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Budowa kotłówKotłowni rezerwowo – szczytowychej (KRS)”

DEFINICJE

W  NINIEJSZYM DOKUMENCIE NASTĘPUJĄCYM SŁOWOM I SYMBOLOM PRZYPISANO ZNACZENIE WSKAZANE

PONIŻEJ:

TERMIN ZNACZENIE

Konkluzje BAT

Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r. ustanawiająca
konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik w odniesieniu do dużych obiektów
energetycznego  spalania  zgodnie  z dyrektywą  Parlamentu  Europejskiego  i Rady
2010/75/UE (Dz. Urz. UE L 212 z 2017 r., s. 1)

Prawo Energetyczne Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (j.t. Dz.U. z 2012 r., poz.1059,
ze zm.)

Prawo Wodne Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. D.: Dz.U. 2018 poz. 2268, z póź. zm. )

Przedsięwzięcie Inwestycja polegająca na budowie KRS na terenie PGE Energia Ciepła S.A. Oddział
Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków
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ZAKRES RAPORTU

Zakres Raportu, wynikający z art. 66 Ustawy OOŚ i odpowiadające rozdziały Raportu zostały pokazane w poniższej
tabeli.

Lp. Wymagania art. 66.1. Ustawy OOŚ Rozdział w Raporcie

1. Opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności: -

a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie 
realizacji i eksploatacji lub użytkowania, w tym w odniesieniu do obszarów 
szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art.16 pkt 34 ustawy z dnia 
20lipca 2017r. – Prawo wodne,

rozdział 5 i 9

b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych, rozdział 5.2.1.

c) przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające z fazy 
realizacji i eksploatacji lub użytkowania planowanego przedsięwzięcia,

rozdział 6 

d) informacje o różnorodności biologicznej, wykorzystywaniu zasobów 
naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi

rozdział 8

e) informacje o zapotrzebowaniu na energię i jej zużyciu, rozdział 5.

f) informacje o pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko

rozdział 5.1.1.

g) ocenione w oparciu o wiedzę naukową ryzyko wystąpienia poważnych awarii 
lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych 
substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyko związane ze zmianą klimatu

rozdział 9.8.

2.
Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym:

rozdział 8.

a) elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 
16kwietnia 2004r. o ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych 
w rozumieniu tej ustawy,
b) właściwości hydromorfologicznych, fizykochemicznych, biologicznych 
i chemicznych wód;

2a) wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, przez którą rozumie się zbiór badań 
terenowych przeprowadzonych na potrzeby scharakteryzowania elementów 
środowiska przyrodniczego, jeżeli została przeprowadzona, wraz z opisem 
zastosowanej metodyki; wyniki inwentaryzacji przyrodniczej wraz z opisem 
metodyki stanowią załącznik do raportu;

Nie dotyczy

2b) inne dane, na podstawie, których dokonano opisu elementów przyrodniczych; rozdział 8.

3.
Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania 
planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

3a) opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane;

3b) informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności 
kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych 
lub planowanych, dla których wydano decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację 
przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których 

rozdział 8

rozdział 9.

rozdział 9.2.
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oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić 
do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem

rozdział 9.6.

4. Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania 
przedsięwzięcia, uwzględniający dostępne informacje o środowisku oraz wiedzę 
naukową

rozdział 2.

5.
Opis wariantów uwzględniający szczególne cechy przedsięwzięcia lub jego 
oddziaływania, w tym:
a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu 
alternatywnego,

b) racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz 
z uzasadnieniem ich wyboru;

rozdział 3.

6.
Określenie przewidywanego oddziaływania analizowanych wariantów 
na środowisko, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej i katastrofy naturalnej i budowlanej, na klimat, w tym emisje 
gazów cieplarnianych i oddziaływania istotne z punktu widzenia dostosowania do
zmian klimatu, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na 
środowisko, a w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej, także 
wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego;

6a) Porównanie oddziaływań analizowanych wariantów na: a) ludzi, rośliny, 
zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze, b)powierzchnię 
ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, i krajobraz, c) dobra 
materialne, d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, 
w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków ,e)formy ochrony 
przyrody, o których mowa wart. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16kwietnia 2004r. 
o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 
2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych, f) elementy 
wymienionewart.68 ust. 2 pkt 2 lit. b, jeżeli zostały uwzględnione w raporcie 
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub jeżeli są wymagane przez
właściwy organ, g) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których 
mowa w lit. a–f

rozdział 3

rozdział 3.4.

7. Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, z uwzględnieniem 
informacji, o których mowa w pkt 6 i 6a;

rozdział 4

8. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis 
przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia 
na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, 
krótko-, średnio-i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania 
na środowisko, wynikające z:

a) istnienia przedsięwzięcia, b) wykorzystywania zasobów środowiska, c) emisji;

rozdział 1.8.

rozdział 12

 9. Opis przewidywanych działań mających na celu unikanie, zapobieganie, 
ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań 
na środowisko, w szczególności na formy ochrony przyrody, o których mowa 
wart. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, w tym 
na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciągłość łączących je 
korytarzy ekologicznych, wraz z oceną ich skuteczności odpowiednio na etapach 
realizacji, eksploatacji, użytkowania lub likwidacji przedsięwzięcia;

rozdział 10.

10. Dla instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, 
o elektrycznej mocy znamionowej nie mniejszej niż 300MW ocenę gotowości 
instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla, określoną na podstawie analizy: 
a) dostępności podziemnych składowisk dwutlenku węgla, b) wykonalności 

Nie dotyczy

(instalacja <300MW)
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technicznej i ekonomicznej sieci transportowych dwutlenku węgla;

11.
Jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane zużyciem instalacji, porównanie 
proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa 
wart. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. –Prawo ochrony środowiska;
11a) odniesienie się do celów środowiskowych wynikających z dokumentów 
strategicznych istotnych z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia;

11b) uzasadnienie spełnienia warunków, o których mowa wart.68 pkt 1, 3 i4 
ustawy z dnia 20lipca 2017r. –Prawo wodne, jeżeli przedsięwzięcie wpływa na 
możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa wart.56, art. 57, 
art.59 i art.61ust.1tej ustawy;

rozdział 7

rozdział 1.6.

rozdział 9.4.

12. Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie 
obszaru ograniczonego użytkowania, o którym mowa w ustawie z dnia 27 
kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego 
obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych 
dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy 
to przedsięwzięć polegających na budowie lub przebudowie drogi oraz 
przedsięwzięć polegających na budowie lub przebudowie linii kolejowej lub 
lotniska użytku publicznego;

rozdział 11

13. Przedstawienie zagadnień w formie graficznej Załączniki do Raportu

14.  Przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej 
przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz 
umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Załączniki do Raportu

15. Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym 
przedsięwzięciem;

rozdział 13

16. Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia na etapie jego realizacji i eksploatacji lub użytkowania, 
w szczególności na formy ochrony przyrody, o których mowa wart. 6 ust. 1 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot 
ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy 
ekologicznych, oraz informacje o dostępnych wynikach innego monitoringu, 
które mogą mieć znaczenie dla ustalenia obowiązków w tym zakresie;

rozdział 14

17. Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk 
we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;

rozdział 15

18. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, 
w odniesieniu do każdego elementu raportu;

str. 22-43

19.
Datę sporządzenia raportu, imię, nazwisko i podpis autora, a w przypadku, 
gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów –imię, nazwisko i podpis kierującego
tym zespołem oraz imiona, nazwiska i podpisy członków zespołu autorów;

19 a) oświadczenie autora, a w przypadku, gdy wykonawcą raportu jest zespół 
autorów –kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa 
wart. 74a ust. 2, stanowiące załącznik do raportu;

str. 1- 2

 załącznik 14

20. Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu rozdział 1.8.7.

1b Przy porównaniu wariantów uwzględnia się wpływ na środowisko w związku: 
1) z pracami rozbiórkowymi dotyczącymi przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko; 2) z gospodarką odpadami; 3) ze stosowaniem 

rozdział 3
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danych technologii lub substancji.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4–8, powinny uwzględniać 
przewidywane oddziaływanie analizowanych wariantów na cele i przedmiot 
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.

rozdział 3

5. Jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji objętej 
obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego, raport o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać porównanie proponowanej 
techniki z najlepszymi dostępnymi technikami

rozdział 7

6. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać 
oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub 
użytkowania oraz likwidacji

rozdział 9
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LISTA SKRÓTÓW

LISTA SKRÓTÓW

EPK Energoprojekt - Katowice SA

BAT Najlepsze dostępne techniki

GWE
Graniczne wielkości emisyjne, 
poziomy emisji powiązane 
z BAT (BAT-AELs)

(BAT-AELs)
Poziomy emisji powiązane 
z najlepszymi dostępnymi 
technikami

ECL
PGE Energia Ciepła S.A. 
Oddział Elektrociepłownia 
w Lublinie Wrotków

KRS Kotłownia rezerwowo-
szczytowa

KM 1-5 Kocioł mobilny 1-5

KS 1-4 Kocioł stacjonarny 1-4

MPZP
Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 
Przestrzennego

LISTA SKRÓTÓW

SCR Selektywna katalityczna redukcja 
NOx

SNCR Selektywna niekatalityczna 
redukcja NOx

IOS Instalacja Odsiarczania spalin

CEMS
Continuous emissions monitoring 
system- system ciągłego 
monitorowania emisji

PB Projekt budowlany

SUiKZP
Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego

UE Unia Europejska

PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne

KSE Krajowy System 
Elektroenergetyczny

OZE Odnawialne Źródła Energii

PPK Przejściowy Plan Krajowy

JCWP Jednolite części wód 
powierzchniowych

JCWPd Jednolite części wód 
podziemnych
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KARTA USTALEŃ FORMALNO – PRAWNYCH

Ustalenia formalno - prawne

1.  Niniejsza  dokumentacja  jest  prawnie  chroniona  ustawą  z  dn.  4  lutego  1994  r.  o  prawie  autorskim  i  prawach
pokrewnych z późn. zm. przed nieuprawnionym wykorzystaniem.

