
Otrzymuja:
1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Apis" Spółka Jawna Hemyk Andrzej Fijałkowski, Piotr Blach 87-860

Chodecz, ul. Kaliska 11.
2. RegionalnyZarząd Gospodarki Wodnej, 50-950Wrocław, ul. C.K. Norwida 34.
3. Polski ZwiązekWędkarski, 58-300 Wałbrzych" ul. Kościelna 60.

Do wiadomości:
1. MinisterOchrony Środowiska, ul. Wawelska 52-54, 02-067 Warszawa.
2. DolnośląskiUrząd Wojewódzki we Wrocławiu, Wydział Środowiska i Rolnictwa;

Oddział Zamiejscowyw Wałbrzychu, al. Słowackiego 23a.
3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Delegatura w Wałbrzychu, ul. Mickiewicza ł6,

58·300 Wałbrzych.
4. Urząd MarszałkowskiWojewództwaDolnośląskiego,Wydział Ochrony Środowiska,

50-411 Wrocław,Wybrzeże J. Słowackiego 12-14.
5. Urząd Miejski w BystrzycyKłodzkiej, ul. Sienkiewicza 5, 57·500 Bystrzyca KI.
6. Na.

Decyzja Starosty Kłodzkiego nr 312007 z 12.11.2007 r. dla PW ,,Apis" na instalację: do pnxtukcji papieru i tektury w Nowej Bystrzycy.
strona 24 z 24

)i

II

~I
i

STAROSTA KLODZKI
ul.Okrzei nr l

57-300 KŁODZKO
OŚR.7645-4/04/2007 Kłodzko, dnia 5 grudnia 2007 r.

DECYZJA N R 3/2 O O 7

Na podstawie art. 201 ust.!, art. 202, art. 211, art. 378 ust. I ustawy z dnia 27 kwietnia2001 r. Prawo ochrony
środowiska (tekst jednolity w Dz.o.2006.129.902), art.l04 k.p.a. oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie
poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jaka całości (Dz.0.2002.122.1055) - po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 listopada 2006 r. Przedsiębiorstwa Wielobrartżowego ,,Apis" Spółka ja)"na,
Hemyk Andrzej Fijalkowski, Piotr Bloch, 87-860 Chodecz, ul. Kaliska II

orzekam

•
I. Udzielić Przedsiębiorstwu Wiełobranżowemu "Apis" Spólka jawna, Henryk Andrzej Fijalkowski,

Piotr Bloch, 87-860 Chodecz, ul. Kaliska 11 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji
do produkcji papieru i tektury wraz z instalacjami pomocniczymi, zlokalizowanej w Nowej
Bystrzycy .

II. RODZAJ INSTALACJI I WARUNKI EKSPLOATACYJNE

lU. Rodzaj instalacji:

Przedmiotowy wniosek określa warunki pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do
produkcji papieru i tektury zlokalizowanej w Nowej Bystrzycy, wraz z instalacjami pomocniczymi w
skład których wchodzić będą następujące procesy:
• rozwlóknianie surowca - proces podstawowy,
• wytrącanie ciężkich zanieczyszczeń (piasek, spinki druciane itd.) - proces podstawowy,
• domielanie masy - proces podstawowy,
• sortowanie masy - proces podstawowy,
• produkcja wstęgi papierniczej - proces podstawowy,
• krojenie papieru -,proces pomocniczy,
• produkcja pary technologicznej - proces pomocniczy,
• prace konserwacyjne oraz bieżące naprawy - proces pomocniczy.

Na terenie Zakladu nie występują instalacje i urządzenia, nie będące przedmiotem zlożonego
wniosku, ale podlegające konieczności uzyskania pozwoleń na użytkowanie środowiska lub
podlegające obowiązkowi zgloszenia organowi ochrony środowiska.

11.2. Parametry instalacji:
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W skład instalacji do produkcji papieru i instalacji pomocniczych wchodzą:
Linia technologiczna do produkcji papieru i tektury - instalacja !PPC
- rozwlókniacz HC-20 M o wydajności nominalnej 66 Mg/d - 1 szt,
- sortownik wibracyjny MJ 150 o wydajności nominalnej 66 Mg/d - 2 szt,

turboseparator HB-7I O b'wydajności nominalnej 125 Mg/d - 1 szt,
- piasecznik stożkowy CG-30 o wydajności nominalnej 720 ml

Id - 2 szt,
- sortownik ciśnieniowy CN 10-A o ~dajności nominalnej 24480 mlld -I szt,

maszyna papiernicza o ~dajności nominalnej 66 Mg/d.
Instalacja energetyczna (grzewcza) - instalacja pomocnicza,
- kociol OKR-5 o mocy 3,6 MW i ~dajności nominalnej pary 5,0 Mg Ih - 1 szt,
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- kocioł Steinmuller o mocy 2,2 MW i wydajności nominalnej pary 3,5 Mg/h - I szt.
• instalacja zaplecza technicznego - instalacja pomocnicza.

II.3. Warunki eksploatacyjne

II.J.1. Charakterystyka techniczna i stosowane technologie:

P.W. "APIS" S.l Fabryka Papieru w Nowej Bystrzycy jest producentem paplerow
makulaturowych, oraz tektur tulejowych. Surowcem do produkcji wyrobów jest makulatura:

• odpady z sortowania papieru i tektury,
• opakowania z papieru i tektury,
• papier i tektura.

Surowiec jest magazynowany pod wiatą magazynową w belach. Pierwszym etapem procesu
technologicznego jest rozwłóknianie surowca w rozwłókniaczu wirowym HC-20. Proces polega na
zadaniu do misy z wodą technologiczną porcji surowca. W dnie misy rozwłókniacza zabudowany
został wirnik, który obracając się powoduje rozczynianie się surowca do postaci pulpy
papierniczej. W trakcie zadawania surowca prowadzi się odzysk:
. • drutu, wykorzystywanego do wiązania bel makulatury, który następnie jest zwijany w

rolki,
• taśm plastikowych i sznurków, którymi związana jest makulatura,
• folii, która czasem występuje wewnątrz paczek i jest wynikiem niedbałego sortowania

makulatury u dostawcy.

Masa papiemicza z rozwłókniacza jest grawitacyjnie upuszczana do kadzi masowej pokonując na
swej drodze sito, na którym to, zatrzymują się nierozwłóknione resztki taśm klejących
pochodzących z oklejania kartonów i tym podobnych elementów. Wymienione pozostałości są
okresowo usuwane z rozwłókniacza do pojemnika i po odsączeniu się z resztek wody, trafiają do
boksu na odpady.
W powyższy sposób oczyszczona masa papiernicza jest przepompowana przez piaseczniki.
Piaseczniki mają za zadanie wytrącenie z masy papierniczej ciężkich zanieczyszczeń takich jak
piasek i spinki druciane. Wydzielone zanieczyszczenia gromadzone są w specjalnie na ten cel
przeznaczonych zbiornikach, które są okresowo opróżniane.
Kolejnym etapem procesu jest domielanie masy w urządzeniu zwanym turboseperatorem. Jest to
rozwłókniacz czyszczący HB 710 stosowany w przemyśle papierniczym do rozwłókniania i
oczyszczania surowCów włóknistych przeznaczonych do produkcji papieru, o wydajności
nominalnej 125 t/d.
Wynikiem oczyszczania w turboseperatorze jest masa papiernicza pozbawiona drobnych
zanieczyszczeń folii, styropianu i niedomielonej makulatury. Wymienione zanieczyszczenia
odrzucone przez turboseperator trafiają na sortownik trzęsakowy MJ-150, gdzie zostają
pozbawione luźnych włókien papierniczych przez wymywanie wodą technologiczną
Oczyszczone odpady trafiają do specjalnie na ten cel przeznaczonego pojemnika, a następnie
wywożone są do boksu na odpady. Woda zawłókniona trafia do kadzi gąszczu. Czysta masa
papiernicza z turboseperatora spływa do kadzi masowej mieszalnej o pojemności 45 m'.
Z kadzi mieszalnej masa jest przepompowana do kadzi maszynowej, skąd przelewem ponownie
trafia do kadzi mieszalnej. Taki układ zapewnia stały poziom masy w kadzi maszynowej
stwarzając stałe warunki pracy dla pompy kadzi maszynowej. Pompie masowej kadzi maszynowej
towarzyszy układ pomiaru i regulacji stężenia masy. Pompa maszynowa masę papierniczą o
właściwym stężeniu pompuje do kadzi stałego poziomu, skąd nadmiar spływa do kadzi
maszynowej, a potrzebna do produkcji ilość masy papierniczej trafia przez zawór gramatury do
pompy 1 stopnia dokładnego oczyszczania masy. Pompa 1 stopnia pobiera stale wodę z dołu
podsitowego. Trzystopniowy układ oczyszczania masy pozwala oczyścić masę z bardzo drobnych
cząstek zanieczyszczeń ciężkich (np.: drobny piasek), które są odbierane po trzecim stopniu.
W powyższy sposób przygotowana masa podawana jest pompą wlewu do sortownika
ciśnieniowego, a następnie na wlew maszyny papierniczej. Pompa wlewu również dobiera
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Zgodnie z art. 2ł8 ustawy Prawo ochrony środowiska, w celu zapewnienia możliwości udziału
społeczeństwa w postępowaniu, w dniu 21 września 2007 r. zostala zamieszczona na tablicy ogłoszeń i
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz w dniu 26
września 2007 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bystrzycy Kłodzkiej informacja o
zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku (PW "Api s" Sp. j.), a także o
możliwości i terminie wnoszenia uwag i wniosków. W terminie 21 dni od dnia ukazania się informacji nie
wniesiono żadnych uwag i wniosków.
Analiza przedłożonego wniosku wykazała, że emisja substancji. do powietrza nie powoduje przekroczeń
wartości odniesienia określonych w rozporządzeniu Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r w
sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji
w powietrzu (Dz.U.2003.01.12).
Standardy emisyjne w zakresie wprowadzania gazów i pyłów do powietrza dla każdego z kotłów ustalono
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r w sprawie standardów
emisyjnych z instalacji (Dz.U.2005.260.2181).
W pozwoleniu, zgodnie z przepisami określono warunki poboru wód do celów technologicznych z ujęcia
powierzchniowego na potoku Bystrzyca Kłodzka, warunki odprowadzania ścieków bytowych i wód
opadowych z teren,u Spółki, na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U.2005.239.2019 z późniejszymi zmianami). oraz przepisów wykonawczych.
Umowa nr 98/2001, zawarta z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Młynarska
4, a Spółką, reguluje pobór wody do celów sanitarno-bytowych z gminnej sieci wodociągowej.
Pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji, oraz nie
narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
Przedstawione we wniosku sposoby gospodarowania odpadami są zgodne z obowiązującymi przepisami.
Zachowana zostanie, zawarta w ustawie o odpadach, określona kolejność podejmowanych działań,
polegająca na zapobieganiu powstaniu odpadów lub ograniczaniu ich ilości, odzysk lub (ostatecznie)
unieszkodliwienie.
Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o odpadach obowiązek zagospodarowania wytworzonych odpadów zostanie
zlecony innemu, uprawnionemu posiadaczowi odpadów (z wyjątkiem odpadów IS Ol Ol
wykorzystywanych na miejscu w instalacji do produkcji papieru). Odpady będą przekazywane do najbliżej
położonych miejsc, w których poddane zostaną odzyskowi.
Do czasu odbioru odpadów przez specjalistyczną firmę będą one magazynowane na terenie zakładu.
Maksymalny czas magazynowania odpadów nie przekroczy terminów określonych wart. 63 ustawy o
odpadach. Miejsca i pojemniki magazynowe opisane zostaną stosownymi kodami, wraz z informacjami,
czy magazynowany odpad zaliczany jest do odpadów niebezpiecznych, czy innych niż niebezpieczne.
Sposób postępowania z wytwarzanymi odpadami zawarty we wniosku zabezpiecza środowisko przez
ewentualnym negatywnym oddziaływaniem.
Prowadzona będzie ewidencja wytwarzanych odpadów oraz odpadów poddawanych odzyskowi.
W wyniku analizy załączonej do wniosku dokumentacji stwierdzam, że przy zachowaniu warunków
niniejszego pozwolenia instalacja spełnia wymagania ochrony środowiska:

