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 Proces okleinowania 

Do procesu okleinowania wykorzystuje sir urzsdzenie marki FUX przeznaczone do 

oblicowania materiałów z rótnych tworzyw folis z tworzywa sztucznego przy zastosowaniu nie 

reaktywnych klejów topliwych. Proces ten odbywa sir metods automatycznego przesuwania profili 

PVC wzdłut specjalnego zestawu rolek, które bardzo dokładnie dociskajs nassczone klejem paski 

folii RENOLIT do klejonych powierzchni. 

W celu dotrzymania obowiszujscych standardów emisyjnych, dokonano montatu instalacji 

do redukcji LZO – rewersyjny utleniacz katalityczny. Przy przeprowadzania procesu wykorzystuje 

sir wysokiej jakouci klej „Primer” firmy KLEIBERIT. Złsczone w ten sposób profile wraz folis 

drewnopodobns mogs zostav przekazane do magazynu dopiero po 24 godzinach, at całkowicie 

odparuje nałotony klej. 

W celu odprowadzenia do powietrza powstajscych w procesie okleinowania oparów 

wykorzystuje sir odcisgi wentylacyjne o długouci ok. 11 m, posiadajscy zamykany otwór 

wylotowy o urednicy 200 mm. Wydajnouv wentylatora jest równa 2850 obr./min.   

Gotowe profile opatrywane ss folis chroniscs przed zarysowaniem. Powstajsce w formie 

odpadów uszkodzone folie ochronne ss gromadzone i poddawane recyklingowi. Do pakowania 

utywa sir kontenerów metalowych i drewnianych. Poprzez stosowanie kontenerów stalowych 

(wielorazowego utytku) oszczrdza sir ilouv opakowaw, co powoduje ograniczenie ilouci 

wytwarzanych odpadów. 

 

W 2019 r. firma uzyskała pozwolenie na rozbudowr istniejscego centrum logistycznego GEALAN 

Polska Sp. z o.o. o magazyn czrucis spedycyjns na potrzeby sprzedaty hurtowej wraz z 

infrastrukturs techniczns i układem drogowym. Aktualnie trwajs prace budowlane. 

 

W zwiszku z rozbudows zakładu, firma w 2021 roku uzyskała aktualizacjr posiadanych decyzji w 

zakresie wprowadzania gazów i pyłów oraz wytwarzania odpadów  

GOSPODARKA ODPADAMI 

 

ODPADY 

 

 

W firmie GEALAN Polska Sp. z o.o. powstaje ok. kilkunastu rodzajów odpadów, w tym 

kilka rodzajów odpadów niebezpiecznych. Ilouv wytwarzanych odpadów innych nit niebezpieczne 

zwiszana jest ze zmienns intensywnoucis procesu ekstruzji (odpad tworzyw sztucznych), procesu 

przepakowywania (odpad folii) oraz procesu okleinowania (odpadowe szczeliwa). Wytwarzane 

odpady niebezpieczne nie stanowis znaczscego aspektu w kontekucie zagrotenia urodowiskowego. 

Odpadami niebezpiecznymi ss głównie opakowania po substancjach niebezpiecznych, 

zanieczyszczone czyuciwo, odpadowe kleje i szczeliwa, oleje przepracowane oraz rozpuszczalniki 

powstajsce w zwiszku z eksploatacjs instalacji. 
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W zwiszku ze stałym rozwojem firmy GEALAN i zwirkszajscs sir iloucis wytwarzanych 

odpadów produkcyjnych Firma GEALAN POLSKA w czerwcu 2021 wystspiła z wnioskiem o 

wydanie nowego pozwolenia na wytwarzanie odpadów, powstajscych w zwiszku z eksploatacjs 

instalacji. Przed wydaniem pozwolenia na wytwarzanie odpadów przeprowadzona została kontrola 

Komendanta Powiatowego Pawstwowej Straty Potarnej. W toku postrpowania uzyskano 

postanowienie z dnia 7 wrzeunia 2021 roku stwierdzajsce spełnienie z zastrzeteniami wymagaw 

okreulonych w przepisach dot. ochrony przeciwpotarowej oraz w zakresie zgodnouci z warunkami 

ochrony przeciwpotarowej. Wynikiem złotonego wniosku oraz wymaganych załsczników było 

otrzymanie decyzji zezwalajscej na wytwarzanie odpadów w zwiszku z eksploatacjs instalacji 

słutscej do produkcji profili okiennych i drzwiowych. Uzyskanie nowego pozwolenia pozwala na 

dotrzymywanie limitów ujrtych w pozwoleniu i przestrzegania zapisów zawartych w posiadanych 

decyzjach administracyjnych. 

 Z uwagi na powytsze Firma GEALAN POLSKA posiada uregulowany stan formalno-

prawny w zakresie wytwarzania odpadów – decyzja Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 20 

paxdziernika 2021 r, znak. RGRIOy.6220.5.2021.SS. Powytsze pozwolenie jest wydane na czas 

oznaczony do dnia 20 paxdziernika 2031 roku. Ponadto firma GEALAN w 2021 r. prowadziła pełns 

ewidencjr powstajscych odpadów z uwzglrdnieniem kart przekazania odpadów oraz kart ewidencji 

odpadów co pozwala kontrolowav ilouci odpadów powstajscych w zakładzie. Od roku 2020 

ewidencja odpadów jest prowadzona w postaci elektronicznej za pourednictwem konta w BDO. 