2. Projekt opracowano stosownie do obowiązujących uzgodnień, norm i warunków jego realizacji  aktualnych w dniu
oddania projektu Zamawiającemu.

3. Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu służy.
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STRESZCZENIE RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU
PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

NA ŚRODOWISKO

TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Polska energetyka opiera się w ok. 90% na węglu kamiennym i brunatnym. W przyszłości  paliwa te będą w dalszym
ciągu najistotniejszym elementem w strukturze paliw pierwotnych, wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej,
jednakże  poza  nimi  pojawią  się  również  inne,  takie,  jak  gaz  ziemny,  czy  energia  jądrowa.  W większym  stopniu
wykorzystywane będą OZE, co wprost wynika z wymagań dyrektyw Unii Europejskiej (UE). Zużycie węgla kamiennego
i brunatnego  będzie  się  stopniowo  zmniejszało,  jednakże  do  roku  2030  węgiel  pozostanie  paliwem  podstawowym.
Wykorzystanie gazu ziemnego oraz produktów naftowych zwiększy się w sposób istotny w odniesieniu do całego kraju.
W dokumencie Polska Strategia Rozwoju Kraju 2020 wskazuje się, jako istotne zagadnienie,  wykorzystanie zasobów
surowców nieodnawialnych. 

ECL, wchodząca w skład Grupy Kapitałowej PGE (Polska Grupa Energetyczna S.A.), stanowi największe źródło energii
elektrycznej i ciepła na Lubelszczyźnie. Elektrociepłownia została uruchomiona w 1976 roku.

Obecnie na terenie zakładu są eksploatowane następujące urządzenia wytwórcze:
 kotły wodne WP-70 nr 1 i 2, opalane węglem kamiennym;
 kotły wodne WP-120 nr 3 i 4, opalane węglem kamiennym;
 blok gazowo-parowy (BGP), opalany gazem ziemnym.

Elektrociepłownia pokrywa ok. 65% potrzeb cieplnych miejskiej sieci ciepłowniczej Lublina. Ilość produkowanej energii
elektrycznej zapewnia zasilanie dla całej aglomeracji lubelskiej. Oddział dysponuje obecnie osiągalną mocą elektryczną
wysokości 231MWe oraz osiągalną mocą cieplną w wysokości 627MWt.

Nominalna moc cieplna instalacji spalania paliw, w skład której wchodzą ww. jednostki, rozumiana, jako ilość energii
wprowadzonej w paliwie do instalacji w jednostce czasu przy nominalnym obciążeniu wynosi 1013,9MW. Podstawową
jednostką  wytwórczą  jest  BGP,  kotły  wodne  są  jednostkami  rezerwowo-szczytowymi.  Pełnią  one  również  funkcję
urządzeń  rezerwowych  w  zakresie  podstawowych  i  ponadpodstawowych  potrzeb  cieplnych  na wypadek
niedyspozycyjności  BGP.  Energia  elektryczna  w  urządzeniach  wytwórczych  BGP  jest  wytwarzana  w skojarzeniu
z wytwarzaniem ciepła. Roczna produkcja energii elektrycznej wynosi od 950 GWh przy pracy BGP w okresie sezonu
grzewczego do 1600 GWh przy całorocznej pracy BGP. Roczna produkcja ciepła jest uzależniona od zapotrzebowania
miejskiej sieci ciepłowniczej i w ostatnich latach kształtuje się na poziomie 3 000 000 GJ.
Dla kotłów WP-120 i WP-70 Inwestor uzyskał, na mocy Art. 33 dyrektywy IED, derogację 17 500h. Oznacza to, że  czas
ich użytkowania w okresie od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2023r., nie może przekroczyć 17 500 godzin
oraz, że obowiązują dla nich standardy emisyjne, jak w Pozwoleniu zintegrowanym (PZ) ważnym w dniu 31 grudnia
2015r.  Inwestor  planuje,  że  wszystkie  kotły  węglowe,  po  wykorzystaniu  limitu  17 500h,  zostaną  trwale  wyłączone
z eksploatacji.

Miejski system ciepłowniczy (msc) Lublina jest systemem typu promieniowego, zasilanym z dwóch głównych źródeł
ciepła:

 Elektrociepłownia Lublin Wrotków
 Elektrociepłownia Megatem.

Źródła  te  zasilają  system ciepłowniczy  podzielony  na  rejony  zasilania  z  możliwością  kształtowania  wielkości  tych
rejonów w zależności  od potrzeb.  Regulacja zapotrzebowania  na ciepło w systemie ciepłowniczym prowadzona jest
zarówno po stronie systemu (w węzłach cieplnych),  jak i w źródłach ciepła.  Jest  to regulacja ilościowo jakościowa.
Oprócz  regulacji  ilości  wyprowadzanego  do  msc  ciepła  za  pomocą temperatury  wody sieciowej  na  zasilaniu   oraz
strumienia wody sieciowej, istotne są również inne parametry takie, jak ciśnienie wody sieciowej na zasilaniu i powrocie
oraz ciśnienie dyspozycyjne,  zdefiniowane jako różnica ciśnień zasilania i powrotu. Ciśnienie na zasilaniu nie może
przekroczyć maksymalnej wartości ze względu na ciśnienie dopuszczalne różnych urządzeń zainstalowanych w sieci,
natomiast minimalna wartość ciśnienia powrotnego zabezpiecza najwyższe i najbardziej  odległe odbiory ciepła przed
wrzeniem wody sieciowej.  Ciśnienie dyspozycyjne powiązane jest  również ze średnim strumieniem wody sieciowej.
Parametry wody sieciowej stanowią również wielkości wykorzystywane do doboru parametrów urządzeń wody sieciowej
takich jak pompy, armatura i inne.
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W ramach Programu Inwestycyjnego w ECL będzie realizowane Zadanie II – Budowa kotłów rezerwowo – szczytowych
(KRS). KRS będzie wyposażona w kotły wodne typu płomienicowo-płomieniówkowego o sumarycznej mocy cieplnej
ok. 190MWt.  Kotłownia  będzie  rozdzielona  na  część  stacjonarną,  składającą  się  z 4 kotłów  płomienicowo-
płomieniówkowych  wraz  z kompletnym  wyposażeniem,  znajdującym  się  w dedykowanym  budynku  oraz  5  kotłów
mobilnych,  kontenerowych,  zlokalizowanych  na wydzielonym  betonowym  placu,  w  pobliżu  budynku  kotłów
stacjonarnych.

Kotły  te   będą  zapewniały  pokrycie  wymaganej   mocy  grzewczej  cieplnej  zapotrzebowanej  przez  miejską  sieć
ciepłowniczą  w okresie szczytowym  sezonu grzewczego  dla sieci  ciepłowniczej  ECL. Kotły będą miały za  zadanie
przejęcie  funkcji  kotłów  węglowych,  które,  ze  względu  na  derogację  17 500  godzin,  zostaną  trwale  wyłączone  z
eksploatacji do dnia 31 grudnia 2023r.. Zaopatrzenie nowych kotłów w gaz ziemny będzie realizowane z istniejącego
gazociągu przesyłowego. Zaopatrzenie w paliwo olejowe (awaryjnie) będzie się odbywało z istniejącego zbiornika oleju.

Przewidywany wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko:
 w fazie budowy i eksploatacji ograniczony będzie do terenu, do którego Inwestor posiada tytuł prawny;
 rozmiar  przedsięwzięcia  i  jego lokalizacja nie spowodują zmian w istniejącym krajobrazie terenów

otaczających ECL;
 nie  zostaną  ograniczone  możliwości  korzystania  z  wody,  kanalizacji,  energii  elektrycznej  i  ciepła,

a także środków  łączności  oraz  możliwości  dostępu  do  dróg  publicznych,  wykorzystywana  będzie
istniejąca infrastruktura;

 w związku z trwałym wyłączeniem wszystkich kotłów węglowych z eksploatacji  i  wybudowaniem
instalacji spalania paliw o sumarycznej niższej mocy w paliwie, opalanej paliwem gazowym o znacznie
niższej  emisyjności,  nastąpi  ograniczenie  emisji  zanieczyszczeń  gazowo-pyłowych  do powietrza  z
terenu zakładu;

 gospodarka  odpadami,  powstającymi  w  wyniku  eksploatacji  planowanego  przedsięwzięcia,  będzie
prowadzona zgodnie z wymogami ochrony środowiska;

 nie będą wytwarzane odpady paleniskowe, typowe dla technologii węglowych;
 planowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na obszary ochrony przyrody objęte programem

NATURA 2000 ani inne, chronione na podstawie przepisów polskiego prawa ochrony środowiska;
 emisja  hałasu  z  terenu  zakładu  po  zrealizowaniu  planowanego  przedsięwzięcia  nie  będzie  wyższa

od poziomów dopuszczalnych;  przewiduje  się,  że może ulec ograniczeniu w stosunku do obecnego
stanu ze względu na likwidację węglowej części zakładu z wieloma znaczącymi źródłami hałasu;

 zużycie wody na potrzeby  ECL po zrealizowaniu planowanego przedsięwzięcia nie będzie wyższe
od dotychczasowego,  ze względu  na  trwałe  wyłączenie  z  eksploatacji  wszystkich  kotłów wodnych,
węglowych, o wyższej mocy cieplnej, niż moc cieplna planowanych KRS.

Generalnie, w porównaniu ze spalaniem węgla kamiennego, spalanie gazu ziemnego w kotle charakteryzuje się:
 znacznie mniejszymi emisjami zanieczyszczeń gazowo-pyłowych do powietrza oraz niższą emisją CO2;
 brakiem odpadów paleniskowych;
 brakiem konieczności stosowania dodatkowych urządzeń, czy instalacji oczyszczania spalin;
 brakiem konieczności zabudowy układu nawęglania kotła, magazynowania określonego zapasu węgla na terenie

zakładu.

