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Wprowadzenie
Od kilkunastu lat przemysł elektroniczny jest jednym z najszybciej rozwijających się

działów gospodarki na świecie, a rosnące zapotrzebowanie na urządzenia elektroniczne
powoduje wprowadzanie przez producentów coraz większej ilości urządzeń na rynek. Rozwój
nowych technologii spowodował istotne skrócenie czasu użytkowania urządzeń (przykładem
mogą być m.in. telefony komórkowe czy laptopy, ale również pralki, lodówki). W efekcie
takiego rozwoju nastąpiło znaczne zwiększenie ilości odpadów powstałych ze sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Ponieważ nie ma możliwości uniknięcia generowania
odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEiE), trzeba zadbać o ich
odpowiednie zagospodarowanie, mające na celu odzysk i ponowne użycie energii oraz
materiałów w nich zawartych. Zgodnie z ustawą o odpadach, poprzez gospodarowanie
odpadami należy rozumieć zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie, w tym również
nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów. Zasady
postępowania z odpadami ZSEiE są regulowane przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego

i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego (WEEE) oraz przepisy prawa krajowego1.
Odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego składają się głównie z tworzyw
sztucznych, szkła oraz metali (np. miedź, chrom, żelazo, nikiel), które z mogą być ponownie
wykorzystane. Takie postępowanie jest istotne również z punktu polityki UE, która duży
nacisk kładzie się m.in. na odzysk surowców krytycznych rozwijając idee „Urban mining”,
oraz uruchamiając inicjatywy takie jak European Innovation Partnership (EIP) on Raw
materials. Mają one na celu rozwój innowacyjnych technologii pozwalających na wysoce
efektywne wykorzystanie złóż wtórnych, w tym również ZSEiE .
W skład sprzętu elektrycznego i elektronicznego wchodzą również substancje, które
zostały uznane za niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego lub mogące negatywnie oddziaływać
na środowisko, np. czynniki chłodnicze zubożające warstwę ozonową. Część substancji,
między innymi ołów, kadm, rtęć, została objęta zakazem stosowania w sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym powszechnego użytku (poza kilkoma wyjątkami) na mocy przepisów
dyrektywy RoHS2. Znaczna część urządzeń obecnie używanych została wprowadzona przed
wejściem w życie przepisów dyrektywy, w związku z czym, pomimo obecnie obowiązujących
przepisów dyrektywy RoHS, urządzenia te mogą zawierać niebezpieczne substancje. Sprzęt,
1

2

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2005 nr
180 poz. 1495 z późn. zm.)
Aktualna wersja: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r.
w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym
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który został wprowadzony w przeciągu ostatnich kilku lat i jest w chwili obecnej użytkowany,
może być obecny na rynku jeszcze przez wiele lat. Należy przy tym podkreślić, że substancje
niebezpieczne zawarte w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym stwarzają największe
niebezpieczeństwo dla środowiska, a tym samym dla zdrowia ludzkiego nie podczas jego
użytkowania, ale podczas jego utylizacji w momencie, gdy sprzęt staje się odpadem.
W związku z tym istotną kwestią jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury technicznej na
każdym

etapie

procesu

zagospodarowywania

zużytego

sprzętu

elektrycznego

3

i elektronicznego . Odpady ZSEiE powinny być przetwarzane w zakładach recyklingu,
posiadających

linie

technologiczne

zapobiegające

przedostawaniu

się

substancji

niebezpiecznych do powietrza, wód i gleb. Niestosowanie się do ww. zasad skutkuje
negatywnym wpływem odpadów ZSEiE na jakość środowiska i zdrowie ludzkie.
Ocena cyklu życia (LCA – Life Cycle Assessment) jest narzędziem umożliwiającym
efektywną ochronę środowiska i zdrowia ludzkiego. Bazuje bowiem przede wszystkim na
analizie realnych danych wejściowych i wyjściowych danego procesu przetwórczego, dzięki
czemu możliwe jest ustalenie konkretnego zagrożenia, jakie dany produkt czy odpad niesie
dla środowiska. Dla poszczególnych