Marszałek Województwa Łódzkiego w postaci zawiadomienia poinformował o nadaniu numeru 

rejestrowego: 000015577. W zwiszku z rozbudows zakładu firma podjrła działania majsce na celu 

aktualizacjr obecnie posiadanego pozwolenia na wytwarzanie odpadów.  

Rozwiszania technologiczne w Firmie GEALAN POLSKA przewidujs minimalizacjr 

wytwarzanych odpadów poprzez automatyzacjr procesów. Natomiast wielkouv wytwarzanych 

odpadów jest uciule uzaletniona od procesu produkcji i ilouci zamówiew. 

 W przypadku braku motliwouci ograniczenia ilouci wytwarzanych odpadów watnym elementem 

w postrpowaniu z odpadem jest minimalizowanie negatywnego oddziaływania na urodowisko 

poprzez zapewnienie prawidłowego odzysku. Poddanie odpadów odzyskowi zapewnia 

ograniczenie ich negatywnego oddziaływania na urodowisko. 

 

Działania zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczenia ilouci odpadów i ich negatywnego 

oddziaływania na urodowisko: 

 

a) przestrzeganie i monitorowanie procesów technologicznych  

b) utrzymywanie urzsdzew w naletytym stanie technicznym, bietsca ich konserwacja i 

naprawy oraz zapobieganie awariom  

c) maksymalne wykorzystywanie surowców i materiałów stosowanych do produkcji  

d) stosowanie urodków o mniejszym zagroteniu dla urodowiska 

e) prawidłowe magazynowanie wytworzonych odpadów  

f) zbieranie odpadów w sposób selektywny 

g) kontrolowanie ilouci i rodzaju powstajscych odpadów  

h) prowadzenie ilouciowej i jakouciowej ewidencji odpadów 

i) przekazywanie odpadów do dalszego gospodarowania wyłscznie uprawnionym 

podmiotom 
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j) przekazywanie do unieszkodliwiania odpadów tylko w sytuacjach, kiedy odzysk jest 

niemotliwy z przyczyn technicznych lub nieuzasadniony ekologicznie lub ekonomicznie  

 

 

• Zgodnie z Art. 25. ustawy o odpadach, magazynowanie odpadów odbywa sir na terenie, do 

którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny 

 

• Odpady mog� byz magazynowane, je{eli konieczno�z magazynowania wynika z 

procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów 

uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłu{ej jednak ni{ przez:  

1) 1 rok – w przypadku magazynowania odpadów niebezpiecznych, odpadów 

palnych, niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów 

|}~�}���~�~� � |�����}������ }�|���� �}�������~��  

2) 3 lata – w przypadku magazynowania pozostałych odpadów. 

 

• Magazynowanie odpadów odbywa sir zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony 

urodowiska oraz bezpieczewstwa tycia i zdrowia ludzi, w szczególnouci w sposób 

uwzglrdniajscy włauciwouci chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz 

zagrotenia, które mogs powodowav te odpady 

 

• Odpady brds magazynowane do momentu zebrania odpowiedniej ilouci umotliwiajscej ich 

przekazanie stosownym firmom  

 

 

• Pracownikom zatrudnionym przy magazynowaniu odpadów zapewnione zostały warunki 

bezpieczewstwa i higieny pracy oraz urodki ochrony osobistej. 

 

 

Ilouci wytworzonych w ostatnich latach odpadów niebezpiecznych i innych nit 

niebezpieczne przedstawiono ponitej: 

 

 
Rok Ilo�� odpadów niebezpiecznych [Mg] Ilo�� odpadów innych ni� niebezpieczne [Mg] 

2012 4,43 247,43 

2013 21,26 367,83 

2014 5,775 282,871 

2015 7,103 440,343 

2016 5,283 367,42 

2017 5,375 361,288 

2018 19,251 181,563 

2019 7,332 337,15 



� 

2020 6,876 422,955 

2021 7,11 459,529 
 

 
 

J ,$30G&2*) +(9*%0 2*&+(=0$3$ 0%$F\ $<,(<-= =8+=$12$385? = 1$'7 DLDB = 2*&+(=0*307 2

<$,7&252(%3840 0%$F50(40 $<,(<-= =830'()/5840 2 ,$2=$%*30( $<,(<$=*6$; 
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5 

Odpadowe klej i 

szczeliwa  inne  niã 

wymienione w 08 

04 09 

08 04 10 5,458 15,000 TAK 

6 

Inne oleje 

silnikowe, 

przekładniowe i 

smarowe 

13 02 08* 1,94 3,000 TAK 

7 
Opakowania 

wielomateriałowe 
15 01 05 2,78 20,00 TAK 

 

 

Wyãej wymienione zestawienie zostało przygotowane na podstawie kart przekazania 

odpadów oraz kart ewidencji odpadów, które sä prowadzone przez Gealan Polska Sp.  z o.o  w 

BDO. 

 

Firma GEALAN Polska Sp. z o.o. ma obowiäzek przygotowania raz w roku zbiorczego 

sprawozdania o masie wytworzonych odpadów i przedkładania sporzädzonego formularza do 

Urzådu Marszałkowskiego do dnia 15 marca kaãdego roku kalendarzowego.  

