P. P. H. U. „EMLOG” Edmund MoszczyĔski
Ul. Brodnicka 7B
87-410 Kowalewo Pomorskie
Tel. 605- 348-345

Urząd Gminy Lubicz
Wójt Gminy Lubicz
Ul. ToruĔska 21
87-162 Lubicz Dolny

Karta informacyjna przedsiĊwziĊcia
polegającego na transporcie i zbieraniu odpadów innych niĪ
niebezpieczne oraz przetwarzaniu odpadów innych niĪ niebezpieczne
prowadzonych przez firmĊ P. P. H. U. „EMLOG” Edmund MoszczyĔski,
w miejscowoĞci Lubicz Dolny, gmina Lubicz, przy ulicy Małgorzatowo
4a, na działkach o numerach ewidencyjnych 389/4 oraz 389/5 obrĊb
0012.
(wzór zgodnie z art. 3, ust 1, pkt. 5 ustawy z dnia 03 paĨdziernika 2008 r o udostĊpnianiu informacji o
Ğrodowisko i jego ochronie , udziale społeczeĔstwa w ochronie Ğrodowiska oraz o ocenach oddziaływania na
Ğrodowisko Dz. U. 2008, Nr 199, poz. 1227)

LUBICZ - STYCZEē - 2015
Karta informacyjna przedsiĊwziĊcia
polegającego na transporcie i zbieraniu odpadów innych niĪ niebezpieczne oraz przetwarzaniu odpadów innych niĪ niebezpieczne
prowadzonych przez firmĊ P. P. H. U. „EMLOG” Edmund MoszczyĔski, w miejscowoĞci Lubicz Dolny, gmina Lubicz, przy ulicy
Małgorzatowo 4a, na działkach o numerach ewidencyjnych 389/4 oraz 389/5 obrĊb 0012.
Strona - 1

Spis treĞci:
1. Rodzaj , skala i usytuowanie
przedsiĊwziĊcia.....................................................................................str. 3
2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomoĞci, a takĪe obiektu budowlanego
oraz o dotychczasowym sposobie ich wykorzystania i pokryciu
nieruchomoĞci szatą
roĞlinną..................................................................................................str. 9
3. Rodzaj
technologii...........................................................................................str. 10
4. Ewentualne warianty
przedsiĊwziĊcia...................................................................................str. 11
5. Przewidywana iloĞü wykorzystywanej wody, surowców, materiałów oraz
energii..................................................................................................str. 11
6. Rozwiązania chroniące
Ğrodowisko..........................................................................................str. 12
7. Rodzaj i przewidywana iloĞü wprowadzanych do Ğrodowiska substancji
lub energii przy zastosowaniu rozwiązaĔ chroniących
Ğrodowisko..........................................................................................str. 12
8. MoĪliwoĞü transgranicznego oddziaływania na
Ğrodowisko..........................................................................................str. 14
9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004r
o ochronie przyrody znajdujące siĊ w zasiĊgu znaczącego
oddziaływania
przedsiĊwziĊcia...................................................................................str. 14
10. ħródła informacji stanowiące podstawĊ do sporządzenia
raportu..................................................................................................str. 14

Karta informacyjna przedsiĊwziĊcia
polegającego na transporcie i zbieraniu odpadów innych niĪ niebezpieczne oraz przetwarzaniu odpadów innych niĪ niebezpieczne
prowadzonych przez firmĊ P. P. H. U. „EMLOG” Edmund MoszczyĔski, w miejscowoĞci Lubicz Dolny, gmina Lubicz, przy ulicy
Małgorzatowo 4a, na działkach o numerach ewidencyjnych 389/4 oraz 389/5 obrĊb 0012.
Strona - 2

1. Rodzaj , skala i usytuowanie przedsiĊwziĊcia :
Wnioskodawcą i zarządzającym przedsiĊwziĊciem jest:
P. P. H. U. „EMLOG” Edmund MoszczyĔski
ul. Brodnicka 7B
87-410 Kowalewo Pomorskie
Tel./fax 056 678 22 18
Tel. Kom. 0 605 348 345
NIP 878-000-24-14
REGON: 870179034
gmina Kowalewo Pomorskie
powiat golubsko - dobrzyĔski
województwo kujawsko – pomorskie
Miejsce prowadzenia działalnoĞci:
ul. Małgorzatowo 4a
87-162 Lubicz Dolny
gmina Lubicz
powiat toruĔski
województwo kujawsko – pomorskie
Głównym profilem działalnoĞci przedsiĊbiorstwa „EMLOG” jest produkcja i sprzedaĪ opakowaĔ w postaci
drewnianych palet, która ma miejsce w Kowalewie Pomorskiem oraz zakup, obróbka i sprzedaĪ produktu
ubocznego przetwórstwa zboĪowego (działalnoĞü w kooperacji z firmą CPP ToruĔ – Pacyfic Sp. z o. o. –
producent płatków Ğniadaniowych Nestle). Na nieruchomoĞci, której dotyczy niniejsza karta informacyjna
przedsiĊwziĊcia, prowadzona jest, od początku 2014 roku, działalnoĞü polegająca na zbieraniu i transporcie
odpadów (w postaci drewnianych palet i folii) oraz ich prasowanie i wysyłka do odbiorców (głównie eksport
do Chin). DziałalnoĞü ta prowadzona jest na podstawie i zgodnie z uzyskanymi, niĪej wymienionymi,
decyzjami:
– Decyzja o braku koniecznoĞci przeprowadzenia oceny oddziaływania na Ğrodowisko przez
Inwestora P. P. H. U. „EMLOG” Edmund MoszczyĔski , ul. Brodnicka 7B, 87-410 Kowalewo
Pomorskie , dla przedsiĊwziĊcia p. n. : „Zbieranie i transport odpadów, prasowanie i wysyłka do
odbiorcy” na nieruchomoĞciach o numerach ewidencyjnych 389/4, 389/5 – obrĊb Lubicz Dolny,
Gmina Lubicz (Załącznik Nr 5)
oraz
– Decyzja zezwalająca na zbieranie odpadów wydana przez StarostĊ ToruĔskiego w dniu 31 stycznia
2014 roku, o numerze OS.6233.4.2013.JW (Załącznik Nr 6)
Swoim działaniem, polegającym na zagospodarowywaniu odpadów, przedsiĊbiorca przyczynia siĊ do
minimalizacji iloĞci składowanych odpadów na składowiskach, redukcji szkodliwej emisji do powietrza
atmosferycznego powstającej podczas prowadzenia procesów termicznego przekształcania odpadów
(spalanie wyprodukowanych z odpadów paliw alternatywnych), prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów u
Ĩródeł (juĪ u wytwórcy), ponownego wykorzystania odpadów w procesach przetwarzania oraz przyczynianiu
siĊ do zastąpienia surowców naturalnych – wtórnymi (minimalizacja produkcji związków chemicznych i
wykorzystania ropy naftowej niezbĊdnych przy produkcji tworzyw sztucznych).
Karta informacyjna przedsiĊwziĊcia
polegającego na transporcie i zbieraniu odpadów innych niĪ niebezpieczne oraz przetwarzaniu odpadów innych niĪ niebezpieczne
prowadzonych przez firmĊ P. P. H. U. „EMLOG” Edmund MoszczyĔski, w miejscowoĞci Lubicz Dolny, gmina Lubicz, przy ulicy
Małgorzatowo 4a, na działkach o numerach ewidencyjnych 389/4 oraz 389/5 obrĊb 0012.
Strona - 3