podmiotów LCA

jest podstawą do ustalania

konkurencyjnej pozycji ekologicznej na rynku głównie międzynarodowym, ponieważ w Polsce
technika oceny cyklu życia nie jest jeszcze tak powszechna. Technika LCA znalazła również
zastosowanie przy przeprowadzaniu analizy środowiskowej dla produktów, które starają się
o uzyskanie eko-etykiety lub eko-znaku4.
Stosowanie idei cyklu życia jest rekomendowane w wielu oficjalnych dokumentach
UE, m.in. w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE (z dnia 19 listopada
2008 r.) w sprawie odpadów. Zapisano w niej, iż „aby poprawić sposób, w jaki realizowane

jest zapobieganie powstawaniu odpadów w państwach członkowskich, oraz ułatwić obieg
najlepszych praktyk w tym obszarze, konieczne jest zaostrzenie przepisów dotyczących
zapobiegania powstawaniu odpadów oraz wprowadzenie wymogu zobowiązującego państwa
członkowskie

do

opracowywania

programów

zapobiegania

powstawaniu

odpadów,

koncentrujących się na kluczowych elementach oddziaływania na środowisko oraz
uwzględniających cały cykl życia produktów i materiałów”. W najnowszych dokumentach

3
4

P. Matkowski, ODPADY. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – kolejny odpad czy faktyczne
zagrożenie?, http://www.forumsamorzadowe.pl/
Z. Kowalski, J. Kulczycka, M. Góralczyk, Ekologiczna ocena cyklu życia procesów wytwórczych (LCA),
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
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Komisji Europejskiej metodę LCA zaleca się przy analizowaniu pomiaru efektywności
środowiskowej w cyklu życia produktów i organizacji 5.

2

Ocena cyklu życia
Ocena cyklu życia (LCA – Life Cycle Assessment) to technika zarządzania

środowiskowego, służąca do oceny zagrożeń środowiskowych, stwarzająca możliwość ich
identyfikacji,

jak

również

hierarchizacji,

a

tym

samym

poszukiwania

rozwiązań

technologicznych mających zachować optymalną jakość środowiska. Głównym założeniem
techniki LCA, a zarazem jej zaletą jest dążenie do uwzględnienia wszystkich czynników
wpływających na środowisko, które są związane z danym wyrobem. Wyrobem w LCA może
być każdy towar lub usługa, a badania dotyczą również systemu wyrobu czyli np. całego
procesu produkcji, fazy jego użytkowania czy zagospodarowania odpadów. Stosowanie
techniki LCA w zarządzaniu środowiskowym daje bardzo wymierne rezultaty, gdyż pozwala
zarówno globalnie spojrzeć na analizowany proces, jak i poszczególne jego etapy. Precyzuje,
w którym miejscu procesu powstają określone zagrożenia środowiskowe. Można więc wybrać
rozwiązania pozwalające na efektywne niwelowanie negatywnego wpływu na środowisko,
bazując nie tylko na hipotetycznych założeniach i przewidywaniach, ale przede wszystkim na
inwentaryzacji danych wejściowych i wyjściowych rozpatrywanego procesu. Ocena cyklu
życia wg oficjalnej definicji podanej przez Komisję Europejską6 to właśnie proces zbierania
i oceny danych „wejściowych” i „wyjściowych” wyrobu, jak i potencjalnego wpływu na
środowisko w całym jego cyklu życia (produkcja, użytkowanie i utylizacja). Technika LCA
została opisana przez Międzynarodowy Komitet Normalizacyjny w normach z serii ISO 1404X
(Zarządzanie środowiskowe - Ocena cyklu życia), po raz pierwszy wydanych w Polsce w 2000
roku (normy: 14040 - Zasady i struktura, 14041 - Określenie celu i zakresu oraz analiza
zbioru, 14042 - Ocena wpływu cyklu życia, 14043 - Interpretacja cyklu życia), a następnie
uaktualnianych

w

latach

2006

i

2009.