W kontekście przeprowadzonej analizy wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko można stwierdzić, że nie
będzie ono w znaczący sposób wpływać na otaczające środowisko,  w tym na zdrowie ludzi, ale  może się przyczynić
do jego poprawy, gdyż z założenia jest przedsięwzięciem proekologicznym, opartym głównie o spalanie gazu ziemnego,
paliwa  „mniej  emisyjnego”.  W związku  z  trwałym wyłączeniem z  eksploatacji  kotłów węglowych  o  łącznej  mocy
cieplnej,  rozumianej,  jako  ilość  energii  wprowadzonej  w paliwie  do  instalacji  w jednostce  czasu  przy  nominalnym
obciążeniu wynoszącej 526,2MW, na terenie ECL zostaną wybudowane kotły o sumarycznej mocy cieplnej ok.190MW t.
Zatem sumaryczna moc cieplna zakładu ulegnie ograniczeniu  o ok. 336MW t.  Emisja zanieczyszczeń powietrza  oraz
emisja CO2 z terenu zakładu do otaczającego środowiska ulegnie znaczącemu ograniczeniu.

ZAPISY MPZP

Działka ECL jest położona w VI rejonie planistycznym, obecnie nieobjętym MPZP. W rejonie tym nie występują tereny
górnicze, czy zagrożone osuwaniem się mas ziemnych, a tereny szczególnego zagrożenia powodzią (tak jak te o spadkach
powyżej 15%) są wyłączone z zabudowy. Zgodnie z Uchwałą Nr 283/VIII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 1 lipca 2019r.
w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin, jest to teren
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położony na terenach infrastruktury - Elektrociepłownia.

PRZEDMIOT I CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest Kotłownia rezerwowo-szczytowa, wyposażona w kotły  opalane gazem
ziemnym,  o  sumarycznej  mocy  cieplnej,  rozumianej,   jako  ilość  energii  wprowadzonej  w  paliwie  do  instalacji  w
jednostce czasu przy nominalnym obciążeniu tych instalacji, wynoszącej ok.190MW.

Celem przedsięwzięcia jest wytwarzanie ciepła na potrzeby zasilania miejskiej sieci ciepłowniczej przy jak najmniejszym
oddziaływaniu  na środowisko,  poprzez  zastosowanie  najlepszych  dostępnych  technik  (BAT)  i zgodnie  z wymogami
Ustawy Prawo ochrony środowiska oraz aktów wykonawczych do niej.

KATEGORIA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane  przedsięwzięcie  będzie  się  zaliczało  do  przedsięwzięć  mogących  potencjalnie  znacząco  oddziaływać
na środowisko, dla których ocena oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu z tej oceny nie są wymagane.
Do tego typu przedsięwzięć zalicza się następujące rodzaje przedsięwzięć (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia  10  września  2019r.  w  sprawie  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko,  Dz. U. 2019
poz. 1839):

§ 3 ust. 1 pkt 4) elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie lub inne instalacje do spalania paliw w rozumieniu § 2
pkt 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla  niektórych
rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów z  wyłączeniem odpadów
niebędących biomasą w rozumieniu § 2 pkt 1 tego rozporządzenia, w celu wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej,
inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 3,  o mocy cieplnej  rozumianej jako ilość energii  wprowadzonej w paliwie do
instalacji w jednostce czasu przy nominalnym obciążeniu tych instalacji, nie mniejszej niż 25 MW, a przy stosowaniu
paliwa stałego – nie mniejszej niż 10 MW;

Sumaryczna moc w paliwie instalacji spalania paliw, jaka zostanie wybudowana na terenie ECL będzie wynosiła ok.
190Wt.
Inwestor przedkłada niniejszy Raport w związku z Postanowieniem Prezydenta Miasta Lublin z dnia 08.07.2020r. (pismo
znak  OŚ-OD-I.6220.54.2020  -  zał.  nr  1  do  Raportu)  o  konieczności  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na
środowisko.

Biorąc pod uwagę cel, któremu ma służyć KRS – zastąpienie istniejących kotłów wodnych węglowych kotłami wodnymi
gazowymi – przedsięwzięcie to można zaliczyć do kategorii:

- §     3 ust. 2 pkt. 1:   „Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się również
przedsięwzięcia  polegające  na  rozbudowie,  przebudowie lub  montażu  realizowanego  lub  zrealizowanego
przedsięwzięcia wymienionego w § 2 ust. 1 i niespełniające kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1;

Obecnie sumaryczna moc w paliwie instalacji spalania paliw ECL wynosi 1013,9MWt. Po zrealizowaniu planowanego
przedsięwzięcia sumaryczna moc w paliwie instalacji spalania paliw będzie wynosiła ok.677,7MWt.
Przedsięwzięcie  będzie  realizowane  na  terenie  ECL,  która  zgodnie  z  §  2. 1.  ww.  rozporządzenia,  zalicza  się
do przedsięwzięć   znacząco  oddziałujących  na  środowisko.  Zgodnie  z  ww.,  do  przedsięwzięć  mogących  znacząco
oddziaływać na środowisko zalicza się, między innymi, następujące rodzaje przedsięwzięć:

3)  elektrownie  konwencjonalne,  elektrociepłownie  lub  inne  instalacje  do  spalania  paliw  w  rozumieniu  §  2  pkt  6
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów
instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1806) z
wyłączeniem odpadów niebędących biomasą w rozumieniu § 2 pkt 1 tego rozporządzenia, w celu wytwarzania energii
elektrycznej  lub cieplnej,  o  mocy cieplnej  nie mniejszej  niż 300 MW rozumianej jako ilość energii  wprowadzonej  w
paliwie do instalacji w jednostce czasu przy nominalnym obciążeniu tych instalacji;
Jak wspomniano powyżej, ECL po przebudowie będzie instalacją o mocy cieplnej ok.677,7MWt.

ORGANY WŁAŚCIWE
Planowane przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem Kotłownię Rezerwowo - Szczytową na terenie ECL.
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Przedsięwzięcie to będzie zlokalizowane w całości na terenie miasta Lublin,  w związku z tym, organem właściwym
do wydania  decyzji  o środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  planowanego  przedsięwzięcia,  ze  względu  na  jego
lokalizację, jest Prezydent Miasta Lublin.

ZAKRES RAPORTU

Raport obejmuje Kotłownię Rezerwowo - Szczytową na terenie ECL.  Zakres Raportu wynika z art.66 ustawy z dnia
3 października  2008r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 poz.283) oraz z Postanowienia Prezydenta Miasta
Lublin z dnia 08.07.2020r. (pismo znak OŚ-OD-I.6220.54.2020 - zał. nr 1 do Raportu) o konieczności przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko.

OPIS METOD PROGNOZOWANIA

W zakresie określenia większości wpływów na środowisko zastosowano zasadę prognozowania wynikowego, opierając
się  na  dostępnych  materiałach  literaturowych,  danych  zawartych  w rozdziale  5  Raportu,  dokumentach  i innych
materiałach  będących  w posiadaniu  Wnioskodawcy  i BSPiR  Energoprojekt  –  Katowice  S.A.  oraz  opierając  się  na
obliczeniach modelujących zjawiska, jakie będą zachodzić w trakcie eksploatacji KRS i obliczeniach bilansowych.

PRZEWIDYWANE SKUTKI DLA ŚRODOWISKA W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Eksploatowane na terenie ECL kotły węglowe będą pracowały najdalej do końca 2023r.. Dalsza ich eksploatacja kotłów
wiązałaby  się  koniecznością  przeprowadzenia  modernizacji  w  kierunku  wyposażenia  w  instalacje  pozwalające
na ograniczenie  emisji  zanieczyszczeń  gazowo-pyłowych  do  powietrza.  Po  ustaniu  derogacji  17 500  godzin  dalsza
eksploatacja ww. kotłów byłaby możliwa pod warunkiem spełniania wymogów emisyjnych, wynikających z konkluzji
BAT. Zważywszy, między innymi, na liczbę dotychczas przepracowanych przez kotły wodne godzin, ww. modernizacja
byłaby nieuzasadniona ekonomicznie. Dalsza eksploatacja kotłów wodnych, powodowałaby, ze względu na wielkość
emisji zanieczyszczeń gazowo-pyłowych, większe oddziaływanie

Wycofanie z eksploatacji ww. kotłów skutkowałoby ograniczeniem oddziaływania zakładu na otaczające środowisko,
szczególnie  w zakresie  emisji  zanieczyszczeń  gazowo-pyłowych do powietrza,  emisji  hałasu,  wytwarzania  odpadów
paleniskowych. Jednak decyzja o  budowie KRS wynika z konieczności  pokrycia wymaganej  mocy grzewczej w okresie
szczytowym dla sieci ciepłowniczej ECL. 

OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW
Na  etapie  wariantowej  koncepcji  realizacji  programu  inwestycyjnego  ECL,  analizowane  były  różne  rozwiązania
techniczne, których celem było wyłonienie optymalnego wariantu dla zapewnienia wymaganej mocy cieplnej zakładu. W
ramach ww. koncepcji, po wyborze paliwa podstawowego dla planowanego przedsięwzięcia w postaci gazu ziemnego,
poddano analizie 2 konfiguracje budowy kotłów rezerwowo-szczytowych (KRS):

 konfiguracja ”a”  - zabudowa czterech stacjonarnych kotłów płomienicowo-płomieniówkowych o mocy 33MWt,
współpracujących z kotłami mobilnymi (5x10MWt);

 konfiguracja “b” – zabudowa pięciu jednostek o mocy 37MWt, każdy, bez współpracy z kotłami mobilnymi.