Niniejsza karta informacyjna przedsiĊwziĊcia dotyczy działalnoĞci prowadzonej w zakresie
transportu, zbierania i przetwarzania odpadów innych niĪ niebezpieczne tj. tworzywa sztuczne PE, PP, PS i
pochodne – R3, R12), na nieruchomoĞciach oznaczonych numerami geodezyjnymi 389/4 oraz 389/5 obrĊb
0012, w Lubiczu Dolnym przy ulicy Małgorzatowo 4a, w zlokalizowanej na niej hali magazynowej wraz z
przyległymi do niej, utwardzonymi placami magazynowymi i ciągami komunikacyjnymi. Plan sytuacyjny
niniejszego terenu, wraz z miejscami prowadzenia procesów przetwarzania i lokalizacją pól odkładczych
odpadów oraz pól odkładczych wyrobów gotowych (regranulatu), przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszego
opracowania.
PrzedsiĊwziĊcie polegało bĊdzie na transporcie i zbieraniu odpadów (innych niĪ niebezpieczne), o
kodach zawartych w Załączniku nr 3, do niniejszej karty informacyjnej przedsiĊwziĊcia oraz prowadzeniu
procesów ich przetwarzania (odpady tworzyw sztucznych) w procesach R3 oraz R12 (zgodnie z
Załącznikiem Nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach – Dz. U. 2013, Nr 0, poz. 21),
zawartych w Załączniku nr 4, do niniejszej karty informacyjnej przedsiĊwziĊcia. DziałalnoĞü przedsiĊbiorcy
polegała bĊdzie na odbieraniu odpadów tworzyw sztucznych, od ich wytwórców, ich segregacjĊ
rĊczną/wstĊpną, pod kątem przydatnoĞci do poddania procesom przetwarzania, a nastĊpnie ich
rozdrabnianie i regranulacjĊ. Inwestor nie planuje przetrzymywania na nieruchomoĞci duĪych iloĞci
odpadów. Odpady, nieprzydatne do poddania procesom przetwarzania, po uzyskaniu iloĞci gwarantującej
pełny ładunek kontenera, natychmiast wysyłane są do uprawnionego odbiorcy celem ostatecznego
zagospodarowania, a w przypadku odpadów, które zostały poddane procesom przetwarzania – wyroby
gotowe (regranulat - utrata statusu odpadów), do przedsiĊbiorców wykorzystujących je w procesach
produkcyjnych.
Wszystkie zbierane odpady gromadzone bĊdą według grup i rodzajów w sposób selektywny, w
opisanych, przeznaczonych do gromadzenia odpadu danego typu, pojemnikach zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra ĝrodowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadów – Dz. U.
2014, Nr 0, poz. 1923. Wszystkie zbierane odpady gromadzone bĊdą w wyznaczonych miejscach na
utwardzonym placu magazynowym bezpoĞrednio przyległym da hali, w której prowadzone bĊdą procesy
przetwarzania. Wszystkie odpady gromadzone bĊdą w sposób bezpieczny dla Ğrodowiska, uniemoĪliwiając
ich rozprzestrzenianie poza obszar magazynowania oraz tak aby wpływ warunków atmosferycznych nie
powodował ich zmian właĞciwoĞci chemicznych i fizycznych oraz w sposób bezpieczny dla zdrowia, Īycia
ludzi z zachowanie aktualnych przepisów dotyczących bezpieczeĔstwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpoĪarowej.
Na terenie placu odpady przechowywane bĊdą w pojemnikach dostosowanych do rodzajów
odpadów (typy pojemników: 34 m3; 4,20 m3; 3,00 m3; 0,76 m3,, big – bag, opakowania z papieru i tektury –
kartony), bądĨ luzem zbelowane bezpoĞrednio na posadzce, przykrywane plandekami celem
zabezpieczenia przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych).
Na przedmiotowym terenie planuje siĊ prowadzenie procesów przetwarzania (zgodnie z Załącznikiem Nr 1
do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach – Dz. U. 2013, Nr 0, poz. 21):
R3 – Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym
kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)
R12 - (Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 –
R11)
PRZETWARZANIE R12 –ODZYSK - mielenie/przemiały/mycie odpadów
W skład urządzeĔ do przetwarzania odpadów wchodziła bĊdzie linia do mycia zanieczyszczonych
odpadów tworzyw sztucznych wraz z młynem – Inwestor planuje instalacjĊ linii do mycia odpadów
tworzyw sztucznych PE i ich pochodnych, w której skład wchodziły bĊdą: taĞmociąg, młyn wyposaĪony w
noĪe obrotowe, rozdrabniające wysokiej jakoĞci i wytrzymałoĞci, w iloĞci do 6 sztuk (młyn ma konstrukcjĊ
szczelną, zamkniĊtą uniemoĪliwiającą pylenie mielonego materiału - przemiał o ziarnie ok. 5 mm, moc około
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75kW), wanna flotacyjna (pojemoĞü 7m3), wirówka (moc silnika 40 kW, prĊdkoĞü obrotowa około 1200
obr./min), skrupresser (wyĪynaczka) oraz szereg podajników Ğlimakowych, o Ğredniej długoĞci około
3500mm i Ğrednicy 450mm, łączących poszczególne, wyĪej wymienione urządzenia. Linia ta uruchamiana
jest wyłącznie w przypadku przyjmowania zabrudzonych odpadów (np. piasek, kamienie, pył,
zanieczyszczenia spoĪywcze, resztki etykiet, itp.). Inwestor szacuje, iĪ uruchomienie tej linii bĊdzie miało
miejsce wyłącznie przez jeden tydzieĔ w miesiącu.
Ogólną zasadnoĞcią uruchamiania linii jest oczyszczenie odpadów opakowaĔ z tworzyw sztucznych celem
dostosowania odpadów do wymogów odbiorcy koĔcowego. Zabrudzony odpad zasypany na taĞmociąg trafia
do młyna, a nastĊpnie w formie rozdrobnionej, przemiał kierowany jest, do wanny flotacyjnej, w której
nastĊpuje proces separacji zanieczyszczeĔ od czystych przemiałów. NastĊpnie podajnikiem Ğlimakowym
przemiał kierowany jest na wirówkĊ, a nastĊpnie na skrupresser (wyĪynaczkĊ). Linia ta połączona jest
podajnikiem Ğlimakowym z urządzeniem do produkcji regranulatu (opisane poniĪej). Całkowite
zapotrzebowanie linii do mycia odpadów z tworzyw sztucznych siĊga 180 kW, a jej wydajnoĞü, to około 300
kg/h.
Inwestor planuje zakup urządzenia typu TECNOFER, produkcji włoskiej, w iloĞci jednaj sztuki.
PRZETWARZANIE R3 – RECYKLING - wytłaczanie/regranulacja/uplastycznienie odpadów
W skład urządzeĔ do przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych wchodziły bĊdą równieĪ
urządzenia do przetwarzania w postaci granularki – urządzenia te słuĪyü bĊdą do recyklingu odpadów –
przetwarzania zastosowanego w celu uzyskania pełnowartoĞciowego produktu lub wyrobu gotowego,
spełniającego wymogi jakoĞciowe polskich norm technicznych, zawracanego do produkcji nowych
elementów i produktów z tworzyw sztucznych.
W procesie przetwarzania, prowadzonym przez Inwestora, wsadem do urządzeĔ bĊdą czyste przemiały
odpadów z tworzyw sztucznych, otrzymywane zarówno w procesach ich bezpoĞredniego zbierania od
wytwórców, jak równieĪ uzyskanych po procesach ich mycia/mielenia (R12) opisanych powyĪej. Odpady
kierowane na granularki są odpadami, dla których niezbĊdnym jest przeprowadzenie procesów
ujednolicających gwarantujących wykorzystanie produkowanego regranulatu w procesach produkcyjnych,
jako surowiec wtórny. W skład linii wchodził bĊdzie zbiornik, do którego prowadzą dwa podajniki (1- podajnik
taĞmowy czystych odpadów, 2- podajnik taĞmowy transportujący odpady z linii do mycia i mielenia odpadów
tworzyw sztucznych – moc około 3 kW), ekstruder (200 kW), głowica tnąca (3 kW), odcedzarka/wirówka
(4kW), wentylator (3kW) i silos. Tworzywo/wsad kierowany bĊdzie do zbiornika urządzenia podajnikiem
taĞmowym, a nastĊpnie do ekstrudera, w którym, w wyniku działania wysokiej temperatury i ciĞnienia,
nastĊpuje gwałtowne rozprĊĪanie wsadu (celem uzyskania odpowiedniej plastycznoĞci tworzywa w
podgrzanym cylindrze - plastyfikacja oraz homogenizacja) i przetłoczenie wsadu przez głowicĊ – tzw. ustnik
(lub ewentualnie dodatkowo przez kalibratory formujące gotowy wyrób np. rury, profile, płyty, folie), a na
koĔcu ma miejsce proces chłodzenia. Do przemieszczania tworzywa zostaną zastosowane przenoĞniki
taĞmowe o Ğrednicy około 100 mm. Praca, zastosowanych przez Inwestora urządzeĔ, uzaleĪniona bĊdzie
od dopływu prądu elektrycznego – silniki prądu zmiennego. Moc, zastosowanych w nich silników siĊgała
bĊdzie 420 kW. WydajnoĞü wyĪej opisanej granularki siĊgała bĊdzie około 400kg/h. Celem prowadzenia
wyĪej opisanego procesu bĊdzie otrzymanie pełnowartoĞciowego wzbogaconego regranulatu, spełniającego
techniczne normy jakoĞciowe, bądĨ gotowego produktu, przeznaczonego do odsprzedaĪy.
Inwestor planuje zakup urządzenia do regranulacji odpadów typu maszyny EREMA fi 160, produkcji
austryjackiej, w iloĞci jednaj sztuki.
OPIS PROCESU:
Zebrane, przez Inwestora, odpady poddawane bĊdą ponownej segregacji rĊcznej (wstĊpna prowadzona jest
juĪ bezpoĞrednio u wytwórcy), na nieruchomoĞci do niego naleĪącej, pod kątem ich dalszego wykorzystania
i przeznaczenia. Odpady na polach odkładczych i pojemnikach bĊdą opisane i oznakowane kodami zgodnie
z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra ĝrodowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu
odpadów - Dz. U. 2014, Nr 0, poz. 1923. CzĊĞü odpadów (zabrudzone), spełniająca okreĞlone wymogi i
parametry, bĊdzie podawana, rĊcznie lub za pomocą wózka widłowego, przez pracowników magazynu,
bezpoĞrednio na taĞmociąg, o szerokoĞci około 800 mm, na urządzenie rozdrabniające – młyn (poddawana
bĊdzie przemiałowi/kruszeniu, na noĪach rozdrabniających, na mniejsze elementy). NastĊpnie przemiał
tworzyw sztucznych kierowany bĊdzie, podajnikiem Ğlimakowym (Ğrednica około 450 mm, długoĞü około
Karta informacyjna przedsiĊwziĊcia
polegającego na transporcie i zbieraniu odpadów innych niĪ niebezpieczne oraz przetwarzaniu odpadów innych niĪ niebezpieczne
prowadzonych przez firmĊ P. P. H. U. „EMLOG” Edmund MoszczyĔski, w miejscowoĞci Lubicz Dolny, gmina Lubicz, przy ulicy
Małgorzatowo 4a, na działkach o numerach ewidencyjnych 389/4 oraz 389/5 obrĊb 0012.
Strona - 5