nie powoduje naruszenia obowiązujących standardów emisyjnych;
pozwoli na utrzymanie standardów jakości środowiska na wymaganym przez prawo poziomie.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

f

Decyzja Starosty KI



W przypadku stosowania chemikaliów Zakład postępuje w sposób uznany za BAT tj:
Zapewnia dostępność bazy danych o wszystkich stosowanych chemikaliach i dodatkach,
zawierającą informacje o składzie chemicznym substancji, rozkładalności, toksyczności w
stosunku do ludzi i środowiska oraz potencjalnej bioakumulacji (karty charakterystyki substancji
chemicznej lub preparatu chemicznego).
W miarę możliwości zastępuje stosowane chemikalia mniej niebezpiecznymi jeśli są
dostępne na rynku, a ich właściwości fizyko-chemiczne spełniają żądane oczekiwania.
Magazynuje chemikalia w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do środowiska
(miejsca magazynowe niedostępne dla osób postronnych, uszczelniona posadzka, zachowana
należyta dbałość przy przeładunku i dozowaniu).
Instalacja do produkcji papieru i tektury wraz z instalacjami pomocniczymi, są istniejącymi

modernizowanymi - instalacjami, uruchomionymi ponownie w III kw. 2001r. W procesie
produkcyjnym sukcesywnie wdrażane są nowoczesne technologie oraz najnowsze "zdobycze
techniki". Podczas prowadzonych prac modernizacyjnych szczególną uwagę poświęca się
zagadnieniom ochrony środowiska.
W związku z powyższym nie zachodzi konieczność podejmowania wyjątkowych (dodatkowych)
działań zmierzających dQ dotrzymywania wymogów BAT. Wszystkie procesy technologiczne
powinny być prowadzone w sposób zgodny z wymogami Najlepszej Dostępnej Techniki. W tym celu
dla zapewnienia spełniania w/w wymagań prowadzący instalację powinien:
• realizować bieżącą kontrolę dotrzymania spełnienia wymagań BAT prowadzoną przez

kierownictwo zakładu, dozór ruchu i załogę zakładu na wszystkich stanowiskach pracy i w
miejscach emisji do środowiska,

• stosować systemy monitoringu na każdym etapie procesów produkcyjnych,
• stosować systemy kontrolne i zabezpieczające przed występowaniem sytuacji awaryjnych,
• prowadzić okresowe szkolenia pracowników w zakresie spełnienia wymagań ochrony

środowiska,
• wykonywać okresowe pomiary emisji do środowiska,
• stosować wewnętrzne systemy ewidencji obrotu substancjami niebezpiecznymi,
• opracować wewnętrzne plany postępowania w przypadku wystąpienia awarii i wystąpienia

zagrożenia pożarowego,
• ściśle przestrzegać eksploatacj i maszyn i urządzeń technologicznych zgodnie z

dokumentacjami techniczno-ruchowymi (okresowe przeglądy itp.).

VII. Termin ważności pozwolenia określa się do Jl grudnia 2015 r.

u zasado l

l e o l

l e
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Kłodzku na wniosek z dnia 18
listopada 2006 r. Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "Apis" Spólka Jawna Henryk Andrzej Fijałkowski,
Piotr Bloch 87-860 Chodecz, ul. Kaliska II, przeprowadził postępowanie administracyjne w sprawie
wydania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji papieru i tektury w Nowej
Bystrzycy.
Obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji (instalacja do produkcji
papieru i tektury) wynika z zaliczenia jej do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie
poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości - usl. 6 pkt 1b 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. 2002.122.1055).
Wnioskodawca przedłożył dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej w wysokości 376,34 PLN (99 E).
W toku postępowania przedstawiciel firmy PW "Apis" składał wyjaśnienia i uzupełnienia do wniosku.
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wodę technologiczną z dołu podsitowego dla rozrzedzenia masy. Sortownik ciśnieniowy pęczki
niedomielonego włókna wraz z innymi zanieczyszczeniami lekkimi, jak na przykład styropian
odrzuca na sortownik wstrząsakowy MJ-150.
Masa papiernicza z wlewu maszyny papierniczej trafia na stół sitowy, gdzie na sicie papierniczym
następuje formowanie wstęgi papierniczej, oraz jej odsączanie przy zastosowaniu skrzynek
mokrych, próżniowych, oraz wału ssącego. W wyżej wymienionych urządzeniach wytwarzana jest
próżnia przy pomocy wentylatorów i pomp próżniowych. Następnie po stole sitowym mokra
wstęga trafia na prasy I i II, gdzie woda z 'mokrej wstęgi jest wyciskana w procesie prasowania.
Wstęga papieru po II prasie posiada około 50 % wilgotności. W takiej postaci wstęga trafia do
suszarki i podlega suszeniu na cylindrach maszyny papierniczej do 93 - 95 % wilgotności.
Papier podlega ciągłemu procesowi kontroli jakości, gramatury i wilgotności.
Końcowa część maszyny papierniczej to nawijak, który nawija papier w role tzw. tambory.
Następnie papier poddawany jest krojeniu do postaci handlowej urządzeniami:

krajarka zwojów - zwoje,
bobiniarka - bobiny,
krajarka poprzeczna - arkusze.

W trakcie krojenia powstaje odpad własny w postaci tzw. zrywów i ścinek, który trafia do
urządzenia HD-6, gdzie poddawany jest rozwłóknianiu. Następnie w postaci masy
papierniczej gromadzony jest w kadzi braków własnych. Z kadzi braków własnych okresowo
przepompowuje się go do kadzi masowej, do ponownego wykorzystania.
W procesie produkcji niezbędna jest oczyszczona woda wykorzystywana do uszczelnień pomp
próżniowych, zmywania posadzek, natrysków płuczących odpady na sortownikach
wstrząsakowych MJ- ISO.
Zamontowany w ciągu technologicznym flotator z wykorzystaniem środków chemicznych np.:
PAX i fennopol A 321 (układ przygotowania środków) pozwala odseparować włókno z wód
obrotowych w postaci gąszczu zrzucanego do kadzi gąszcza. Dla poprawy retencji (odwadniania)
na stole sitowym stosuje się środki retencyjne np. fennopol K-46.
Niektóre papiery podlegają uszlachetnianiu poprzez zaklejanie w masie i barwienie. Klej jak też
barwnik podaje się pompkami dozującymi z pojemników o pojemności 1000 l w odpowiednie
miejsca ciągu technologicznego.
W zakładzie zastosowano obieg wody zamknięty, to znaczy, że zakład nie odprowadza ścieków
poprodukcyjnych, a uzupełnianie ubytków wody spowodowanych odparowaniem jej podczas
suszenia papieru w suszarce, uzupełniany jest wodą świeżą poprzez natryski wysokociśnieniowe
piorące sito papiernicze i filce, oraz noże wodne.
W zakładzie wszystkie wycieki przypadkowe jak też powstałe wskutek mycia posadzek, kanałami
są kierowane do dołu zbiorczego. Również do wymienionego dołu przepompowywuje się wodę
pozyskaną w wyniku odsączania się odpadów poprodukcyjnych. Zgromadzone ścieki w
wymienionym wyżej dole sukcesywnie odbiera się do ponownego wykorzystania w procesie
technologicznym.
Odpady poprodukcyjne specjalistycznym transportem przewozi się do miejsca przygotowania
ich do spalania jako paliwo alternatywne, lub na składowiska do tego celu przeznaczone.
Źródłami emisji z rozpatrywanych instalacji są:

• procesy technologiczne,
procesy energetyczne,
pomieszczenia socjalno-biurowe,
eksploatacja maszyn oraz urządzeń,
zastosowany system oświetlenia pomieszczeń.

II.J.2. Rodzaj i ilość wykorzystywanych surowców, energii i paliw:

Lp Surowiec/paliwo Jednostka Zużycie roczne
do2007 r. I 0<12008 r.

I Odpady z papieru i tektury [Mg/a] 22700 I 24750
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Lp Surowiec/paliwo Jednostka Zużvcieroczne
do 2007 r. od 2008 r.

