
nomy jakoścore jak dl. ŚUlow€ pieŃolneoo W za|eżności Ód poŚiadanyĆh pżeż ch
odborców (prÓduenlów wyrcbÓw gotwych) ńaszyń ob]e fomy p6iaci olżyńanego
prcduklu mĘą być ŚidŚÓwane b€zpoŚrednio do oyk|u produkoy]neqo bą konieżnośoj
dodatkMgo pzebłaEnia. Proces zosiał zkasylikNany iako R3 w Wyniku klórego
wyhłauny będze prcdukl gotNy do befpośrcdnielo fasloswaoia u odbo.cy oEz
niewie kie iościzan €czyszczeń (odpady l912 04),

17 zużyle lonery tEi a]ą do ńmy s opakNai 6Ćh jednoŚ(kdryĆh 'o id!,ćh ]ub kańońÓwl,ch' i6
pa|elaĆh Ub w Ópakowaniach zbiorQych Iypu big bag' W wyniku dekompozycji opakNań
polega]ą@j na ręenym oddzie en u op.kÓwań jednoŚlkowłch od ioneńW i pżekazan u ch
do ko|ąnych elapów zgodnie f prcwadżonyńi plMŚami pżetjłarnia' pfuśląą odpady w
kodz]e ]9 12 01 i ]9 12 04 NaŚtępn€ odbywa Śię deńÓnlaż na po9żeoó|ne eemenĘ

Pył' sianowący mie%ninĘ prcyku zawie6jąe0Ó subslanc]g
oEanene i nieĘaniozne' w sklad ktÓr €go rchodzi kopo|imer slyr €nowo.akryowy (do
90%) baMnik (do 10 %)' kEemionka beżposl.c]owa. woŚk oraz dil|enek rylanu (do 2%)
zb eEny lesl w szĘe nych wolk.c|l f po|]ely|enu, T.k zab€zpitony pył' będący odpadem
o kodz]e 191212 ub ]912 1]"' pżekaflwany jesl do syŚp€cja|izÓWanych inŚ|a|ac] Pręt
staowy bębna śviaUoQulego sljłl M|ek ńaqnerydhy 0E dmbne e|emeń(y ńodurą@
(Śrubki, Śp.ężyny)' sianowią odpady a kodze 19 12 02 Ó@ 19 12 03 pżeklzwan€ są
limÓń zewńęlunym w poslac odpadu fłomu że|afnego ]Ub neże|afnego Bęb€n
św anoczuly' e|eklrcda ładu]ą€ oE THA Rs 50 (fiakcja
30 ńm) Śtan@iĆ będą kaoryczny komponent do produkci pa|iM alemawnego (pod
kodem 19 12 l0). Bębny ŚlalĘo lypu pokryle Śelenem' lEktowano będą ]ako odpad

obudNę loieG' koh zębate oGz ŹaŚ|epki' wlkonaneżABsÓEf PA.
pÓdda@ne będą da szym procesom mie|on a ub .eg6nu|acji w Emach rr4asne] insla|acji
w pfuĆeŚU R3 bądź w pzypadku nadwyżek' pEekazFvane będą nnym puelwó@m

tvor4 v sztucznych jako odpad 1s 12 04
]3' Pu etwazanie odpadów w proceśie Rl3

Wszystke odpady' pżed poddaniem ich pfuĆeŚoń odzysku recyk|ngu będą
magazynow.newproeŚeR13'wmiejscu w ŚpÓŚób okreś|ony w pon]*zej T.be|i 5

Tabe|a 5 Mi €isce isposób magazynowania odpadów w pbcosi € R13

MbFG | śpGób maga4'i' seb

odFdy fuz,ł Vluen}th (f ry|ąŹen em w konlenel.ch' U pośla.i zbejÓRanej'

sumwe i p'dlkiy n en5d5ją@ się do spożyc.

