Przedsi´biorco
uwa˝aj na

PCB

PRZEDSI¢BIORCO – ZASADY POST¢POWANIA Z PCB
ZNAJDZIESZ W NAST¢PUJÑCYCH AKTACH PRAWNYCH*
Â Ustawa z dnia 20 lipca 1991r. o Inspekcji Ochrony Ârodowiska

j.t. DzU z 2002 r. nr 112, poz. 982, z póên. zm.:
nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, z 2003 r.
nr 170, poz. 1652, nr 190, poz. 1865.

Â Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach DzU z 2001 r. nr 11, poz. 84, z póên. zm.: nr
100, poz. 1085, nr 123, poz. 1350, nr 125, poz
chemicznych
1367, z 2002 r. nr 135, poz. 1145, nr 142, poz
1187, z 2003 r. nr 189, poz. 1852, z 2003 r. nr
11, poz. 94, nr 96, poz. 959, nr 121, poz. 1263.
Â Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony Êrodowiska

DzU z 2001 r. nr 62, poz. 627, z póên. zm.:
nr 115. poz. 1229, z 2002 r. nr 74, poz. 676,
nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 233,
poz. 1957, z 2003 r. nr 46, poz. 392, nr 80, poz.
717 i 721, nr 162, poz. 1568, nr 175, poz. 1693,
nr 190, poz. 1865, nr 217, poz. 2124, z 2004
r. nr 19, poz. 177, nr. 49, poz. 464, nr 70, poz.
631, nr 91, poz. 875, nr 92, poz. 880, nr 96,
poz. 959, nr 121, poz. 1263.

Â Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

DzU z 2001 r. nr 62, poz. 628, z póên. zm.:
z 2002 r. nr 41, poz. 365, nr 113, poz. 984, nr
199, poz. 1671, z 2003 r. nr 7, poz. 78, z 2004 r.
nr 96, poz. 959, nr 116, poz. 1208, nr 191, poz.
1956.

Â Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o obowiàzkach przedsi´biorców w DzU z 2001 r. nr 63, poz. 639, z póên. zm.:
zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op∏acie z 2002 r. nr 113, poz. 984, z 2003 r. nr 7, poz.
78, z 2004 r. nr 96, poz. 959, nr 121, poz. 1263.
produktowej i op∏acie depozytowej
Â Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo DzU z 2001 r. nr 100, poz. 1085, z póên. zm.:
ochrony Êrodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektó- z 2002 r. nr 143, poz. 1196; z 2003 r. nr 7, poz.
78, nr 190, poz. 1865; z 2004 r. nr 49, poz. 464.
rych ustaw
Â Ustawa z dnia 28 paêdziernika 2002r. o przewozie drogowym DzU z 2002 r. nr 199, poz. 1671, z póên. zm.:
z 2004 r. nr 96, poz. 959, nr 97, poz. 962, nr
towarów niebezpiecznych
173, poz. 1808.
Â Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. DzU z 2002 r. nr 152, poz. 1736.
w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów
Â Rozporzàdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. DzU z 2002 r. nr 37, poz. 339, z póên. zm.:
w sprawie wymagaƒ dotyczàcych prowadzenia procesu ter- z 2004 r. nr 1, poz. 2.
micznego przekszta∏cania odpadów
Â Rozporzàdzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. DzU z 2002 r. nr 96, poz. 860.
w sprawie wymagaƒ w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzajàcych szczególne zagro˝enie dla Êrodowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji i urzàdzeƒ,
w których by∏y lub sà wykorzystywane substancje stwarzajàce
szczególne zagro˝enie dla Êrodowiska
Â Rozporzàdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 wrzeÊnia 2002 r. DzU z 2002 r. nr 173, poz. 1416.
w sprawie urzàdzeƒ, w których mog∏y byç wykorzystywane substancje stwarzajàce szczególne zagro˝enie dla Êrodowiska
Â Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 4 sierpnia 2003 r. DzU z 2003 r. nr 163, poz. 1584.
w sprawie standardów emisyjnych z instalacji
Â Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzeÊnia 2003 r. DzU z 2003 r. nr 171, poz. 166, z póên. zm.:
w sprawie kryteriów i sposobów klasyfikacji substancji i prepara- z 2004 r. nr 243, poz. 2440.
tów chemicznych
Â Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzeÊnia 2003 r. DzU z 2003 r. nr 199, poz. 1948.
w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacjà i oznakowaniem
* Stan prawny na dzieƒ 1 grudnia 2000 r.