Ostateczne została wybrana konfiguracja „a”, jako spełniająca w kolejnych latach wymagania funkcjonującego na terenie
Lublina systemu ciepłowniczego.

W Raporcie przeanalizowano rozwiązanie w postaci wybudowania kotłów rezerwowo-szczytowych, opalanych węglem
kamiennym. Stanowi ono równocześnie racjonalny wariant alternatywny.

Porównanie dopuszczalnych wielkości emisji zanieczyszczeń gazowo-pyłowych do powietrza z nowej jednostki opalanej
węglem kamiennym z  dopuszczalnymi  wielkościami  emisji  zanieczyszczeń  gazowo-pyłowych  do  powietrza  z  KRS
opalanej gazem ziemnym tej samej  mocy:

 SO2 ze spalania gazu ziemnego w KRS – 35 mg/m3
u      ze spalania węgla kamiennego  –  150 mg/m3

u;
 NOx ze spalania gazu ziemnego w KRS– 60 mg/m3

u      ze spalania węgla kamiennego  – 100 mg/m3
u;

 pył ze spalania gazu ziemnego  w KRS –   5 mg/m3
u       ze spalania węgla kamiennego  –      5 mg/m3

u.
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co  przekłada  się  na  nastęujace  wielkości  rocznych  emisji  zanieczyszczeń  gazowo-pyłowych  do  powietrza  z
porównywanych jednostek:

 SO2 ze spalania gazu ziemnego w KRS – 3,13Mg/rok      ze spalania węgla kamiennego  –   24,5Mg/rok;
 NOx ze spalania gazu ziemnego w KRS– 5,41Mg/rok      ze spalania węgla kamiennego  –   16,5Mg/rok;
 pył ze spalania gazu ziemnego  w KRS – 0,449 Mg/rok    ze spalania węgla kamiennego  –    0,814Mg/rok.

Ponadto emisja dwutlenku węgla z obu porównywanych jednostek przedstawia się następująco:

 CO2 ze spalania gazu ziemnego  w KRS –   17 898Mg/rok  ze spalania węgla kamiennego  – 42 812Mg/rok.

Różnice w wielkości emisji zanieczyszczeń gazowo-pyłowych z KRS  opalanej gazem ziemnym w stosunku do nowej
jednostki węglowej w skali roku mogą wynosić:

 SO2  – ok. 21 Mg/rok;
 NOx – ok. 11 Mg/rok;
 pył  –  ok. 0,4Mg/rok;
 CO2 – 24 914Mg/rok.

Produkcja energii  w nowej  jednostce  węglowej  wiąże  się  z  wytwarzaniem odpadów paleniskowych,  a  w zależności
od wybranej technologii oczyszczania spalin, mogą też być wytwarzane dodatkowo ścieki z instalacji odsiarczania spalin.

WARIANT PROPONOWANY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WRAZ Z UZASADNIENIEM

Wnioskodawca  zaproponował  wariant  budowy  kotłów  rezerwowo-szczytowych,  opalanych  gazem  ziemnym.
Uzasadnieniem dla przyjęcia tego rozwiązania są między innym:

 niższe w stosunku do technologii spalania węgla kamiennego w kotłach pyłowych emisje zanieczyszczeń gazowo-
pyłowych do powietrza;

 tym samym spodziewane  są  niższe  stężenia  zanieczyszczeń  w powietrzu,  generowane  pracą  nowej  instalacji;
wytwarzanie enerii w oparciu o paliwo gazowe może przyczynić się do poprawy jakości powietrza w obszarze
potencjalnego oddziaływania zakładu;

 brak odpadów paleniskowych, typowych dla technologii węglowej, tym samym brak konieczności dalszego ich
zagospodarowania;

 brak  konieczności  stosowania  dodatkowych  urządzeń,  czy  instalacji  oczyszczania  spalin  (IOS,  SNCR,  SCR,
elektrofiltr);

 brak  konieczności  zabudowy  układu  nawęglania  oraz  odpopielania  i  odżużlania  kotła,  co  ma  miejsce  w
technologii spalania węgla kamiennego w kotłach pyłowych;

 brak konieczności magazynowania określonego zapasu węgla na terenie zakładu;
 niższa w stosunku do technologii  spalania węgla kamiennego w kotłach pyłowych, emisja dwutlenku węgla –

postawowego gazu cieplarnianego.

Generalnie można stwierdzić, że technologia spalania gazu ziemnego w kotłach będzie powodowała minimalizowanie
oddziaływania na otaczające teren instalacji środowisko. Gaz ziemny będzie spalany w wysokosprawnych urządzeniach,
co pozwoli na efektywne korzystanie z zasobów środowiska, a także pozwoli na ograniczanie emisji  zanieczyszczeń
gazowo-pyłowych do powietrza w stosunku do technologii spalania węgla kamiennego w procesie wytwarzania energii.

W  kontekście  przeprowadzonej  w  Raporcie  oceny  wpływu  planowanego  przedsięwzięcia  na  środowisko  można
stwierdzić, że wybrany wariant nie będzie powodował znaczącego wpływu na otaczające środowisko, w tym na zdrowie
ludzi, ale może się przyczynić do jego poprawy, gdyż z założenia jest to wariant bardziej przyjazny środowisku, oparty
o spalanie gazu ziemnego, paliwa „mniej emisyjnego”.

Wariant  proponowany  przez  Wnioskodawcę  jest  równocześnie  wariantem  o  najmniejszym  z  analizowanych
oddziaływaniu na środowisko, najkorzystniejszym dla otaczającego środowiska.

Wybrany  wariant  technologiczny,  w  którym  nośnikiem  energii  jest  gaz  ziemny,  jest  wariantem
korzystniejszym  dla  środowiska,  niż  analizowany  racjonalny  wariant  alternatywny,  w  którym
nośnikiem energii jest węgiel kamienny i w związku z tym ten wariant wybrany został do realizacji.

S t r o n a  21 | 207



 Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: 
„Program Inwestycyjny PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków. Zadanie II –

Budowa kotłów rezerwowo – szczytowych (KRS)”

OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Kotłownia rezerwowo – szczytowa – kotły stacjonarne

W nowym budynku kotłowni będą zainstalowane:
 4  kotły zasilane gazem, płomienicowo-płomieniówkowe (każdy o mocy ok. 33 MWt oraz mocy cieplnej palnika

34,2 MWt)

Łączna moc cieplna kotłów stacjonarnych, rozumiana, jako ilość energii  wprowadzonej w paliwie w jednostce czasu
przy nominalnym obciążeniu instalacji, będzie wynosić ok.136,8 MWt.
Każdy kocioł będzie wyposażony w układ podmieszania gorącego, wymiennik ECO  na nitce spalinowej wraz z pompą
cyrkulacyjną oraz układ podtrzymania kotła w tzw. gorącej rezerwie.
Kotłownia będzie wyposażona w dwa kominy dwuprzewodowe (każdy przewód o średnicy nominalnej DN1400, co daje
średnicę  nominalną  komina  rzędu  DN3300)  o  wysokości  45  m.  Wyprowadzenie  spalin  z  kotłów gazowych  będzie
kierowane do oddzielnych dedykowanych kominów. Na przewodach spalinowych zabudowane będą poziome tłumiki
hałasu (-21dBA) umiejscowione już poza budynkiem kotłowni. Punkt zerowy kotła będzie zlokalizowany za tłumikiem
hałasu.
Każdy  przewód  spalinowy  w  kominie  będzie  wyposażony  w  odpowiednią  ilość  króćców  umożliwiających
przeprowadzenie pomiarów okresowych jak i ciągłych. W pobliżu kominów zostanie zabudowany kontener CEMS.
Każdy kocioł będzie wyposażony w automatyczne palenisko przemysłowe, wyposażony zgodnie z normami EN 267/EN
676 dla palenisk z nadciśnieniową komorą spalania.  Palniki  będą zaprojektowane w taki  sposób, aby spełniane były
wymogi  emisyjne  wynikające  z  konkluzji  BAT  w zakresie  emisji  NOx i  CO oraz  wymagania  emisyjne  zgodnie  z
załącznikiem  6 Rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  1  marca  2018  w  sprawie  standardów  emisyjnych  dla
niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (emisja pyłu
oraz SO2).

Kotłownia rezerwowo-szczytowa – kotły mobilne
Na wydzielonym placu,  w pobliżu budynku kotłowni  stacjonarnej,  zostanie  umieszczonych 5 kontenerowych kotłów
mobilnych zasilanych gazem oraz olejem o sumarycznej mocy ok. 50 MWt (każdy po ok. 10 MWt).
Łączna  moc cieplna  kotłów mobilnych,  rozumiana,  jako  ilość energii   wprowadzonej  w paliwie  w jednostce  czasu
przy nominalnym obciążeniu instalacji, będzie wynosić ok.53,2MWt.
Każdy  przewód  spalinowy  w  kominie  będzie  wyposażony  w  odpowiednią  ilość  króćców  umożliwiających
przeprowadzenie  okresowych  pomiarów  emisji  zanieczyszczeń  gazowo-pyłowych  do  powietrza.  Kotły  zostaną
zaprojektowane w taki sposób, aby  spełniane były wymogi emisyjne wynikające z  załącznika 5 do Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł
spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U.2019 poz. 1806). Okresowe pomiary emisji
zanieczyszczeń gazowo-pyłowych do powietrza będą również prowadzone w przypadku spalania oleju opałowego.