2 Koagulantglinowy,polichlorekglinu PAX [Mglal 280 300

3 Klej papierniczy [Mg/al 80 100

4 Środki retencyjne [Mg/al 2,0 3,0

5 Odpieniacze [Mg/al 2,5 4,0

6 Barwniki do papieru [Mglal 3,0 5,0

7 Miał węglakamiennego [Mg/al 5800 6200

8 Zużyciewody [m'/a] 18000 22500

9 Ilość ściekówsocjalno-bytowych (m'/a] 1170 1314

10 Zużycieenergiielektrycznej -
[MWI 7900 8600

11.3.4. Czas pracy urządzeń:

Zakład pracuje w ruchu ciągłym, w systemie czterobrygadowym na 3 zmiany po 8 godzin. Czas
pracy kotłowni dokumentowany jest w książce pracy kotłów.

11.3.5. Sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości:
Wysoki poziom ochrony środowiska powinien zostać osiągnięty przez zastosowanie rozwiązań
technicznych i prowadzenie instalacji zapewniąjące spełnienie wymagań ochrony środowiska a w
szczególności poprzez: '
• flotację drobnopęcherzykową w celu odzysku włókien i wypełniaczy oraz do klarowania wody

obiegowej,
• efektywną obróbkę odrzutów i osadów na miejscu (odwadnianie),
• zmniejszenie ilości odpadów odprowadzanych na wysypiska,
• paliw energetycznych o niskiej zawartości siarki (::; 0,8 %), popiołu (::; 15 %) i wysokiej

wartości opałowej k 23 000 kJ/kg),
• urządzeń odpylających pozwalających na redukcję emisji pyłu o ok. 85%.
• minimalizację wytwarzanych odpadów stałych i ich odzyskiwanie oraz ponowne wykorzystanie

w możliwie największym stopniu materiałów nadających się do ponownego użytku,
• oddzielne gromadzenie frakcji odpadów u źródła ich powstawania oraz, jeżeli jest to

konieczne, przejściowe magazynowanie w celu uzyskania większej ilości do ponownego
wykorzystania lub recyklingu, zamiast odprowadzania na wysypisko,

• optymalizację odzysku włókien w wyniku modernizacji instalacji do przygotowania masy,
• szkolenie pracowników dla zapewnienia właściwego reżimu technologicznego,
• optymalizacja procesu poprzez jego właściwe sterowanie oraz monitorowanie istotnych

parametrów,
• zapewnienie wystarczającego nadzoru nad stanem technicznym urządzeń (bieżące przeglądy,

.konserwacJe, stosowanie środków eksploatacyjnych o wysokich walorach użytkowych),
• system zarządzania środowiskiem pozwalający na przypisanie i uszczegółowienie zadań

związanych z ochroną środowiska (mogący znaleźć odzwierciedlenie w uzyskaniu certyfikatu
zarządzania środowiskiem).

• optymalizacje ilości stopni oczyszczania w ciągu przygotowania masy,
• prowadzenie okresowych pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza,
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Jednakże, w przypadku podjęcia decyzji o zakończeniu działania instalacji lub jej części planuje się
etapowy demontaż wykonany przez wyspecjalizowane w tej dziedzinie firmy. Wszelkie dzialania
likwidacyjne prowadzone będą pod ścisłą kontrolą i w porozumieniu z komórką ochrony
środowiska i BHP.
Powstałe odpady polikwidacyjne przekazane zostaną odbiorcom odpadów posiadającym
stosowne zezwolenia i uzgodnienia w zakresie gospodarowania odpadami. Wszystkie
niewykorzystane substancje chemiczne będą przekazywane do odzysku lub wykorzystania.

VI. SPEŁNIENIE NAJLEPSZEJ DOSTEPNEJ TECHNIKI

Dążąc do uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych przy zachowaniu jak najlepszych
praktyk w zakresie ochrony środowiska Zakład powinien stosować różnego rodzaju środki
pozwaląjące na zmniejszenie emisji i dostosowanie instalacji do najlepszych dostępnych technik
określonych w dokumencie referencyjnym w przemyśle celulozowo-papierniczym. Do środków
ogólnych zaliczyć należy:
• szkolenie pracowników dla zapewnienia właściwego reżimu technologicznego,
• optymalizacja proccsu poprzez jego właściwe sterowanie oraz monitorowanie istotnych

parametrów,
• zapewnienie wystarczającego nadzoru nad stanem technicznym urządzeń (bieżące przeglądy,

konserwacje, stosowanie środków eksploatacyjnych o wysokich walorach użytkowych),
• system zarządzania środowiskiem pozwalający na przypisanie i uszczegółowienie zadań

związanych z ochroną środowiska (mogący znaleźć odzwierciedlenie w uzyskaniu certyfikatu
zarządzania środowiskiem).

Spośród zalecanych środków pozwalających na ograniczenie uciążliwości gospodarki odpadami
z wymaganiami BAT zastosować:

minimalizacje wytwarzanych odpadów stałych i ich odzyskiwanie oraz ponowne wykorzystanie
w możliwie największym stopniu materiałów nadających się do ponownego użytku,
oddzielne gromadzenie frakcji odpadów u źródła ich powstawania oraz, jeżeli jest to
konieczne, przejściowe magazynowanie w celu uzyskania większej ilości do ponownego
wykorzystania lub recyklingu, zamiast odprowadzania na wysypisko,
optymalizacje odzysku włókien w wyniku modernizacji instalacji do przygotowania masy,
optymalizacje ilości stopni oczyszczania w ciągu przygotowania masy,
flotacje drobnopęcherzykową w celu odzysku włókien i wypelniaczy oraz do klarowania wody
obiegowej,
efektywną obróbkę odrzutów i osadów na miejscu (odwadnianie),
zmniejszenie ilości odpadów odprowadzanych na wysypiska.

P.W. "APIS" S.l. przeprowadził modernizację w zakresie gospodarki ściekami technologicznymi
poprzez zamknięcie obiegów wody technologicznej, która pozwoliła na Znaczne ograniczenie
zużycia wody oraz wyeliminowała problem odprowadzanych ścieków technologicznych.
Podjęte działania należy uznać jako zgodne z zalecanymi metodami zmniejszenia emisji do
wody w dokumencie referencyjnym dla najlepszych dostępnych technik w przemyśle
celulozowo-papierniczym.

/

" Spośród zalecanych środków umożliwiających zmniejszenie emisji do powietrza w omawianej
instalacji zastosować:
• paliwa energetyczne o niskiej zawartości siarki (::; 0,8 %), popiołu (::; 15 %) i wyższej wartości

opałowej (? 23 000 kJ/kg),
• urządzenia odpylające pozwalające na redukcję emisji pyłu o ok. 85%.

\

I
Zastosowane dla omawianej instalacji środki pozwolą na dotrzymanie obowiązujących standardów
emisyjnych.

Dccy;.rja Starosty Klod7..kiego nr 312007 z 12.11.2007 r. dla PW ,,Apis" na instalację do produkcji papieru j tektury w Nowcj Bystrzycy.
strona 2ł z 24



Pomieszczenie wentylatorów
4 układu wentylacji hali maszyny 1/87, 1I/83,111/83, IV/83, V/85 Budynek nr 4 Pracaciągła

papierniczej

5 Kotłownia V73, 11173,111173,IV173,V173 Budynek nr 5 Pracaciągła

7. Wentylator ciągu spalin kotłowni 92 Punktowe nr l Praca ciągłazakładowej

Wyrzutniewentylatorówukładu 82
8. wentylacji hali maszyny 80 Punktowe nr 2, 3 i 4 Praca ciągła

papierniczej 82

111.4.3.Wskazuje się naj bliżej położone tereny chronione akustycznie.

Tereny podlegające ochronie przeciwhałasowej zlokalizowane w sąsiedztwie instalacji do
produkcji papieru i tektury, zlokalizowanej w Nowej Bystrzycy na obszar zabudowy
mieszkaniowej stanowi posesja z budynkiem mieszkalnym nr I położona od strony poludniowej
w odległości 30 m od stanowiska wentylatora wyciągu spalin kotłowni zakładowej.

111.4.4. Monitoring halasu.

Pomiary w punktach monitoringowych będą stanowiły dane wyjściowe do oceny akustycznego
stanu instalacji. Pomiary monitoringowe należy prowadzić przy posesji budynku mieszkalnego
nr I położonego od strony południowej w odległości 30 m od stanowiska wentylatora wyciągu
spalin kotłowni zakładowej z minimalną częstotliwością raz na dwa lata oraz po każdym
procesie inwestycyjnym w obrębi~ instalacji prowadzącym istotną jej zmianę w świetle
przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska. Wyniki pomiarów hałasu powinny być
ewidencjonowane w formie pisemnej.

IV. SPOSÓB I CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEKAZYWANIA INFORMACJI I DANYCH
ORGANOWI WLAŚCIWEMU DO WYDANIA POZWOLENIA

Zobowiązuję PW "Apis" Sp. j. do:
archiwizowania danych dotyczących monitoringu środowiska i kontroli eksploatacji instalacji,
ustalonych w punkcie III niniejszej decyzji;

o przedkładania Staroście Powiatu Kłodzkiego, oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony
Środowiska sprawozdań z wykonanych pomiarów emisji substancji do powietrza, hałasu do
środowiska w formie zgodnej z wymogami rozporządzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 lutego
2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją
instalacji lub urządzenia, przekazywanych właściwym organom ochrony środowiska oraz terminu i
sposobu ich prezentacji (Dz.U.2003.59.529) w terminie 30 dni od daty wykonania pomiaru;

o przedłożenia raportu z realizacji ustaleń niniejszej decyzji po 5-ciu latach od wydania pozwolenia
zintegrowanego lub wcześniej, \i. w przypadku istotnej zmiany instalacji, zmiany w najlepszych
dostępnych technikach lub gdy wynika to z potrzeby dostosowania eksploatacji instalacji do zmian
przepisów o ochronie środowiska.