KLUCZOWE POJ¢CIA, OBOWIÑZKI, TERMINY ICH REALIZACJI
Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych oraz rozporzàdzenia wykonawcze do niej
W przepisach tych aktów prawnych sklasyfikowano PCB jako substancj´ niebezpiecznà. Ka˝dy preparat (mieszanin´, roztwór oraz materia∏ w ka˝dej
dowolnej postaci), który zawiera 0,005% PCB i wi´cej uznano jako preparat szkodliwy, który:

Na opakowaniach zawierajàcych takie preparaty powinny byç umieszczone nast´pujàce informacje:
Xn

– preparat szkodliwy,

N

– niebezpieczny dla Êrodowiska,

Â podlega kumulacji w organizmie, tj. nie jest po
spo˝yciu wydalany (R33),

S2

– chroniç przed dzieçmi,

Â dzia∏a bardzo toksycznie na organizmy wodne
i mo˝e powodowaç d∏ugo utrzymujàce si´ niekorzystne zmiany w Êrodowisku wodnym (R 50/53),

S61

Â jest niebezpieczny dla Êrodowiska (N).

S24/25 – unikaç zanieczyszczenia skóry i oczu,
– unikaç zrzutów do Êrodowiska.

Z preparatami z PCB nale˝y post´powaç zgodnie z
instrukcjà lub kartà charakterystyki.

Ustawa – Prawo ochrony Êrodowiska
W ustawie wprowadzono definicj´ PCB, zgodnie
z którà sà to:
• polichlorowane difenyle,
• polichlorowane trifenyle,

Ponadto w ustawie:
Â zakazuje si´ wprowadzania do obrotu i ponownego wykorzystywania PCB
Â nakazuje si´ sukcesywne usuwanie PCB z urzàdzeƒ i instalacji w celu ich unieszkodliwienia

• monometylotetrachlorodifenylometan,
• monometylodichlorodifenylometan,
• monometylofibromodifenylometan
oraz mieszaniny zawierajàce jakàkolwiek z tych
substancji w iloÊci wi´kszej ni˝ 0,005% wagowych ∏àcznie.

Â zobowiàzuje si´ do dokumentowania rodzaju,
iloÊci i miejsc wyst´powania PCB oraz sposobu
ich eliminowania

Za nieprzestrzeganie wprowadzonych zakazów, nakazów i niespe∏nienie obowiàzków
nak∏ada kar´ aresztu lub ograniczenia wolnoÊci!
Ustawa o odpadach
W ustawie o odpadach:
Â wprowadzono zakaz odzysku PCB;
Â dopuszczono odzyskiwanie odpadów, w których znajdujà si´ PCB, po usuni´ciu z nich PCB;
Â nakazano unieszkodliwianie PCB przez:
• spalanie w spalarniach odpadów niebezpiecznych
oraz dopuszczono:
• obróbk´ fizyczno-chemicznà PCB, a nast´pnie
ich unieszkodliwienie,
• sk∏adowanie odpadów w pojemnikach w ziemi
(np. w kopalni),

• unieszkodliwianie wymienionymi wczeÊniej
metodami, je˝eli usuni´cie PCB jest niemo˝liwe;
Â dopuszczono magazynowanie PCB:
• przed poddaniem ich jakiemukolwiek z dopuszczonych procesów unieszkodliwiania,
• w czasie zbiórki w miejscu, gdzie odpady sà
wytwarzane;
Â na∏o˝ono obowiàzek zamieszczania w karcie
ewidencji odpadu informacji o zawartoÊci PCB
w odpadzie.