Zaopatrzenie w paliwo
Zaopatrzenie  w  paliwo  gazowe  kotłów  KRS  odbywać  się  będzie  z  istniejącego  gazociągu  przesyłowego  i  będzie
wymagało budowy przez Gaz – System S.A. nowej stacji gazowej w bliskim sąsiedztwie istniejącej stacji redukcyjno –
pomiarowej zasilającej BGP. Stacja w zakresie Gaz-System będzie wyposażona w układ pomiarowo- rozliczeniowy.
Niezależnie od tego, na terenie elektrociepłowni zostanie wybudowana, do zasilania nowych kotłów, stacja redukcyjna
gazu  wraz  z  wymaganym  wyposażeniem,  tj.  zaworami  szybkozamykającymi,  dwiema liniami:  fitoseparatorów  oraz
podgrzewu (elektrycznego rozruchowego i c.o., ), reduktory ciśnienia.
Gaz  będzie  transportowany  do  nowych  kotłów  rurociągiem  o średnicy  DN150.  Rurociąg  będzie  prowadzony
z wykorzystaniem istniejących podpór rurociągu gazu DN300.
Obecnie na terenie  ECL olej  jest  magazynowany w jednym, pionowym, wyposażonym w ścianę osłonową zbiorniku
magazynowym  o pojemności  1000m3.  Budynek  pompowni  oleju  to  budynek  murowany.  Na  poziomie  -3,7  m  są
zabudowane układy pompowe zasilające blok gazowo-parowy i kotły węglowe oraz zbiorniki spustów.
Przy  założeniu  pracy  pięciu kotłów  mobilnych na  obciążeniu  100% i  paliwie  „olej  lekki”  oraz  braku zużycia  oleju
do innych celów, istniejący zbiornik magazynowy o pojemności 1000m3 zapewniać będzie ponad 7 dniowy
czas retencji dla lekkiego oleju opałowego.
Wyprowadzenie  ciepła  z  kotłów  szczytowych  stacjonarnych  będzie  realizowane  za  pomocą  rurociągu  DN800.
W przypadku kotłów mobilnych został zaproponowany rurociąg DN500. W rejonie kotłowni stacjonarnej oba rurociągi
połączą się w jeden o średnicy DN900, który będzie prowadzony po estakadach od kotłowni do miejsca wpięcia do
Węzła Rozdzielczego Sieci stanowiącego wyjście do miejskiej sieci ciepłowniczej. Punkt ten będzie zlokalizowany za
węzłem ciepłowniczym istniejącej sieci ciepłowniczej (na terenie zakładu).
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Generalnie   można  stwierdzić,  że  w  fazie  eksploatacji  planowane  przedsięwzięcie,  wg.  opisanej
technologii, nie będzie wymagało zastosowania rozwiązań chroniących środowisko w postaci instalacji
do  redukcji  emisji  zanieczyszczeń  ze  spalin.  Oddziaływanie  planowanego  przedsięwzięcia  będzie
minimalizowane  ze  względu  na rodzaj  paliwa,  jakie  będzie  spalane  w nowych  źródłach  w  celu
wytworzenia ciepła na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej.

DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE,  OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH

ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO

Wpływ  planowanego  na  terenie  ECL  przedsięwzięcia  na  środowisko  wiąże  się  z okresem  budowy  i  eksploatacji
instalacji.  Planowane  prace  budowlano-montażowe  będą  należycie  wykonywane  i zabezpieczane,  nie  powodując
zagrożenia dla wód powierzchniowych, gruntowych i podziemnych. Planowane przedsięwzięcie nie koliduje z istniejącą
zabudową mieszkaniową, nie wymuszając tym samym konieczności przeprowadzenia wysiedleń i wywłaszczeń oraz nie
przebiega przez formy ścisłej ochrony przyrody.
W  celu  ograniczenia  potencjalnego  negatywnego  wpływu  realizacji  analizowanego  przedsięwzięcia  na  środowisko
zostaną podjęte działania opisane w rozdz. 10.1. Raportu.
KRS  będzie  w sposób  ciągły  oddziaływać  na  otaczające  środowisko  w okresie  eksploatacji.  Nie  będą  to  jednak
oddziaływania  ponadnormatywne.  Możliwe  do  wystąpienia  rodzaje  oddziaływania  instalacji  będą  minimalizowane
poprzez zastosowanie działań i projektowych rozwiązań technicznych, technologicznych i lokalizacyjnych.  W zakresie
redukcji emisji zanieczyszczeń gazowo-pyłowych do powietrza nie będzie wymagana zabudowa dodatkowych instalacji
chroniących  środowisko.  Zastosowanie  gazu  ziemnego,  jako  paliwa  do  produkcji  ciepła  na  potrzeby  odbiorców
zewnętrznych  w  tzw.  szczycie  grzewczym,  jest  samo  w  sobie  działaniem  proekologicznym,  zapewniającym
dotrzymywanie  wymagań  emisyjnych,  wynikających  z  konkluzji  BAT.  Gaz  ziemny  jest  paliwem  bezpyłowym,  o
ograniczonej,  w  stosunku  do  węgla,  zawartości  siarki  czy  azotu.  Olej  opałowy  lekki  będzie  stosowany  w  kotłach
mobilnych jedynie w stanach awaryjnych.
Zastosowanie w kotłach gazowych spalinowego wymiennika ciepła, czyli tzw. ekonomizera, w związku z podniesieniem
efektywności energetycznej kotła, będzie działaniem ograniczającym emisję CO2, podstawowego gazu cieplarnianego.
Sieć kanalizacji deszczowej służyć będzie do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z dachów projektowanych
obiektów oraz dróg, parkingów i placów, które powstaną w ramach planowanego przedsięwzięcia.  Projektowana sieć
kanalizacyjna podłączona zostanie do istniejącej na terenie zakładu, zakładowej sieci kanalizacji deszczowej.
Ścieki,  w których  mogą  wystąpić  zanieczyszczenia  olejowe,  przed  włączeniem  ich  do  sieci  kanalizacyjnej,  będą
podczyszczane  w separatorach  koalescencyjnych,  które  służą  do  redukcji  stężenia  ww.  zanieczyszczeń  w  ściekach.
Kanalizacja  będzie  wyposażona  w  układy  wstępnego  oczyszczania  wód  opadowych  z  osadów  i  substancji
ropopochodnych,  jeśli  będzie  taka  potrzeba  (np.  dla odprowadzania  ścieków z  dróg i  parkingów).  Wszystkie  ścieki
powstające na terenie KRS będą ujmowane w szczelny system kanalizacji rozdzielczej.
W  celu  ochrony  środowiska  gruntowo-wodnego  dodatkowo  zostaną  zabudowane  urządzenia  podczyszczające
i zabezpieczające:

 osadniki oczyszczające ścieki przy pomocy sedymentacji zawiesin,
 odolejacze (separatory  oleju)  -  woda w separatorze będzie oddzielana od oleju i odprowadzana do kanalizacji,

natomiast olej nagromadzony w komorze separatora będzie okresowo zbierany w beczkach (zostaną zabudowane
przede wszystkim przy obiektach gospodarki olejowej).

W  celu  eliminacji  zagrożeń  dla  środowiska  gruntowo  –  wodnego  zostaną  przygotowane  utwardzone  miejsca
magazynowania oraz wydzielone sektory magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów.
W zakresie  gospodarki  odpadami  realizowana  będzie  zasada  ograniczania  ilości  odpadów  i ich  negatywnego
oddziaływania na środowisko poprzez prowadzenie następujących działań organizacyjnych:

 prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami,
 kontrolowanie ilości wytwarzanych odpadów, poprzez prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów,
 prowadzenie racjonalnej gospodarki środkami używanymi przez pracowników,
 prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów,
 przekazywanie odpadów specjalistycznym firmom celem unieszkodliwienia lub poddania procesowi recyclingu.

Rozwiązania techniczno – technologiczne zaproponowane w ramach planowanego przedsięwzięcia nie będą powodowały
pogorszenia  klimatu  akustycznego  na terenach  podlegających  ochronie  akustycznej,  zlokalizowanych  w  obszarze
potencjalnego oddziaływania ECL. Nowe urządzenia – potencjalne źródła hałasu, będą spełniać wymagania w zakresie
dopuszczalnego  poziomu hałasu  w ich bezpośrednim sąsiedztwie.  Dostawcy nowych urządzeń  na etapie  oferty będą
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zobowiązani  do spełniania  wymagań akustycznych.  tzn.:  uśredniony poziom dźwięku A na  powierzchni  pomiarowej
w odległości  1  m od nowych urządzeń  –  źródeł  hałasu,  zmierzony  podczas  normalnej  pracy,  nie  może przekraczać
85 dB/8h poziomu ekspozycji.
Planowane przedsięwzięcie będzie spełniało wymagania BAT (najlepszej dostępnej techniki) w zakresie ochrony przed
hałasem:

 w przypadku, gdy będzie to niezbędne, stosowane będą osłony akustyczne urządzeń wirujących, izolacje;
 stosowane  będą  odpowiednie  fundamenty,  podparcia,  elastyczne  podpory,  odpowiednie  połączenia  między

urządzeniami zmniejszające wibracje;
 będą stosowane przegrody budowlane o wysokiej tłumienności hałasu.

Zostaną  zabudowane  tłumiki  hałasu.  Tłumik,  zabudowany  w  pozycji  poziomej,  będzie  zlokalizowany  na  każdym
przewodzie  spalinowym  kotłów  pomiędzy  ścianą  budynku  kotłowni  a  kominem.  Tłumik  będzie  tłumił  hałas
spowodowany przepływem spalin w przewodzie na poziomie – 21 dB(A).

W  związku  z wykazanym  w Raporcie  generalnym  brakiem  znaczącego  negatywnego  wpływu  planowanego
przedsięwzięcia  na  otaczające  środowisko  przy  zastosowaniu  działań  minimalizujących  oraz  spełnienie  wymogów
prawnych dotyczących emisji substancji i energii do otaczającego środowiska, nie będzie zachodziła potrzeba określania
form i realizacji przedsięwzięć kompensujących.

Powyższe  działania pozwolą na ograniczenie  potencjalnego niekorzystnego oddziaływania na otaczające  środowisko,
w tym na zdrowie okolicznych mieszkańców.