V. POSTĘPOWANIE PO ZAKOŃCZENIU DZIALALNOŚCI

We wnioskowanym okresie obowiązywania pozwolenia zintegrowanego nie przewiduje się
zakończenia działania instalacji i urządzeń. Instalacje Spółki P.W. "APIS" w Chodczu, Filia w
Nowej Bystrzycy są istniejącymi instalacjami sukcesywnie modernizowanymi i unowocześnianymi.
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o stałą kontrolę urządzeń technologicznych i parametrów ich pracy,
o utrzymywanie urządzeń technologicznych w należytym stanie technicznym, usuwanie na

bieżąco ich uszkodzeń oraz prowadzenie prawidłowej konserwacji,
o zastępowanie materiałów niebezpiecznych, innymi, bezpiecznymi lub mniej niebezpiecznymi

dla środowiska, o ile jest taka możliwość,
o dążenie do minimalizacji zużycia surowców, paliw i energii,
o szkolenie pracowników w zakresie przepisów ochrony środowiska.

11.3.6.Sposoby zapewnienia efektywnego wykorzystania energii

o prowadzenie bieżącej kontroli wielkości zużycia energii elektrycznej,
o inicjowanie działań mających na celu racjonalizację użytkowania energii.

11.3.7. Sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii oraz wymóg
informowania o wystąpieniu awarii

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie rodzajów i
ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do
zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej (Dz.U.2002.58.535) z późniejszymi zmianami (Dz.2006.30.208), omawiana
instalacja nie należy do zakładu stwarzającego zagrożenie wystąpienia poważnej awarii
przemysiowej .
W celu zapobiegania występowaniu i ograniczaniu skutków ewentualnej awarii należy:

stosować systemy kontrolne i zabezpieczające przed wystąpieniem sytuacji awaryjnych: tj.
instrukcja przeciwpożarowa, instrukcja ewakuacji, instrukcja postępowania przy wycieku
substancji niebezpiecznych oraz system wykrywania gazu,

o prowadzić stały nadzór nad przebiegiem procesów technologicznych,
o prowadzić stały nadzór nad dostawą i magazynowaniem substancji niebezpiecznych,
o wdrożyć procedury i instrukcje postępowania z substancjami niebezpiecznymi, w tym odpadami

niebezpiecznymi,
o prowadzić stałą kontrolę urządzeń wchodzących w skład instalacji i utrzymywać je w

. należytym stanie technicznym,
o utrzymywać stanowiska pracy w należytym porządku,
o na bieżąco aktualizować instrukcje stanowiskowe, kładąc nacisk na sposoby zapobiegania

awariom i sposoby postępowania w przypadku wystąpienia awarii,
o prowadzić bieżące szkolenia bhp dla pracowników,
o wyznaczyć drogi ewakuacyjne i nie dopuścić do ich ewentualnego zatarasowania np.

magazynowanymi produktami lub surowcami.
W razie wystąpienia awarii, w wyniku której powstanie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub
środowiska prowadzący instalację obowiązany jest do:
o natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie właściwego organu Państwowej Straży

Pożarnej oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska,
o niezwłocznego przekazania w.w. organom informacji o okolicznościach awarii, substancjach

niebezpiecznych związanych z awarią, umożliwiających dokonanie oceny skutków awarii dla
ludzi i środowiska, o podjętych działaniach ratunkowych, a także działaniach mających na celu
ograniczenie skutków awarii i zapobieżenie jej powtórzeniu się, oraz stałej aktualizacji tych
informacji odpowiednio do zmiany sytuacji.
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III. W A~UNKI KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA

IlU. Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Podstawa prawna:
art.220 ust.! ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 ,r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity w
Dz.U.2006.l29.902), rozporządzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie
wartości odniesienia dla, niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.2003.1.l2), § 6 ust.! i 2
rozporządzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2005 r w sprawie standardów emisyjnych z
instalacji (Dz.U.2005.260.2l81), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów
niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów
niektórych substancji (Dz.o.2002.87.796), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia
2004 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji
(Dz.U.2004.283.2842), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie
rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia,
przekazywanych właściwym organom ochrony środowiska oraz terminu i sposobów ich prezentacji
(Dz.o.2003.59.529),

111.1.1. Parametry emitora wprowadzającego zanieczyszczenia do powietrza:

Emitor Źródło emisjinr wvsokośU mi średnica Iml tvD .kociol parowyOKR-5 o mocy 3,6 MW i

El 38,0 1,00 ceramiczny wydajnościpary 5,0 Mg/h, '1= 75%.
otwarty .kocioł parowySteinmullero mocy 2,2 MW i

wydajnościpary 3,5 MgIh,'1= 65%.

111.1.2. Rodzaj i ilość gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza:

Substancja Standard emisyjny

Iw mg/mJu

Źródło emisji
pFI.y zuwortości tlenu UrządzenieL.p. w gazach odlotowych: Emitor

6% - spalanie węgla kamiennego ochronne
nazwa NrCAS

do od 1.01.2008 r.
31.12.2007 r. do31.12.2015r.

l 2 3 4 5 6 7 8

kociołparowy dwutleneksiarki 7446-09-5 2000 1500
I OKR-5

o mocy3,6 MW; dwutlenekazotu 10102-44-0 400 400 El Bateria

'1=75%. pył całkowity - 700 700 ceramiczny cyklonów

kocioł parowy
otwarty CE

dwutleneksiarki 7446-09-5 2000 1500 h= 38,0 m 4 x 800/0,4
2 Steinmuller 0= 1,00m T] ~ 85%.

o mocy2,2 MW; dwutlenekazotu 10102-44-0 400 400
'1=65%. pył całkowity - 700 700

. -' . .Uwaga. m,u oznacza metr szesclenny gazow sprowadzony do warunkow normalnych .
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111.3.6. Ewidencja i monitoring odpadów.

Powinna być prowadzona jakościowa i ilościowa ewidencja odpadów - zgodnie z art. 36 i 37 cyt.
ustawy o odpadach, w oparciu o:

• przyjętą klasyfikację odpadów oraz listę odpadów niebezpiecznych określoną
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 200 I roku w sprawie katalogu
odpadów (Dz.U.200 I. 112.1206);

• obowiązujące wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (karty
ewidencji odpadów oraz. karty przekazania odpadów) - sporządzane w oparciu o
rozporządzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie wzorów
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U.2006.30.213). Dokumenty
stosowane na potrzeby ewidencji należy przechowywać przez okres 5 lat, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym sporządzono te dokumenty;

• wzory formularzy służące do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych -
określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 roku
(Dz.U.2001.152.1737). Dane te należy przekazywać Marszałkowi Województwa
Dolnośląskiego w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy.

I1I.4. Emisja hałasu do środowiska

Podstawa prawna:
art. 208 ust. 2 pkt 1 lit. c, art. 211 ust. 2 pkt 3a ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (tekst jednolity Dz.U.2006.129.902), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.2007.120.826),
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie
l?rowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz.o.2004.283.2842), rozporządzenie Ministra
Srodowiska z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzo';ych
w zwiq;;ku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, przekazywanych właściwym organom ochrony
środowiska oraz terminu i sposobów ich prezentacji (Dz.U.2003.59.529).

111.4.1. Ustala się dopuszczałny poziom hałasu generowanego do środowiska z instałacji do
produkcji papieru i tektury, zlokalizowanej w Nowej Bystrzycy. na działkach nr 85/2, 86,
89, 90 obręb nr 14 Nowa Bystrzyca, nr 178/1 i nr 175/5 obręb nr 28 Stara Bystrzyca, wyrażony
poprzez równoważny poziom dźwięku "A" mogący przenikać na tereny najbliższej zabudowy
chronionej z obszaru użytkowania ww. instalacji podczas jej eksploat<lcji w warunkach normalnej
pracy w ruchu ciąglym w wysokości:

LA,qTd = 55 dB dla pory dziennej (w godz. 600
- 2200

)

LA•qTo = 45 dB dla pory nocnej (w godz. 2200
- 6").

111.4.2. Uzgadnia się czas pracy źródeł hałasu

-ol

Pomieszczenie turboseparatora
HB-710 Ins, 11/84,III/82, IV/66,Vn9 Budynek nr 1 Pracaciągła

2 Hala maszynypapierniczej Budynek nr 2 Praca ciągłaIn8, 11/84,III/82, IV/66,Vn9

[/69,11/69,III/69, IV/69,V/69 Budynek nr 3Przetwórstwo Pracaciągła
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Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 roku w sprawie szczegółowego sposobu
postępowania z olejami odpadowymi (Dz.U.2004.192.1968).

111.3.4. Metody zapobiegania łub ograniczania ilości wytwarzanych odpadów oraz ich
negatywnego oddziaływania na środowisko:

• prowadzenie stałego monitoringu rozdziału surowców wraz z prowadzeniem stałej ewidencji
zużycia surowców;

• prowadzenie stałej kontroli na każdym stanowisku poszczególnych procesów
technologicznych w celu uzyskania jak najlepszej jakości produktu wraz z określeniem
rozwiązań prowadzących do zminimalizowania ilości odpadów, w przypadku wystąpienia
znacznej ich ilości;

• powtórne wykorzystanie w procesie produkcyjnym papieru niepełnowartościowego
(zniszczonych wstęg wychodzących z maszyny papierniczej);

• prowadzenie stałego monitoringu ilości wytwarzanych odpadów wraz z prowadzeniem ich
stałej ewidencji m. in. w celu uzyskania informacji potrzebnych dla opracowania nowych
rozwiązań mających na celu dalsze zmniejszenie ich ilości;

• stosowanie środków eksploatacyjnych o wysokich walorach użytkowych, zapewniających
długotrwały termin użyteczności;

• segregacja wytwarzanych odpadów oraz bezpieczne ich magazynowanie;
• przekazywanie wytworzonych odpadów wyspecjalizowanym jednostkom zewnętrznym w celu

ich odzysku lub unieszkodliwienia (za wyjątkiem odpadów wykorzystanych we własnym
zakresie).

111.3.5. Prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów.

III.3.5.1.Proces odzysku odpadów, polegający na wykorzystaniu makulatury do produkcji
papierów makulaturowych oraz tektur tulejowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do
ustawy o odpadach jest sklasyfikowany jako RI4 - inne dzialania polegające na
wykorzystaniu odpadów w calości lub części.

111.3.5.2. Rodzaje i ilości odpadów przewidziane do odzysku:

• 03 03 08 - odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu - w ilości do
25 000 Mg/rok;

• 15 O 1 01 - opakowania z papieru i tektury - w ilości do 25 000 Mg/rok;
19 12 Ol - papier, tektura (odpady z mechanicznej obróbki odpadów np. obróbki ręcznej,
sortowania, zgniatania, granulowania) - w ilości do 25 000 Mg/rok;
20 01 Ol - papier, tektura (odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie) - w
ilości do 25 000 Mg/rok

przy czym maksymalna, łączna ilość wszystkich rodzajów odpadów poddawanych odzyskowi nie
przekroczy 25 000 Mg/rok.