3500mm, moc silnika około 3 KW), do wanny flotacyjnej o wymiarach siĊgających (pojemnoĞü około 7m3), z
której odseparowany czysty przemiał tworzywa, podajnikiem Ğlimakowym (moc 3 kW), kierowany bĊdzie na
wirówkĊ (moc 40 kW), a nastĊpnie do skrupresser’a. Oczyszczony przemiał kierowany bĊdzie na liniĊ do
regranulacji za pomocą podajnika taĞmowego. Urządzenia do regranulacji posiadały bĊdą równieĪ odrĊbne
wejĞcie (podajnik taĞmowy) zapewniające dozowanie czystych odpadów tworzyw sztucznych.
Na przeprowadzanie poszczególnych czynnoĞci (mycie/mielenie), wchodzących w skład procesu
technologicznego, wpływał bĊdzie rodzaj odpadów przeznaczonych do przetwarzania. Tylko w
przypadku odpadów tworzyw sztucznych zanieczyszczonych (piasek, kamienie, pyły, pozostałoĞci
spoĪywcze, oleje, elementy etykiet itp.) w skład procesu wchodziły bĊdą czynnoĞci związane z ich
myciem/mieleniem. W przypadku odpadów czystych, te czynnoĞci bĊdą pomijane i bezpoĞrednio po
przemiale odpady przemiału tworzyw kierowane bĊdą na urządzenia do regranulacji. Inwestor
szacuje, iĪ linia do mycia odpadów wykorzystywana bĊdzie przez ¼ miesiąca, czyli około jednego
tygodnia w miesiącu. Woda wykorzystywana w procesach mycia pobierana bĊdzie z lokalnego wodociągu
(na podstawie umowy z dostawcą mediów) i pracowała bĊdzie w obiegu zamkniĊtym (wymiana rotacyjna,
ze, zlokalizowanym na zewnątrz hali, zbiornikiem stalowym o pojemnoĞci 20 tyĞ litrów). ĝcieki
technologiczne, powstawały bĊdą okresowo, wyłącznie podczas wymiany wody z wanny flotacyjnej, po czym
wywoĪone bĊdą wozami ascenizacyjnymi na oczyszczalnie Ğcieków. Osad z wanny flotacyjnej bĊdzie
systematycznie wybierany i przekazywany uprawnionym odbiorcom celem dalszego zagospodarowania (19
12 12).
Wysokie wymogi odbiorców produktów, zobowiązują PrzedsiĊbiorcĊ, do zachowania najwyĪszych
standardów i czystoĞci zawracanych produktów, co bezpoĞrednio wpływa na jakoĞü Ğwiadczonych przez
niego usług/działaĔ. Procesy przetwarzania prowadzone bĊdą w celu zapewnienia moĪliwoĞci dalszego ich
wykorzystania (przeprowadzenie procesów recyklingu) i zminimalizowania iloĞci odpadów trafiających na
składowiska odpadów
zgodnie z podstawową zasadą zagospodarowania odpadów (Hierarchią
postĊpowania z odpadami Rozdział 2 art. 17-19 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku – Dz. U. 2013, Nr 0,
poz. 21 z póĨ. zm.) oraz wymogami nałoĪonymi na PolskĊ przez UniĊ Europejską. Działania
PrzedsiĊbiorstwa podyktowane są potrzebą dostosowania odpadów, do niego trafiających, w procesie
zbierania od ich wytwórców, do podstawowych wymogów technologicznych produktów stosowanych
podczas produkcji nowych elementów. Produkty te magazynowane bĊdą w wyznaczonym miejscu Hali Nr 1
w pojemnikach zabezpieczających przed utratą ich właĞciwoĞci i jakoĞci (przed zanieczyszczeniem np. big
bagi).
NaleĪy równieĪ nadmieniü, iĪ w związku ze zmianami przepisów prawnych, z zakresu
gospodarowania odpadami, które weszły w Īycie z dniem 23 stycznia 2013 roku, ustawą z dnia 12 grudnia
2012 roku o odpadach (Dz. U. 20212, Nr 0, poz. 21 z póĨ. zm), Inwestor, po wnikliwej analizie prowadzonej
działalnoĞci, zgodnie z Rozdziałem 5 art. 14-15 wyĪej wymienionej ustawy, zamierza prowadziü działania
(przetwarzanie odpadów), których wynikiem bĊdzie utrata statusu odpadu. Zbierane odpady tworzyw
sztucznych, po procesie regranulacji, spełniały bĊdą łącznie wszystkie warunki okreĞlone w art. 14.1 w/w
ustawy o odpadach.
Inwestycja nie bĊdzie naruszała dóbr materialnych stron trzecich. PrzedsiĊbiorstwo bĊdzie funkcjonowało na
zasadzie umów cywilnoprawnych z współpracującymi z nim firmami
Schemat graficzny procesu przetwarzania:
Czyste odpady
tworzyw
sztucznych

Urządzenie do granulacji

Linia do mycia / wanna flotacyjna / wirówka

Surowiec wtórny / Produkt
do odsprzedaĪy

Regranulaty / Gotowy
wyrób

Czysty
Przemiał
(19 12 04)