PORÓWNANIE PROPONOWANEJ TECHNIKI Z NAJLEPSZYMI DOSTĘPNYMI TECHNIKAMI

Zgodnie z definicją  zawartą w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (J.t.: Dz. U. 2020 poz.
1219),  najlepsza  dostępna  technika  (BAT)  oznacza  najbardziej  efektywny  oraz  zaawansowany  poziom  rozwoju
technologii  i metod prowadzenia danej działalności,  który wskazuje  możliwe wykorzystanie poszczególnych technik,
jako  podstawy  przy ustalaniu  dopuszczalnych  wielkości  emisji  i  innych  warunków  pozwolenia  mających  na  celu
zapobieganie powstawaniu, a jeżeli nie jest to możliwe, ograniczenie emisji i oddziaływania na środowisko jako całość, z
tym,  że  technika  oznacza  zarówno  stosowaną  technologię,  jak  i sposób,  w jaki  dana  instalacja  jest  projektowana,
wykonywana, eksploatowana oraz likwidowana. Dostępne techniki oznaczają techniki o takim stopniu rozwoju, który
umożliwia  ich  praktyczne  zastosowanie  w danej  dziedzinie  przemysłu,  z uwzględnieniem warunków ekonomicznych
i technicznych oraz rachunku kosztów inwestycyjnych i korzyści dla środowiska, a które to techniki prowadzący daną
działalność może uzyskać. Najlepsza technika oznacza najbardziej efektywną technikę w osiąganiu wysokiego ogólnego
poziomu ochrony środowiska jako całości.  Standard BAT służyć ma określaniu granicznych wielkości  negatywnego
oddziaływania na środowisko dla dużych zakładów przemysłowych.

Zastosowane w ramach planowanego przedsięwzięcia rozwiązania techniczno – technologiczne stanowić będą spełnienie
wymagań wynikająccyh z najlepszych dostępnych technik.

EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWO-PYŁOWYCH DO POWIETRZA

W związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia, na terenie ECL zostaną wybudowane cztery kotły oraz pięć kotłów
mobilnych. Kotły te będą stanowić źródła emisji zanieczyszczeń gazowo-pyłowych do powietrza.

W procesie spalania paliw w kotłach gazowych emitowane są do powietrza następujące substancje zanieczyszczające:
tlenki siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, pył, a także dwutlenek węgla.
W  zakresie  emisji  zanieczyszczeń  gazowo  –  pyłowych  będą  spełnione  wymagania  wynikające  z  następujących
dokumentów:

 dyrektywy  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  2010/75/UE  z  dnia  24  listopada  2010  r.  w  sprawie  emisji
przemysłowych  (zintegrowane  zapobieganie  zanieczyszczeniom  i  ich  kontrola)  (Dz.  Urz.  UE  L  334
z 17.12.2010, str. 17, z późn. zm.3));

 Decyzji  Wykonawczej Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r. ustanawiającej  konkluzje dotyczące
najlepszych  dostępnych  technik  (zwane  dalej:  Konkluzje  BAT)  w  odniesieniu  do  dużych  obiektów
energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz. Urz. UE L
212 z 2017 r., s. 1);

 ustawy Prawo ochrony środowiska i aktów wykonawczych do ustawy.
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ŚCIEKI

W trakcie eksploatacji KRS będą powstawały następujące rodzaje ścieków:

 ścieki przemysłowe 
 wody opadowe i roztopowe;
 woda ppoż.

Ścieki przemysłowe będą odprowadzane do istniejącej na terenie zakładu sieci kanalizacji sanitarnej. Ścieki zmywne w
razie konieczności będą podczyszczane i następnie odprowadzane do zakładowej sieci kanalizacyjnej.

Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej lub do zakładowej sieci
kanalizacji sanitarnej. Przed dopływem wody te będą oczyszczane z zawiesiny i substancji ropopochodnych.

Jakość  ścieków odprowadzanych  do  kanalizacji  będzie  zgodna  z  warunkami  określonymi  w umowie  z  MPWiK w
Lublinie oraz pozwoleniu wodnoprawnym z dnia 31.10.2017 r. na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych MPWiK
w Lublinie Sp. z o.o. ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

ODPADY

Proces produkcji  energii w KRS opierać się będzie na spalaniu gazu ziemnego, w wyniku którego nie będą powstawały
odpady  paleniskowe,  charakterystyczne  dla  spalania  węgla  w  kotłach.  Odpady  powstawać  będą  głównie  w wyniku
konieczności  utrzymania instalacji  w dobrym stanie technicznym. Będą to głównie zużyte oleje,  uszkodzone i zużyte
elementy  urządzeń  instalacji,  zużyte opakowania.  Pozostałe  odpady  to  odpady  budowlane  i remontowe,  które  będą
wytwarzane  podczas  prowadzenia  remontów  oraz typowe  odpady  powstające  przy  prowadzeniu  działalności
gospodarczej.  Odpady te będą przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania podmiotom posiadającym niezbędne
uprawnienia.

HAŁAS

Poziom hałasu  emitowanego  do otaczającego  środowiska  w trakcie  eksploatacji  KRS będzie  zbliżony  w porze  dnia
i nocy, a jego wysokość będzie ściśle uzależniona od ilości równocześnie pracujących źródeł hałasu. Różnice w wielkości
emitowanego hałasu w ciągu doby mogą wynikać między innymi z okresowej pracy urządzeń wytwórczych.

Najbardziej  znaczące  źródła  hałasu,  na  terenie  KRS  –  na  podstawie  analizy  ich  udziału  w punktach  recepcyjnych
zabudowy chronionej akustycznie, to:

1. Źródła kubaturowe, obejmujące:

 Budynek kotłowni rezerwowo-szczytowej

 Budynek stacji redukcyjnej gazu

2. Punktowe źródła hałasu, obejmujące:

 wyloty z kominów kotłów kontenerowych

 wyloty z kominów kotłów rezerwowo-szczytowych.

3. Przestrzenne źródła hałasu, obejmujące:

 5 kotłów gazowych kontenerowych.

OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA OBJĘTYCH ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA

PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

Planowane  przedsięwzięcie  będzie  zlokalizowane  w mieście  Lublin,  województwo lubelskie,  na  terenie  ECL.  Teren
planowany pod lokalizację przedsięwzięcia znajduje się w centralnej części zakładu, pomiędzy istniejącym Budynkiem
Głównym BGP a Chłodniami Wentylatorowymi.

Obszary chronione w granicach Lublina to: fragment Czerniejowskiego OChK (obejmujący lasy Dąbrowa i Stary Gaj,
rezerwatem Stasin – stanowisko brzozy czarnej),  mały fragment OChK Dolina Ciemięgi (obszary otwarte,  murawy),
fragment  obszaru  Natura  2000  Bystrzyca  Jakubowicka  (stok  doliny  Bystrzycy).  W  granicach  miasta  stwierdzono
występowanie 24 gatunków roślin chronionych (16 chronionych ściśle i 8 objętych ochroną częściową).
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• Rezerwat przyrody „Stasin” (Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 03 grudnia1981 r., MP
nr 29, poz. 271 § 6), położony na terenie lasu „Stary Gaj” (w jego północnozachodniej części), o powierzchni 24,31 ha.
Celem ochrony jest stanowisko brzozy czarnej (188 okazów) rosnącej na siedlisku lasu świeżego, z  dominacją brzozy
brodawkowatej i dużym udziałem osiki i grabu oraz lipy i dębu. W runie stwierdzono występowanie 102 gatunków
roślin  naczyniowych,  w  tym prawnie  chronionych  (m.in.:  wawrzynek  wilczełyko,  parzydło  leśne,  lilia  złotogłów,
podkolan  zielonawy,  gnieźnik  leśny)  i  19  gatunków  ptaków  chronionych  (m.in.: grubodziób,  muchówka  żałobna,
dzięcioł duży, wilga) oraz chronionego gatunku grzyba (sromotnik bezwstydny);

•  Czerniejowski  Obszar  Chronionego  Krajobrazu  ustanowiony  Uchwałą  Nr  XI/56/90  WRN  w  Lublinie  z  dnia
26.02.1990 r. w sprawie utworzenia systemu parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu na terenie
woj. lubelskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 13, poz. 14) oraz Rozporządzeniem nr 40 Wojewody Lubelskiego z dnia 17
lutego 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 31 marca 2006 r. Nr 65, poz. 1225), który obejmuje swym zasięgiem fragment
doliny Bystrzycy poniżej torów kolejowych Lublin – Warszawa z lasami „Stary Gaj” i „Dąbrowa”;

•  Obszar  Chronionego  Krajobrazu  „Dolina  Ciemięgi”  ustanowiony  Uchwałą  Nr  XI/56/90  WRN w Lublinie  z  dnia
26 lutego1990 r. w sprawie utworzenia systemu parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu na terenie
woj. lubelskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 13, poz.14) oraz Rozporządzeniem Nr 42 Wojewody Lubelskiego z 17 lutego
2006 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 31 marca 2006 r. Nr 65, poz.1227), obejmujący zasięgiem niewielki, północno-zachodni
fragment obszaru miasta;

•  Obszar  Natura  2000  „Bystrzyca  Jakubowicka”  PLH  060096  –  chroniony  jako  specjalny  obszar  ochrony  siedlisk
o powierzchni  456,2  ha,  obejmujący  fragment  doliny  rzeki  Bystrzycy  wraz  z  ujściowym  odcinkiem  doliny  rzeki
Ciemięgi oraz stoki obu dolin. Jest ważną ostoją staroduba łąkowego oraz dla populacji czterech gatunków motyli.
Występuje  tu  sześć  rodzajów  siedlisk,  z  których  największe  znaczenie  mają  łąki  zmienno-wilgotne,  niżowe  łąki
użytkowane ekstensywnie i murawy kserotermiczne. W granicach miasta znajduje się niewielka część ostoi obejmująca
stok doliny Bystrzycy;