Odzyskowi poddawane będą odpady pozyskiwane od dostawców zewnętrznych o kodach: 03 03
08, 15 Ol Ol, 19 1201, 2001 01 oraz częściowo odpady powstające w trakcie prowadzenia
własnej działalności tj. 15 O l O l.

11I.3.5.3.Magazynowanie odpadów przeznaczonych do odzysku.

Wszystkie odpady przeznaczone do odzysku w eksploatowanej instalacji należy magazynować w
utwardzonej i zadaszonej wiacie magazynowej, przylegającej bezpośrednio do pomieszczeń
produkcyjnych, w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska.
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111.1.3. Rodzaj oraz ilość gazów i pylów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza dla
emitora

Standardemisyjnyw mg/m'.
Substancja przy zawartości tlenu w gazach

odlotowych:L.p Emitor 6% - spalanie w~gla kamiennego

nazwa NrCAS do 31.12.2007 r.
od 1.01.2008 r.
do 31.12.2015 r.

I 2 3 4 5 6
dwutlenek siarki 7446-09-5 2000 1500

1 El dwutlenek azotu 10102-44-0 400 400
pvł całkowity - 700 700

111.1.4. Roczna ilość substancji dopuszczonych do wprowadzania do powietrza:

dwutlenek siarki dwutlenekazotu pył całkowity
Lata nr CAS: 7446-09-5 nr CAS: 10102-44-0 -

[Mg/rok] [Mg/rok] [Mg/rok]

2007 - 2015 87,723 27,413 51,940

111.1.5. Emisja substancji do powietrza w uzasadnionych technologicznie warunkach
odbiegających od normalnych oraz warunki wprowadzania do powietrza substancji
w takich przypadkach.

Prowadzący instalację nie przewiduje występowania warunków ęksploatacyjnych odbiegających
od normalnych podczas eksploatacji instalacji.

111.1.6. Zakres i sposób monitorowania emisji gazów i pyłów do powietrza

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie wymagań w
zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz.U.2004.283.2842), instalacja podlega
okresowym pomiarom emisji dwa razy do roku.

Wyniki pomiarów powinny być ewidencjonowane w formie pisemnej i przetrzymywane przez
okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zostały wykonane.

Terminy, formę i układ przekazywanych wyników określa rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie rodzajów wyników prowadzonych w związku z
eksploatacją instalacji lub urządzenia, przekazywanych właściwym organom ochrony środowiska
oraz terminu i sposobów ich prezentacji (Dz. U.2003.59.529).
Punkty pomiarowe do pomiarów emisji gazowej winny być zlokalizowane zgodnie z obowiązującą
normą.

111.2. Gospodarka wodno-ściekowa

Podstawa prawna:
art. 147 usl. 1 i 6, 202 usl.1, art. 211 USI. 2, pkt 3b i 3c ustawy z dnia 27 kwietnia 200lr. Prawo
ochrony środowiska (tekst jednolity w Dz.U.2006.l29.902), art. 9 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 14 a i c, USI.

19 a i f, art. 37 pkt 1 i 2, art. 41 USI. l, art. 122 ust. l pkt I, art. 128, art. 140 ustawy z dnia 18lipca
2001 r. - Prawo wodne (Dz.U.2001.115.1229 z późniejszymi zmianami), rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 27 lutego 2003 r., w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w
związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, przekazywanych właściwym organom ochrony
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środowiska oraz terminu i sposobu ich prezentacji (Dz.U.2003.59.529), rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. - W sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu
ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska
wodnego (Dz.U.2006.137.984), przepisy rozdziału 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2001.123.858), rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą
(Dz.U.2006.150.1087).

I1I.2.1. Pobór wody.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "APIS" Sp. J. Henryk Andrzej Fijałkowski, Piotr B1och, ul.
Kaliska II, 87-860 Chodecz, Fabryka Papieru w Nowej Bystrzycy, pobiera wodę z sieci
wodociągowej, oraz z niezależnego ujęcia powierzchniowego na potoku Bystrzyca Kłodzka.
Woda do celów sanitarno-bytowych pobierana jest z gminnej sieci wodociągowej, na podstawie
umowy nr 98/2001 - o dostawę wody - z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Bystrzycy
Kłodzkiej, ul. Młynarska 4, wyłącznie do celów sanitarnych i dla potrzeb załogi. Pobór wody z
sieci wodociągowej w 2005 r. wyniósł 4 610 m' .
Do celów technologicznych Zakład pobiera '.-vodęz ujęcia powierzchnio\vego na potoku Bystrzyca
Kłodzka.
Na potrzeby działalności instalacji nie są wykorzystywane wody podziemne, nie planuje się też ich
wykorzystywania w przyszłości.

1II.2.1.1. Określam dopuszczalną wielkość i sposób poboru wody powierzchniowej z potoku
Bystrzyca Kłodzka w km 4+820 na potrzeby instalacji w zakresie:

Piętrzenia wody na istniejącym jazie stałym w km 4+820 potoku Bystrzyca Kłodzka, o rzędnej
korony przelewu 389,98 m npm, spadzie 1,75 m i szerokości przelewu 7,30 m,
Poboru wody do celów technologicznych i zasilania obiegu zamkniętego, za pomocą kanału
otwartego na lewym brzegu potoku Bystrzyca Kłodzka w ilości:

Qm"h = 3,6 m'/h
Q••d = 57,6 m'/d.

111.2.1.2. Ustalam warunki poboru wody z potoku Bystrzyca Kłodzka w km 4+820 w
następującym zakresie:

prowadzenia ciągłego pomiaru ilości ujmowanej wody,
utrzymywania i prawidłowej eksploatacji urządzeń wodnych,
wykonania otworu o wymaganym wydatku w zastawce wlotowej do kanału doprowadzającego
wodę, gwarantującego ograniczenie w poborze wody,
utrzymywania we właściwym stanie technicznym koryta potoku Bystrzyca Kłodzka powyżej
jazu na długości Y, cofki tj. 50 mb, oraz poniżej jazu na długości 40 mb tj. do mostu
dojazdowego,
wykonania niezbędnych prac remontowo-utrzymaniowych budowli hydrotechnicznych oraz
koryta potoku Bystrzyca Kłodzka na stanowisku dolnym,
zainstalowania znaku dozwolonego piętrzenia na jazie celem przestrzegania wysokości
maksymalnego piętrzenia,
uwidocznienia znakiem graficznym na wysokości 6 cm nad koroną przelewu, dla
zagwarantowania przepływu nienaruszalnego w korycie potoku w ilości: Qn= 0,238 m'/s,
utrzymywania wylotu rurociągu ulgi km 4+475, oraz lewego brzegu koryta wraz z
istniejącymi umocnieniami na odcinku od 3 m powyżej do 3 m poniżej krawędzi zewnętrznej
wylotu,
wykonania umocnienia lewego brzegu w obrębie wylotu rurociągu ulgi w km 4+475 murem
oporowym zakończonym skrzydełkiem na długości min. 3 m powyżej i 3 m poniżej osi wylotu,

Decy.£ja Starosly Klod7!:icgo nr 312007 z 12.11.2007 f. dla PW .,Apis" na instalację do produkcji papieru i lektury \II Nowej Byslr.l)'cy.
strona 8 z 24

•

•

•

Kod Sposoby gospodarowania odpadami z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku
odpadu i unieszkodliwiania oraz miejsce isposób magazynowania odpadów

Sposób dalszego zagospodarowania: przekazanie do odzysku lub unieszkodliwiania w procesach:
R5, R14. RI5 i D5 specjalistycznym finnom.

odW uzasadnionych przypadkach odpady mogą zostać przekazane fumom stosującym inne
wymienionych metody odzvsku lub unieszkodliwiania, zgodne z obowiazuiąca uslawa o odoadach.

170380 Sposób zbierania: do pojemników.
Magazynowanie: w pojemnikach, w wydzielonym miejscu magazynowym utwardzonego placu przy
budynku produkcyjnym.
Transport: samochodowy.
Sposób dalszego zagospodarowania: przekazanie do odzysku lub unieszkodliwiaoia w procesach:
R14, RI5 i D5 specjalistycznym finnom oraz osobom fizycznym lub jednosIkom nie będącym
przedsiębiorcami do odzysku RI4 - do wykonywaoia drobnych napraw i konserwacji.
W uzasadnionych przypadkach odpady mogą zostać przekazane fumom stosującym inne od
wymienionych metody ~dzvsku lub unieszkodliwiaoia, zgodne z obowiąZltiącą ustawą o odoadach.

170401 Sposób zbierania: do pojemników.
Magazynowanie: w pojemnikach, w wydzielonym miejscu magazynowym (utwardzony placu przy
budynku produkcyjnym).
Transport: samochodowy.
Sposób dalszego zagospodarowania: przekazanie do odzysku w procesach: R4, RI4 iRIS
specjalistycznym finnom oraz osobom fizycznym lub jednostkom nie będącym przedsiębiorcami do
odzysku RI4 - do wykonywania drobnych napraw i konserwacji.

inne odW uzasadnionych przypadkach odpady mogą zostać przekazane fumom stosującym
WYmienionych melody ~dzvsku, zgodne z obowiązuiacą uslawą o odpadach.

170405 Sposób zbierania/magazynowania: utwardzony, oznakowaoy boks magazynowy przy budynku
produkcyjnym.
Transport: samochodowy.
Sposób dalszego zagospodarowania: przekazanie do odzysku w procesach: R4, RI4 i RI5
specjalistycznym finnom oraz osobom fizycznym lub jednostkom nie będącym przedsiębiorcami do
odzysku RI4 - do wykonywania drobnych napraw i konserwacji.
W uzasadnionych przypadkach odpady mogą zostać przekazane finnom Slosującym inne od
wymienionych metody odzysku, zgodne z obowiązniacą ustawą o odpadach.

