcie VII. decyzji.

– Utrzymywania we właściwym stanie technicznym punktów służących do pomiarów 
kontrolnych emisji do powietrza zlokalizowanych zgodnie z normą PN-Z-04030-7/94.

– Przedkładania Wojewodzie Śląskiemu sprawozdań obejmujących:

• wyniki pomiarów emisji do powietrza w zakresie ustalonym  w terminie dwóch 
miesięcy od wykonania pomiarów oraz wielkości  emisji  rocznej ustalonej  na 
podstawie prowadzonej ewidencji w terminie do 31 dni po zakończeniu roku 
kalendarzowego.

– Sporządzenie szczegółowego sprawozdania (raportu) obejmującego realizację ustaleń 
niniejszej decyzji do 30.04.2012r.

– Sporządzenia  analizy  instalacji  w  przypadku  zmiany  w  najlepszych  dostępnych 
technikach, jeżeli wynikać to będzie z potrzeby dostosowania eksploatacji instalacji do 
zmian  przepisów  o  ochronie  środowiska  lub  gdy  nie  będzie  możliwe  znaczne 
zmniejszenie emisji  bez powodowania nadmiernych kosztów.

X. Oddziaływanie transgraniczne.

Eksploatacja instalacji nie powoduje transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

XI.Sposoby postępowania po zakończeniu eksploatacji instalacji.

W przypadku zakończenia działalności wszystkie obiekty i urządzenia instalacji winny 
być  zlikwidowane  zgodnie  z  wymogami  wynikającymi  z  aktualnych  w  dniu  likwidacji 
przepisów prawa budowlanego.

 Teren instalacji po jej likwidacji winien być zagospodarowany wg ustaleń z organem 
samorządowym.

XII. Termin ważności pozwolenia

Termin ważności pozwolenia ustala się do dnia 2 kwietnia 2017 roku.
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Uzasadnienie

POCH.  S.A  w  Gliwicach  przedłożył  wniosek  z  dnia  24  lipca  2006r.  znak 
PZ/NJ/JS/28/308/06  (wraz  z  późniejszymi  uzupełnieniami)  o udzielenie  pozwolenia 
zintegrowanego  dla  instalacji  znajdujących  się  na  terenie  zakładu  w  Gliwicach  przy 
ul. Sowińskiego 11.

Z tytułu w/w wniosku Spółka wniosła opłatę rejestracyjną na rzecz Ministra Środowiska 
w wysokości 11 875,50 PLN. 

Przedmiotowe  instalacje  (wymienione  w  pkt.  I.1.A)  zgodnie  z  z  pkt.  4  podpunktem 
1 i 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie 
rodzajów  instalacji  mogących  powodować  znaczne  zanieczyszczenie  poszczególnych 
elementów  przyrodniczych  albo  środowiska  jako  całości  (Dz.  U.  Nr  122,  poz.  1055), 
kwalifikuje  się  do  rodzajów  instalacji   mogących  powodować  znaczne  zanieczyszczenie 
poszczególnych  elementów  przyrodniczych  albo  środowiska  jako  całości.  Wobec  tego 
dla przedmiotowych instalacji wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego w trybie 
przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.  - Prawo ochrony środowiska (tekst  jednolity 
Dz. U. Z 2006r. Nr. 129, poz. 902 ze zm).

    Po przeanalizowaniu wniosku ustalono, że wszystkie części instalacji mogą być uznane 
za jedną techniczną całość.

Przedmiotowe  instalacje  (wymienione  w  pkt.  I.1.A) wytwarzają  przy  zastosowaniu 
procesów  chemicznych:  podstawowe  produkty  lub  półprodukty  chemii  organicznej 
i  nieorganicznej,  odczynniki  chemiczne,chemikalia  dla  przemysłu,  a  więc  zgodnie 
z  §2  ust  1  pkt.1  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2004r  w  sprawie 
określenia  rodzajów  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  oraz  
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia  
raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr. 257 poz. 2573 ze zm.)– przedsięwzięcia 
należało  uznać  za  mogące  znacząco  oddziaływać  na  środowisko,  dla  którego  obowiązek 
sporządzenia  raportu  o  oddziaływaniu  na  środowisko  wynika  z  przepisów  o  ochronie 
środowiska, a zatem organem właściwym do wydania niniejszej decyzji – na podstawie art. 
378 ust. 2 pkt. 1 cyt wyżej ustawy Prawo ochrony środowiska – jest wojewoda.