zamknięvm magaynie. na pa|*ch' w b g
baga.h wankn]ę'ó kodener.ch |ub
ł innej |om e dosbconej pu ez Wfulcę,

dak&oo pżefo.żad a na h.|| prcdułc'y]ną
Fakl'tfnieokrcsmagąnNaniaogEniŹ

subwe i prcdukiy n s.&ją€ si? do spoźyc]a

odP'dy z prÓdu|.ji pag roś nnrh

suw.eprcdultyn]epzydabedospożyĆia



se ekl}łńie. ł opakdan acrj Fdn6lkolych
|Ub zbiocrh typu pa|ftpoiohi ł ł fomie
do9la€one] pżef ł/e'Ćę' ł magżynie
|Ub bż m h|i g|ówre] ł oblębie sbmwiska

amkiiętyńńagżFienap.|et.ch'wbig.

w na3] lom € dodareonoj puez tryłóĘ

d.k.e!o pże1jł5żania na h5]i pld&Ćyjnej
FaktycnaokEsmagaano€nia €EniEa

Niepzldalnedorykouysbnal|usze

surc*eiprcduklynepzydahedÓŚpdyda

selekirynie'luzemubłmftachlypubg
b'g.ańłi]ęty.hjzabeżpieźnrhodgóly
kaplurcm na te€n e ha prcdukq]no

abe4ie%]ąe] pru d wp!1€m cFników

dr €Wopl,1awiórcwa

MechanieneqdziBloneodzulyzpzeóbki

se|ek'łne' uzem w b€rach' ro|bch |ub
łtr{aóiypubg'bgfańhęiyĆhi
zabezpie@nycho!górykapfurem'n3
bEn e ha i prcduk.yjno 'masayiorej rub na

w lomie Źbapieająmj pued łp|ywem

odpady maledale ŻdÓnrh (np. tkań ny
ńprcgńeane. easlomery. pb{omely)

odpadyfpzeMzony.hMkentokgtyny.h

w tu*ech fo lory.h w opakean 3ch tpu

ńieF€c} m.gafyno'ych' ł ko^len0Ę6 pod
mmifum' w lormie u b.zp eea]ą€] pred

bagzamkniętrhiabe.peeony.hodgóry
kapturem, na rercnie hari prdukcy'no
maqżrorej Ub na ulj''ldfońyń leGńio
zflnerPnym. eod zada*sniem)

ab.zp eEają@j pżed vp'neń ąm ków

odpady f pżemyŚfu oumoEgo plodukdi

pEezł}NóĘ'nalercniehalpmduk.']no
magżynÓRej |UM w wyżi'dÓnyń

,abefp]eżarące]prdwplvameyni(ów

w f'młiięly.h 9ee]nyĆh poiańnła.h

pa|ebpojemn*aó wwyfnaanyd
ńkF€ch maga4nean a' na fu'dfon}m



abezp dańej pżeJ łp{'łem eym]kó{

pżeżwyMórĘ'nalercniehalprcdułqIo
ńagżynowej |UM w wyjadÓnym

Źbzp eca]ą€] pued wp|vem oynniłóu

W zamłnięty.h g€6 nych pojdńiik..lr

pa|abpojeńi*.ch' w {'znaeonyd
m ejs€ch magłynNan a' na uMrdzoiym

Źbfpbrrą€r pred wFtwem crn*ów

łyżń.donyó mieFrĆh maqafynfu$h nl
reren e ha prcdukqlno masa4nMl

zabezpieżÓnej pżed 'płt!€ń dynnfte

.dpuszahk oĘaniene ub m6 śubśańqe

Wańknięlrh9ee|ny.hporeńn*ach.

pa €lopÓjońnika.h v pżypadłu opakfua ń
]dn6|łMrh Ubbńe n5 pakie'
w wnaconFn mteFecn maqa4nman aL

zadaszeniemLwkonteneze.p.dnamiolem'
w fomi. 4b*pipają.ej p@d łpł'Emodpdy pr6'óU pm €| aiącyó

odpadMakeje sae|t nne nż

osady u k|g]ów i szce|d inne niż łym eńione

ApaElylologBńEne'ednoaMeqÓUżyk!
fawieB'ąe ba|ede u/ymianioŃ ł 16 06 01

Ąa.aiyloIÓqlańżie jednoramąouznłu
z'wielająE &l8de rnne n ż *}mien one

od3.dy zl@mia i uygładŹn a Mżył

5eeKy}nie.łpldbchWftachlbbnrh

wqdzierorym nroFcu ha prcduiotno
maga4orej w magazyn e wzamknęlych

&Węlżntń w fomie ab€.p eeakcą

i'płt! €ńHfuikefhęlżn}th



opJoł.niJ z&€E]ą.e pozoła|ośd

opakotnia z mala| ŹfieŹjąe

konslfukcyjnego (np 5zhe,|)' dąEn 3 z

selaŃ'!ryn]e ' @+ ad |fur2'aÓłyd i'|Ó

ha|i p'oduł.yjno .maqu ynNej'