Za z∏amanie nakazów lub niespe∏nienie na∏o˝onych obowiàzków
przewidziano kar´ aresztu lub grzywny!

Rozporzàdzenie Ministra Gospodarki w sprawie wymagaƒ w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzajàcych szczególne zagro˝enie dla Êrodowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji i urzàdzeƒ, w których by∏y lub sà wykorzystywane substancje
stwarzajàce szczególne zagro˝enie dla Êrodowiska (DzU z 2002 r. nr 96, poz. 860).
Rozporzàdzeniem wprowadzono w odniesieniu do
urzàdzeƒ i instalacji, w których by∏y lub sà PCB,
rygory dotyczàce:
n

wykorzystywania i przemieszczania,

n

oczyszczania,

n

inwentaryzowania,

n

n

informowania terenowych organów administracji
o miejscach, iloÊci i rodzajach wyst´pujàcych
PCB,
terminów ostatecznego oczyszczania i unieszkodliwiania.

Dopuszczono u˝ytkowanie urzàdzeƒ lub instalacji, w których znajdujà si´ PCB,
maksymalnie do dnia 30 czerwca 2010 r.
Zabroniono dope∏niania urzàdzeƒ lub instalacji,
w których znajdujà si´ PCB, jakimikolwiek cieczami.
Nie wolno nadal u˝ytkowaç instalacji, w których
sà PCB, a które z racji eksploatacji wymagajà uzupe∏nienia cieczy. Nale˝y poddaç je dekontaminacji
lub unieszkodliwieniu.
Wprowadzono obowiàzek dokonania przeglàdów
urzàdzeƒ lub instalacji w celu stwierdzenia, czy
zawierajà PCB, i oznaczania ich zawartoÊci metodà
chromatografii gazowej.

Wprowadzono obowiàzek oznakowania i inwentaryzacji urzàdzeƒ i instalacji zawierajàcych PCB.
Oznakowaniu podlegajà:
n

n

n

urzàdzenia, zespo∏y urzàdzeƒ, instalacje, które
zawierajà PCB w iloÊci wi´kszej ni˝ 5 dm3,
zbiorniki, w których znajdujà si´ usuni´te ciecze
zawierajàce PCB i elementy zanieczyszczone
PCB,
obszary magazynowania urzàdzeƒ i zbiorników.

Przemieszczanie PCB powinno odbywaç si´ zgodnie z wymaganiami przepisów o przewozie towarów
niebezpiecznych!

SPOSÓB OZNAKOWANIA – Trwa∏y nieÊcieralny napis umieszczony na urzàdzeniu lub instalacji:

Zawiera PCB

Zanieczyszczone
PCB w iloÊci < 0,05%

INWENTARYZACJA
Dotyczy:
Â urzàdzeƒ lub instalacji zawierajàcych PCB,
Â urzàdzeƒ lub instalacji mogàcych zawieraç PCB.
Obejmuje dokumentacj´ zawierajàcà:
Â nazw´ i adres u˝ytkownika urzàdzenia lub instalacji,
Â lokalizacj´ i opis urzàdzenia lub instalacji,
Â iloÊç PCB zawartego w urzàdzeniu lub instalacji,
Â daty i opis operacji przeprowadzonych lub przewidywanych
do przeprowadzenia w odniesieniu do urzàdzenia lub instalacji,
Â dat´ sporzàdzenia dokumentu.
Inwentaryzacja podlega bie˝àcej aktualizacji!