Zabrudzone
odpady
tworzyw
sztucznych

Regranulaty / Gotowy
wyrób
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Zagospodarowanie terenu pod niniejszą inwestycjĊ polegaü bĊdzie na wykorzystaniu nieruchomoĞci,
obejmujących działki o numerach geodezyjnych 389/4 oraz 389/5 obrĊb 0012, usytuowaną w Lubiczu
Dolnym, przy ulicy Małgorzatowo 4a, do działalnoĞci gospodarczej, polegającej na transporcie i zbieraniu
odpadów oraz poddawaniu ich procesom przetwarzania. Na niniejszych nieruchomoĞciach aktualnie istnieją
dwie hale magazynowe oznaczone numerami „1” oraz „3” (usytuowanie obiektów wzglĊdem granic działki
przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej karty informacyjnej przedsiĊwziĊcia). PrzedsiĊbiorca opisywane
działania planuje prowadziü w nastĊpujących obiektach;
- rozdrabnianie, mycie, regranulacja oraz magazynowanie wyrobów gotowych (regranulatu) – Hala Nr 1,
- magazynowanie odpadów tworzyw sztucznych - utwardzony plac magazynowy bezpoĞrednio przyległy do
Hali Nr 1
Niniejsza nieruchomoĞü zlokalizowana jest na terenach przeznaczonych na cele produkcyjne. Aktualnie
prowadzona jest na niej działalnoĞü polegająca na zbieraniu i prasowaniu odpadów z tworzyw sztucznych
przez P. P. H. U. „EMLOG” Edmund MoszczyĔski. Niniejsza nieruchomoĞü znajduje siĊ na terenie
zamkniĊtym i ogrodzonym, do którego dojazd moĪliwy jest wyłącznie przez bramĊ wjazdową. Tereny
przyległe, do nieruchomoĞci, której dotyczy niniejsze opracowanie, od strony południowej, stanowią działki o
numerach ewidencyjnych 562/2, 562/3 oraz 388/9, bĊdące własnoĞcią Inwestora, posiadające
przeznaczenie podstawowe pod zabudowĊ mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczoną działalnoĞcią
usługową (funkcja nieuciąĪliwa). Od strony północnej, nieruchomoĞü graniczy z działkami o numerach
ewidencyjnych 388/3, bĊdące własnoĞcią Inwestora oraz działkami o numerach ewidencyjnych 389/6 i
388/10, na których działalnoĞü prowadzi firma Royter Sp. z o. o. (tereny przemysłowe). Na wschód
zlokalizowane są działki o numerach geodezyjnych 562/4 oraz 562/7, które są własnoĞcią Gminy Lubicz
NieruchomoĞü nie posiada szaty roĞlinnej. NieruchomoĞü ta zlokalizowana jest na terenie, na którym
wystĊpuje 2% spadek.
Dojazd do nieruchomoĞci umoĪliwiony jest przez drogĊ publiczną utwardzoną prowadzącą do drogi gminnej
– ulica Małgorzatowo.
NieruchomoĞü, objĊta planowanym przedsiĊwziĊciem, nie graniczy bezpoĞrednio ani w najbliĪszym
sąsiedztwie z obszarami o zabudowie mieszkaniowej.
Miejsca parkingowo-postojowe zlokalizowane są na odrĊbnej nieruchomoĞci, naleĪącej do Inwestora,
zlokalizowanej na północ od nieruchomoĞci objĊtej opracowaniem. Na tychĪe nieruchomoĞciach
zlokalizowane są równieĪ pomieszczenia socjalno-bytowe dla pracowników PrzedsiĊbiorstwa.
Inwestor zakłada, iĪ iloĞü samochodów dostawczych (dostarczających odpady tworzyw sztucznych oraz
odbierających regranulaty) wahała bĊdzie siĊ w granicach 1 do max. 2 szt/dobĊ.
Całkowita powierzchnia nieruchomoĞci, wykorzystanych pod działalnoĞü Inwestora, siĊgała bĊdzie 20 751
2
m , w tym:
Powierzchnia obiektu:
2
- powierzchnia zabudowy Hali Nr 1 (mycie/mielenie/regranulacja/magazyn regranulatu) – 427,61 m ,
3
kubatura – 2599,87 m ,
- powierzchnia utwardzonego placu przy Hali Nr 1 (wykorzystana pod magazynowanie odpadów tworzyw
sztucznych przeznaczonych do przetwarzania) – około 408,00 m2,
2
- całkowita powierzchnia utwardzonego planu na danych nieruchomoĞciach – około 650,0 m
- powierzchnia Hali Nr 3, zlokalizowana na niniejszej nieruchomoĞci, której dotyczy niniejsza karta
informacyjna przedsiĊwziĊcia, nie objĊta danym przedsiĊwziĊciem – około 400,00 m2,
Obiekt (Hala Nr 1) posiada trzy bramy, w tym dwie bramy boczne o wymiarach 3x3,5m (HxS) oraz jedną
szczytową/ wjazdową (przeznaczoną na załadunek gotowego produktu/regranulatu, usytuowaną
bezpoĞrednio po stronie pola odkładczego wyrobu gotowego) o wymiarach 4,2x 4 m (HxS). Całkowite
wymiary hali siĊgają:
- powierzchnia zabudowy – 427,61 m2
2
- powierzchnia uĪytkowa – 411,60 m
3
- Kubatura – 2599,87 m
- WysokoĞü – 6,72 m
- DługoĞü – 43,28 m
- SzerokoĞü – 9,88 m
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Budynek (Hala Nr 1), zlokalizowany na danej nieruchomoĞci, jest jednoprzestrzennym obiektem
posiadającym konstrukcjĊ stalową, z ławami i stopami fundamentowymi Īelbetowymi wylewanymi na mokro
z betonu B15. PomiĊdzy stopami mieĞci siĊ podwalina betonowa o gruboĞci 15 cm z betonu B15. W czĊĞci
przybramowej podporĊ stanowią ławy fundamentowe zbrojone. Hala posiada dach kryty blachą trapezową z
7 sztukami dachowych wywietrzaków grawitacyjnych (fi 33). ĝciany tylna i szczytowe pokryte są blachą
trapezową mocowaną do rygli. PosadzkĊ hali stanowią nastĊpujące warstwy ułoĪone na gruncie: piasek
zagĊszczony 30 cm, chudy beton 15 cm, izolacja, posadzka Īelbetowa o gruboĞci 15cm, zbrojona siatką co
20 cm w obu kierunkach
Oprócz lokalizacji dwóch hal magazynowych oraz wybetonowanego placu, na danych nieruchomoĞciach,
których dotyczy niniejsze opracowanie, zlokalizowany jest utwardzony plac podbudową z gruzu mielonego.
Teren jest ogrodzony ogrodzeniem z blachy trapezowej T18 siĊgającej wysokoĞci 2 m, przyczepionej do
metalowych słupów.
Zakres prac adaptacyjnych nieruchomoĞci bĊdzie polegał na :
− Wykorzystaniu istniejącej zabudowy w postaci budynku magazynowego jednokondygnacyjnego,
o powierzchni uĪytkowej siĊgającej 411,60 m2 (kubatura 2599,87 m3). Budynek posiada bramĊ,
do której prowadzi utwardzony ciąg komunikacyjny. Teren wokół budynku jest oĞwietlony
poprzez lokalizacjĊ na nim lamp zewnĊtrznych. Budynek wyposaĪony jest w instalacjĊ:
wentylacyjną, elektryczną oraz kanalizacjĊ wodno – kanalizacyjną, a woda do potrzeb
technologicznych pobierana jest z wodociągu gminnego, na podstawie odrĊbnej umowy.
Budynek znajduje siĊ w bardzo dobrym stanie technicznym i nie wymaga przeprowadzenia prac
remontowych. Hala posiada drogi dojazdowe i ewakuacyjne. Niniejszy budynek Inwestor planuje
wykorzystaü pod wyĪej opisaną działalnoĞü.
− Wykorzystaniu istniejących, utwardzonych dróg manewrowych i dojazdowych.
−

Wykorzystanie utwardzonej posadzki przy budynku (Hala Nr 1), pod magazynowanie odpadów
innych niĪ niebezpieczne, głównie odpadów tworzyw sztucznych. Plac jest utwardzony poprzez
posadzkĊ betonową wraz z istniejącym podłączeniem do kanalizacji deszczowej.

−

Posadowienie i instalacja zbiornika stalowego, o pojemnoĞci 20 tyĞ litrów, niezbĊdnego do pracy
instalacji do mycia/mielenia odpadów tworzyw sztucznych (lokalizacja zbiornika przedstawiona
została na Załączniku Nr 1 do niniejszej karty informacyjnej przedsiĊwziĊcia.

Tytuł prawny do nieruchomoĞci:
Tytułem prawnym do nieruchomoĞci, zlokalizowanych na działkach o numerach geodezyjnych 389/4
oraz 389/5 obrĊb 0012 – Lubicz Dolny, zlokalizowany w miejscowoĞci Lubicz Dolny, przy ulicy Małgorzatowo
4B, jest Akt Notarialny Nr 374/2013 Repetytorium A - Umowa SprzedaĪy (załącznik nr 2).
Przedmiotowy teren (działki o numerach ewidencyjnych 389/4 oraz 389/5, na których
zlokalizowana bĊdzie nowa instalacja/urządzenia) objĊty jest ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru czĊĞci wsi Lubicz Dolny – Małgorzatowo, zatwierdzonego
Uchwałą Nr XLVII/440/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 22 lutego 2010 roku. Teren ten połoĪony jest na
obszarze oznaczonym symbolem P/U8 i P/U9 z przeznaczeniem podstawowym, jako tereny obiektów
produkcyjnych, składów, magazynów (uzupełniające: usługi) oraz KDL1 i KDL2 z przeznaczeniem
podstawowym, jako droga lokalna – publiczna:
- Działka nr 389/4 – P/U 8, KDL2
- Działka Nr 389/5 – P/U 8, P/U 9, KDL1
Obiekt, zgodnie z w/w uchwałą, posiada jedną kondygnacjĊ ( wys. zabudowy 6,72 m przy max.
Dopuszczalnej 25 m), z zachowaną powierzchnią zabudowy (do 70% powierzchni działki), dwuspadowym
dachem z blachy trapezowej, bez zmian linii zabudowy okreĞlonej w w/w uchwale. Zgodnie z pozostałymi
warunkami w/w uchwały teren zaopatrzony jest w wodĊ z wodociągu gminnego, Ğcieki odprowadzane są
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istniejącej kanalizacji sanitarnej (Ğcieki socjalno – bytowe) oraz kanalizacji ogólnospławnej (Ğcieki deszczowe
i roztopowe – z terenów utwardzonego placu – studzienki kanalizacyjne z separatorami olejów) docelowo
kierowane gminną siecią kanalizacyjną na gminną oczyszczalniĊ. Ogrzewanie obiektu jest indywidualne,
nieemisyjne z wyłączeniem wĊgla jako opału – elektryczne. W energiĊ elektryczną obiekt zaopatrywany jest
poprzez istniejącą sieü elektroenergetyczną (planowana na wiosnĊ 2015, na nieruchomoĞci Inwestora,
instalacja stacji transformatorowej – 630 kW). Odpady komunalne stałe kierowane są na Regionalną
InstalacjĊ Przetwarzania Odpadów Komunalnych. KomunikacjĊ zapewnia dojazd (bezpoĞredni dostĊp) z
istniejącej drogi dojazdowej wraz z lokalizacją miejsc parkingowych w granicach działek naleĪących do
Inwestora.
P. P. H. U. „EMLOG” Edmund MoszczyĔski planowaną inwestycje zaklasyfikował do § 3 ust. 1 pkt. 80
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie przedsiĊwziĊü mogących
znacząco oddziaływaü na Ğrodowisko ( Dz. U. 2010, Nr 213, poz. 1397 z póĨ. Zm.), jako przedsiĊwziĊcie
mogące potencjalnie znacząco oddziaływaü na Ğrodowisko, czyli jako instalacje związane z odzyskiem lub
unieszkodliwianiem odpadów, inne niĪ wymienione w § 2 ust 1 pkt. 41-47, z wyłączeniem instalacji do
wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo
energetyczne o zainstalowanej mocy elektrycznej nie wiĊkszej niĪ 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną
iloĞü biogazu rolniczego wykorzystanego do innych celów niĪ produkcja energii elektrycznej, a takĪe miejsca
retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów. Prowadzenie wyĪej opisanej
instalacji bezpoĞrednio wiąĪe siĊ z koniecznoĞcią zbierania odpadów, przeznaczonych do odzysku oraz ich
transportem do odbiorców finalnych. Spółka prowadziła bĊdzie równieĪ, wyĪej opisane, działania związane z
zbieraniem odpadów złomów metali, przy czym działania takie klasyfikowane są według ww. rozporządzenia
jako punkty do zbierania i przeładunku odpadów, w tym złomu (§ 3 ust. 1 pkt. 81).