1704 II SI)osób zbierania/magazynowania: w pojemnikach. w wydzielonym miejscu magazynowym
utwardzonego placu przy budynku produkcyjnym.
Transport: samochodowy.
Sposób dalszego zagospodarowania: przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienia w procesach:
R4, R5, R14, R15, D5 i Dl6 specjalistycznym finnom.
W uzasadnionych przypadkach odpady mogą zostać przekazane finnom stosującym inne od
wymienionvch metody ~dzvsku lub unieszkodliwiania, zgodne z obowiazuiącą ustawa O odoadach.

170604 Sposób zbierania/magazynowania: w pojemnikach, w wydzielonym miejscu magazynowym
utwardzonego placu przy kotłowni.
Transport: samochodowy.
Sposób dalszego zagospodarowania: przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienia w procesach:
R5, R14, R15, D5 i Dl6 specjalistycznym finnom.
W uzasadnionych przypadkach odpady mogą zostać przekazane finnom stosującym inne od
WYmienionych metody gospodarowaoia odpadami, zgodne z obowiązującą ustawa o odpadach.

Należy:
gospodarować odpadami z zachowaniem zasad zawartych w ustawie o odpadach, ustawie Prawo
ochrony środowiska oraz w towarzyszących im aktach wykonawczych;
wytworzone odpady przekazywać wyłącznie podmiotom, posiadąjącym stosowne zezwolenia na
gospodarowanie odpadami;
odpady magazynować w miejscu, do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny, przez okres nie
przekraczający ustawowych terminów, z zastosowaniem niezbędnych zabezpieczeń chroniących
środowisko przed zanieczyszczeniem;
miejsca magazynowe odpadów oraz pojemniki na odpady odpowiednio oznakować;
wytworzone oleje odpadowe zbierać oraz magazynować w sposób określony rozporządzeniem
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Kod Sposoby gospodarowania odpadami z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku
odpadu i unieszkodliwiania oraz miejsce isposób magazynowania odpadów
15Ol 03 Sposób zbierania/magazynowania: w utwardzonym boksie magazynowym przy budynku

produkcyjnym.
Transport: samochodowy.
Sposób dalszego zagospodarowania: przekazanie do odzysku w procesach: RI, RI4 i RI5
specjalistycznymfirmom.
W uzasadnionych przypadkach odpady mogą zostać przekazane firmom stosującym inne od
wymienionychmetodyodzysku,zgodnez obowiązującąustawąo odpadach.

15Ol 04 Sposób zbierania: do kontenerów.
Magazynowanie: w boksie magazynowym przy budynku produkcyjnym, przeznaczonym na
gromadzeniezlomu.
Transport: samochodowy.
Sposób dalszego zagospodarowania: przekazanie do odzysku w procesach: R4, RI4 i RI5
specjalistycznymfirmom.
W uzasadnionych przypadkach odpady mogą zostać przekazane firmom stosującym inne od
wymienioll}'chmetody~dzvsku,ZRodnez obowiązuiącąustawąo odpadach.

150203 Sposób zbierania: do pojemników.
Magazynowanie: j.w.,wydzielonemiejscemagazynowebudunkuwarsztatowego.
Transport: samochodowy.
Sposób dalszego zagospodarowania: przekazanie do odzysku lub unieszkodliwieniaw procesach:
RI, R14, RI5, 05,09,010 i 016 specjalistycznymfirmom.
W uzasadnionych przypadkach odpady mogą zostać przekazane firmom stosującym hme od
wymienionychmetody~dzvskulub unieszkodliwiania,Zj!odnez obowiązuiacaustawąO odpadach.

160103 Sposób zbierania/magazynowania:
utwardzonyplac przybudynkuprodukcyjnym.
Tra ••.•port: samochodowy.
Sposób dalszego zagospodarowania: przekazanie do odzysku lub unieszkodliwieniaw procesach:
RI, R14, R15, 09, DlO i 016 specjalistycznymfirmom.
W uzasadnionych przypadkach odpady mogą zostać przekazane firmom stosującym inne od
wymienionychmetod ~dzvskulub unieszkodliwiania,zgodnez obowiazuiacaustawąo odpadach.

160216 Sposób zbierania/magazynowania: do specjalnie przystosowanychpojemników, w wydzielonym
miejscumagazynowymbudynkusocjalno-administracyjnego.
Tra ••.•port: samochodowy.
Sposób dalszego zagospodarowania: przekazanie do odzysku lub unieszkodliwianiaw procesach:
R4, R5, R14, RI5 i 05 iDl6 specjalistycznymfirmom.
W uzasadnionych przypadkach odpady mogą zostać przekazane firmom stosującym inne od
wymienionychmetody~dzvskulub unieszkodliwiania,zgodnez obowiazuiacąustawąo odpadach.

16 1106 Sposób zbierania: w wyznaczonymmiejscumagazynowymutwardzonegoplacuprzykotłowni.
Magazynowanie: w pojemnikach,w miejscuj.w.
Transport: samochodowy.
Sposób dalszego zagospodarowania: przekazanie do odzysku lub unieszkodliwianiaw procesach:
R5, RI4, RI5 i 05 i Dl6 specjalistycznymfirmom.
W uzasadnionych przypadkach odpady mogą zostać przekazane firmom stosującym inne od
wymienionychmetodyodzyskulubunieszkodliwiania,zgodnez obowiązuiącąustawąo odpadach.

170101 Sposób zbierania/magazynowania: wyznaczone miejsce magazynowe utwardzonego placu przy
budynkuprodukcyjnym.
Tra ••.•port: samochodowy.
Sposób dalszego zagospodarowania: przekazanie do odzysku lub unieszkodliwianiaw procesach:
R14, RI5 i 05 specjalistycznymfirmom oraz osobom fizycznym lub jednostkom nie będącym
przedsiębiorcami do odzysku RI4 - do utwardzania powierzchni, budowy fimdamentów,
wykorzystaniajako podsypkipodposadzkina grunciepo rozkruszeniu.
W uzasadnionych przypadkach odpady mogą zostać przekazane firmom stosującym inne od
wymienionychmetodyodzyskulub unieszkodliwiania,zgodnez obowiazuiącąustawąo odpadach.

170202 Sposób zbierania: do pojemników.
Magazynowanie: w pojemnikach, wydzielone miejsce magazynowe utwardzonego placu przy
budynkuprodukcyjnym.
Transport: samochodowy.
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wystąpienia do RZGW we Wrocławiu z wnioskiem na użytkowanie zajętych gruntów w linii
wodnej,
regulowania spraw odszkodowawczych osobom trzecim związanych z eksploatacją i
utrzymaniem urządzeń wodno-ściekowych.

111.2.1. J. Opis techniczny urządzeń służących do poboru wody:

Ujęcie wody na potoku Bystrzyca Klodzka w km 4+820 składa się z:
jazu stałego betonowo-kamiennego o rzędnej korony 389,98 m npm, polożonego w km 4+820
na odcinku lekkiego łuku,
kanalu doprowadzającego o szerokości 2,5 m i długości 400 In, końcowy odcinek kanąlu o
długości około 100 mjest kryty,
odprowadzalnika o długości 260 m - krytego, poza krótkim odcinkiem końcowym, przed
ujściem do koryta potoku Bystrzyca Klodzka w km 4+095, na początku odcinka istnieje kanal
zrzutowy w km 4+370.

111,2,1.4. Sposób gospodarowania wodą.

Zaklad pobiera wodę do celów technologicznych z ujęcia powierzchniowego na potoku Bystrzyca
Klodzka. Pobrana woda jest wykorzystywana bezpośrednio do produkcji papieru szarego jak i na
potrzeby kotłowni, do produkcji pary. Maksymalny dobowy pobór wody wynosi 86,4 m'. W
zakładzie zastosowano obieg wody zamknięty, to znaczy, że zakład nie odprowadza ścieków
produkcyjnych z ciągu technologicznego. Wszystkie wycieki przypadkowe, jak też powstałe
wskutek mycia posadzek, kanałami są prowadzone do dołu zbiorczego, gdzie przepompowuje się
też wodę pozyskaną w wyniku odsączania się odpadów poprodukcyjnych. Zgromadzone tam ścieki
sukcesywnie odbiera się do ponownego wykorzystania w procesie technologicznym.

111.2.1.5. Zatwierdzam projekt instrukcji gospodarowania wodą
powierzchniowego wody potoku Bystrzyca Kłodzka w km 4+820.

dla

111.2.2. Zrzut ścieków,

111,2.2.1. Ścieki przemysłowe,

Ścieki technologiczne (z maszyny technologicznej, z posadzek, wycieki z dlawic itp.) krążą w
obiegu zamkniętym i są podczyszczane w urządzeniach podczyszczających zlokalizowanych
wewnątrz hali produkcyjnej, za wyjątkiem zbiornika wody zwlóknionej o pojemności 45 m', oraz
stożka Autoin'a o pojemności 320 m' - wykorzystywana jest tylko część tej objętości - które
znajdują się na zewnątrz. Objętość calego obiegu to 150 m'.

111.2.2.2. Wody popłuczne ze stacji uzdatniania wody do celów kotłowni.

Wodą do celów kotłowni - produkcji pary - wymaga uzdatniania na zmiękczaczu wody. Proces
regeneracji urządzenia jest automatyczny i krótkottwały, średnio odbywa się raz na 1,5 doby.
Podczas regeneracji tzw. wody popłuczne w ilości ok. 150 l odprowadzane są to studzienki
bezodpływowej O pojemności 187 I, skąd są przepompowywane do odżużlacza.

11I,2.2.J. Woda z odżużlania kotłów.

Woda z odżużlania kotłów powstaje okresowo tj. raz na dobę, w ilości nie przekraczającej 1001.
Wody te odprowadzane są przemiennie z wodami popłucznymi do studzienki bezodpływowej o
pojemności 1871, skąd są przepompowywane do odżużlacza.
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III.2.2.4. Ścieki bytowe.

Na terenie Spółki ścieki bytowe odprowadzane są dwoma ciągami:
jeden z hali produkcyjnej,
drugi z budynku socjalno-biurowego

do zakładowej mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków typu SN OC-3, zlokalizo",!anej na
terenie zakładu. Po oczyszczeniu na wlw oczyszczalni ścieki odprowadzane są do potoku
Bystrzyca Kłodzka w km 4+350.