Obecnie

obowiązujące

normy

to:

PN-

EN ISO 14040:2009 Zarządzanie środowiskowe - Ocena cyklu życia - Zasady i struktura oraz
PN-EN ISO 14044 Zarządzanie środowiskowe - Ocena cyklu życia - Wymagania i wytyczne.
Ocenę cyklu życia prowadzi się zgodnie z określoną procedurą w czterech etapach,
w których:

5

6

Zalecenie Komisji z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie stosowania wspólnych metod pomiaru
efektywności środowiskowej w cyklu życia produktów i organizacji oraz informowania o niej, Dziennik
Urzędowy L124 Unii Europejskiej, tom 56, ISSN 1997-0766, 2013
http://lca.jrc.ec.europa.eu
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1. określa się cel i zakres badań, wybiera jednostkę funkcjonalną, ustala granice
analizowanego systemu. Jednostka funkcjonalna to niekoniecznie ilość materiału
czy konkretny wyrób, lecz określenie przeznaczenia wyrobu w sposób jednoznaczny
i mierzalny, np. jeden samochód osobowy, przejeżdżający średniorocznie 15 tys. km,
eksploatowany w okresie 10 lat, ważący 1000 kg i spalający 7 litrów paliwa na
100 km;
2. analizuje się zbiór wejść i wyjść (inwentaryzacja), weryfikuje dane i granice systemu,
czyli dla wybranej jednostki funkcjonalnej analizowane i zbierane są dane ilościowe
o wielkości

emisji,

ilości

zużytych

materiałów,

energii

i

inne.

Dane

te

przyporządkowane są do każdego procesu jednostkowego, a ich inwentaryzacja
opiera się na zasadach bilansu materiałowego i energetycznego;
3. ocenia się wpływ cyklu życia, wybiera kategorie wpływu, wskaźniki kategorii, modele
charakteryzowania,

przeprowadza

się

klasyfikację,

charakteryzowanie

oraz

opcjonalnie normalizację, grupowanie i ważenie. Otrzymane w drugim etapie wyniki
są klasyfikowane do wybranych kategorii wpływu. Dla każdej z nich określony jest
wskaźnik kategorii, który wyrażony jest w odpowiednio dobranych i naukowo
uzasadnionych jednostkach, na przykład dla kategorii efekt cieplarniany na podstawie
modelu IPCC – Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu, opracowano model
charakteryzowania, w którym określono wskaźnik kategorii jako potencjał globalnego
ocieplenia (GWP), oraz parametr charakteryzowania (przeliczający wyniki LCI ang.

Life Cycle Inventory, na jednostkę wskaźnika) wyrażono jako kg równoważnika CO 2.
W czwartym etapie prowadzona procedura podlega weryfikacji i interpretacji
uzyskanych wyników. Celem tego etapu jest analiza wyników, wyjaśnienie ograniczeń
i dostarczenie zaleceń opartych na ustaleniach z poprzednich faz badań LCA lub LCI
oraz przedstawienie wyników interpretacji cyklu życia w sposób przejrzysty. W efekcie
możliwe jest przedstawienie oceny potencjalnego wpływu określonych procesów lub
produktów za pomocą jednego ekowskaźnika, wyrażonego w tzw. ekopunktach (Pt).
W

literaturze

i

w

oceny wpływu cyklu

praktyce
życia.

Dla

stosowanych
warunków

jest

kilka

europejskich

uznanych
są

to

metod

m.in.

Eco-

indicator 99, IMPACT 2002+, CML czy ReCiPe. Są one często implementowane
do programów

komputerowych

wykorzystywanych

do

ocen

cyklu

życia.

Uzyskane wyniki, po przeprowadzeniu procesu normalizacji (odniesienie wielkości
wskaźnika kategorii wpływu względem wartości odniesienia, na przykład roczna
wielkość

wpływu

przypadająca

na

jednego

mieszkańca

Europy)

i

ważenia

(przekształcenie wartości wskaźników w parametry liczbowe poprzez przyznanie

6
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określonej ilości punktów każdej z kategorii szkód) były wykorzystane do oceny
potencjalnego

wpływ

całego

przemysłu

chemicznego

za

pomocą

jednego

ekowskaźnika wyrażonego w tak zwanych ekopunktach (Pt). Wartość jednego Pt
oblicza się przez podzielenie całkowitego obciążenia środowiska (emisje, zużycie
surowców, zużycie gruntów) w Europie przez liczbę mieszkańców i pomnożenie jej
przez 1000, co oznacza że 1000 Pt odpowiada rocznemu obciążeniu środowiska przez
przeciętnego mieszkańca Europy. Im wyższa liczba Pt, tym potencjalny wpływ na
środowisko analizowanego procesu lub produktu jest większy. Tym sposobem
możliwe jest kwantyfikowanie wielkości wpływu, co w znacznym stopniu ułatwia
identyfikację i hierarchizację problemów środowiskowych oraz porównywanie
wariantów