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomoĞci, a takĪe obiektu budowlanego oraz o
dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycie nieruchomoĞci szatą roĞlinną:
Całkowita powierzchnia nieruchomoĞci, wykorzystanych pod działalnoĞü Inwestora, siĊgała bĊdzie 20 751
2
m , w tym:
Powierzchnia obiektu:
- powierzchnia zabudowy Hali Nr 1 (mycie/mielenie/regranulacja/magazyn regranulatu) – 427,61 m2,
kubatura – 2599,87 m3,
- powierzchnia utwardzonego placu przy Hali Nr 1 (wykorzystana pod magazynowanie odpadów tworzyw
sztucznych przeznaczonych do przetwarzania) – około 408,00 m2,
2
- całkowita powierzchnia utwardzonego placu na danych nieruchomoĞciach – około 650,0 m
- powierzchnia Hali Nr 3, zlokalizowana na niniejszej nieruchomoĞci, której dotyczy niniejsza karta
2
informacyjna przedsiĊwziĊcia, nie objĊta danym przedsiĊwziĊciem – około 400,00 m ,
Dokładniejsze dane techniczne hali magazynowej (Hala Nr 1) zamieszczone zostały w punkcie 1 niniejszego
opracowania.
DziałalnoĞü prowadzona bĊdzie wyłącznie w granicach w/w działek oraz we wskazanym obiekcie
budowlanym. Obiekt ten jest budynkiem jednokondygnacyjnym, wyposaĪonym w jednolitą, utwardzoną i
szczelną posadzkĊ. Szczegółowe informacje, odnoĞnie lokalizacji poszczególnych etapów produkcji na
nieruchomoĞciach, przedstawione zostały na graficznym Załączniku Nr 1 dołączonym do niniejszego
opracowania. Przedtem na przedmiotowym terenie nie była prowadzona Īadna działalnoĞü, a grunty, danej
nieruchomoĞci, figurowały w ewidencji, jako grunty rolne klasy szóstej R VI – nieuĪytki z brakiem lokalizacji
obiektów budowlanych. Aktualnie, od 2014 roku, na czĊĞci danej nieruchomoĞci prowadzona jest, przez
Inwestora, działalnoĞü związana z transportem, zbieraniem i prasowanie odpadów tworzyw sztucznych w
postaci folii.
Na terenie nieruchomoĞci, zajmowanej pod inwestycjĊ, istnieje słaba roĞlinnoĞü trawiasta oraz brak
jest gatunków chronionych prawnie.
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3. Rodzaj technologii:
Planowany przez Inwestora proces technologiczny obejmuje nastĊpujące operacje :
1. PrzyjĊcie na stan magazynowy.
2. Rozładunek samochodów przywoĪących odpad rĊcznie lub mechanicznie (w zaleĪnoĞci od iloĞci
przyjmowanych odpadów – wózek widłowy) na terenie nieruchomoĞci. Wszystkie z tych operacji
bĊdą miały miejsce na wyznaczonym obszarze nieruchomoĞci. Rozładunek odpadu odbywał siĊ
bĊdzie na wyznaczonych przez kierownika obiektu, uprzednio wyznaczonych, miejscach (polach
odkładczych) dla danego rodzaju odpadu, bądĨ w przypadku zmieszanych odpadów, kierowany na
miejsce ich segregacji.
3. WaĪenie przyjmowanych odpadów za pomocą legalizowanej wagi najazdowej – do 60,000 Mg
(planowana lokalizacja na terenie Inwestora – bezpoĞrednio naprzeciw bramy – działka 389/5). Do
transportu wewnĊtrznego Inwestor wykorzystuje wózek widłowy.
6. Przetwarzanie odpadów tworzyw sztucznych metodą R12 - Wymiana w celu poddania ich
któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 - R11 (segregacja, mycie i rozdrabnianie
odpadów tworzyw sztucznych) oraz R3 – Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są
stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania).
Procesy przetwarzania prowadzone bĊdą w celu zapewnienia moĪliwoĞci dalszego ich
wykorzystania. Działania Inwestora podyktowane są potrzebą dostosowania odpadów do
podstawowych wymogów technologicznych produktów stosowanych podczas produkcji nowych
elementów. Proces ten odbywał siĊ bĊdzie za pomocą linii do mycia i mielenia oraz linii do
regranulacji tworzyw sztucznych.
9. Opisywanie i znakowanie w/w pojemników nazwą handlową i ewentualnie kodem odpadu zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawnymi.
10. Załadunek w/w pojemników na specjalistyczne samochody celem wywozu do miejsc docelowego
przeznaczenia.
Pracownicy Inwestora bĊdą wyposaĪeni w odpowiedni indywidualny sprzĊt ochronny gwarantujący
bezpieczną pod wzglĊdem BHP pracĊ. Inwestor wyposaĪy pracowników w specjalistyczny sprzĊt ppoĪ. oraz
sorbenty (w postaci tkanin bawełnianych lub lnianych, wiórów, trocin) słuĪące do zbierania ewentualnych
zanieczyszczeĔ, mogących powstaü jedynie podczas nieprzewidzianych awarii Ğrodków transportu (wózek
widłowy, samochody dowoĪące odpady i odbierające surowce). Szczelny, zamkniĊty pojemnik, na
ewentualnie powstałe zuĪyte sorbenty, usytuowany zostanie na utwardzonym podłoĪu, co gwarantowało
bĊdzie ograniczenie wpływu warunków atmosferycznych na dany, wytworzony odpad.
Obsługa magazynu bĊdzie przeszkolona pod wzglĊdem ppoĪ. oraz zasad bezpiecznej pracy z
poszczególnymi sortami odpadów.
Transport odpadu bĊdzie odbywał siĊ przy wykorzystaniu wynajmowanych Ğrodków transportu (zlecany)
specjalistycznym firmom posiadającym stosowne pozwolenie na swoją działalnoĞü (pozwolenie na transport
odpadów), bądĨ w przyszłoĞci, wpis do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa, jako
prowadzący działalnoĞü w zakresie transportu odpadów.
Inwestor, na podstawie posiadanych umów, kontaktów biznesowych oraz doĞwiadczenia w prowadzeniu
tego typu działalnoĞci przewiduje, iĪ iloĞü zbieranych i przetwarzanych odpadów, w danej lokalizacji, siĊgała
bĊdzie około 2,2 tyĞ Mg/rok (maksymalna wydajnoĞü linii do przetwarzania odpadów w przypadku pracy z
maksymalną wydajnoĞcią w systemie trzyzmianowym).
Inwestor planuje prowadziü działalnoĞü w systemie trzyzmianowym, 5 dni w tygodniu, z wyłączeniem
sobót i niedziel. Nie wyklucza on równieĪ, w przypadku koniecznoĞci (duĪego kontraktu), moĪliwoĞci pracy w
systemie nadgodzinowym rozliczanym zgodnie z odrĊbnymi przepisami prawnymi.
Na chwilĊ obecną inwestor nie przewiduje duĪej iloĞci wytworzenia odpadów w trakcie realizacji inwestycji,
gdyĪ na dzierĪawionej nieruchomoĞci nie ma zlokalizowanych obiektów budowlanych, wymagających
remontu, przebudowy bądĨ dostosowania do wymagaĔ planowanej inwestycji.
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Stan urządzeĔ, bĊdących w posiadaniu Inwestora, jest bardzo dobry i bĊdzie pod stałą kontrolą
odpowiednich słuĪb nadzoru i technicznych PrzedsiĊbiorstwa. W celu unikniĊcia dłuĪszych przestojów cała
infrastruktura techniczna utrzymywana bĊdzie w optymalnej sprawnoĞci. Wobec jakiejkolwiek awarii bĊdzie
ona natychmiast usuwana przez uprawnione słuĪby techniczne lub w przypadkach, gdy bĊdzie ona
niemoĪliwa, wycofywane z procesu technologicznego.

4.