SK¸ADANIE WOJEWODZIE COROCZNIE INFORMACJI DOTYCZÑCYCH:
Â iloÊci i miejsc wyst´powania wykorzystywanych PCB,
Â instalacjI i urzàdzeƒ, w których si´ znajdujà lub znajdowa∏y PCB,
Â czasu i sposobu usuni´cia PCB,
Â czasu i sposobu zastàpienia PCB innà substancjà.

Wzór dla przedsi´biorców. Informacja o wykorzystywanych PCB
....................................................................................................................................................................
Nazwa i adres wykorzystujàcego PCB

Lp.

Nazwa
instalacji lub
urzàdzenia
zawierajàcego
PCB1)

Miejsce
wyst´powania
instalacji lub
urzàdzenia
zawierajàcego
PCB2)

IloÊç
PCB3)

Jednostka
miary

Stan
instalacji lub
urzàdzenia4)

Data i sposób
usuni´cia lub
zastàpienia
PCB innà
substancjà5)

Data i sposób
oczyszczenia
lub unieszkodliwienia
instalacji lub
urzàdzenia5)

ObjaÊnienia:
1)
wpisaç w∏aÊciwà nazw´ spoÊród: transformator; kondensator; silnik elektryczny; pompa pró˝niowa; magazynowany olej; smar itp.;
2)
szczegó∏owoÊç informacji powinna byç tak dobrana, aby okreÊla∏a jednoznacznà lokalizacj´ urzàdzenia lub instalacji;
3)
podaç obj´toÊç oleju zawierajàcego PCB lub mas´ elementów zanieczyszczonych PCB albo w razie braku mo˝liwoÊci oszacowania iloÊci cieczy lub masy elementów zanieczyszczonych PCB – mas´ ca∏ego wyrobu;
4)
wpisaç w∏aÊciwe okreÊlenie spoÊród: dzia∏ajàca(e); uszkodzona(e) – (okreÊliç stopieƒ uszkodzenia); magazynowane; przeznaczona(e) do unieszkodliwienia;
5)
w razie zlecenia firmie usuni´cia lub zastàpienia PCB – podaç jej nazw´ i adres.

................................................................................
Imi´ i nazwisko osoby sporzàdzajàcej informacj´

................................

................................

Stanowisko

Telefon

...............................................

...............................................

Data sporzàdzenia

Podpis sporzàdajàcego

DEKONTAMINACJA
Dekontaminacja – usuni´cie PCB z urzàdzeƒ, instalacji, materia∏ów i cieczy.
Â dekontaminacj´ uznaje si´ za spe∏nionà, jeÊli po
6 miesiàcach od nape∏nienia urzàdzenia lub instalacji Urzàdzenie (instalacja) poddane dekontaminacji
Ciecz zawierajàca PCB zosta∏a zastàpiona
nowà cieczà nie stwierdzi si´ w nich obecnoÊci PCB
........................................ (nazwa substytutu)
w iloÊci równej lub wi´kszej ni˝ 0,005% wagowych,
w dniu............................. (data)
Â po dekontaminacji urzàdzenie lub instalacj´ nale˝y
przez............................... (przedsi´biorstwo)
oznakowaç,
St´˝enie PCB
Â urzàdzenia i instalacje po dekontaminacji mo˝na daw cieczy usuni´tej............. % wagowych
lej u˝ytkowaç,
w cieczy nowej.................. % wagowych
Â usuni´te oleje, które zawierajà mniej ni˝ 25 mg/kg
PCB mo˝na poddaç regeneracji,
Â pozosta∏e ciecze, urzàdzenia lub instalacje, z których nie mo˝na by∏o usunàç PCB, stanowià odpady
niebezpieczne i podlegajà unieszkodliwieniu.