(jednak

jedynie

w

przypadku

przyjęcia

równoważnej

jednostki

7

funkcjonalnej) .
4. interpretuje się cyklu życia: obejmuje sformułowanie wniosków z przeprowadzonej
analizy, zgodnie z wytyczonym w pierwszym etapie celem oraz weryfikację
uzyskanych wyników (analiza wrażliwości) i sposobu ich prezentacji. Weryfikując
wyniki sprawdza się iteracyjnie kompletność i poprawność danych, a w przypadku ich
braku zaleca się analizę uzupełnić i powtórzyć. Na podstawie wniosków podejmuje się
decyzje mające zminimalizować niepożądane wpływy na środowisko działalności
przemysłowej lub usługowej, a przez to doprowadzić do poprawy jego stanu.
Analizę LCA prowadzi się poprzez identyfikację i określenie ilości użytych materiałów
oraz energii (wejścia), jak również emisji wprowadzanych do środowiska (wyjścia),
a następnie ocenę wpływu tych procesów na środowisko. Badania dotyczą całego okresu
życia wyrobu, począwszy od pozyskania surowców i ich przerobu, poprzez proces produkcji,
stosowanie wyrobu, aż do końcowego zagospodarowania – często jest to określane jako
analiza „od kołyski do grobu”. Poprzez opracowanie odpowiednich procedur demontażu
i segregacji

poszczególnych

komponentów

odpadów

ZSEiE

można

doprowadzić

do

wydłużenia cyklu życia produktu, a tym samym oszczędności zasobów oraz ograniczenia jego
potencjalnie negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzkie.
Prowadzenie badań i analiz z wykorzystaniem techniki LCA jest zadaniem trudnym
i czasochłonnym ze względu na stosunkowo złożone procedury oraz konieczność zebrania
znaczącej ilości aktualnych danych (wejściowych, np. użytych materiałów i wyjściowych, np.

7

J. Kulczycka, A. Henclik, Ocena cyklu życia wybranych branż przemysłu w Polsce, w: Środowiskowe
aspekty restrukturyzacji przemysłu w Polsce w latach 1989-2006, red. Tadeusz Pindór, Wyd.
Ekonomia i Środowisko, Białystok 2006, s. 186–195.
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odpadów) o samym procesie wytwórczym danego wyrobu, często też jego fazy użytkowania,
końcowego składowania lub gospodarczego wykorzystania8. To, jak szczegółowo prowadzi
się analizę zależy od oczekiwań odbiorcy wyniku i założonych granic systemu.
W Polsce technika LCA zaczyna być stosowana w praktyce przedsiębiorstw, a można
spodziewać się, iż dalsze rozpowszechnienie wykorzystania instrumentów oceny cyklu życia,
oznakowania ekologicznego i deklaracji środowiskowych doprowadzi do świadomego wyboru
usług i wyrobów, zwiększając konkurencyjność firm inwestujących kapitał w technologie
przyjazne środowisku. Doprowadzi to do poprawy ich renomy i wizerunku na rynkach
międzynarodowych, gdyż kryteria środowiskowe stają się ostatnio istotnym wymiarem przy
podejmowaniu decyzji o wyborze dostawców danego produktu. Przyczyni się to też do
rozszerzenia krajowych baz danych, co spowoduje, iż wyniki będą bardziej dostosowane do
warunków krajowych i o wyższym stopniu wiarygodności.

3

Charakterystyka Polskiej Korporacji Recyklingu
Polska Korporacja Recyklingu sp. z o.o. Zakład Przetwarzania w Lublinie zajmuje się

zbieraniem, przetwarzaniem i odzyskiem odpadów elektrycznych i elektronicznych wszystkich
grup sprzętu elektrycznego i elektronicznego wymienionych w załączniku I do ustawy z dnia
29 lipca 2005 r., tj:
1.

Wielkogabarytowe urządzenia AGD: chłodziarki, lodówki, zamrażarki, pralki,
suszarki do ubrań, zmywarki, kuchenki elektryczne, piekarniki, grzejniki
elektryczne oraz klimatyzatory i wentylatory

2.

Małogabarytowe urządzenia AGD: odkurzacze, maszyny

dziewiarskie,

żelazka, tostery, frytkownice, rozdrabniacze, miksery, młynki do kawy, noże
elektryczne, suszarki, depilatory, golarki, zegarki oraz wagi
3.

Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny: komputery, drukarki,
laptopy, kopiarki, kalkulatory, faksy, terminale, aparaty telefoniczne - tradycyjne i
komórkowe

4.

Sprzęt RTV: radioodbiorniki, telewizory, dyktafony, magnetofony, kamery,
video, dvd, sprzęty hi-fi, wzmacniacze i instrumenty muzyczne

5.

Sprzęt

oświetleniowy:

świetlówki,

żarówki

energooszczędne,

lampy

wyładowcze oraz żyrandole

8

Kowalski Z., Kulczycka J., Góralczyk M. „Ekologiczna Ocena Cyklu Życia procesów wytwórczych
(LCA)” PWN, Warszawa, 2007
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6.

Narzędzia elektryczne i elektroniczne: wiertarki, piły, maszyny do szycia ,
narzędzia do obróbki drewna i metalu, narzędzia do nitowania, skręcania,
spawania, lutowania, rozpylania oraz kosiarki

7.

Zabawki, sprzęt relaksacyjny i sportowy: kolejki

elektryczne, tory

wyścigowe, gry video, kieszonkowe gierki, komputerowo sterowane urządzenia
do ćwiczeń sportowych, automaty na żetony
8.

Przyrządy

medyczne:

sprzęt

do

dializoterapii,

radioterapii,

badań

kardiologicznych, wentylacji płuc, zamrażarki laboratoryjne, testery płodności i
inne elektryczne urządzenia medyczne
9.

Przyrządy do kontroli: czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty, urządzenia
pomiarowe i panele kontrolne

10. Automaty do wydawania: napojów, słodyczy oraz bankomaty
Polska Korporacja Recyklingu sp. z o.o. prowadzi również zbiórkę oraz przetwarza
baterie i akumulatory oraz oprawy oświetleniowe. W zakresie przetwarzania odpadów baterii
i

akumulatorów

oraz

ZSEiE

przedsiębiorstwo

dysponuje

instalacją

zapewniającą

przetwarzanie zgodnie z przepisami prawa oraz normami ochrony środowiska do 10 Mg
odpadów niebezpiecznych na dobę. Polska Korporacja Recyklingu jest recyklerem odpadów:
•

160199 - kabel samochodowy,

•

170411 - kabel z rozbiórek,

•

160216 - kabel ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Przedsiębiorstwo zapewnia również bezpieczny dla środowiska przerób, odzysk
i recykling zgodny z obowiązującymi przepisami polskimi oraz Unii Europejskiej. Podstawę
prawną funkcjonowania Polskiej Korporacji Recyklingu stanowią dokumenty:


Decyzja nr OŚ.GO.I.7639-137/10 z dnia 20.12.2010 r. udzielająca pozwolenia na
zbieranie, wytwarzanie, odzysk odpadów. Decyzja ważna do 19.12.2020;



Decyzja nr OŚ-GO-I.6221.17.2011 z dnia 07.07.2011 r. zmieniająca w części
pozwolenie

na

wytwarzanie

odpadów

nr

OŚ.GO.I.7639-137/10

z

dnia

20.12.2010 r.;


Decyzja nr RŚ.V.LG.76380/4/09 z dnia 02.08.2010 r. zmieniająca w części
pozwolenie na wytwarzanie odpadów nr SiR.I.6620/74/07 z dnia 19.11.2007;



Decyzja nr RŚ.V.MJ.76380/2/08 z dnia 30.09.2008 r., zmieniająca w części
pozwolenie na wytwarzanie odpadów nr SiR.I.6620/74/07 z dnia 19.11.2007;



Obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za
korzystanie ze środowiska;
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Pozwolenie na wytwarzanie odpadów nr SiR.I.6620/74/07 z dnia 19.11.2007
(decyzja w zakresie transportu, zbierania, przetwarzania, odzysku). Decyzja
ważna do 19.11.2017;



Rozporządzenie (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych;



Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku;



Rozporządzenie w sprawie standardów emisyjnych z instalacji;



Umowa z dostawcą wody;



Umowa z odbiorcą ścieków bytowych;



Umowa z zakładem energetycznym;



Ustawa o odpadach wraz z aktami wykonawczymi;



Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych wraz z aktami wykonawczymi;



Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową wraz z aktami
wykonawczymi;



Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z późniejszymi zmianami;



Ustawa prawo wodne.