Ewentualne warianty przedsiĊwziĊcia

WARIANT 0 - Ewentualnym wariantem przedsiĊwziĊcia moĪe byü wariant zerowy, czyli nie podjĊcie
przedsiĊwziĊcia, co spowoduje pozostawienie produkcji PrzedsiĊbiorstwa w dotychczasowym stanie. Jednak
niepodjĊcie przedsiĊwziĊcia moĪe negatywnie wpłynąü na Ğrodowisko poprzez zwiĊkszenie iloĞci odpadów
nie trafiających do racjonalnego wykorzystania/przetworzenia na surowce wtórne. Wariant zerowy został
odrzucony przez Inwestora i uznany jako nierozwojowy.
WARIANT I – Instalacja urządzeĔ do regranulacji bez dodatkowych urządzeĔ do mycia odpadów tworzyw
sztucznych (PE i pochodne). Uruchomienie tej instalacji przyczyni siĊ do wzrostu iloĞci odpadów
przeznaczonych do racjonalnego zagospodarowania, lecz jej praca odnosiła siĊ bĊdzie wyłącznie do
odpadów czystych tworzyw sztucznych.
WARIANT II - Uruchomienie planowanej instalacji do mycia, mielenia i regranulacji odpadów tworzyw
sztucznych przyczyni siĊ do wzrostu jakoĞci, oferowanego przez Inwestora asortymentu, co moĪe przyczyniü
siĊ do wiĊkszego zainteresowania jego produktami, zwiĊkszeniem produkcji, zatrudnienia w regionie oraz
rozwoju podmiotu gospodarczego. Działania te są zgodne z hierarchią postĊpowania z odpadami ujĊtą w
ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2013, Nr 0, poz. 21).

5. Przewidywana iloĞü wykorzystywanej wody, surowców, materiałów oraz energii
Przewidywana iloĞü wykorzystywanej wody czystej, wyłącznie do celów socjalno -bytowych załogi, po
3
zainstalowaniu urządzeĔ, siĊgała bĊdzie iloĞci ok. 0,63 m /na dobową zmianĊ ( iloĞü obliczona na podstawie
norm zuĪycia wody):
3 pracowników fizycznych x 0,2 m3/dobĊ/pracownika = 0,6 m3
1 pracownik nadzoru x 0,03 m3/dobĊ/pracownika = 0,03 m3 )
Przewiduje siĊ, iĪ system pracy bĊdzie trzyzmianowy, co daje zuĪycie 1,89 m3/ dobĊ.
Przewiduje siĊ iloĞü zuĪycia wody, do celów socjalno-bytowych, w trakcie realizacji przedsiĊwziĊcia na
poziomie 1 m3/ dobĊ.
Przewiduje siĊ zuĪywanie wody na cele technologiczne (po zainstalowaniu urządzeĔ). Woda ta niezbĊdna
bĊdzie do pracy linii do mycia/mielenia odpadów tworzyw sztucznych. Woda pobierana bĊdzie, z lokalnego
wodociągu, w celu zapełnienia wanny flotacyjnej (o pojemnoĞci 7m3). Wanna ta zsynchronizowana bĊdzie z
20 tyĞ litrowym zbiornikiem stalowym, z którego pobierana bĊdzie woda celem uzupełnienia wysokoĞci lustra
wody w wannie flotacyjnej. CzĊstotliwoĞü wymiany wody w wannie uzaleĪniona bĊdzie od stopnia
zanieczyszczeĔ zbieranych odpadów. Przewiduje siĊ, iĪ wymiana ta bĊdzie miała miejsce raz w miesiącu
(dodatkowy cel jej opróĪnienia bĊdzie czyszczenie dna wanny z osadów i szlamów), czyli zapotrzebowanie
3
3
na wodĊ, do celów technologicznych, siĊgaü moĪe około 12m / miesiąc (7m woda niezbĊdna przy
3
wymianie zawartoĞci wanny + woda do uzupełniania stalowego zbiornika -około 5m / miesiąc).
Nie przewiduje siĊ zapotrzebowania na wodĊ, na cele technologiczne, w czasie realizacji przedsiĊwziĊcia.
ĝcieki socjalno -bytowe w iloĞci jak wyĪej są kierowane do kanalizacji, na podstawie umowy. Ich iloĞü
3
bĊdzie równa iloĞci wody wykorzystywanej na cele socjalno-bytowe - 1,89 m / dobĊ.
Energia elektryczna jest pobierana z sieci miejscowego Rejonu Energetycznego na podstawie odrĊbnej
umowy. Energia elektryczna bĊdzie stosowana do oĞwietlenia budynku magazynowego oraz terenu placu.
Inwestor jest po uzgodnieniach oraz w trakcie realizacji instalacji transformatora (przyłącza do działek 389/4
oraz 389/5) o łącznej mocy 630 kW, przy czym przy pracy wszystkich planowanych urządzeĔ z maksymalną
wydajnoĞcią, jego zapotrzebowanie godzinowe siĊgało bĊdzie 600 kW (180 Kw – urządzenia do
mycia/mielenia + 420 kW – urządzenia do regranulacji = Ğrednie zuĪycie energii elektrycznej 450kWh).
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Przewidywane dobowe zuĪycie prądu, po instalacji urządzeĔ, uzaleĪnione bĊdzie od ich pracy. Zgodnie z
załoĪeniami Inwestora maszyna do mycia/mielenia odpadów uĪywana bĊdzie około ¼ miesiąca w systemie
trzyzmianowym, czyli przez około 120 godzin tygodniowo (4,32 MW/dobĊ). Dodatkowo linia do regranulacji
wykorzystywała bĊdzie 420 kWh (10,08 MW/dobĊ). UwzglĊdniając całomiesiĊczny, trzyzmianowy system
pracy oraz tygodniową pracĊ maszyny do mycia/mielenia odpadów, zapotrzebowanie to siĊgało bĊdzie około
206 MW w skali miesiąca. Przewiduje siĊ, iĪ podczas realizacji inwestycji zapotrzebowanie na energiĊ
siĊgało bĊdzie około 32 kW. Spółka nie wytwarza energii elektrycznej.
Gaz propan -butan jest stosowany do napĊdu wózka widłowego. Przewidywana iloĞü zuĪycia gazu
skroplonego w butlach, dla jednego wózka widłowego, wynosi 330 kg/miesiąc (obliczone na podstawie DTR
wózka widłowego marki Toyota).

6.

Rozwiązania chroniące Ğrodowisko

Planowane przedsiĊwziĊcie po uzyskaniu stosownych pozwoleĔ i decyzji bĊdzie objĊte wewnĊtrznym
systemem kontroli (wewnĊtrzne procedury kontroli). ZauwaĪone niezgodnoĞci bĊdą natychmiast
likwidowane. Dodatkowo iloĞü zbieranych i poddanych procesowi przetwarzania odpadów bĊdzie
odnotowana w systematycznie prowadzonych kartach ewidencji odpadów i wewnĊtrznych dokumentach
magazynowych, a przejĊcie lub wysyłka odpadów bĊdzie prowadzona na podstawie kart przekazania
odpadu. Inwestor współpracował bĊdzie wyłącznie z przewoĨnikami posiadającymi stosowne pozwolenia na
transport odpadów. Odpady bĊdą przekazywane wyłącznie do uprawnionych firm utylizacyjnych
posiadających stosowne pozwolenia na swoją działalnoĞü na terytorium Polski. Dostawcy, odbiorcy odpadów
i przewoĨnicy bĊdą objĊci szczególnymi wymaganiami i objĊci stałym monitoringiem.
Odpady bĊdą waĪone na legalizowanej wadze najazdowej o udĨwigu do 60 Mg.
Stan urządzeĔ do przetwarzania odpadów jest bardzo dobry. Wobec jakiejkolwiek awarii bĊdą
one natychmiast naprawiane przez uprawnione słuĪby techniczne lub w przypadkach, gdy bĊdzie ona
niemoĪliwa, wycofywane z procesu technologicznego. Powierzchnia hali, w której odbywały siĊ bĊdą
procesy przetwarzania, jest utwardzona i zadaszona. Transport poziomy (wewnĊtrzny) bĊdzie odbywał siĊ
przy pomocy wózka widłowego, który serwisowany bĊdzie przez autoryzowane stacje obsługi oraz posiada
ksiąĪkĊ okresowych przeglądów technicznych UDT, a powstałe podczas remontu tych pojazdów odpady są
zabierane przez firmy je serwisujące. Magazynowanie odpadów odbywa siĊ w róĪnych pojemnikach
wykonanych z materiału odpornego na działanie chemiczne odpadu (głównie stalowe, o róĪnej pojemnoĞci
lub z tworzyw sztucznych i w postaci zbelowanej luzem). Pojemniki bĊdące w obiegu bĊdą poddawane
ciągłej rewizji i przeglądowi. Wobec jakiekolwiek awarii pojemnik bĊdzie wycofywany z obiegu i poddawany
remontowi lub wycofywany z procesu technologicznego, a nastĊpnie przekazywany specjalistycznym
firmom.
Emisja do atmosfery bĊdzie miała charakter wyłącznie niezorganizowany (emisja komunikacyjna)
powstająca w wyniku ruchu pojazdów transportu wewnĊtrznego. Emisja ta monitorowana jest na podstawie
zuĪycia paliwa przez pojazdy typu wózek widłowy i systematycznie ewidencjonowana.