111.2.2.5. Określam ilość i sposób odprowadzania ścieków bytowych dla instalacji do
produkcji papieru i tektury, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "APIS" S. J.,
zlokalizowanej w Nowej Bystrzycy, 57-516 Stara Bystrzyca, w zakresie:

- odprowadzania oczyszczonych ścieków z oczyszczalni mechaniczno-biologicznej typu SN OC-3
do wód płynących potoku Bystrzyca Kłodzka w km 4+350 w ilości:Q... -3,6 m3/d

Qmu. - 5,0 m3Id
Qm." - 0,5 m3id.

Skład odprowadzanych ścieków nie może przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości
wskaźników zanieczyszczeń wyrażonych w:

BZTs :5 40 mgOJł
CHZT" :5150 mgO,l/
zawiesina ogólna :5 50 mg/I.

Ponadto odprowadzane ścieki nie mogą zawierać:
odpadów oraz zanieczyszczeń pływających,

oraz powodować:
zmian w naturalnej biocenozie wód,
zmian naturalnej mętności barwy i zapachu,
formowania się osadów i piany.

111.2.2.6. Ustalam warunki odprowadzania ścieków bytowych do potoku Bystrzyca Klodzka
w km 4+350 w następującym zakresie:

prowadzenia prawidłowej eksploatacji i utrzymywania urządzeń, zgodnie z instrukcją
eksploatacj i i obsługi,
prowadzenia rejestru ilości odprowadzanych ścieków,
wykonywania okresowych badań jakości odprowadzanych ścieków,
utrzymywania lewego brzegu koryta potoku na odcinku 2 x 5 m. w obrębie wylotu.

III.2.2.7. Wody opadowe.

Wody opadowe z terenów utwardzonych Spółki są ujmowane poprzez typowe wpusty uliczne do
kanalizacji deszczowej. Wody z połaci dachowych są odprowadzane po terenie i docelowo trafiają
do kanalizacji deszczowej.

111.2.2.8. Określam ilość i sposób odprowadzania wód opadowych dla instalacji do produkcji
papieru i tektury, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "APIS" S. J., zlokalizowanej w
Nowej Bystrzycy, 57-516 Stara Bystrzyca, w zakresie:
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15 Ol 02 Sposób zbierania: do kontenerów.
Magazynowanie: wydzielone miejsce magazynowe budynku produk<:yjnego .
Transport: samochodowy.
Sposób dalszego zagospodarowania: przekazanie do odzysku w procesach: RI, Rl4 i RI5
specjalistycznym firmom.
W uzasadnionych przypadkach odpady mogą zostać przekazane finnom stosującym inne od
wymienionych metody odzysku, zgodne z obowiązuiącą ustawą o odpadach.

Kod
odpadu

100101

100199

12 Ol Ol

120103

120113

15 0101

Sposoby gospodarowania odpadami z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku
iunieszkodliwiania oraz miejsce i sposób magazynowania odpadów

Sposób zbierania: utwardzony plac magazynowy w pobliżu kotłowni.
Magazynowanie: utwardzonym boks przy kotłowni.
Transport: samochodowy.
Sposób dalszego zagospodarowania: przekazanie do odzysku lub unieszkodliwiania w procesach:
Rl4, D5 i DI6 specjalistycznym firmom lub (w przypadku żuzli) osobom fizycznym i jednostkom nie
będącym przedsiębiorcami do odzysku RI4 - do utwardzania powierzchni, utwardzania dróg i placów,
budowy fundamentów.
W uzasadnionych przypadkach odpady mogą zostać przekazane firmom stosującym inne od
WYmienionych metody unieszkodliwiania, zllodne z obowiązuiaca ustawa o odpadach.
Sposób zbierania: do pojemników.
Magazynowanie: w pojemnikach, w wydzielonym miejscu magazynowym kotłowni.
Transport: samochodowy.
Sposób dalszego zagospodarowania: przekazanie do odzysku lub unieszkodliwiania w procesach:
RI, RI4, Rl5 i DIO specjalistycznym firmom.
W uzasadnionych przypadkach odpady mogą zostać przekazane firmom stosującym inne od
wymienionych metody odzysku lub unieszkodliwiania, zllodne z obowiazuiaca ustawa o odpadach.
Sposób zbierania: do pojemników.
Magazynowanie: w pojemnikach, w wydzielonym boksie magazynowym utwardzonego placu przy
budynku produkcyjnym, przeznaczonym na gromadzenie złomu .
Transport: samochodowy.
Sposób dalszego zagospodarowania: przekazanie do odzysku lub unieszkodliwiania w procesach:
R4, R14, Rl5 i D5 specjalistycznym firmom.
W uzasadnionych przypadkach odpady mogą zostać przekazane firmom stosującym inne od
wymienionych metody ~dzvsku lub unieszkodliwiania, zj(odne z obowiązującą ustawa o odDadach.
Sposób zbierania: do pojemników.
Magazynowanie: w pojemnikach, w wydzielonym, utwardzonym boksie przy budynku
produkcyjnym.
Transport: samochodowy.
Sposób dalszego zagospodarowania: przekazanie do odzysku lub unieszkodliwiania w procesach:
R4, R14, RI5 i D5 specjalistycznym firmom.
W uzasadnionych przypadkach odpady mogą zostać przekazane finnom stosującym inne od
WYlnienionych metody ~dzvsku lub Imieszkodliwiania, zgodne z obowiązuiaca ustawa o odpadach.
Sposób zbierania: do pojemników.
Magazynowanie: w pojemnikach, w wydzielonym boksie magazynowym utwardzonego placu przy
budynku produkcyjnym, przeznaczonym na gromadzenie złomu.
Transport: samochodowy.
Sposób dalszego zagospodarowania: przekazanie do odzysku lub Imieszkodliwiania w procesach:
R4, R5, R14, RI5 i D5 specjalistycznym finnom.
W uzasadnionych przypadkach odpady mogą zostać przekazane firmom stosującym inne od
wymienionych metody ~dzvsku luib unieszkodliwiania, zj(odne z obowiązuiącą ustawą o odpadach.
Sposób zbierania: do pojemników, ustawionych w pobliżu miejsca wytworzenia.
Magazynowanie: utwardzona i zadaszona wiata magazynowa {magazyn surowca).
Transport: wózki widłowe, transport w obrębie zakładu.
Sposób dalszego zagospodarowania: na bieżąco kierowane do odzysku R14 we własnej instalacji do
produkcji papieru.
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Kod Sposoby gospodarowania odpadami z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku lub
odpadu unieszkodliwiania oraz miejsce isposób magazynowania odpadów

Transport: samochodowy.
Sposób dalszego zagospodarowania: przekazanie do odzysku lub wtieszkodliwiania w procesach: RI,
R9, R14, R15, 05, 09, 010 i 016 specjalistycznym firmom.
W uzasadnionych przypadkach odpady mogą zostać przekazane finnom stosującym iIUle od
wymienionych metody Ilospodarowania odpadami, zllodne z obowiązl1iąca ustawa o odpadach.

150110 Sposób zbierania: do szczelnych, zamykanych pojemników.
Magazynowanie: odpady w postaci zamkniętych beczek po olejach - w wydzielonym, utwardzonym
miejscu magazynowym budynku warsztatowego, zamkniętym i niedostępnym dla osób postronnych; w
przypadku opakowań po stosowanych w produkcji środkach - w miejscu jak wyżej, dodatkowo w
szczelnych, zamykanych pojemnikach.
Transport: samochodowy.
Sposób dalszego zagospodarowania: przekazanie do odzysku lub wtieszkodliwiania w procesach: RI,
R14, R15, 05, 09, 010 i 016 specjalistycznym firmom.
W uzasadnionych przypadkach odpady mogą zostać przekazane firmom stost!iącym inne od
wymienionych metody Ilospodarowania odpadami, zllodne z obowiązl1iąca ustawa o odpadach.

150202 Sposób zbierania: do szczelnych, zamykanych pojemników.
Magazynowanie: j.w., w wydzielonym, utwardzonym miejscu magazynowym budynku warsztatowego,
zamkniętym i niedostępnym dla osób postronnych.
Transport: samochodowy.
Sposób dalszego zagospodarowania: przekazanie do odzysku lub wtieszkodliwiania w procesach: RI,
R14, R15, 05, 09, 010 i 016 specjalistycznym firmom.
W uzasadnionych przypadkach odpady mogą zostać przekazane firmom stosującym inne od
wymienionych metody Ilospodarowania odpadami zllodne z obowiazuiaca ustawa o odpadach.

160213 Sposób zbierania: do szczelnych, zamykanych pojemników.
Magazynowanie: j.w., w wydzielonym, utwardzonym miejscu magazynowym budynku warsztatowego,
zamkniętym i niedostępnym dla osób postronnych.
Transport: samochodowy.
Sposób dalszego zagospodarowania: przekazanie do odzysku lub wtieszkodliwiania w procesach: R14,
R15, 05, 09 i 016 specjalistycznym firmom.
W uzasadnionych przypadkach odpady mogą zostać przekazane firmom stosującym inne od
wymienionych metody 1l0Spodarowania odpad8lni. Zllodne z obowiazuiaca ustawa o odpadach.

160601 Sposób zbierania: do szczelnych, zamykanych pojemników.
Magazynowanie: j.w., w wydzielonym, utwardzonym miejscu magazynowym budynku warsztatowego,
zamkniętym i niedostępnym dla osób postronnych.
Transport: samochodowy.
Sposób dalszego zagospodarowania: przekazanie do odzysku lub wtieszkodliwiania w procesach: R6,
R14, RI5, 09 i 016 specjalistycznym firmom lub sprzedawcom przy zakupie nowego akumulatora
W uzasadnionych przypadkach odpady mogą zostać przekazane firmom stosującym inne od
wymienionych metody Rospodarowania odpadami, zRodne z obowiązl1iącą ustawą o odnadach.