W toku postępowania, POCH S.A., złożyła wyjaśnienia i uzupełnienia przedmiotowego 
wniosku  przy  pismach:  z  20.10.2006r  znak  :NJ/JS/KS/440/06,  z  03.11.2006r  znak 
:PZ/NJ/JS/KS/472/06, z 01.12.2006r. znak JS/KS/529/06, z 28.12.2006r. znak JS/KS/580/06, 
z 25.01.2007r. znak JS/KS/046/07, z 20.03.2007r. znak JS-KS/139/07.

Przedmiotowy wniosek spełnia wymagania formalne określone w artykule 208 ustawy 
Prawo ochrony środowiska.

Po  analizie  informacji  podanych  we  wniosku  i  uzupełnienia  przedłożonych  przez 
wnioskodawcę uznano, że uzupełniony wniosek spełnia wymogi art. 184 oraz 210 cyt. wyżej 
ustawy prawo ochrony środowiska.

Wojewoda  Śląski  ogłoszeniem  z  7.08.2006r.  nr  ŚR-III-6618/PZ/126/2/06  publicznie 
poinformował  o zamieszczeniu  danych  o  wniosku  Spółki  POCH  S.A.,w  publicznie 
dostępnym wykazie, a także o możliwości wnoszenia uwag i wniosków w terminie 21 dni 
od ukazania  się  zawiadomienia.  Przedmiotowe  zawiadomienie  w  dniu  8.08.2006r. 
umieszczono na tablicy ogłoszeń i  stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 
oraz w pobliżu lokalizacji instalacji.W terminie 21 dni od ogłoszenia nie wniesiono żadnych 
uwag i wniosków do sprawy.
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8  grudnia  2006r.  zostały  przeprowadzone  oględziny  instalacji  objętej  wnioskiem. 
W  trakcie  oględzin  omówiono  szczegółowo  uwagi  do  wniosku  i  niezbędny  zakres  jego 
ponownego uzupełnienia (uzupełnienie z 28.12.2006r. znak JS/KS/580/06).

Prezydent Miasta Gliwice postanowieniem z 19 grudnia 2006r. Nr: ŚR-76600/84/06 oraz 
Wojewódzki  Inspektorat  Ochrony  Środowiska  pismem  z  21  września  2006r.  znak 
In.PZ/66/2545/2006/a.h.  zaopiniowali  pozytywnie  wniosek  o  udzielenie  pozwolenia 
zintegrowanego dla instalacji na terenie POCH w Gliwicach w zakresie gospodarki odpadami.

Zakład  POCH  S.A.  w  Gliwicach  nie  pobiera  wody  ze  źródeł  powierzchniowych 
i podziemnych, a korzysta z dostawy wody od operatora zewnętrznego - z sieci wodociągowej 
Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach, na podstawie zawartej 
umowy. W punkcie I.3.6 decyzji została podana ilość pobieranej wody wodociągowej.

W  punkcie I.4.  decyzji  została  opisana  gospodarka  wodno-ściekowa  Zakładu.  Ścieki 
bytowe,  ścieki  przemysłowe  oraz  wody opadowe  z  terenu  Zakładu  odprowadzane  są  do 
miejskich urządzeń kanalizacyjnych Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
w  Gliwicach,  na  podstawie  zawartej  umowy.  Ścieki  przemysłowe  odprowadzane  są  do 
kanalizacji  miejskiej  po oczyszczeniu w zakładowej oczyszczalni ścieków przemysłowych. 
Ze względu na to, iż ścieki z terenu Zakładu nie są wprowadzane bezpośrednio do środowiska 
nie określono warunków ich odprowadzania, natomiast w punkcie decyzji podano ich ilość, 
stan i skład, zgodnie z art. 211 ust. 2 pkt 3b ustawy Prawo ochrony środowiska. 