TRANSPORT ODPADÓW PCB I ODPADÓW URZÑDZE¡ Z PCB
Sposób i warunki transportu muszà odpowiadaç wymaganiom okreÊlonym w przepisach o przewozie
towarów niebezpiecznych.
Oznacza to, ˝e wymagane b´dzie m.in:
Â zezwolenie w∏aÊciwego organu na transport odpadów,
Â w∏aÊciwe opakowanie i oznakowanie uwzgl´dniajàce klas´ niebezpieczeƒstwa,
Â dokument przewozowy/karta przekazania odpadów,
Â pisemna instrukcja post´powania w razie awarii.

U
N

9

Rozporzàdzenie Ministra Gospodarki w sprawie urzàdzeƒ, w których mog∏y byç wykorzystywane
substancje stwarzajàce szczególne zagro˝enie dla Êrodowiska (DzU z 2002 r. nr 173, poz. 1416).
W rozporzàdzeniu wskazano urzàdzenia, w których
mog∏y byç wykorzystywane PCB, podajàc daty ich
produkcji i producentów:
Â Transformatory i kondensatory:
• produkowane w latach 1950–1980,
• g∏ówni producenci – USA, Czechos∏owacja,
ZSRR, NRD/RFN, Polska, Rumunia, W´gry,
Szwecja i Austria.
Najcz´Êciej stosowane na kondensatorach
oznaczenia kraju – producenta:
• Polska: C,
• NRD:
BK, LKC, LKP, LKPI,
KCI, KPI, LKPF, LKXF,
• ZSRR:
KC,
• Rumunia: FSME, FCME,
• Austria: EMC,
• Szwecja: CR.

Â Urzàdzenia elektrotechniczne:
• wy∏àczniki olejowe,
• rozruszniki oporowe,
• wy∏àczniki o pojemnoÊci oleju wi´kszej ni˝ 5 l.

Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby
ewidencji odpadów (DzU z 2001 r. nr 152, poz. 1736).
W rozporzàdzeniu zamieszczono jako za∏àcznik nast´pujàcy wzór karty ewidencji odpadu, na której obligatoryjnie nale˝y umieÊciç procentowà zawartoÊç PCB w odpadzie przekazanym do unieszkodliwienia.
KARTA EWIDENCJI ODPADU*

Nr karty

Rok ewidencji

Kod odpadu
Rodzaj odpadu
Procentowa zawartoÊç PCB w odpadzie
Posiadacz odpadów

Adres

Nr REGON

Telefon/fax
Dzia∏alnoÊç w zakresie:

Wq

Zb q

Tr q

Od q

Un q

Gospodarowanie odpadami

Miesiàc

Masa
wytworzonych
odpadów
[Mg]

Masa
przyj´tych
odpadów
[Mg]

Nr karty
przekazania odpadu

we w∏asnym zakresie

masa [Mg]

metoda
odzysku R

metoda
unieszkodliwiania D

odpady przekazane
innemu posiadaczowi
odpadów
masa [Mg]

nr karty
przekazania odpadu

podpis
osoby
sporzàdzajàcej

*Szczegó∏owe zasady wype∏niania karty zamieszczono w za∏àczniku do rozporzàdzenia.

UNIESZKODLIWIANIE
Odpady PCB – kody klasyfikacyjne (wg rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska w sprawie katalogu odpadów)
13 01 01*
13 03 01*
15 02 02*
16 01 09*
16 02 09*
16 02 10*
17 05 03*
17 09 02*

Oleje hydrauliczne zawierajàce PCB
Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i noÊniki ciep∏a zawierajàce PCB
Sorbenty, materia∏y filtracyjne (w tym filtry olejowe nieuj´te w innych grupach), tkaniny
do wycierania (np. szmaty, Êcierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Elementy zawierajàce PCB
Transformatory i kondensatory zawierajàce PCB
Zu˝yte urzàdzenia zawierajàce PCB albo nimi zanieczyszczone inne ni˝ wymienione
w 16 02 09
Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierajàce substancje niebezpieczne (np. PCB)
Odpady z budowy, remontów i demonta˝u zawierajàce PCB (np. substancje i przedmioty zawierajàce PCB: szczeliwa, wyk∏adziny pod∏ogowe zawierajàce ˝ywice, szczelne
zespo∏y okienne, kondensatory)

* Zaliczone do odpadów niebezpiecznych.