 

 

Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami za rok 2020  zostało 

złoãone za poærednictwem BDO w terminie tj. 12.02.2021 r.   

 

Sprawozdanie za rok 2021 zostanie złoãone w terminie do 15 marca 2022 r.  

 

OPAKOWANIA 

 

OPŁATA PRODUKTOWA 

 

 

Zgodnie z  Ustawä  z dnia 11 maja 2001 r. o obowiäzkach przedsiåbiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 639, 

tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1903)  i Ustawä z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce 

opakowaniami i odpadami opakowaniowymi ( Dz.U.  2013 r. poz. 888, tekst jednolity Dz.U. 2020 

poz. 1114) firma GEALAN Polska Sp. z o.o. zobowiäzana jest do utrzymania odpowiednich 

poziomów odzysku i recyklingu wprowadzanych na rynek opakowaç. 

Wprowadzamy na rynek naståpujäce rodzaje opakowaç: 

• kontenery/palety drewniane 

• tworzywa sztuczne (folia) 

• papier 
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Obowiäzki wynikajäce z powyãszej ustawy od 2021 roku przejåła RLG REPACK POLSKA 

ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAè S.A (dawniej CCR Repack Polska) – umowa z dnia 

28 stycznia 2021 r.  

 

Naleãy do nich m.in. przygotowywanie i składanie do Urzådu Marszałkowskiego sprawozdaç  o 

wysokoæci naleãnej opłaty produktowej, a takãe prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych. 

  

 

Firma GEALAN prowadzi ewidencjå masy opakowaç wprowadzonych na rynek krajowy. 

 

Iloéê [Mg] 2012r. 2013r. 2014r. 2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 
 

2020 r. 
 

2021 r. 
Tworzywa 

sztuczne 47,43 63,462 70,356 117,814 90,912 85,253 80,85 89,885 

 

92,756 

 

99,727 

Papier 1,8 1,6 11,2 4 3 16 14 21 

 

8,0 

 

20,00 

Drewno 343,98 291,98 590,025 398,84 410,28 454,74 414,31 286,13 

 

230,490 

 

127,92 

Metal 0,2 0 0 0 0 0 0 0 

 

0 

 

0 

   

OPAKOWANIA WPROWADZONE NA RYNEK KRAJOWY 2021 R. 
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Rodzaj 
Masa [Mg] 

2021 

Tworzywa sztuczne 99,727 

Papier 20,00 

Opakowania drewniane 127,92 
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Analizujäc iloæci opakowaç wprowadzonych na rynek krajowy w roku 2021 firma Gealan 

Polska Sp. z o.o. wprowadziła mniejszä iloæ5 opakowaç z drewna. Iloæci wprowadzonych 

opakowaç sä æciæle uzaleãnione od produktów wysyłanych do Klientów lub sprowadzonych w 

drodze importu. 

 

 

 

SPRAWOZDAWCZO67 – OPAKOWANIA 2021 R. 

 

 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 

(Dz.U. 2013 poz. 888, tekst jednolity Dz.U.2020 poz.1114) zobowiäzuje GEALAN POLSKA do 

sporzädzania i przesyłania do Urzådu Marszałkowskiego sprawozdawczoæci o produktach, 

opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami.  Sprawozdania za rok 2020 zostało złoãone przez 

OO TOM-DOLEKO-EKOLA. 

Sprawozdanie za rok 2021 bådzie zostanie złoãone przez RLG REPACK POLSKA 

ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAè S.A na podstawie dostarczonych danych: 

 

 

B) dotyczy eksportera opakowaç i produktów w opakowaniach oraz firm dokonujäcych 

wewnätrzwspólnotowej dostawy opakowaç oraz produktów w opakowaniach: 

 

 

W roku 2021 firma GEALAN Polska Sp. z o.o. dokonała wewnätrzwspólnotowej dostawy 

opakowaç w postaci: 

opakowania drewniane 50,830 Mg 

tworzywa sztuczne: 38,058 Mg  

papier: 8,000 Mg. 

 

C) dotyczy wprowadzajäcych produkty w opakowaniach na rynek PL. 

W roku 2021 firma GEALAN Polska Sp. z o.o. wprowadziła na rynek krajowy opakowania: 

 

opakowania drewniane : 127,92 Mg 

tworzywa sztuczne: 99,727 Mg                

papier: 20,00 Mg 
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SPRZ8T EIE ORAZ BATERIE 
 

 

W zwiäzku z nowoczesnymi rozwiäzaniami antywłamaniowymi tj. GEALAN SENSE window 

oraz GEALAN SENSE glass od 2021 roku firma wprowadza na rynek krajowy sprzåt EIE oraz 

baterie. GEALAN SENSE window to czujnik otwarcia, który montuje siå w ramie okiennej. Gdy 

wyczuje on wywaãanie okna, ostrzega głoænym sygnałem d9wiåkowym. Wariant GEALAN 

SENSE glass to czujnik zbicia szyby. Czujnik ten moãna w łatwy sposób naklei5 na szybie okiennej 

w widocznym miejscu. Podobnie jak w przypadku produktu GEALAN SENSE window, to 

całkowicie niezaleãne urzädzenie z wbudowanym zasilaczem i syrenä eliminuje koniecznoæ5 

stosowania dodatkowych przewodów i kabli. Inteligentna elektronika GEALAN-SENSE glass 

uruchamia alarm wyłäcznie przy dokładnie okreælonej czåstotliwoæci, która powstaje podczas 

zbijania szklanej szyby. 