7. Rodzaj i przewidywana iloĞü wprowadzanych do Ğrodowiska substancji lub
energii przy zastosowaniu rozwiązaĔ chroniących Ğrodowisko
ĝcieki powstające w wyniku bytowania załogi bĊdą odprowadzane do lokalnej kanalizacji sanitarnej,
której właĞcicielem są Lubickie Wodociągi Sp. z o. o. ( ok. 1,89 m3/dobĊ). Nie przewiduje siĊ odprowadzania
do kanalizacji Ğcieków z procesów technologicznych zbierania i procesów przetwarzania odpadów
stosowanych w PrzedsiĊbiorstwie. ĝcieki technologiczne odbierane bĊdą cyklicznie przez wozy
ascenizacyjne, a nastĊpnie kierowane na oczyszczalnie Ğcieków.
Wody deszczowe i roztopowe - dana nieruchomoĞü jest skanalizowana. Wody deszczowe i roztopowe, z
dachu budynku i placu bĊdą odprowadzane do kanalizacji deszczowej Lubickich Wodociągów Sp. z o.o.
Wody deszczowe i roztopowe nie bĊdą miały kontaktu z odpadami zbieranymi przez Inwestora.
Ochrona gruntu podczas prac zbierania i magazynowania odpadów grunt zabezpieczony bĊdzie poprzez
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stosowane technologie. W magazynie oraz na polach odkładczych posadzka jest wykonana jako szczelna,
jednolita, a odpady składowane na niej luzem (odpady inne niĪ niebezpieczne – zbelowane odpady tworzyw
sztucznych) nie bĊdą miały negatywnego wpływu na poszczególne komponenty Ğrodowiska. Dodatkowo
załoga obsługująca magazyn bĊdzie posiadała zapas sorbentów niezbĊdnych do likwidacji drobnych
wycieków szkodliwych substancji substancji (np. ze Ğrodków transportu zewnĊtrznego i wewnĊtrznego).
Sorbenty bĊdą w postaci czyĞciwa tekstylnego, trocin drewna, wapna
lub profesjonalnych ziem
okrzemkowych zdolnych przejąü absorbowaną substancjĊ w iloĞci 10 razy przekraczającej własną wagĊ.
EmisjĊ do atmosfery bĊdą powodowaü wyłącznie Ğrodki transportu wewnĊtrznego (wózek widłowy), który
Inwestor planuje wykorzystywaü podczas swojej działalnoĞci. Emisja do powietrza atmosferycznego, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawnymi, bĊdzie ewidencjonowana.
Hałas moĪe byü spowodowany zastosowanymi procesami technologicznymi, czyli pracą urządzeĔ do
mycia/rozdrabniania/regranulacji (tworzyw sztucznych) lub przesypywaniem odpadów, stosowanych głównie
w celu dokładnej segregacji oraz dostosowania do wymagaĔ odbiorcy koĔcowego. Pracownicy bĊdą
zabezpieczeni indywidualnymi Ğrodkami BHP przed wpływem w/w hałasu. Na niniejszej nieruchomoĞci,
najmowanej przez Inwestora oraz w jej bezpoĞrednim pobliĪu, nie ma zlokalizowanej zabudowy
mieszkaniowej, a nieruchomoĞü otoczona jest terenami, na których prowadzone są działalnoĞci z róĪnych
gałĊzi przemysłu. Powstająca emisja hałasu nie bĊdzie wpływała negatywnie na Ğrodowisko, gdyĪ wtopi siĊ
w tło akustyczne emisji hałasu na danym obszarze. Inwestor informuje, iĪ oddziaływanie akustyczne
zarówno w porze dnia, jak i nocy nie bĊdzie wychodziło poza granice danych nieruchomoĞci i siĊgało bĊdzie
maksymalnie wartoĞci 45 dB.
Wymagania akustyczne w Ğrodowisku okreĞlone są rozporządzeniem Ministra ĝrodowiska z dnia 14
czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w Ğrodowisku (Dz.U. z 2007 r., Nr 120, poz.
826).
Zgodnie z w/w rozporządzeniem dopuszczalny poziom hałasu wyraĪony równowaĪnym poziomem dĨwiĊku A
w dB wynosi:
- pora dnia – przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie
nastĊpującym ( w godzinach 6.00 – 22.00) – 55 dB,
- pora nocy – przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy (w godzinach 22.00 –
6.00) – 45 dB.
Oddziaływanie akustyczne bĊdzie zamkniĊte w granicach działek, na których planowane jest prowadzenie
inwestycji.
Odpady socjalno-bytowe powstające w wyniku normalnego funkcjonowania obsługi magazynu bĊdą na
podstawie umowy z miejscowym zakładem oczyszczania gminy w zakresie odpadów komunalnych.
Odpady. Biorąc pod uwagĊ obowiązujące definicje procesów przetwarzania, zawarte w przepisach
prawnych (ustawa o odpadach), po procesach mycia i mielenia odpadów tworzyw sztucznych, nadal odpady
te nie tracą swojego statusu. W związku z powyĪszym Inwestor przewiduje, iĪ rocznie bĊdzie maksymalnie
wytwarzał około 400Mg odpadów o kodzie 19 12 04 – Tworzywa sztuczne i guma (w postaci przemiału
kierowanego na liniĊ do regranulacji) oraz około 30 Mg odpadów o kodzie 19 12 12 – Inne odpady (w tym
zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niĪ wymienione w 19 12 11
(pozostałoĞci wysegregowane przed poddaniem procesom mycia/mielenia). Odpady o kodzie 19 12 12
przekazywane bĊdą uprawnionym odbiorcom celem dalszego zagospodarowania.
Podczas prowadzonej działalnoĞci powstawały bĊdą równieĪ odpady w postaci szlamów i osadów,
powstające na dnie wanny flotacyjnej (– Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne niĪ wymienione w 19 12 11), które systematycznie bĊdą usuwane z
wanny, magazynowane w szczelnych pojemnikach z tworzywa sztucznego oplecionego drutem stalowym
tzw. Mauzery, a nastĊpnie przekazywane dalszym odbiorcom celem dalszego zagospodarowania.
Po
rozruchu
urządzeĔ
mogą
równieĪ
sporadycznie
powstawaü
odpady
w
postaci
przepracowanych/wymianianych olejów, czy opakowaĔ, lecz odpady te zbierane bĊdą w wyznaczonym
miejscu (utwardzone, w szczelnych pojemnikach) i systematycznie przekazywane do dalszego
zagospodarowania. Wszystkie operacje bĊdą zapisywane na kartach ewidencji odpadów oraz dokumentach
magazynowych, prowadzonych przez Inwestora.
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8. MoĪliwoĞü transgranicznego oddziaływania na Ğrodowisko
Planowana inwestycja nie bĊdzie miała transgranicznego oddziaływania na Ğrodowisko. Oddziaływanie
przedsiĊwziĊcia zamyka siĊ w granicach działek, na których inwestycja bĊdzie zlokalizowana.

9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004r o
ochronie przyrody znajdujące siĊ w zasiĊgu znaczącego oddziaływania
przedsiĊwziĊcia
Lokalizacja tego terenu, przeznaczenie okreĞlone w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego oraz otaczające sąsiedztwo (przedsiĊbiorcy prowadzący działalnoĞü w róĪnych gałĊziach
przemysłu), wyklucza wystĊpowanie na niej
elementów i zabytków cennych przyrodniczo bądĨ
krajobrazowo. Oddziaływanie przedsiĊwziĊcia zamyka siĊ w granicach działek, na których inwestycja bĊdzie
zlokalizowana.
W sąsiedztwie inwestycji brak jest terenów prawnie chronionych zgodnie z Ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku
o lecznictwie uzdrowiskowym i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr
167, poz. 1399 z póĨ. zm.).
NajbliĪszym Specjalnym Obszarem Chronionym jest Dolina DrwĊcy (symbol obszaru PLH 28001)
znajdująca siĊ w najbliĪszej odległoĞci wynoszącej ok. 800m od miejsca lokalizacji inwestycji.
W bezpoĞrednim sąsiedztwie, terenów Spółki, brak jest pomników przyrody w postaci tworów przyrody
oĪywionej i nieoĪywionej lub ich skupienia o szczególnej wartoĞci przyrodniczej, naukowej, kulturowej,
historycznej lub krajobrazowej odznaczających siĊ indywidualnymi cechami, wyróĪniającymi je spoĞród
innych tworów, okazałych rozmiarów drzew, krzewów gatunków rodzimych lub obcych, Ĩródeł, wodospadów,
wywierzysk, skałek, jazów, głazów narzutowych czy jaskiĔ zgodnie z definicją Ustawy o ochronie przyrody z
2004 roku. Projektowana inwestycja jest zlokalizowana poza obszarami chronionymi z tytułu ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2009, Nr 151, poz. 1220 z póĨ. zm.).
Na terenie gminy znajduje siĊ fragment o powierzchni 67,8 ha utworzonego w 1961 r. ichtiofaunistycznego
rezerwatu przyrody o nazwie „Rzeka DrwĊca” obejmującego koryto rzeki oraz przybrzeĪny pas gruntów.
CzĊĞü gminy (3810 ha) połoĪona w dolinie DrwĊcy i na terenach przyległych wchodzi w skład obszaru
chronionego krajobrazu „Dolina DrwĊcy”, od którego Inwestycja bĊdzie oddalona o około 100m.
Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew i krzewów ani Īadnej ingerencji w walory cenne
przyrodniczo i Ğrodowiskowo. Inwestycja realizowana jest poza cennymi przyrodniczo siedliskami i nie wiąĪe
siĊ ze zniszczeniem lub naruszeniem terenów leĞnych, podmokłych, bagiennych i torfowiskowych.
Brak jest w najbliĪszym sąsiedztwie lokalizacji zabudowy chronionej akustycznie, gdyĪ znajdujące siĊ w
odległoĞci
około
50
m,
od miejsca planowanej
inwestycji,
budynki
mieszkalne,
są
wysiedlone/niezamieszkane oraz są własnoĞcią Inwestora.
W związku z powyĪszym, przedsiĊwziĊcie Spółki, nie bĊdzie oddziaływało negatywnie na zabytki
oraz przyrodĊ objĊtą ustawową ochroną prawną.