Â Zgodnie z postanowieniami art. 25 ustawy o odpadach, dekontaminacj´, transport i unieszkodliwianie mogà wykonywaç wy∏àcznie wyspecjalizowane firmy, posiadajàce zezwolenia na prowadzenie
dzia∏alnoÊci w zakresie gospodarowania takimi odpadami.
Â Firmy unieszkodliwiajàce PCB w procesie termicznym (spalanie) muszà spe∏niaç wymogi przepisów prawnych dotyczàcych takiego rodzaju unieszkodliwienia zawartych w nast´pujàcych rozporzàdzeniach:
• Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wymagaƒ dotyczàcych prowadzenia procesu
termicznego przekszta∏cania odpadów (DzU z 2002 r. nr 37, poz. 339, z póên. zm.),
• Ministra Ârodowiska z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji
(DzU z 2003 r. nr 163, poz. 1584.).
Â Obowiàzuje zakaz oddawania odpadów PCB na z∏om i sk∏adowiska odpadów komunalnych.

UWAGA PRZEDSI¢BIORCY!
Poniewa˝ koszty unieszkodliwiania olejów i odpadów z PCB oraz dekontaminacji urzàdzeƒ
zanieczyszczonych PCB (transformatorów i kondensatorów) obcià˝ajà przedsi´biorców–ich
posiadaczy, informujemy, ˝e istnieje mo˝liwoÊç uzyskania Êrodków na te dzia∏ania z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost KonkurencyjnoÊci Przedsi´biorstw”. W tym celu nale˝y z∏o˝yç wniosek do NFOÂiGW, który pe∏ni
funkcj´ instytucji wdra˝ajàcej dzia∏anie 2.4 w tym programie.

WA˚NE DATY
31 grudnia 2002 r.

termin oznakowania urzàdzeƒ i instalacji zawierajàcych wi´cej ni˝ 5 dm3 PCB
(wg rozporzàdzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2004 r.).

31 grudnia 2002 r.

termin dokonania inwentaryzacji urzàdzeƒ i instalacji z PCB (wg rozporzàdzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2004 r.).

31 grudnia 2003 r.

opracowanie planów dekontaminacji i unieszkodliwiania PCB zgodnie ze
wskazaniami zawartymi w krajowym planie gospodarki odpadami, przyj´tym
przez Rad´ Ministrów w 2002 r. (MP z 2003 r. nr 11 poz. 159). Obowiàzek opracowania planów gospodarki odpadami wynika z rozdzia∏u III ustawy o odpadach oraz ustawy o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony Êrodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.

30 czerwca 2010 r.

ostateczny termin wykorzystania PCB w u˝ytkowanych urzàdzeniach i instalacjach (wg rozporzàdzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2004 r.).

31 grudnia 2010 r.

ostateczny termin usuni´cia i unieszkodliwienia odpadów z PCB dla ich
posiadaczy (art. 40 ustawy o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony Êrodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.)

TAK NIE POST¢PUJ!

TO GROZI SKA˚ENIEM
ÂRODOWISKA!
kondensatory z PCB

IDENTYFIKACJA I OZNAKOWANIE
URZÑDZE¡ ZAWIERAJÑCYCH PCB
Przedsi´biorco – przejrzyj i sprawdê oznaczenia na nast´pujàcych urzàdzeniach:
n

urzàdzeniach energetycznych,

n

systemach grzewczych,

n

wymiennikach ciep∏a,

n

urzàdzeniach hydraulicznych.

Post´puj zgodnie z normami: PN-EN 50225 oraz PN-EN 50195!

SCHEMAT POST¢POWANIA

NIE

Czy sà
urzàdzenia, które mogà
zawieraç PCB?