Źbefp edającer pżd łpł'vem łafunkóp

seeklyMie.wposlacbe]wWrkaóiypu

góry kaplur.m na teren e ha ] produkc'nej

podzadareniemwkońeneue'pd
nań o10ń. ł lom e zabżpioEają@j pzed
wpł}{em gynn k& fepnęlznych

w wyznaoonych mieF€Ó magafymvy.h
na rersnie Mri produkcyjno maeazynorei

,abefp]e2o|ąpżedwprywmdyiników

16t r r  i i f Jenądma*@@fufu  
|cFc

fuż'e !żądeni' ż! 3E]ą € n €blzp Łne
] 6oż ] }  eeńe  y  ( ] )  nn €  n zWenoneł  j 6  oż09

fufy1euządzeniainneńnrym8nione

Ejengńyusunięie2f!źylyĆhlEądzeńnnenz

N'eoQan cfne odeady z'freBjąe subdanc]g

NiebeŹpie*ne e omenv |ub cęśd sHadMa

o.gan]dne odp'dy zł aające sub|an.]e

se|ełI}an e' w vo*ach eo2rełych jako
ÓpakNańth jednośko{.yr a nałępnie
w opa*Waniach ubioEych. którym Ędą

MÓżyłMapżeżńaźńedÓle!Ó&|u ub

wopakoł.n.ch jednodłrych zbiocych.

na h'ji pldliĆyjno - magazyiowi v

oły w pojeńn k6ch lw lym ha ony)
z5ł'eąą@ subdancje niebdpiażne
Gafy w pÓjeńn bch inne niż wymieniÓne



{np daynnłi Ćhamiene) zavieBją€
$bs|arcrenńbezpdre.łlymńrevanny
chańika|iów|aboBb]r]nych anaityenych

fużne nieoQanioie óeń ka ia .ał e€]qce

(t pzdemńe5ne Ódżym r .hon qńa)

zużyie oqan]ane chmka|5 z& eńjąĆe

(np pzdemheane odoynn k deń]dne)

w {omie u abepi*onej puen {rtvem

zużliechemika|iainneniżwymieniona

se|ekt'vnewkanonach.wspecranych
@temn kach. na parerach, w rydzieronym

3aeiealarione(f wyląŹńiąń ]6060r) magazyn e w fom e fabefpiemrąej pu ed

M'qne'yEi € i op'one nolni' niomaqi

Wopako*aniachzbocych'pojeńnrach'

na pare.ie, na hari prdukyjno
maqżrorei ł sYhażoirń ńe]śaĆh

bagzamknęlyc]rzabeup].@nychodgóly
bplureń' na ierenie ha| pfudurĆyjno .
masu ynowej rub na uMrdzonym brcnie

Źbefp edaiącer pże! łprr^vem eyniłów

v WnaaiFh miąs€ch magżFoqch
na lercnie ha|i plodlkĆyjno magafyno@.