 

Majäc powyãsze na uwadze, firma ma podpisanä umowå z organizacjä odzysku tj. RLG 

RELECTRA Organizacja Odzysku Sprzåtu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. oraz RLG 

Systems Polska Sp. z o.o. w zakresie baterii.  

 

Umowa w zakresie sprzåtu: umowa nr 4651/S_LS z dnia 18.03.2021 r.  

Umowa w zakresie baterii: umowa nr 4651/B z dnia 17.05.2021 r. 

 

W roku 2021 firma nie wprowadziła na rynek SEIE oraz baterii. Przekazane raporty do 

organizacji odzysku sä raportami „zerowymi” 

 

:CIEKI  

 

 

 

6cieki socjalno-bytowe trafiajä do kanalizacji zbiorczej. Zobowiäzania wynikajäce z 

wymagaç ærodowiskowych realizowane sä zgodnie z umowä na dostawå wody i odprowadzanie 

æcieków z dnia  23 listopada 2003 r. z Gminnym Zakładem Wodociägów i Kanalizacji w Rzgowie. 

Poza æciekami socjalno-bytowymi, które sä kierowane do kanalizacji zbiorczej wyståpujä 

równieã wody opadowe i roztopowe. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych i 

dachów nieruchomoæci, zbierane sä w szczelnä kanalizacjå deszczowä za poærednictwem 

standardowych wypustów ulicznych z osadnikami, a naståpnie trafiajä do wysokowydajnych 

separatorów. Ostatecznym odbiornikiem æcieków opadowych, roztopowych z terenu zakładu jest 

rów przydroãny w ul. Rudzkiej. Firma GEALAN Polska Sp. z o.o. posiada uregulowany stan 

formalno-prawny w kwestii odprowadzania wód opadowych i roztopowych – decyzja z dnia 

27.05.2013 r., znak RGiO6.6341.3.1.2013.IL, wydana przez Starostå Łódzkiego Wschodniego. 
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L.p. Rodzaj 
substancji 

Dopuszczalne 
st;<enia 
zanieczyszcze= w 
odprowadzanyc
h wodach 
opadowych i 
roztopowych wg 
pozwolenia 
RGiO:.6341.3.1.
2013.IL 

Wyniki bada= 
przeprowadzon
ych 19.12.2012 
przez 
EKOSERWIS 
W1 

Wyniki bada= 
przeprowadzo
nych 
19.12.2012 
przez 
EKOSERWIS 
W2 

Ocena zgodnoéci – 
dotrzymywanie limitów 
okreélonych w 
pozwoleniu 
wodnoprawnym 
TAK/NIE 

1. Zawiesina 

ogólna 

< 100 mg/l 2,5 mg/l 4,0 mg/l TAK 

2. 
 

Wåglowodo

ry 

ropopochod

ne 

< 15 mg/l < 0,10 mg/l < 0,10 mg/l TAK 

 

Wymagania wynikajäce z pozwolenia wodnoprawnego z dnia 27.05.2013 r., znak 

RGiO6.6341.3.1.2013.IL 

 

Wymaganie wynikaj>ce z 
posiadanego pozwolenia 
wodnoprawnego 

Ocena realizacji Ocena zgodnoéci 
Czy zgodne z wymaganiami 

Kontrola i utrzymanie we właæciwy 

stanie technicznym lokalnego 

systemu kanalizacji deszczowej 

wraz z urzädzeniami 

oczyszczajäcymi 

Co najmniej 2 razy w roku 

przegläd eksploatacyjny 

urzädzeç oczyszczajäcych – 

separatorów substancji 

ropopochodnych. 

Dodatkowo raz w roku 

przeprowadzone czynnoæci 

zwiäzane z czyszczeniem 

preparatorów 

TAK 

Potwierdzenie w zeszycie 

eksploatacji, karty przekazania 

odpadów 

Postepowanie z odpadami 

powstajäcymi w procesie 

oczyszczania æcieków zgodnie z 

ustawä o odpadach (Dz.U. z 2013 r 

poz. 21”) 

Zlecenie czyszczenia 

separatorów substancji 

ropopochodnych 

uprawnionej, 

licencjonowanej firmie 

TAK 

Karta przekazania odpadów 

Bieãäce utrzymanie i konserwacja 

rowu przydroãnego w ul. Rudzkiej 

na całej długoæci działek nr 

ewidencyjny 702, 703, 704, 705 

Przeglädy, konserwacja rowu 

przydroãnego - wykaszanie 

TAK 

Prowadzenie prac zwiäzanych 

głównie z wykaszaniem traw 
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Zgodnie ze zobowiäzaniami wynikajäcymi z pozwolenia wodnoprawnego, firma GEALAN 

Polska Sp. z o.o. wykonuje co najmniej 2 razy do roku przeglädy eksploatacyjne urzädzeç 

oczyszczajäcych.  

W kwietniu oraz w grudniu 2021 roku wykonano badania æcieków przemysłowych po 

oczyszczeniu przepompowni. 