OK

TAK

Wykonaj lub zleç
analizy olejów i cieszy
na obecnoÊç PCB

NIE

Czy zawartoÊç
PCB w cieczy przekracza
0,005%

Spe∏ni∏eÊ warunki
OK

NIE

TAK

Czy masa
cieczy z PCB w urzàdzeniu
przekracza 5kg?

Prowadê ewidencj´.
Mo˝esz urzàdzenie
oznakowaç

TAK

Oznakuj urzàdzenie
oraz
prowadê ewidencj´

W razie likwidacji urzàdzenia bàdê
wycofania z u˝ytkowania pami´taj
o spe∏nieniu kolejnych warunków
post´powania z odpadami z PCB

SCHEMAT POST¢POWANIA
Z URZÑDZENIAMI ZAWIERAJÑCYMI PCB

Wycofanie z u˝ytkowania
urzàdzeƒ zawierajàcych PCB

Usuni´cie z urzàdzeƒ olejów
i cieczy zawierajàcych PCB,
p∏ukanie urzàdzeƒ

Opró˝nione urzàdzenia
i ich elementy, obudowy,
komory itp.

W∏aÊciwe odpady
zawierajàce PCB

Kontrola analityczna

TAK

Czy elementy
urzàdzeƒ sà porowate,
nasiàkliwe?

NIE

Z∏omowanie,
recykling,
sk∏adowanie

Odpad niebezpieczny

Post´powanie
zale˝ne od zawartoÊci
PCB w cieczy

PCB < 25 mg/kg

PCB > 25 mg/kg

Oleje przepracowane
nadajàce si´ do regeneracji
Post´powanie
zale˝ne od zawartoÊci
PCB w cieczy

PCB < 50 mg/kg

Unieszkodliwianie
termiczne,
sk∏adowanie

Ciecze, które mogà byç
stosowane jako paliwa zast´pcze.
Sposób post´powania z tymi
odpadami musi byç okreÊlony
w decyzji organu terenowego

PCB > 50 mg/kg

Ciecze zawierajàce PCB
przeznaczone do termicznego
unieszkodliwiania w spalarniach
odpadów niebezpiecznych

ANALITYK¢ PCBOCHRONY
INSPEKTORATY
PROWADZÑ
ÂRODOWISKA
NAST¢PUJÑCE INSPEKTORATY
OCHRONY ÂRODOWISKA:
Â w Bydgoszczy

85-018 Bydgoszcz
ul. Piotra Skargi 2
tel.: (052) 582 64 66 – 68
fax: (052) 582 64 69
Â delegatura w Gorzowie Wielkopolskim

66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Kostrzyƒska 48
tel.: (095) 735 91 92 do 95 wew. 24

Â w Lublinie

20-092 Lublin
ul. Obywatelska 13
tel.: (081) 718 62 01
fax: (081) 718 62 55
Â w P∏ocku

09-400 P∏ock
ul. Kochanowskiego 5
tel.: (024) 262 94 01, 264 51 99, 262 96 50
fax: (024) 262 94 01

Â delegatura w Kaliszu

62-800 Kalisz
ul. Piwonicka 19
tel.: (062) 764 63 30
fax: (062) 766 33 29

Â w Warszawie

00-716 Warszawa
ul. Bartycka 110A
tel.: (022) 651 06 60, 651 06 75, 651 07 07
fax: (022) 651 06 76

Â w Krakowie

31-011 Kraków
Plac Szczepaƒski 5
tel.: (012) 422 48 95
fax: (012) 422 36 12

Â w Zielonej Górze

65-231 Zielona Góra
ul. Siemiradzkiego 19
tel.: (068) 45 48 550
fax: (068) 45 48 459