zab.4ioEon€] prcd t'rem eynnikćv

ńieFech ńaqa4ńdqch ńa teGn o ha
prcdukcyjno masuynMej,w
WnaEonych ni.js€crr magazynrych na

zab4ie@rcj pz.d t|ywm qnn kół

se|ekĘwns ]uzsm |ub w ło*ac.h typu big
bd!Dm|nię|y.hizdbżpeaonyódgóly
Iapfur €m'nalerenBhaprcdu|qno
magazynMj ub na ufoadzonyn te€n]e

zabezpiecającej pzed Ę|i9em eynn kfu

w opak*an 3ch jednodkryó

stedem na ierenie hari ptudukcyjno .Leli inne njż ł}ń snione w 13 o] 03

W b 9 bagach' w pojemnikaó Vee nie
fmknięl}th'wkońeneBdnaha]i

ł Ę2naoonych mieFcr magaynoĘĆh'

s.rue.a Pirhd*403



nażflnąlżpdnamjÓbmi'Wlonie
abezpreeoŃ] pred wpr}1tm drników

w konlenerach w WnaĘonych ń e]*ch

mga4nwą' w vmeonyó ńjeF€di

w fom e zabezpieEon€i pzed Ęl]łttń
NaśyÓna |uh ażne ryi€ jonrymienng

bag zamknręvch zabefpiemnych od góry
kaplu€m na l.Enia |ra|i produkcyjno .
m5qżyneej |ub na Ńadzonym lercnie

zabezp 3ea]ąc9] prcd łpbwen PynDiiów

odp'dy pa|ńe (p'|fuo 3|lema'Pft)

prcdu*cyjnÓ - ńagdynÓpej' ł
tnaeonycrr m 6F€ch m.g.4noq.h n.

zab.zpbcone] pred łp'@ń eynnikÓw

|nne odPady ( ł lym zm 3gane subsbnd.
predm oly) f meóaniŹej oblóbki odpadów

zfu eąqca .ubdancF n €bezpieene

sejek}9nie'uzemnap€rebch.

zabozpie@]ącąpżedwpi,yemdynn*óp

se|ell 'kńe' lfam Ubkłońa.h'pJbig.

kapfu€ń n5 b'enje h5 i pldlkcyjnÓ '

zab&pieŹ]ą€ pżed ĘłP&ń eynnikół

U2ądzenia u frercjąe frrcny
se|ekt}vneuzem.pouk|adme
ł tnaeonyń ńi0]9U dedykfu'nelo

WŹ.ńknięl}th ÓparÓwania.h jedńo3kopy.h
zbiocych ( bel'Źch' F 8to@Fmn]kch)

m tercn e har pnduk.yrio mas?zynMj ub
B uM3reoryń leGn e u *ń9|E0yń pod
zadaszeniemwkonteneze.oodnamiotem.
w formie f kpieająĆej pżd łpl'a€ń

Faóy luĘe laóy drukarek e' kreje. lep voe
i z )4v i cehnenż9}menoneł200127

iercnie hari prodlkcyjner rub na lMadonym

4b.żp *ająEj pżad *pl,ver żym kfu

oalene akumualory z&ieBiąĆe ie bale e

se ekl'Wie. ł kadonach' w sp.c]ahyó
pojeńnb.h' na pa|ebó wlydielonym
magąnie. ł fomje zabżpipająej pżod



flzye Uu ądzen a g eklrycfne eekton]one

faw a6jące i ebefpjedna skł5dń*i

io,

z!Ży|eUżadfeiaaeklryżneeeklrcnjena

bagzamrnęlyó zabezpiaŹiyĆh dd góly
ł5pluleń m |ercije hai@dlkyjno
malaynNejlub na uM'lronym rerenie

Źbezp ecające] pzed wpl}vem żynn łow

hne ń erymcnóne irakąe zb oraie ł sposóh
pfodlkcyjner |ub na uMadfonym l.€n e

fabezp eearące] pted łpbvem Eym *dW

Ężna Ńćodpadów pzetwazanychw insta|acjinie puekfoży Óści 20 000'00 Mg/rÓk

Ęczna Jedno.azowa i|ość pueNYazanych odpadów n€befpecziych ńe pżekfuży

FodEie 3pąlu ebrEyen3go i ddhnj@Ę!o

1 w ekogabaMowe uządzenia chbdŹqĆa

21 Rodfajom odpadów ÓdpÓwiadającym SpżętÓw eeklrycznćmu e|ekIronicznemu'

wyŚzżegó|nonymwTabei4podpoz 163 17B puypisJje s'ę okEś|eńia orJp i lodza]ów

zuzytego spuętJ e]ek(.yczne9o eeklroniczn€go zgodnie z załączn

o  ' ' '  v l ' T .oPe !  e  "  eL | ]  ' . '  JT  |  "  e ! ! '  u1 ,To jd f  po |67ąTabe| "6