W pkt.  II. niniejszej decyzji zostały określone rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych 
do wytwarzania w ciągu roku z określeniem sposobu gospodarowania oraz miejsc i sposobu 
magazynowania.  Sposób  zagospodarowania  odpadów  jest  zgodny  z  wymogami  Ustawy 
o odpadach.  Sposób postępowania odpadami o kodach:  13 02 05* określa rozporządzenie 
Ministra Gospodarki i  Pracy z  dnia 4 sierpnia 2004 r.  w sprawie szczegółowego sposobu 
postępowania  z  olejami  odpadowymi (Dz.  U.  Nr.  192  poz.1968).Sposób  postępowania 
odpadami o kodach: 16 02 13*, 16 02 15*,16 02 14 określa ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o 
zużytym  sprzęcie  elektrycznym  i  elektronicznym(Dz.  U.  Nr.  180,  poz  1495).  Sposób 
postępowania odpadami o kodach 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 07 
określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005r. w sprawie 
szczegółowego  postępowania  z  odpadami  opakowaniowymi  (Dz.  U.  Nr.  219,  poz.1858).  
Rodzaje  odpadów oraz sposób postępowania z  odpadami,  które posiadacz odpadów może 
przekazać  osobom fizycznym określa  rozporządzenie  z  dnia  21  kwietnia  2006 r  Ministra 
Środowiska w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz może przekazywać osobom 
fizycznym  lub  jednostkom  organizacyjnym  niebędącym  przedsiębiorcami,  oraz 
dopuszczalnych  metod  ich  odzysku.  (Dz.  U.  Nr  75,  poz.  526).  Sposób  prowadzenia 
jakościowej i ilościowej ewidencji  odpadów,określa rozporządzenie Ministra Środowiska z 
dnia 14 lutego 2006 r.  w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji  
odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 213).
Sposób postępowania przy transporcie odpadów niebezpiecznych określa ustawa z dnia 28 
października 2002r. O przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr. 199, poz. 
1671), rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002r.  w sprawie kursów 
dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. Nr. 236, poz. 
1987), rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie świadectwa 
dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr. 237, 
poz. 2011), rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 października 2005r. w sprawie 
towarów niebezpiecznych, których przewóz podlega obowiązkowi zgłoszenia (Dz. U. NR. 
207, poz. 1734).
Ustalone w punkcje III.4. decyzji dopuszczalne ilości substancji dozwolone do wprowadzania 
do powietrza na poziomie wnioskowanym  przez zakład, przy zachowaniu parametrów miejsc 
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wprowadzania  substancji  do  powietrza  określonych  w  niniejszej  decyzji,  nie  powodują 
przekraczania  dopuszczalnych poziomów  stężeń  substancji  określonych w rozporządzeniu 
Ministra  Środowiska  z  dnia  6  czerwca  2002r.  w  sprawie  dopuszczalnych  poziomów 
niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu  
oraz  marginesów  tolerancji  dla  dopuszczalnych  poziomów  niektórych  substancji  
(Dz.  U.Nr  87,  poz.796)  oraz  zapewnia  dotrzymanie  wartości  odniesienia  tych  substancji 
określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 5 grudnia 2002 r.  w sprawie wartości  
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu  (Dz. U. Nr 1/03, poz. 12). 
Zgodnie z art. 202 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, w pozwoleniu zintegrowanym 
nie  określono  dopuszczalnych  wielkości  emisji  substancji  do  powietrza  dla  źródeł 
wprowadzających substancje  do  powietrza  w sposób niezorganizowany, bez  pośrednictwa 
przeznaczonych do tego celu środków technicznych. Do źródeł tych należą:

− zbiorniki magazynowe na surowce płynne usytuowane na zewnątrz obiektów,
− niektóre operacje technologiczne,
− laboratorium.