Polska

Korporacja

Recyklingu

prowadzi

przetwarzanie

odpadów

na

liniach

przeznaczonych do:


demontażu pralek/ zmywarek,



demontażu sprzętu chłodniczego,



demontażu telewizorów i monitorów oraz urządzeń specjalistycznych,



kineskopów,



mechanicznego przetwarzania odpadów elektrycznych i elektronicznych,



wytwarzania paliwa alternatywnego,



demontażu kabli, silników i agregatów.

Dodatkowo prowadzi proces prasowania odpadów w belownicy oraz magazynuje
odpady.
Do

przeprowadzenia

analizy

cyklu

życia,

oprócz

powyższych

procesów

technologicznych, potrzebne też będą dane dotyczące bieżącej działalności spółki, w tym
transportu odpadów do i z firmy.

10

Polska Korporacja Recyklingu - Opracowanie metodyki LCA dla procesu technologicznego

Dane do wykonania analizy cyklu życia

4

Proszę podać dane z 2013 roku.

4.1

Dane ogólne

Odpady przyjęte – proszę uzupełnić dane ilościowe oraz dopisać odpady nie ujęte w
wykazie
Kod odpadu

Rodzaj odpadu

16 01 17
16 01 18
16 02 11*

16 06 01*

Metale żelazne
Metale nieżelazne
Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC,HFC
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy
(1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16
02 13
Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z
zużytych urządzeń
Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż
wymienione w 16 02 15
Baterie i akumulatory ołowiowe

16 06 02*

Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

16 06 04

Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)

16 06 05

Inne baterie i akumulatory

16 80 01

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

17 02 03

Tworzywa sztuczne

17 04 05

Żelazo i stal

17 04 07

Mieszaniny metali

17 04 11

Kable inne niż wymienione w 17 04 10

20 01 21*
20 01 23*

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
Urządzenia zawierające freony

20 01 33*

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami
wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 i 16 06 03 oraz
niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

16 02 13*
16 02 14
16 02 15*
16 02 16

20 01 34
20 01 35*

20 01 36
19 12 02
19 12 04
19 12 05
19 12 11*

Masa
przyjętych
odpadów
[Mg]

Sposób
zagospodar
owania
odpadów
(R4,R5 itp.)

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki (1)
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21, 20 01 23. 20 01 35
Metale żelazne
Tworzywa sztuczne i guma
Szkło
Inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty)
z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje
niebezpieczne
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Wykaz odpadów odzyskanych (wytworzonych) w procesie R4 i R5
Kod
odpadu
poddanego
odzyskowi

Kod odpadu
odzyskanego
(wytworzonego)

Rodzaj odzyskanego (wytworzonego)
odpadu

Masa
odpadów
odzyskanych
[Mg]

Dalszy sposób
zagospodarowania
odpadów

Wykaz odpadów sprzedanych
Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Masa [Mg]

Wykaz odpadów przekazanych do recyklingu
Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Masa [Mg]
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4.2

Dane bilansowe – linie demontażu

Do każdego z wymienionych w tabeli procesów proszę podać zużycie wody i energii
elektrycznej / oleju opałowego / gazu ziemnego / ciepła.
Linia
technologiczna

Masa odpadu
przed
recyklingiem

Wyszczególnienie po demontażu /
recyklingu
Materiały
złom stalowy

Jednostk
a

Ilość

Opis procesu
technologicznego

przewody/ kable
silniki elektryczne
tworzywa sztuczne (ABS, PP, PS)
demontaż pralek/
zmywarek

złom metali
nieżelaznych

aluminium
miedź
inne: jakie?

hałas
inne: proszę wymienić:
złom stalowy
przewody/ kable
ABS
odpady z
tworzyw
sztucznych
demontaż
sprzętu
chłodniczego

PP
PS
inne: jakie?

gaz chłodniczy (CFC, HCFC, HFC)
złom metali
nieżelaznych

aluminium
miedź
inne: jakie?

przepracowany olej sprężarkowy
hałas
inne: proszę wymienić:
złom stalowy
przewody/ kable
płyty elektroniczne
tworzywa sztuczne (ABS, PP, PS)
złom metali
nieżelaznych

aluminium
miedź
inne: jakie?