• Ogród Botaniczny UMCS – założony w 1965 r.,  na obszarze o powierzchni  21,25 ha położonym w dolinie rzeki
Czechowki oraz na przylegającym od strony zachodniej zboczu płaskowyżu rozciętego trzema lessowymi wąwozami.
Na terenie ogrodu prowadzona jest ochrona ex situ i in situ roślin zagrożonych wyginięciem i chronionych na obszarze
Lubelszczyzny. Oprócz tego prowadzone są prace badawcze z zakresu: aeropalinologii, biologii kwitnienia, budowy
i funkcji  organów  generatywnych  i  wegetatywnych  roślin  z  różnych  grup  ekologicznych,  oceny  przydatności
wybranych gatunków bylin do nasadzeń jako roślin okrywowych. Na obszarze ogrodu znajdują się zbiory roślinne (ok.
6700  taksonów),  które  są  wykorzystywane  do  celów  dydaktycznych  i edukacyjnych  oraz  naukowo-badawczych
lubelskich uczelni. Na terenie Lublina 59 obiektom nadano rangę pomnika przyrody, z czego 49 obiektów stanowią
drzewa, 6 obiektów to grupy 2-6 drzew, a w trzech przypadkach za pomnik uznano całe szpalery drzew, natomiast z
gatunków objętych ochroną prawną na terenie miasta stwierdzono występowanie:  24 gatunków roślin,  z czego 16
objętych ochroną ścisłą a 8 – ochroną częściową, 178 gatunków ptaków (w tym 106 lęgowych), 17 gatunków ssaków,
14 gatunków  płazów  i  gadów  oraz  71  gatunków  owadów.  Spotkać  je  można  przeważnie  w  obrębie  istniejących
i planowanych powierzchniowych form ochrony przyrody.

Lokalizacja  planowanego  na  terenie  ECL  przedsięwzięcia  względem  obszarów  chronionych  została  pokazana  na
mapkach  (z  Załącznika  nr  1  do  Uchwały  Nr 283/VIII/2019  Rady Miasta  Lublin  z  dnia  1  lipca  2019r.)  będących
załącznikami do Raportu.

PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIE WYBRANEGO WARIANTU NA ŚRODOWISKO

Faza budowy

W  trakcie  budowy  KRS  mogą  się  pojawiać  uciążliwości  niepowstające  w trakcie  eksploatacji  obiektu,  w związku
z emisją  zanieczyszczeń  do  powietrza.  Emisja  ta  będzie  miała  charakter  lokalny,  ograniczony  do  terenu  budowy
i w związku z tym nie będzie stanowiła dodatkowej uciążliwości  dla otaczającego środowiska, a także nie wpłynie na
zmiany w istniejącym tle zanieczyszczeń. Zanieczyszczenia gazowe emitowane przez środki transportu będą ograniczone
do placu budowy, rejonu zaplecza oraz dróg dojazdowych. Podstawowymi zanieczyszczeniami, jakie mogą się pojawiać
w trakcie  realizacji  planowanego  przedsięwzięcia  będą  pył  i spaliny  samochodowe.  Oddziaływania  związane  z fazą
przygotowania przedsięwzięcia i budowy będą miały charakter odwracalny oraz będą występowały w relatywnie krótkim
czasie.  Wielkość  tych  oddziaływań  nie  spowoduje  trwałych  negatywnych  skutków  w środowisku.  Hałas  związany
z procesem  budowy  instalacji  będzie  obejmował  teren  budowy,  tereny  zaplecza  budowy  oraz  drogi  dojazdowe.
Stosowanie  odpowiednich  rozwiązań  organizacyjnych  pozwoli  na  ograniczenie  do  minimum  tej  fazy  realizacji
przedsięwzięcia  dla  okolicznych  mieszkańców.  Planuje  się,  że  woda  na  potrzeby  budowy KRS będzie  dostarczana
rurociągiem z istniejącej  sieci. W trakcie prowadzonych prac budowlanych zachowane będą środki ostrożności w celu
zapobiegania przedostawaniu się zanieczyszczeń, m.in. związków ropopochodnych, do środowiska gruntowo - wodnego.
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Place postojowe dla sprzętu i tymczasowe drogi dojazdowe będą utwardzone w sposób zapobiegający przedostawaniu się
jakichkolwiek zanieczyszczeń do środowiska gruntowo - wodnego. Baza sprzętowa,  która zostanie zorganizowana na
okres  budowy,  wyposażona  zostanie  w przenośne  sanitariaty  dla pracowników  budowy.  Budowa  KRS  nie  będzie
wywierała  stałego  wpływu  na  stan  wód  gruntowych  oraz  nie  będzie  miała  wpływu  na  wody  powierzchniowe.
Oddziaływanie w fazie realizacji przedsięwzięcia na wody podziemne może być związane z ewentualną koniecznością
odwodnienia wykopów pod fundamenty poszczególnych obiektów oraz może wynikać z możliwości zaistnienia awarii na
placu  budowy.  Przedstawione  w  rozdziale  11,  sposoby  zabezpieczeń  zminimalizują  oddziaływanie  na  środowisko
gruntowo-wodne.  Odpady  z fazy  budowy  będą  w pierwszej  kolejności  poddawane  odzyskowi,  a jeżeli  z przyczyn
technologicznych  będzie  on  niemożliwy  lub  nie  będzie  uzasadniony  z przyczyn  ekologicznych  lub ekonomicznych,
odpady z budowy będą przekazywane do unieszkodliwiania.

Faza eksploatacji

WPŁYW NA JAKOŚĆ POWIETRZA

Stężenia  zanieczyszczeń  w powietrzu  wokół  emitorów  KRS,  generowane  ich  emisją,  odprowadzaną  w sposób
zorganizowany  do  powietrza,  są  jednym  z podstawowych  kryteriów  oceny  stopnia  uciążliwości  nowej  instalacji
dla otaczającego środowiska. W analizie rozprzestrzeniania substancji w powietrzu, przeprowadzonej w Raporcie, została
uwzględniona jednoczesna praca następujących źródeł emisji:

 blok gazowo-parowy – normalna praca, generująca najwyższe emisje;
 cztery kotły stacjonarne;
 pięć kotłów mobilnych.

Obliczenia  wielkości  stężeń  badanych  zanieczyszczeń  w powietrzu,  generowanych  pracą  KRS,  zostały  wykonane
dla wielkości emisji wynikających z zapisów konkluzji BAT oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 marca
2018r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania
lub współspalania odpadów (T.j.: Dz.U. 2019 r., poz.1806).

Takie podejście pokazuje maksymalne możliwe, wynikające z przepisów prawa, wielkości oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia, na jakość powietrza w obszarze potencjalnego oddziaływania zakładu. Analizie poddane zostały cztery
zanieczyszczenia pod kątem spełnienia standardów jakości powietrza.

Obliczenia wykonano dla następujących podokresów pracy instalcji:

podokres 1 – praca instalacji, objętej niniejszym wnioskiem, wszystkie kotły  z istniejącym Blokiem gazowo-parowym
(warunki normalnej pracy – spalaie gazu ziemnego);

podokres II – praca kotłów stacjonarnych w warunkach normalnych z istniejącym Blokiem gazowo-parowym;

podokres III – praca samego Bloku gazowo-parowego.

W analizie rozprzestrzeniania pominięto pracę w sytuacji awaryjnej, gdy w przypadku braku dostaw gazu pracować będą
wyłącznie kotły mobilne opalane olejem opałowym. Będą to sytuacje sporadyczne i nie będą wówczas pracować kotły
stacjonarne oraz blok gazowo-parowy.

Wyniki obliczeń wskazują, iż jedynie dla: tlenków azotu jako NO2, dwutlenku siarki, wymagane było wykonanie pełnego
zakresu  obliczeń,  co  oznacza,  że  poziomy ich  stężeń  w powietrzu  nie  spełniają  warunku  wynikającego  z metodyki
obliczeń  określonej  w rozp.  MŚ z dnia 26 stycznia 2010 r.  w sprawie wartości  odniesienia dla niektórych substancji
w powietrzu (Dz.U. nr 16, poz.87):

Smm≤0,1xD1,

gdzie:

Smm – najwyższe ze stężeń maksymalnych substancji w powietrzu

D1 –wartość odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalny poziom substancji w powietrzu, uśrednione dla jednej
godziny, czyli  są wyższe  od 10% wartości  odniesienia lub dopuszczalnego poziomu substancji  w powietrzu,  ale  nie
powodują ich przekraczania.

Prognozuje  się,  że  w przypadku  pozostałych  zanieczyszczeń,  ich  stężenia  w powietrzu,  w obszarze  potencjalnego
oddziaływania instalacji, będą niższe od 10% wartości odniesienia lub dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu
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uśrednionego dla jednej godziny. Obliczeń stężeń średniorocznych w pełnym zakresie wykonano również dla stężeń pyłu
PM2,5, który nie posiada wartości odniesienia dla stężeń maksymalnych jednogodzinych.

W  oparciu  o uzyskane  wyniki  obliczeń  można  stwierdzić,  że  eksploatacja  KRS  będzie  gwarantować  dotrzymanie
dopuszczalnych  wartości  stężeń  zanieczyszczeń  w powietrzu  na  poziomie  terenu  oraz  na  wysokości  zabudowy
mieszkaniowej. Dotrzymywane będą zarówno obowiązujące w Polsce wartości poziomów odniesienia, jak i dopuszczalne
ze względu na zdrowie  ludzi  i ochronę roślin  poziomy stężeń  zanieczyszczeń  w powietrzu  oraz  standardy  i wartości
docelowe  obowiązujące  na  terenie  Unii  Europejskiej,  a także  wymagania  Światowej  Organizacji  Zdrowia  (WHO)
w zakresie jakości powietrza.