Podczas eksploatacji  instalacji  prowadzony będzie  monitoring technologiczny i monitoring 
środowiska.    
W punkcie V ustalono dopuszczalne poziomy hałasu poza zakładem. Użytkowanie instalacji 
nie  powoduje  również  przekroczeń  dopuszczalnych  poziomów  hałasu  w  środowisku  na 
terenach objętych ochroną przed hałasem. Oddziaływanie akustyczne instalacji ogranicza się 
do bezpośredniego sąsiedztwa hali produkcyjnej, w którym znajdują się zakłady przemysłowe. 
Pomimo to,  zgodnie z  art.  211 ust.  3a ustawy z  dnia  27 kwietnia  2001r.  Prawo ochrony 
środowiska, ustalono wielkość emisji  wyznaczoną dopuszczalnymi poziomami hałasu poza 
zakładem, wyrażonymi wskaźnikami hałasu LAeqD – 50 dB, LAeqN   – 40 dB.
W punkcie VI ustalono warunki odprowadzania ścieków.
W  punkcie  VI  pozwolenia  określono  zgodnie,  z  art.  211  ust  3  cyt.  Wyżej  ustawy 
POŚ sposoby zapewnienia wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości.
W punkcie VII niniejszego pozwolenia  wskazano zakres  i  sposób monitorowania  procesów 
technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkości emisji. Podczas eksploatacji 
instalacji prowadzony będzie monitoring technologiczny i monitoring emisji.
   W punkcie  VII.3. pozwolenia, w oparciu o art.151 i art.188 ust.3 pkt.6 POŚ  nałożono 
dodatkowe obowiązki z zakresu ilości, częstości prowadzenia pomiarów oraz sposób i zakres 
ewidencjonowania wielkości emisji pyłów i gazów do powietrza.    
Pomimo  iż  w  procesie  produkcyjnym  występują  fazy  uruchamiania  i  zatrzymywania 
instalacji  wynikające  z  wielkości  zamówień  w  pkt  VIII,  nie  określono  warunków emisji 
dla operacji rozruchu i zatrzymania instalacji, ponieważ nie powoduje to zwiększenia emisji 
substancji do środowiska jak i zmiany ilości poboru i zużycia wody. Nie przewiduje się pracy 
instalacji  ze  zwiększoną  wydajnością,  skutkującą  zwiększeniem  emisji  substancji  do 
środowiska. Wielkość produkcji w instalacji dla której określone są warunki pozwolenia jest 
jej maksymalną zdolnością produkcyjną. Nie przewiduje się innych emisji niż wynikających 
z normalnej pracy instalacji. Za warunki odbiegające od normalnych należy uznać sytuację, 
kiedy  zatrzymanie  instalacji  lub  jej  części  jest  wynikiem  zdarzenia  niezaplanowanego 
– awarii.
Warunki eksploatacyjne odbiegające od normalnych mogą wystąpić jedynie podczas awarii 
wynikającej z popełnienia błędu w prowadzeniu procesu technologicznego. 
Instalacja  kwalifikuje  się  do  zakładów  o  dużym  bądź  zwiększonym  ryzyku  wystąpienia 
poważnej  awarii  przemysłowej,  w  związku  z  czym  w  punkcie  VIIIa niniejszej  decyzji 
określono sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii  oraz wymóg 
informowania  o  wystąpieniu  awarii,  zgodnie  z  art.211  ust.2  pkt  4  ustawy POŚ  z  późn. 
zmianami.  Właściwymi  organami  w  tych  sprawach  są:  Państwowa  Straż  Pożarna  i 
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Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.  
Po  analizie  informacji  podanych  we  wniosku  stwierdza  się,  że  przedmiotowe  instalacje 
została wybudowana i uruchomiona z uwzględnieniem postępu technologicznego i rozwoju 