ORAZ:
Â Centralne Laboratorium Naftowe
02-091 Warszawa
ul. ˚wirki i Wigury 31
tel.: (022) 659 60 41
Â Instytut Chemii i Technologii Nafty
i W´gla Politechniki Wroc∏awskiej
50-344 Wroc∏aw
ul. Gdaƒska 7/9
tel.: (071) 320 65 07
Â Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej
Politechniki Krakowskiej
31-155 Kraków
ul. Warszawska 24
tel.: (012) 633 03 00
Â Paƒstwowy Instytut Weterynarii w Pu∏awach
24-100 Pu∏awy
Al. Partyzantów 54
tel.: (081) 886 30 51

Â Akademia Medyczna
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
60-700 Poznaƒ
ul. Grunwaldzka 6
tel.: (061) 865 95 66
Â Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Uniwersytetu Gdaƒskiego
80-252 Gdaƒsk
ul. JaÊkowa Dolina 29
tel.: (058) 341 20 79
Â Narodowa Fundacja Ochrony
Ârodowiska Zak∏ad Chemii Ârodowiska
02-084 Warszawa
ul. ˚wirki i Wigury 101
tel.: (022) 822 30 35
Â Instytut Celulozowo-Papierniczy
Laboratorium Ochrony Ârodowiska
90-570 ¸ódê
ul. Sk∏odowskiej Curie 19/27
tel.: (042) 638 03 51

PRZYDATNE ADRESY
Zbieraniem, dekontaminacjà oraz unieszkodliwianiem urzàdzeƒ i odpadów zawierajàcych PCB
zajmujà si´ w Polsce m. in. nast´pujàce uprawnione podmioty gospodarcze:
Â ANWIL S.A. we W∏oc∏awku
ul Toruƒska 222, 87-805 W∏oc∏awek
tel.: (054) 236 30 91
fax: (054) 236 19 83
posiada instalacj´ do termicznego unieszkodliwiania cieczy zawierajàcych PCB;
Â Przedsi´biorstwo Us∏ug Specjalistycznych i Projektowych
CHEMEKO Sp. z o.o. we W∏oc∏awku
ul. Toruƒska 222, 87-805 W∏oc∏awek,
tel./fax: (054) 237 21 76
prowadzi dekontaminacj´ transformatorów oraz organizuje
dostawy odpadów z PCB do unieszkodliwiania w instalacji
w ANWIL;
Â Firma LOBBE w Dàbrowie Górniczej
ul. Koksownicza 16, 42-523 Dàbrowa Górnicza
tel.: (032) 795 57 67
fax: (032) 795 57 68
posiada instalacj´ do termicznej utylizacji odpadów przemys∏owych i niebezpiecznych;
Â Zak∏ady Chemiczne ROKITA S.A. w Brzegu Dolnym
ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny
tel.: (071) 319 20 00, 319 30 00
fax: (071) 319 25 20, 319 21 89
posiadajà instalacj´ do termicznego unieszkodliwiania cieczy
zawierajàcych PCB;
Â Firma POFRABAT Sp. z o.o. w Warszawie
ul. Helikopterów 1, 04-796 Warszawa
tel.: (022) 612 77 07
fax: (022) 612 75 36
realizuje zbiórk´ kondensatorów z PCB w celu przekazania ich
do ca∏kowitego zniszczenia za granicà, dysponuje wydanym
przez siebie katalogiem urzàdzeƒ zawierajàcych PCB;
Â Firma TIGRET Sp. z o.o. w Micha∏owicach
ul. Rumuƒska 29b, 05-816 Micha∏owice
tel.: (022) 753 02 62
fax: (022) 753 03 94
sprzedaje testy do stwierdzania obecnoÊci PCB lub jego braku
w urzàdzenich.

KONWENCJA
SZTOKHOLMSKA

GEF
dla
POLSKI

Instytut Ochrony Ârodowiska dzi´kuje
Firmie POFRABAT Sp. z o.o. w Warszawie
za udost´pnienie zdj´ç wykorzystanych w niniejszej broszurze.