demontaż
telewizorów i
monitorów oraz
urządzeń
specjalistycznych

kineskopy
drewno
luminofor - 191212
baterie alkaliczne - 160604
baterie litowo-jonowe
baterie i akumulatory niklowokadmowe – 160602*
baterie kwasowe
baterie żelowe
hałas
inne: proszę wymienić:

przeznaczona do
kineskopów

złom stalowy
szkło
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Linia
technologiczna

Masa odpadu
przed
recyklingiem

Wyszczególnienie po demontażu /
recyklingu
Materiały
luminofor - 191212

Jednostk
a

Ilość

Opis procesu
technologicznego

odpady z tworzyw sztucznych (guma)
hałas
inne: proszę wymienić:
złom stalowy
tworzywa sztuczne
mechaniczne
przetwarzania
odpadów
elektrycznych i
elektronicznych

jakie?
jakie?
jakie?

drewno
szkło
aluminium
złom metali nieżelaznych miedź
inne: jakie?
hałas
inne: proszę wymienić:
surowiec do wytwarzania paliwa
alternatywnego (proszę podać z
czego było wytwarzane)

wytwarzanie
paliwa
alternatywnego

paliwo alternatywne
złom stalowy
hałas
inne: proszę wymienić:

prasowanie
odpadów w
belownicy

drut stalowy do prasowania
inne: proszę wymienić:
złom metali
nieżelaznych

miedź
aluminium
inne: jakie?

granulat z tworzyw
sztucznych

Jakie
tworzywa?

zużycie wody
demontaż kabli,
silników i
agregatów

pył z procesu odzysku metali
nieżelaznych
proszę podać skład chemiczny
szlam z procesu filtrowania wody
proszę podać skład chemiczny
zużycie gazów do procesu
termicznego cięcia metalu
proszę podać jakich
przepracowany olej sprężarkowy
hałas
inne: proszę wymienić:
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4.3

Dane bilansowe – magazynowanie odpadów

Rodzaj

Jednostka

Ilość

Magazynowanie odpadów w ZSEiE
Magazynowanie złomu metali nieżelaznych
Magazynowanie złomu metali stalowych
Magazynowanie odpadów z makulatury
Proszę wymienić jakie
Magazynowanie odpadów z tworzyw
sztucznych
Proszę wymienić jakie
Magazynowanie odpadów
przeznaczonych do paliwa alternatywnego

4.4

Dane bilansowe – transport

Proszę wymienić rodzaj pojazdu. Jeżeli benzyna czy LPG, propan-butan – proszę zaznaczyć
Zużycie paliwa w litrach

Ładowność pojazdu

Rodzaj pojazdu, np. wózek widłowy,
marka samochodu osobowego
Zużycie paliwa w litrach (olej
napędowy) w pojazdach

Inne, jakie
Emisje do powietrza z ze spalania paliw
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4.5

Dane bilansowe – bieżąca działalność firmy

Rodzaj
Powstawanie odpadów w postaci opakowań z papieru i tektury - 150101
Powstawanie odpadów w postaci opakowań z tworzywa sztucznego 150102
Powstawanie odpadów komunalnych

Jednostka

Ilość

Powstawanie odpadów zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi
(budowa, remonty, naprawy infrastruktury oraz pojazdów/ urządzeń)
Powstawanie odpadów innych niż niebezpieczne (budowa, remonty,
naprawy infrastruktury oraz pojazdów/ urządzeń)
Zużycie energii elektrycznej
Zużycie wody na cele socjalne
Zużycie paliwa (olej napędowy) w samochodach
Zużycie gazu ziemnego
Zużycie gazu propan-butan w wózkach jezdnych
CO2
Zużycie gazów technicznych w
procesie spawania
argon
Zużycie surowców: smarów, olejów i innych płynów do maszyn, pojazdów i
urządzeń
Zużycie papieru do czynności biurowych
Zużycie drutu spawalniczego/ elektrod
Zajmowana powierzchnia przez przedsiębiorstwo
Emisje do powietrza ze spalania gazu ziemnego (kotłownia gazowa)
Emisje do powietrza ze spalania gazu propan-butan (wózki widłowe)
Emisje z procesu spawania
Emisja hałasu z wózków jezdnych
Wytwarzanie ścieków bytowych
Inne, jakie?
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