 

EMISJE 

 

 

W firmie GEALAN Polska Sp. z o.o. 9ródłami emisji substancji do atmosfery sä naståpujäce 

czynniki: 

• stanowisko okleinowania profili – emisja zorganizowana 

• myjka – emisja zorganizowana 

• przesyp materiału do silosów magazynowych – emisja zorganizowana 

• spalanie paliwa w pojazdach – emisja niezorganizowana 

• młyny wykorzystywane do rozdrabniania wadliwych profili – emisja zorganizowana 

• stanowiska do ładowania akumulatorów wózków widłowych – emisja zorganizowana 

• instalacja grzewcza obiektu opalana gazem ziemnym o łäcznej mocy do 1,43 MW – emisja 

zorganizowana  

• stosowanie innych preparatów (np. benzyna) – emisja niezorganizowana 

 

Emisja zanieczyszczeç do powietrza z linii do okleinowania odbywa siå poprzez emitor E1 

Preparatem, który wpływa na powstawanie emisji jest klej,podkład „Primer” firmy 

KLEIBERIT oraz rozpuszczalniki stosowany na stanowisku mycia. 

Na terenie GEALAN wyståpuje emisja pyłu z silosów magazynujäcych mieszankå dry-

blend oraz zmielone profile nie spełniajäce wymogów jakoæciowych. Ma ona jednak charakter 

æladowy i nie powoduje przekroczenia dopuszczalnego poziomu pyłu w powietrzu. 

Firma GEALAN prowadzi ewidencjå emisji wynikajäcych z uãytkowania samochodów 

słuãbowych i wózków widłowych. 

W zwiäzku z budowä nowych budynków magazynowych oraz nowego budynku 

biurowego uruchomiono nowe urzädzenia grzewcze i łäczna moc instalacji energetycznej wyniesie 

do 1,43 MW. Tym samym instalacja ta wymagała zgłoszenia. W ramach operatu powietrza 

zgłoszono równieã nowe stanowisko do ładowania akumulatorów w wózkach eksploatowanych na 

terenie zakładu. W skład instalacji energetycznej wchodzä: 3 kotły gazowe ( 105 kW, 28kW, 70kW), 

4 promienniki gazowe (45,5 kW), 9 nagrzewnic gazowych (66 kW), 1 nagrzewnica gazowa (22 

kW), 4 nagrzewnice gazowe (55 kW), 3 nagrzewnice gazowe (44,6 kW), 1 nagrzewnica gazowa 

(62,8 kW) 

Eksploatowana na terenie zakładu instalacja klimatyzacyjna podlega corocznemu serwisowi, 

który to serwis pozwala na ocenå stanu technicznego i instalacji i ewentualne uzupełnienie 

czynnika chłodniczego. 

 

W zwiäzku z rozbudowä zakładu oraz zmianä miejsc niektórych emitorów firma wystäpiła z 
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wnioskiem o zmianå  pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza - decyzja 

RGRiO6.6224.3.2021DL z dnia 2 czerwca 2021 r. Termin obowiäzywania decyzji do 9 stycznia 

2028 roku  

 

 

Pozwolenie przewiduje roczn> emisj; z instalacji: 
 

?ródło emisji Rodzaj zanieczyszczenia Emisja roczna [Mg/rok} 
Linia do okleinowania Butan-2-on 1,306 

Octan etylu 0,108 

Tetrahydrofuran 0,108 

Myjka Wåglowodory alifatyczne 1,38 

Wåglowodory aromatyczne - 

aceton 1,2 

Metyloetyloketon 0,594 

Silos T1 Pył PM10, pył PM2,5 0,0207 

Silos T2 Pył PM10, pył PM2,5 0,0058 

Silos S5 Pył PM10, pył PM2,5 0,042 

Silos S4 Pył PM10, pył PM2,5 0,042 

Silos S1 Pył PM10, pył PM2,5 0,0102 

Młyny Pył PM10, pył PM2,5 Kaãdy po 0,500 

 

Emisja gazów i pyłów do powietrza w 2021 r: 

 

L.p.  Substancja Wartoéê 
wyemitowanej 

substancji [Mg/rok] 
w roku 2021 

Maksymalna 
wartoéê emisji 

okreélona w 
pozwoleniu na 
wprowadzanie 

gazów i pyłów do 
érodowiska 
[Mg/rok] 

Ocena zgodnoéci -
dotrzymywanie 

limitów okreélonych 
w pozwoleniu na 
wprowadzanie 

gazów i pyłów do 
érodowiska 

1 

 

Linia do 

okleinowania 

Butan -2-on 1,304 1,306 TAK 

Octan etylu 0,107 0,108 TAK 

Tetrahydrofuran 0,107 0,108 TAK 

2 

 

Myjka Aceton 0,0989 1,200 TAK 

Wåglowodory 

alifatyczne 
0,0826 1,380 TAK 

Wåglowodory 

aromatyczne 
0,0047 - TAK 
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Metyloetyloketon 0,0768 0,594 TAK 

3 Silos T1 Pył PM10, PM 2,5 0,009835 0,0207 TAK 

4 Silos T2 Pył PM10, PM 2,5 0,0044716 0,0058 TAK 

5 Silos S5 Pył PM10, PM 2,5 0,005698 0,042 TAK 

6 Silos S4 Pył PM10, PM 2,5 0,005698 0,042 TAK 

7 Silos S1 Pył PM10, PM 2,5 0,00141355 0,0102 TAK 

8 Młyny  Pył PM10, PM 2,5 0,5 kaãdy 0,500 kaãdy  TAK 

 

 

 

Emisja podlegajäca zgłoszeniu : 

 

Lp.  Substancja Wielkoæ5 emisji [kg] w 2021 r.  