wiedzy  w  tym zakresie.  Zastosowana  technologie  produkcji  oraz  rozwiązania  techniczne 
zapewniają  zminimalizowanie  ujemnego  wpływu  instalacji  na środowisko.  System 
sygnalizacji  akustycznej  i  wizualnej  zakłóceń  w  procesie  technologicznym  zapewnia 
niezawodność  pracy  instalacji  oraz  ograniczenie  ryzyka  i  skutków  awarii.  Stosowany 
w zakładzie  system  automatyzacji  procesu  produkcyjnego  i  monitoring  podstawowych 
parametrów  technicznych   umożliwia  pełną  kontrolę  pod  kątem  zapobiegania 
zanieczyszczaniu  środowiska.  Zapewnione  jest  więc  osiąganie  wysokiego stopnia  ochrony 
środowiska jako całości.
W  punkcie  IX w  oparciu  o  art.  151  i  art.  211  ust  3  ustawy POŚ  nałożono  dodatkowe 
obowiązki, za którymi przemawiają szczególne względy ochrony środowiska.
Z uwagi na lokalizację instalacji i niewielki zasięg jej oddziaływania we wszystkich elementach 
środowiska, stwierdzono brak możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko. W 
związku z tym odstąpiono od przeprowadzenia postępowania w trybie art. 58-70 ustawy Prawo 
ochrony środowiska.
Ustalając  termin  ważności  pozwolenia  uwzględniono  propozycję  zakładu  zawartą 
w przedmiotowym wniosku, jednak ostatecznie określono konkretną datę ważności pozwolenia, 
która nie budzi wątpliwości prawnych.
Biorąc  powyższe  pod  uwagę  należy  uznać,  że  instalacja  objęta  wnioskiem  spełnia 
wymagania  najlepszych  dostępnych  technik  i  udziela  się  Spółce  POCH  S.A.  pozwolenia 
zintegrowanego dla instalacji określonych w niniejszej decyzji w pkt. I.1.A.
Niemniej  zgodnie  z  art.  195  i  art.  216  ust.  2  ustawy  Prawo  ochrony  środowiska,  w 
przypadkach  zmian  w  najlepszych  dostępnych  technikach  pozwalających  na znaczne 
zmniejszenie  wielkości  emisji  bez  powodowania  nadmiernych kosztów,  lub gdy będzie  to 
wynikało  z  potrzeby dostosowania  eksploatacji  instalacji  do  zmian  przepisów  o ochronie 
środowiska, pozwolenie może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania.
Niniejsza  decyzja  reguluje  stan  formalno-prawny  eksploatacji  instalacji  wymagany 
przepisami  ustawy z  dnia  27  kwietnia  2001r.  Prawo  ochrony środowiska  i  jest  również 
zezwoleniem na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania odpadów. 
Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji 

Pouczenie

Od  decyzji  niniejszej  służy  stronom  odwołanie  do  Ministra  Środowiska  w  Warszawie 
za pośrednictwem  Wojewody  Śląskiego  w  terminie  14  dni  od  dnia  jej  dostarczenia 
(art.127 § 1 i 2 i art.129 § 1 i 2 Kpa).
Przed upływem terminu wniesienia  odwołania  decyzja  nie  ulega wykonaniu,  a  wniesienie 
odwołania wstrzymuje jej wykonanie (art.130 § 1 i 2 Kpa).

Z up. Wojewody Śląskiego
(podpis nieczytelny)

Andrzej Jeżewski
Dyrektor Wydziału

Środowiska i Rolnictwa

(pieczęć okrągła)
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Otrzymują:
1. POCH S.A. 
44-101 Gliwice
ul. Sowińskiego 11
2. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
40-037 Katowice, 
ul. Ligonia 46
3.Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
40-042 Katowice, 
ul. Wita Stwosza 31
4. Minister Środowiska
5. Prezydent Miasta Gliwice
6. ŚR.II a/a
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