ODPADY INNE NIż NIEBEZPIECZNE

Kod Sposoby gospodarowania odpadami z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku
odpadu iunieszkodliwiania oraz miejsce isposób magazynowania odpadów

030307 Sposób zbierania: odpad w miejscu wytworzenia (kolejne etapy ciągu technologicznego) zbierany
będzie do blaszanych pojemników, przewożonych wózkiem widłowym do wiaty magazynowej.
Magazynowanie: w oznakowanej, zadaszonej wiacie magazynowej o uszczelnionym podłożu.
Transport: samochodowy.
Sposób dalszego zagospodarowania: przekazanie do odzysku lub wtieszkodliwiania w procesach:
R14, 05, i 016 specjalistycznym firmom.
W uzasadnionych przypadkach odpady mogą zostać przekazane finnom stosującym iIUle od
wymienionych metody unieszkodliwiania, zgodne z obowiązującą ustawa o odnadach.
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• Odprowadzania podczyszczonych w
osadników, wód opadowych, do wód
utwardzonych o powierzchni:

660,00 m' wylotem o średnicy ON 150 w km 4+295
• 620,00 m' wylotem o średnicy ON 100 w km 4+302
• 520,00 m' wylotem o średnicy ON 400 w km 4+330
• 480,00 m' wylotem o średnicy ON 150 w km 4+355
• 347,26 m' wylotem o średnicy ON 150 w km 4+385
• 200,26 m' wylotem o średnicy ON 100 w km 4+405.

studzienkach zbiorczych, spełniających funkcję
płynących potoku Bystrzyca Kłodzka, z terenów

• Skład odprowadzanych wód opadowych nie może przekraczać najwyższych dopuszczalnych
wartości wskaźników zanieczyszczeń wyrażonych w:

zawiesina ogólna S 100 mgli
węglowodory ropopochodne S 15 mgli.

111.2.2.9. Ustalam warunki odprowadzania wód opadowych w następującym zakresie:

• utrzymywania wylotów oraz lewego brzegu koryta wraz z istniejącymi umocnieniami na
długości 2,0 m powyżej i 2,0 m poniżej osi wylotu,

• wykonania i utrzymywania umocnienia lewego brzegu w obrębie wylotu w km 4+405 murem
oporowym na długości min. od 3 m powyżej do 3 m poniżej osi wylotu zakończonym
skrzydełkiem,

• utrzymywania i prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej,
• przeprowadzania dwukrotnie w ciągu roku przeglądu urządzeń kanalizacyjnych z

odnotowaniem wyników przeglądu w książce eksploatacji i obsługi,
• wystąpienia do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z wnioskiem na

użytkowanie zajętych gruntów w linii wodnej,
• regulowania spraw odszkodowawczych związanych z eksploatacja i utrzymaniem urządzeń

wodnych służących do szczególnego korzystania z wód.

111.2.3. Zobowiązuje Spółkę do monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru i
ewidencjonowania wielkości emisji oraz kontroli eksploatacji instalacji w
następującym zakresie:

111.2.3.1. Monitoring ilości ujmowanej wody.

Ilość ujmowanej wody z:
potoku Bystrzyca Klodzka będzie rejestrowana przy pomocy przepływomierza
elektromagnetycznego typu MPP-3,
sieci wodociągowej rejestrowana będzie przy pomocy wodomierza, stan wodomierza
odczytywany jest przez administratora sieci wodociągowej.

111.2.3.2. Monitoring ścieków.

Monitoring ścieków bytowych powstających w związku z funkcjonowaniem instalacji należy
prowadzić w oparciu o ilość ścieków odprowadzanych do potoku Bystrzyca Kłodzka.

111.3. Gospodarka odpadami

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tj. w Oz.U.2007.39.251) oraz art. 183 i
art. 188 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. w Oz.U.2006: 129.902).

Ill.3.1. Źródła powstawania odpadów:
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proces segregacji i wstępnego przygotowania odpadów przeznaczonych do odzysku;
proces produkcji makulatury;
instalacja oczyszczania spalin z kotłów energetycznych;
funkcjonowanie działów pomocniczych (biuro, kotłownia zakładowa, warsztat mechaniczny,
eksploatacja maszyn roboczych i środków transportu, czyszczenie studzienek kanalizacji
deszczowej, prace remontowe i konserwatorskie itp.).

111.3.2. Rodzaje i ilości odpadów dopuszczone do wytworzenia w ciągu roku:

ODPADY NIEBEZPIECZNE

Rodzaj odpadu Kod Ilość odpadów
odpadu w Mglrok

Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali nie zawierające 12 0109 0,030
chlorowców
Inne oleie hydrauliczne 130113 0,500
Inne oleie silnikowe, orzekładniowe i smarowe 13 02 08 0,800
Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła 130308 0,005
inne niż wymienione w 13 OI OI
Szlamy z kolektorów 130503 2,000
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi IS Ol 10 3,000
zanieczyszczone
Sorbenty, materiałY filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne 150202 0,150
zanieczyszczone substanc' ami niebezpiecznymi
Zużyte wządzenia zawierające niebezpiecz-ne elementy inne niż wymienione 160213 0,075
w 160209do 160212
Baterie i akumulatory ołowiowe 160601 0,100

ODPADY INNE NIż NIEBEZPIECZNE

Rodzaj odpadu Kod Ilość odpadów
odpadu w Mglrok

Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury 030307 1250,000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kot/ów 100101 1300,000

Inne nie wymienione odpady (zużyte glOnowe przenośniki taśmowe) 10 0199 0,200

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów 120101 0,200

Odpady· z toczenia ipiłowania metali nieżelaznych 12 0103 0,200

Odpady spawalnicze 120113 0,030

Opakowania z papieru i tektury 15 Ol Ol 0,300

Opakowania z tworzyw sztucznych 15 0102 18,000

Opakowania z drewna 15 Ol 03 35,000

Opakowania z metali 150104 0,200

Sorbenty, materiałY filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne 150203 0,150
niz wymienione w 15 02 02
Zużyte opony 160103 1,000

Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 160216 0,050

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych 161106 3,000
inne niż wymienione w 16 II 05
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek iremontów 170101 2,000

Szkło 170202 0,100
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Rodzaj odpadu Kod Ilość odpadów
odpadu w Mg/rok

Odpadowa papa 170380 1,500

Miedź, brąz, mosiądz 170401 0,200

żelazo i stal 170405 10,000

Kable inne niż wymienione w 17 04 10 17 04 II 170411 0,300

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 OI i 1706 03 170604 0,300

111.3.3, Sposoby gospodarowania odpadami oraz miejsce i sposób magazynowania odpadów.

ODPADY NIEBEZPIECZNE

•
Kod Sposoby gospodarowania odpadami z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku lub

odpadu unieszkodliwiania oraz miejsce i sposób magazynowania odpadów
12 0109 Sposób zbierania: do szczelnych, zamykanych pojemników, wykonanych z materiału trudnopalnego,

nietłukącego, odprowadzającego ładunki elektryczności statycznej.
Magazynowanie: j.w., w wydzielonym miejscu magazynowym budynku warsztatowego, utwardzonym,
zabezpieczonym przed zanieczyszczeniami gruntu i opadami atmosferycznymi, wyposażonym w środki
do zbierania wycieków oleju, zamkniętym i niedostępnym dla osób postronnych.
Transport: sarnochodowy.
Sposób dalszego zagospodarowania: przekazanie do odzysku lub unieszkodliwiania w procesach: RI,
R4, R9, R14, R15, D9, DIO i Dl6 specjalistycznym finmom. W uzasadnionych przypadkach odpady
mogą zostać przekazane finmom stosującym inne od wymienionych metody gospodarowania odpadami,
zRodne z obowiazuiaca ustawa o odnadach.

130113 Sposób zbierania: do szczelnych, zamykanych pojemników, wykonanych z materiału trudnopalnego,
nietłukącego, odprowadzającego ładunki elektryczności statycznej.
Magazynowanie: j.w., w wydzielonym miejscu magazynowym budynku warsztatowego, utwardzonym,
zabezpieczonym przed zanieczyszczeniami gnmtu i opadami atmosferycznymi, wyposażonym w środki
do zbierania wycieków oleju, zamkniętym i niedostępnym dla osób postronnych.
Transport: samochodowy.
Sposób dalszego zagospodarowania: przekazanie do odzysku lub unieszkodliwiania w procesach: RI,
R9, R14, R15, D9, Dla i DI6 specjalistycznym finmom.
W uzasadnionych przypadkach odpady mogą zostać przekazane finmom stosującym inne od
wymienionych metody Rosondarowania odDadarni, z!!odne z obowiązującą ustawą o odpadach.

130208 Sposób zbierania: do szczelnych, zamykanych pojemników, wykonanych z materialu trudnopalnego,
nietłukącego, odprowadzającego ładunki elektryczności statycznej.
Magazynowanie: j.w., w wydzielonym miejscu magazynowym budynku warsztatowego, utwardzonym,
zabezpieczonym przed zanieczyszczeniami gruntu i opadami atmosferycznymi, wyposażonym w środki
do zbierania wycieków oleju, zamkniętym i niedostępnym dla osób postronnych.
Transport: samochodowy.
Sposób dalszego zagospodarowauia: przekazanie do odzysku lub unieszkodliwiania w procesach: RI,
R9, R14, RI5, D9, Dla i DI6 specjalistycznym finmom.
W uzasadnionych przypadkach odpady mogą zostać przekazane finmom stosującym inne od
wymienionych metody !!osondarowania odoadami, z!!odne z obowiązującą ustawą o odpadach.

130308 Sposób zbierania: do szczelnych, zamykanych pojemników, przystosowanych do tego celu.
Magazynowanie: j.w., w wydzielonym miejscu magazynowym budynku warsztatowego, utwardzonym,
zabezpieczonym przed zanieczyszczeniami gruntu i opadami atmosferycznymi, wyposażonym w środki
do zbierania wycieków oleju, zamkniętym i niedostępnym dla osób postronnych ..
Transport: samochodowy.
Sposób dalszego zagospodarowania: przekazanie do odzysku lub unieszkodliwiania w procesach: R2,
RI4, R15, D9 i DI6 specjalistycznym finmom.
W uzasadnionych przypadkach odpady mogą zostać przekazane ·finmom stosującym inne od
wymienionych metody ll:osoodarowania odpadami, zRodnez obowiązującą ustawa o odDadach.

130503 Sposób zbierania: do szczelnych, zamykanych pojemników.
Magazynowanie: j.w., w wydzielonym, utwardzonym miejscu magazynowym budynku warsztatowego,
zamknietvm i niedosteonvm dla osób DOstronnvch ..
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