1 Stanowisko ładowania akumulatorów Kwas siarkowy 79,002 

2 Instalacja energetyczna opalana gazem o łäcznej mocy do 

1,43 MW 

SOx @ABCDE

NOx FDCAFFG@D

CO EFAFGDH

CO2 F@HFGB

pył BABCCBGED

 

 

ãadna wyemitowana substancja w 2021 roku, nie przekracza maksymalnej wartoæci emisji 

okreælonej w pozwoleniu na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, co oznacza ãe sä 

dotrzymywane wymagane limity. 

 Emisja zostanie uwzglådniona w sprawozdawczoæci za korzystanie ze ærodowiska za rok 2021, 

którä naleãy złoãy5 w Urzådzie Marszałkowskim do dnia 31 marca 2022 r. 

Ustalenia wynikajäce z decyzji sä na bieãäco monitorowane.    

 

Firma GEALAN zobowiäzana jest do składania rocznych sprawozdaç z zakresu gospodarczego 

korzystania ze ærodowiska. Sprawozdanie za rok 2021 zostało złoãone w terminie.  Prowadzona 

jest ewidencja i monitoring iloæci paliw i gazów, mieszanki dry-blend magazynowanej w silosach, 

a takãe klejów, rozpuszczalników wykorzystywanych w procesie okleinowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

Substancje/surowce powodujäcych emisjå w roku 2021: 

 

L.p. Rodzaj substancji/surowca Zu<ycie 
1 Klej 848,1 46 602 kg 

2 Klej 704,5 25 058 kg 

3 Rozpuszczalnik WBC 23 1 299 l 

4 Rozpuszczalnik 826 54 l  

5 Rozpuszczalnik 820.4 85,5 l 

7 Rozpuszczalnik 761.6 180 l 

8 Gaz do ogrzewania 88 065  m3 

9 Gaz do wózków widłowych 77, 347Mg 

10 ON do pojazdów 41 927,47  l 

11 PB do pojazdów 4 966 l 

13 Rozpuszczalnik -aceton VOKE 1800 l 

 

 

 

EMISJA NIEZORGANIZOWANA 

 

L.p. Rodzaj substancji Emisja [kg] 

 

1 Wåglowodory alifatyczne 15,0 

 

 

Wyãej wymieniona emisja zostanie uwzglådniona w sprawozdawczoæci za korzystanie ze 

ærodowiska za rok 2021, którä naleãy złoãy5 w Urzådzie Marszałkowskim do dnia 31 marca 2022 

r. 

 

 

KOBIZE  

 

 

 Wyãej wymienione emisje do atmosfery, które zostały wyemitowane w roku 2021 przez 

firmå GEALAN Polska Sp. z o.o. bådä zaraportowane w elektronicznym systemie Krajowego 

Oærodka Bilansowania i Zarzädzania Emisjami. Raport zostanie złoãony nie pó9niej niã do 28 

lutego 2022 r. 

Raport za rok 2020 został złoãony w terminie-potwierdzenie złoãenia raportu znajduje siå w 

dokumentacji Firmy. 
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SUBSTANCJE I PREPARATY CHEMICZNE 

 

 

Do produkcji profili wykorzystywane sä mineralne oleje silnikowe i smarowe. Sä to oleje, 

których głównym składnikiem (bazä olejowä) sä produkty przeróbki ropy naftowej otrzymane w 

wyniku destylacji, poddane naståpnie odparafinowaniu, odasfaltowaniu i rafinacji. Ciecze te sä 

przeznaczone do smarowania urzädzeç technicznych, głównie w celu zmniejszenia tarcia i 

chłodzenia współpracujäcych czåæci oraz ochrony elementów metalowych przed korozjä. 

W procesach ich uãytkowania zuãywa siå około 45% ich masy, a około 55% pozostaje w 

formie oleju przepracowanego, zwanego równieã olejem zuãytym stanowiäcym odpad. W procesie 

ekstruzji wykorzystuje siå równieã rozpuszczalniki organiczne. W oparciu o istniejäcy dotychczas 

wykaz substancji i preparatów chemicznych stosowanych w GEALAN Polska Sp. z o.o 

przygotowano zaktualizowany spis substancji i preparatów, który znajduje siå w wewnätrz 

firmowej sieci informatycznej (forma elektroniczna), Dyrektora działu produkcji oraz Kierownika 

działu okleinowania (forma papierowa).    

 

ZUIYCIE SUROWCÓW NATURALNYCH 

 

ENERGIA ELEKTRYCZNA 

 

 

Energia elektryczna dostarczana jest na podstawie umowy z PGE Obrót S.A. Moc 

przyłäczeniowa wynosi 2000 kW. Firma GEALAN zuãywa ok. 9 GW energii elektrycznej rocznie. 