Tabe|a 6 Giupy i rcdzaje ż!żłlego spzęru ebktlyczn€go i €|.kllonićżnegÓ pżewidziane do

4 PdÓłala wEkogabaMMe Uu ądze

12PofośJełatÓqabaryloreluądzonia!żranedogdowana]nnegolypupzee5zan5

J5PozosbbwełĘ8bryiotrlządzeniaużFanadoogząanapomeg*eń|ózełńebi



1 3 PoÓsla|y spu ęt wnly qą.'' wy.iąqi mnty acyjne i spu ęt konlekcjonujący

4'Uuądćn]aużWanedoszycia'dzanalkan3iinnegolypupzeNaEai9Wrbó'

5 żela*a i pdos|a|e uźądfenia do p puGbb Uuądzs a s|Użąe do

3' RozdEbniaae m'nki do kry oE UŹądzen a do osieBnia i u m&nia @Fmn ków

lo Uządzen]a dÓ śżPen o wr!9ów' ś

cd ów odmiżŹńia. łsbż}van a |Ub rejeśrcwania msu

]3'Pozosla|emałogabaryforeuząe
spŹętle|.info matyŹy l b|ekÓnm|bcyjny

l ' Kompuiely osÓbtsle st.cJon.me' w vm

9 P@ośla'.pż9t do zb erania. prec
pżekaf'wai a inlomaĆji dbgą o|ołlrcniuą
l oTemna l eśF l eńyużJ J lMńa

'7syJemyfg|oŚŹń'Ńd9e|cEr|aubmalyene
i3 Pozo*ł€prcdukty|Ubspżęlsfużacydohn$bj g|o6u'obEU !b mychinfomacjiu
pom@rechnorosibre*om!nrkrcyJnel

6.Wzmenaaedźwęb



3 Pozosb]€ pred! kly |Ub Śpżęl do @ ów Mg ryvania |Ub odfoażania
* lym 3ygnarów bb innFh tehio ogii. dyślrybuqi dfujęku i obl8fu 2

z łyją| iem opw o.ńsl €n o4h

z ryjąlł em *rółek
zqjąlkiemwie|koqabarybqch' ńcjonahych

5, Nauędza do nlMaija pżyb'ańia

.ub an lir !rytT!t:{ ::qat!

6 Aubńaly urucham an€ moneĘ'

zab&ki' 3p2ęt rcircacyjny i śpofuq

Plyądy ngdyerc' f wyjąlkbm !ś]yslk|ch wśzcEplin

. . P , ę ' . . * " " ' . . . ' " , - , g r y

6 spę?| hbordory]ny do d agnoś'h nv'b

o r Używane w obiekbch i innabcja.h pżemFbach
(np' w pane|ach sbrcmią.h)

4 lządónia @m aNe mĘce |!b dÓ nasbw dyYańe ' 9ÓŚpd'6Me dmoqń !b jako

selud.^ Pirld*6tu6



2 Automaty do wydawan a bule ek |ub NV* z zimryńi j gĘĆym mpoFmi

JAdoma'}do!łdJwJaprcdu|ełalyd

5hneVłda]ą.eWe[€9omdfa|up'od!|ly

l|'2'3' okreś|am rcdzaj i Dasę odpadÓw powsta]ącyoh w łlńiku pżelwaŹan a

1 W wyniku preh'azania odpadÓw podanych ' Tabe|i4. będą powstamÓ odpwiednie rodzaje

ii|ośc odpadówwyszczegó|nionychwTabe 1 zgÓdnieżpÓniżŚfąTabe|ą7

Tabela 7 Rodf.j. . i|oó c i od pa dów pore|.jący.h w wyniku p Źetwau ań ia

r o ł . ń  Ępub i qłżg .5o l 02w  pb . a ! i .  R3 '  F l ,

PżeM'ŹnlasrcekŃńglyków,*y.obó*.pdy*-y"h'p."d'|ł"h"y."bó*
ni9p9|nwafuściwych.ańyku|ówrc