10.

ħródła informacji stanowiące podstawĊ do sporządzenia raportu
•
Wypis i wyrys z ustaleĔ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
czĊĞci wsi Lubicz Dolny – Małgorzatowo, uchwalonego przez RadĊ Gminy Lubicz uchwałą nr
XLII/440/10 z dnia 22 lutego 2010 roku ogłoszoną w Dzienniku UrzĊdowym Województwa Kujawsko
– Pomorskiego nr 139, poz. 1746 z dnia 30 sierpnia 2010 roku zmianioną uchwałą Nr XLVII/483/10
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z dnia 28 czerwca 2010 roku ogłoszoną w Dzienniku UrzĊdowym Województwa Kujawsko –
Pomorskiego Nr 139, poz. 1747 z dnia 30 sierpnia 2010 roku
•
Ustawa z dnia 3 paĨdziernika 2008 roku o udostĊpnieniu informacji o Ğrodowisku i jego
ochronie, udziale społeczeĔstwa w ochronie Ğrodowiska oraz ocenach oddziaływania na Ğrodowisko
(Dz. U. 20089, Nr 199, poz. 1227)
•

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiĊwziĊü
mogących znacząco oddziaływaü na Ğrodowisko (Dz. U. 2010, Nr 213, poz. 1397)

•

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. Nr 0, poz. 21 z póĨ. zm.)

•
Rozporządzenie Ministra ĝrodowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu
odpadów – Dz. U. 2014, Nr 0, poz. 1923.
•

Strony internetowe UrzĊdu Gminy Lubicz

……………………………………………………………
Podpis wnioskodawcy
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ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik Nr 1 - Plan zagospodarowania terenu Spółki wraz z wyznaczeniem miejsc prowadzenia
poszczególnych etapów procesu produkcyjnego.
Załącznik Nr 2 – Tytuł prawny – Akt notarialny własnoĞci nieruchomoĞci
Załącznik nr 3 – Wyszczególnienie rodzaju odpadów przewidzianych zbierania przez P. P. H. U .
„EMLOG” Edmund MoszczyĔski
Załącznik nr 4 - Wyszczególnienie rodzaju odpadów przewidzianych przetwarzania przez P. P. H. U
. „EMLOG” Edmund MoszczyĔski
Załącznik Nr 5 – Decyzja o braku koniecznoĞci przeprowadzenia oceny oddziaływania na
Ğrodowisko przez Inwestora P. P. H. U. „EMLOG” Edmund MoszczyĔski , ul. Brodnicka 7B, 87-410
Kowalewo Pomorskie , dla przedsiĊwziĊcia p. n. : „Zbieranie i transport odpadów, prasowanie i
wysyłka do odbiorcy” na nieruchomoĞciach o numerach ewidencyjnych 389/4, 389/5 – obrĊb Lubicz
Dolny, Gmina Lubicz.
Załącznik Nr 6 – Decyzja zezwalająca na zbieranie odpadów wydana przez StarostĊ ToruĔskiego w
dniu 31 stycznia 2014 roku, o numerze OS.6233.4.2013.JW
Załącznik Nr 7 – Wypis i wyrys z ustaleĔ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru czĊĞci wsi Lubicz Dolny – Małgorzatowo, uchwalonego przez RadĊ Gminy Lubicz uchwałą
nr XLII/440/10 z dnia 22 lutego 2010 roku ogłoszoną w Dzienniku UrzĊdowym Województwa
Kujawsko – Pomorskiego nr 139, poz. 1746 z dnia 30 sierpnia 2010 roku zmianioną uchwałą Nr
XLVII/483/10 z dnia 28 czerwca 2010 roku ogłoszoną w Dzienniku UrzĊdowym Województwa
Kujawsko – Pomorskiego Nr 139, poz. 1747 z dnia 30 sierpnia 2010 roku
Załącznik Nr 8 – Wyrys z mapy ewidencyjnej
Załącznik Nr 9 – Wypis z rejestru Gruntów
Załącznik Nr 10 - Dowód uiszczenia opłaty skarbowej uiszczona w wysokoĞci 205,00 zł
Załącznik Nr 11 - Zapis w formie elektronicznej na informatycznych noĞnikach danych
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Załącznik nr 3 – Wyszczególnienie rodzaju odpadów przewidzianych zbierania przez P. P. H. U. „EMLOG”
Edmund MoszczyĔski
1)

Kod

Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów

07

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów
przemysłu chemii organicznej

07 02

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw
sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych

07 02 13

Odpady tworzyw sztucznych

07 02 80

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy

07 02 99

Inne nie wymienione odpady

12

Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni
metali i tworzyw sztucznych

12 01

Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni
metali i tworzyw sztucznych

12 01 05

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych

12 01 99

Inne nie wymienione odpady

15

Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały
filtracyjne i ubrania ochronne nie ujĊte w innych grupach

15 01

Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi
komunalnymi odpadami opakowaniowymi)

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

16

Odpady nie ujĊte w innych grupach

16 01

ZuĪyte lub nie nadające siĊ do uĪytkowania pojazdy (włączając maszyny
pozadrogowe), odpady z demontaĪu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z
wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)

16 01 19

Tworzywa sztuczne

16 02

Odpady urządzeĔ elektrycznych i elektronicznych

16 02 16

Elementy usuniĊte z zuĪytych urządzeĔ inne niĪ wymienione w 16 02 15

16 03

Partie produktów nie odpowiadające wymaganiom oraz produkty
przeterminowane lub nieprzydatne do uĪytku

16 03 04

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

17

Odpady z budowy, remontów i demontaĪu obiektów budowlanych oraz
infrastruktury drogowej (włączając glebĊ i ziemiĊ z terenów
zanieczyszczonych)

17 02

Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych

17 02 03

Tworzywa sztuczne

19

Odpady z instalacji i urządzeĔ słuĪących zagospodarowaniu odpadów, z
oczyszczalni Ğcieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów
przemysłowych

19 12

Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki rĊcznej,
sortowania, zgniatania, granulowania) nie ujĊte w innych grupach

19 12 04

Tworzywa sztuczne i guma

Karta informacyjna przedsiĊwziĊcia
polegającego na transporcie i zbieraniu odpadów innych niĪ niebezpieczne oraz przetwarzaniu odpadów innych niĪ niebezpieczne
prowadzonych przez firmĊ P. P. H. U. „EMLOG” Edmund MoszczyĔski, w miejscowoĞci Lubicz Dolny, gmina Lubicz, przy ulicy
Małgorzatowo 4a, na działkach o numerach ewidencyjnych 389/4 oraz 389/5 obrĊb 0012.
Strona - 17

Załącznik nr 4 - Wyszczególnienie rodzaju odpadów przewidzianych przetwarzania przez P. P. H. U.
„EMLOG” Edmund MoszczyĔski

Kod odpadu
1
07 02 13
07 02 80
07 02 99
12 01 05
12 01 99
15 01 02
16 01 19
16 02 16
16 03 04
17 02 03
19 12 04

Rodzaj odpadu
2
Odpady inne niĪ niebezpieczne
Odpady tworzyw sztucznych
Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
Inne nie wymienione odpady
Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
Inne nie wymienione odpady
Opakowania z tworzyw sztucznych
Tworzywa sztuczne
Elementy usuniĊte z zuĪytych urządzeĔ inne niĪ wymienione w 16 02 15
Nieorganiczne odpady inne niĪ wymienione w 16 03 03, 16 03 80
Tworzywa sztuczne i guma
Tworzywa sztuczne
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