W 2021 roku zuãyto 10 421 MWh  

 

  

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Iloéê zu<y-
tej energii 

[MWh] 7900 7900 8262 9073 8922 8888 9 025 

 

 

8 823 

 

 

8 810 

 

 

10 421 
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JKL MNOPQROST UVWXYPZX WXLRTP ZOYX[MT T\TR]MM TNTLQRX[Z\TS W ZKL^K_ZMT STPQ `\MTS WMa[TS \K PQK^X`

UVZMV`MTb c_\VQVWOST PMa WZRVPQ ZOYX[MK T\TR]MM W dedf RVLO W PQVPO\LO _V RVLO dedeb 

 

g [TNO V]RK\M[ZT\MK ZOYX[MK T\TR]MM \K QTRT\MT hijkjl WURVWK_ZV\V \KPQaUOSm[T _ZMK^K\MKn 

o ZK`V\QVWK\V [ZOSLM RO[pO W pKNM URV_OL[XS\TS 

o WURVWK_ZV\V VPVq\T PQRTrX VsWMTQNT\MK W pKNM URV_OL[XS\TS M `K]KZX\VWTSb  

o LRVPVWK\MT VqWV_tW ]RZTS\MLtW o UVURKWK WX_KS\Vs[M 

o PQVPVWK\MT T\TR]VVPZ[Za_\X[p uRt_T^ sWMKQ^K 

 

g RVLO defv rMR`K ikkwxywy i\TR]X yUb Z VbVb Z PMT_ZMqm W gKRPZKWMT URZTURVWK_ZM^K KO_XQ

T\TR]TQX[Z\X URZT_PMaqMVRPQWK Z]V_\X Z xloilo fzd{|b 

JT]V [TNT` qX^V Z_TrM\MVWK\MT qMNK\PtW T\TR]TQX[Z\X[p URZT_PMaqMVRPQWK} ZqK_K\MT VqT[\T]V

PQK\O M\PQKNK[SM ZKL^K_O VRKZ URZT_PQKWMT\MT RTLV`T\_K[SM `KSm[X[p \K [TNO UVURKWa TrTLQXW\Vs[M

T\TR]TQX[Z\TS URZT_PMaqMVRPQWKb 

 

 

hj~ ~wi�l�  

 

 

i\TR]MK [MTUN\K _VPQKR[ZK\K STPQ URZTZ �KZVWMT[Lm yUt^La hKZVW\M[Zm yUb Z VbVb �MR`K

hijkjl ZKVUKQRZV\K STPQ W _WK UMT[T ]KZVWT V `V[X d� Lg M fe� Lgb �V_KQLVWV W pKNM

URV_OL[XS\TS ZK`V\QVWK\T Pm URV`MT\\MLM ]KZVWT V `V[X {vLg �z PZQb� M de Lg �d PZQb�b xMT[T

]KZVWT PQVPOST PMa W [TNO Z`\MTSPZT\MK \T]KQXW\X[p V__ZMK^XWK� T`MPSM ]KZtWb 

 

 

gXLV\XWK\T Pm VLRTPVWT LV\QRVNT PQK\O VqO UMT[tW VRKZ PQK\O QT[p\M[Z\T]V URV`MT\\MLtWb
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g RVLO dedf W rMR`MT hijkjl xVNPLK yUb Z VbVb ZOYXQV �� ez� `� ]KZO ZMT`\T]V \K [TNT

]RZTW[ZTb 

 

~OYX[MT ]KZO ZMT`\T]V W [Mm]O VPQKQ\M[p fe NKQ URZT_PQKWMK PMa \KPQaUOSm[Vn 
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�MR`K ZKVUKQROST PMa W WV_a \K UV_PQKWMT O`VWX \K _VPQKWa WV_X M V_URVWK_ZK\MT

s[MTLtW Z h`M\\X` ~KL^K_T` gV_V[Mm]tW M ¸K\KNMZK[SM W ¹Z]VWMTb ~OYX[MT WV_X _V [TNtW

URV_OL[XS\X[p `K [pKRKLQTR Z`MT\\X M ZKNTYX ZK^VYT� s[MsNT V_ TLPUNVKQK[SM M\PQKNK[SM [p^V_Zm[TS}

K [V ZK QX` M_ZMT _V URV_OL[SMb 
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ÌjÍjy 

 

 

g RVLO dedf rMR`K hijkjl xcky¸j yUb Z VbVb \MT URZTURVWK_ZM^K UV`MKRtW pK^KPO W

ZKL^K_ZMT} UV\MTWKY \MT qX^V QKLMTS UVQRZTqXb cPQKQ\MT UV`MKRX ZVPQK^X WXLV\K\T W def�Rb g

PMTRU\MO W dedf RVLO URZTURVWK_ZV\T ZVPQK^X qK_K\MK pK^KPO W sRV_VWMPLO URK[Xb  

 

gRVLO def� kKqVRKQVRMO`ÎK_KW[ZTcÏÏcilhwlii¹wlh xcky¸jyUb Z VbVb _VLV\K^K

UV`MKRtW pK^KPO W ~KL^K_ZMTb xV`MKRtW _VLV\K\V W \VR`KN\X` QRXqMT URK[X ZKL^K_O} ]_ZMT

WPZXPQLMT uRt_^K pK^KPO URK[VWK^X PQK\_KR_VWV qTZ ZKL^t[T� W PUVPtq [Mm]^X URZTZ d{ pb g

RK`K[p URZTURVWK_ZV\X[p UV`MKRtW VQRZX`K\V \KPQaUOSm[T WX\MLMb 

 

~TPQKWMT\MT WX\MLtW UV`MKRtW pK^KPO _NK UVRX _ZMT\\TSn 
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odniesienia T, 
wyra<onego 
wskaÞnikiem 
hałasu LAeq 

