
Załącznik nr 1    
 
Wykaz podmiotów gospodarczych posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i 
unieszkodliwiania odpadów  (stan na dzień 30.04.2005r.) 
 

 

Nazwa firmy Adres 
nr decyzji okres 
obowiązywania 

Rodzaj odpadów 
objętych 

zezwoleniem na 
odzysk i 

unieszkodliwianie 
odpadów 

Oznaczenie 
w decyzji 
procesu 

wg 
załącznika 
nr 5 i 6  do 
ustawy o 
odpadach 

Nazwa instalacji/ rodzaj działalności Mg/rok 

080299 nie 
oznaczono 

Odpady poddane procesom odzysku i 
unieszkodliwienia w miejscu powstawania- przy 
ul Raciborskiej 36 w Głubczycach –(produkcja 
urządzeń słuŜących do podgrzewania i 
magazynowania ciepłej wody , grzejników 
elektrycznych 
Działalność polega na mieszaniu odpadów 
pianki polistyrenowej ze świeŜo spienionym 
polistyrenem i zawracaniu jej do procesu 
wytwarzania izolacji 
Rozdrabnianiu pianki poliuretanowej i 
wykorzystaniu jej do wykonania izolacji 
termicznej budynków naleŜących do 
przedsiębiorstwa 

5,5 
PPUH „Galmet” 
S.D.R. Galara s.j. w 
Głubczycach 

Ul.Raciborska 36 
48-100 Głubczyce 

ÓŚ.7626/7/2003 
07.08.2003 - 31.07.2013 

070213 nie 
oznaczono 

Działalność polega na mieleniu i przerabianiu 
na elementy niŜszej kategorii odpaów tworzyw 
sztucznych (wybrakowane elementy 
ogrzewaczy z tworzyw sztucznych) 

1,3 

170405 nie 
oznaczono 50 

191202 nie 
oznaczono 100 

191203 nie 
oznaczono 

Sposób odzysku złomu stalowego oraz metali: 
poddanie przeróbce wyeksploatowanych 
elementów stalowych i metali kolorowych na 
części maszyn i kontrukcje stalowe przy 
pomocy dostępnych na terenie zakąłdu 
technologii i urządzeń (napawania, spawania, 
obróbki skrawaniem) 
 

2 
PPUH „GALMET” S.D.R. Galara 
spółka .jawna 

Ul. Raciborska 36 
Głubczyce 

OŚ. 7626/7/2003/2005 
z dn 07.04.2005-31.07.2013 
(zm. ÓŚ.7626/7/2003 z dn 
07.08.2003) 

070213 nie 
oznaczono 

Działalność polega na mieleniu i przerabianiu 
na elementy niŜszej kategorii odpaów tworzyw 
sztucznych (wybrakowane elementy 
ogrzewaczy z tworzyw sztucznych) 

12 



Spółka TOP-FARMS 
„Głubczyce” 

Ul. Bolesława Chrobrego 23 
Głubczyce 

ÓŚ 7628/3/2002 
 
21.10.2002-30.09.2010 

160103 nie 
oznaczono 

Zezwolenie na odzysk dotyczy odpadowych 
opon wytworzonych w zakąłdach naleŜących do 
Spółki powstały w wyniku eksploatacji 
pojazdów. ZyŜute opon sa wykorzystywane 
jako obciąŜniki dociskowe folii, która 
przykrywane są  komory silosowe pasz 
objętościowych na terenie Zakładów Rolniczych  
w Lisięcicach, Pomorzowicach, Kwiatonowi, 
Głubczycach- Sady, grobnikach, Zopowej, 
Gołuszowicach, Chróstnie, Ciermięcicach, 
Bogdanowicach, Lewicach, Debrzycach i 
Wysokiej. Odpady opon po okresie 
wykorzystania przekazywane będą odbiorcy 
odpaów posiadającemu stosowne zezwolenie 
na prowadzenie działalności w zakresie odbioru 
i unieszkodliwiania odpadów 

8 

PHU „JUNKA AUTOMOBILE” 
Ryszard Junka 

Ul. Oświęcimska 1 
Głubczyce 

ŚR.III-Iś-6620-33/04 
19.11.2004-30.07.2014 160104 

R1,  
R2,  
R4, 
R9, 
R14, 

 

Odzysk odpadów odbywa się na terenie PHU 
„Junka Automobile” w Głubczycach przy ul. 
Oświęcimskiej 1 w budynku technologicznym. 
Odzysk odpadów z pojazdów nie nadających 
się  do uŜytku polega na diagnozowaniu 
pojazdów, następnie osuszaniu ich w celu 
odprowadzenia wszystkich płynów 
eksploatacyjnych takich jak: oleje silnikowe, 
przekładniowe, płyny hamulcowe oraz 
wymontowaniu filtrów olejowych. Kolejnym 
etapem jest demontaŜ podzespołów i 
materiałów nadających się do wykorzystania 
np. metale, tworzywa sztuczne, szkło itp.   

38 

Odzysk R14 

Odzysk i unieszkodliwianie odpadów odbywa 
się na składowisku odpadów które powstało na 
terenie wyeksploatowanego wyrobiska glin 
zlokalizowanym w Głubczycach przy ul. 
RoŜnowskiej.  

 

100101  80 
170102  70 
170107  50 
170504  350 
190802  140 
200202  100 
200306  

Odzysk polega na wykorzystaniu odpadów jako 
warstwy izolacyjne pośrednie o grubości min. 
0,15 m. 

180 
Unieszkodliwianie D5  

100101  20 
150106  10 
160103  20 
170102  30 
170107  10 

Usługi Komunalne Sp. z o.o. Ul.Pocztowa 8 
Głubczyce 

ŚR.III-HS/Iśś-6622-9/03 
05.12.2003-31.12.2009 

170504  

 
Unieszkodliwianie odpadów polega na ich 
skąłdowaniu  warstwami na kwaterze 
skąłdowania w sposób wymieszany, przy 
zagęszczaniu za pomocą spycharki DT-75 oraz 
zasypywaniu materiałem izolacyjnym  

10 



190801  60 
190802  10 
190805  3000 
200201  20 
200202  100 
200203  20 
200301  4500 
200302  80 
200303  100 
200306  20 

   

200307  

 

60 

 

 