[dB] 

odniesienia T, 
wyra<onego 
wskaÞnikiem 
hałasu LAeq po 
korekcie (z 
uwagi na 
lokalizacj; 
punktu przy 
elewacji 
budynku) 
[dB] 

P1 63,4 63,4 - Brak norm 

P2 66,3 66,3 - Brak norm 

 

 

 

 

 

Zestawienie wyników pomiarów hałasu dla pory nocnej: 

 

Oznaczenie 
punktu 
pomiarowego 

Wartoéê 
równowa<nego 
poziomu 
dÞwi;ku A dla 
czasu 
odniesienia T, 
wyra<onego 
wskaÞnikiem 
hałasu LAeqN 

[dB] 

Wartoéê 
równowa<nego 
poziomu 
dÞwi;ku A dla 
czasu 
odniesienia T, 
wyra<onego 
wskaÞnikiem 
hałasu LAeqN po 
korekcie (z 
uwagi na 
lokalizacj; 
punktu przy 
elewacji 
budynku) 
[dB] 

Dopuszczalny 
poziom hałasu w 
érodowisku 
[dB] 

Ocena 
zgodnoéci – 
dotrzymywanie 
dopuszczalnych  
poziomów 

P1 62,4 62,4 - Brak norm 

P2 65,7 65,7 - Brak norm 

 

Wokół Zakładu Gealan Polska Sp. z o.o. nie ma wyznaczonych terenów chronionych 

akustycznie w zwiäzku z powyãszym nie okreælono dopuszczalnych poziomów hałasu w 

ærodowisku powodowanym przez instalacje zlokalizowane na terenie Zakładu. 
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WYMAGANIA PRAWNE 

 

Firma Gealan Polska Sp. z .o.o. Spełnia wszystkie wymagania prawne majäce zastosowanie w 

organizacji oraz w stosunku do zidentyfikowanych aspektów ærodowiskowych. 

 

 

L.p. Aspekt Wymagania Prawne 
Ocena zgodnoéci 

Czy zgodne z wymaganiami 

1 

Emisja gazów i 

pyłów do 

powietrza 

Pozwolenie na wprowadzanie 

gazów i pyłów do powietrza 

Decyzja 

RGRIO6.6224.3.2021.DL 

2 Odpady 
Pozwolenie na wytwarzanie 

odpadów 

Decyzja 

RGRiO6.6220.5.2021.SS 

 

3 
Zuãycie energii 

elektrycznej 

Audyt energetyczny 

Umowa z zakładem energetycznym 

Audyt przeprowadzony w 2019 

roku 

Umowa z zakładem 

Energetycznym PGE Obrót S.A 

4 
Zuãycie energii 

cieplnej 
Umowa ze spółkä gazowniczä 

Umowa z Mazowieckä Spółkä 

Gazowniczä Sp. z o.o. 

5 

 

Zuãycie wody/ 

æcieki socjalno – 

bytowe  

Umowa na dostawå wody/odbiór 

æcieków 

Umowa z Gminnym Zakładem 

Wodociägów i Kanalizacji w 

Rzgowie 

 

 

ZAŁßCZNIKI  

 

1) Wykaz aspektów ærodowiskowych 2021 

2) Spis dokumentów prawno-ærodowiskowych 2021 

3) Sprawozdawczoæ5 i opłaty (tabela) 

4) Spis substancji i preparatów stosowanych w produkcji 
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Sprawozdawczoæ5  z zakresu ochrony ærodowiska: 

 

Rodzaj sprawozdania Termin Do 
Sprawozdawczoæ5 o 

wytwarzanych odpadach i o 

gospodarowaniu odpadami 

15 marca za poærednictwem 

BDO 

Urzäd Marszałkowski w Łodzi 

Sprawozdanie o iloæci i 

rodzajach gazów lub pyłów 

wprowadzanych do powietrza 

31 marca  Urzäd Marszałkowski w Łodzi 

 

Sprawozdawczoæ5 o 

produktach, opakowaniach i o 

gospodarowaniu odpadami 

15 marca za poærednictwem 

BDO 

Urzäd Marszałkowski w Łodzi 

Sprawozdanie o wysokoæci 

naleãnej opłaty produktowej 

(rozliczenie obowiäzku 

odzyski i recyklingu odpadów 

opakowaniowych) 

 

 

15 marca za poærednictwem 

BDO 

 

- dane przekazywane do 

organizacji odzysku RLG 

Polska 

Obowiäzek realizowany przez 

Organizacjå RLG Polska 

Sprawozdawczoæ5 w zakresie 

SEiE i baterii  

dane przekazywane do 

organizacji odzysku RLG 

Polska 

Obowiäzek realizowany przez 

Organizacjå RLG Polska 

Raport o emisjach gazów 

cieplarnianych i innych 

substancji – wersja 

elektroniczna wprowadzana do 

KOBiZE 

28 lutego Krajowa Baza KOBIZE 

 

 

Raport został przygotowany przez firmå BIOCOM CONSULTING Sp. z o.o. i zawiera opis 

aspektów ærodowiskowych firmy GEALAN POLSKA Sp. z o.o. za rok 2021 

 

 

 

Osoba sporzädzajäca raport 

 

 

Milena Chojnacka 

 

 

 