WPŁYW NA ŚRODOWISKO WODNE

W związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się wzrostu zapotrzebowania na wodę do celów
produkcyjnych i socjalno-bytowych w stosunku do obecnych wartości. Planowane przedsięwzięcie nie będzie związane
z eksploatacją  wód  podziemnych.  W  związku  z  realizacją  planowanego  przedsięwzięcia  nie  przewiduje  się
odprowadzania  ścieków  przemysłowych  i  wód  opadowo-roztopowych  bezpośrednio  do  wód  powierzchniowych.
Wszystkie ścieki powstające na terenie instalacji zostaną ujęte w szczelne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja KRS nie
spowoduje wzrostu oddziaływania na wody powierzchniowe.

WPŁYW NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI

Gospodarka  odpadami, jakie będą  powstawały w związku z eksploatacją  KRS, będzie prowadzona w sposób zgodny
z wymaganiami ustawy o odpadach, w sposób chroniący środowisko wodno – gruntowe. Zakłada się, że odpady, będą
w pierwszej  kolejności  przekazywane do odzysku, a jeżeli  będzie to technicznie lub ekonomicznie niemożliwe,  będą
przekazywane  do  unieszkodliwiania  w sposób  zgodny  z zasadami  ochrony  środowiska.  Zaprojektowane  rozwiązania
techniczno-technologiczne, będą zapobiegały przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego.

WPŁYW NA KLIMAT AKUSTYCZNY

Przeprowadzone obliczenia pokazują, że poziom hałasu A, jaki będzie przenikał z terenu zakładu po zabudowie KRS,
w warunkach  normalnej  pracy,  na  tereny  podlegające  ochronie  akustycznej  nie  będzie  przekraczał  wartości
dopuszczalnych.

Dobór  przegród  (ścian  nowoprojektowanych  budynków)  o odpowiedniej  izolacyjności  akustycznej  oraz  innych
zabezpieczeń  w postaci  wymaganych  obudów  dźwiękochłonno-izolacyjnych   oraz  tłumików  dla  urządzeń  HVAC,
kominów,  a przede  wszystkim  wymóg,  jaki  będzie  stawiany  dostawcom  urządzeń,  dotrzymania  maksymalnego
dopuszczalnego  poziomu  mocy  akustycznej  urządzenia  oraz  poziomu  ekspozycji  na  hałas  na  stanowisku  pracy
w wysokości 85 dB/8h, stanowią działania ograniczające emisję hałasu do środowiska.

W żadnym z określonych punktów recepcyjnych nie będzie występowało przekroczenie dopuszczalnego
poziomu hałasu określonego dla terenów podlegających ochronie akustycznej, łącznie – dla BGP i KRS.

WPŁYW NA ELEMENTY PRZYRODNICZE ŚRODOWISKA W OTOCZENIU PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

W przeprowadzonej  w Raporcie  analizie  wpływu planowanego  przedsięwzięcia  na  otaczające  środowisko pokazano,
że nowa  instalacja  nie  będzie  negatywnie  oddziaływać  na  pobliskie  obszary  NATURA  2000,  ani  inne  elementy
przyrodnicze  środowiska,  zarówno  w fazie  budowy,  jak  i eksploatacji.  Wynika  to  z  lokalizacji  przedsięwzięcia  oraz
niewielkich oddziaływań związanych z rodzajem zastosowanego paliwa – gazu ziemnego.

Tabela 1 Przewidywane oddziaływanie na obszary chronione
L.p. Rodzaj obszaru chronionego Opis oddziaływania
1. Obszary Natura 2000 Brak oddziaływania
2. Parki Narodowe Brak oddziaływania
3. Rezerwaty Brak oddziaływania
4. Parki Krajobrazowe Brak oddziaływania
5. Obszary Chronionego Krajobrazu Brak oddziaływania
6. Zespoły Przyrodniczo-Krajobrazowe Brak oddziaływania
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L.p. Rodzaj obszaru chronionego Opis oddziaływania
7. Inne obszary chronione Brak oddziaływania

WPŁYW NA ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO LUDZI

Prognozuje  się,  że  nowa instalacja,  z racji  ograniczonej  do  wymaganej  standardami  emisji  zanieczyszczeń  gazowo-
pyłowych do powietrza oraz wielkości stężeń w powietrzu takich zanieczyszczeń jak dwutlenek siarki, dwutlenek azotu,
czy pył zawieszony, nie przyczyni się do pogorszenia stanu zdrowia mieszkańców zamieszkujących obszar potencjalnego
oddziaływania  zakładu.  W ramach  planowanego  przedsięwzięcia  zostaną  zastosowane  rozwiązania  i zabezpieczenia,
umożliwiające  dotrzymywanie  obowiązujących  norm emisji  zanieczyszczeń  do  środowiska  oraz  standardów  jakości
środowiska. Dopuszczalne ze względu na ochronę zdrowia ludzi stężenia poszczególnych, emitowanych ze źródeł emisji,
zanieczyszczeń  w powietrzu  nie  będą  przekraczane  w całym  okresie  eksploatacji  KRS. W związku  z eksploatacją
instalacji  nie  będą  przekraczane,  na  terenach  podlegających  ochronie  akustycznej,  standardy  jakości  środowiska.
Dopuszczalne poziomy hałasu nie będą przekraczane w całym okresie jej eksploatacji. Na podstawie przeprowadzonej
oceny wpływu KRS na klimat akustyczny można stwierdzić,  że nie ulegnie on pogorszeniu w stopniu powodującym
dyskomfort  ludzi  zamieszkujących  najbliższe  budynki  mieszkalne.  Odpady  oraz  ścieki,  wytwarzane  w trakcie
eksploatacji instalacji, również nie będą miały wpływu na zdrowie mieszkańców zamieszkujących obszar potencjalnego
oddziaływania nowego zakładu.

Eksploatacja nowej instalacji będzie prowadzona zgodnie z wymaganiami przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny
pracy  oraz  obowiązującymi  na terenie  zakładu  instrukcjami  ogólnymi  i stanowiskowymi.  W nowej  instalacji  będzie
funkcjonował  system  zarządzania  bezpieczeństwem  pracy.  W związku  z tym,  w trakcie  eksploatacji  instalacji  będą
dotrzymywane wszystkie wymagania określone w normach i przepisach prawa. Firma zapewni pracownikom bezpieczne
i zdrowe środowisko pracy.

WPŁYW NA KLIMAT

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia będzie związana z emisją zanieczyszczeń gazowo – pyłowych do powietrza, w tym
gazów cieplarnianych i ich prekursorów (tj.  substancji, które również przyczyniają się do tworzenia gazów cieplarnianych,
takich, jak tlenki azotu NOx, dwutlenek siarki). Konsekwencją zastosowania instalacji o wysokiej sprawności wytwarzania
energii będzie ograniczona, w stosunku np. do instalacji spalania węgla, emisja ww. zanieczyszczeń, tym samym niższy będzie
potencjalny wpływ na klimat w porównaniu z tego typu instalacjami. Emisja gazów cieplarnianych zarówno w trakcie budowy,
jak i likwidacji instalacji, będzie w głównej mierze spowodowana pracą silników pojazdów oraz transportem materiałów i
surowców na plac budowy lub z placu budowy do miejsca dalszego zagospodarowania. Działania te będą prowadzone w sposób
ograniczający emisję zanieczyszczeń gazowo-pyłowych do powietrza, a w tym także emisje gazów cieplarnianych. Zapewnione
będzie stosowanie sprzętu mechanicznego będącego w dobrym stanie technicznym, emisja spalin z maszyn budowlanych i
samochodów będzie minimalizowana poprzez wyłączanie silników w trakcie postoju bądź załadunku.

Skala  przedsięwzięcia,  jakim  jest  KRS  jest  mała,  aby  w znaczący  sposób  wpływać  na  klimat  globalny.  Instalacje
energetycznego spalania paliw są źródłem emisji CO2, uważanego za główny powód zmian klimatycznych, w przypadku
analizowanej instalacji nie będą to jednak wielkości mogące wpływać na zmianę klimatu.

MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWYCH, AWARII NATURALNYCH

W przeprowadzonej w Raporcie analizie wykazano, że KRS nie będzie należała do kategorii zakładów o zwiększonym
ryzyku awarii przemysłowej ze względu na ilości magazynowanych substancji niebezpiecznych.

KRS zostanie  zaprojektowana  zgodnie  z  zasadami  wiedzy  technicznej,  stosując  się  jednocześnie  do  wymagań  Unii
Europejskiej, co będzie minimalizowało ryzyko wystąpienia katastrofy przemysłowej.

Ryzyko  wystąpienia  awarii  naturalnej  będzie  minimalizowane  poprzez  zastosowanie  określonych  rozwiązań
projektowych w postaci min. instalacji odgromowych, utrzymywanie obiektów w należytym stanie technicznym itd.

PROPOZYCJE MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
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Monitoring  planowanego  przedsięwzięcia  będzie  prowadzony  zgodnie  z wymaganiami  przepisów wykonawczych  do
ustawy Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne i Ustawy o odpadach oraz wymogami wynikającymi z Konkluzji BAT.
Monitoring ten będzie  prowadzony przez  cały  okres  eksploatacji  instalacji  i będzie  obejmował  monitoring wielkości
emitowanych  do środowiska  zanieczyszczeń  (substancji  i energii)  oraz  monitoring  parametrów  technicznych,  ilości
zużywanych materiałów, surowców i paliw.

Nowa  instalacja  –  stacjonarna  część  KRS -  będzie  wyposażona  w automatyczny  monitoring  emisji  zanieczyszczeń
powietrza. W sposób ciągły będą prowadzone pomiary stężenia dwutlenku siarki, azotu, pyłu, tlenku węgla,  zawartości
tlenu w spalinach oraz pomiary prędkości przepływu spalin lub ciśnienie dynamiczne spalin, pomiary temperatury spalin,
pomiary ciśnienia spalin.
Pomiary emisji zanieczyszczeń gazowo-pyłowych do powietrza z mobilnej części KRS będą prowadzone okresowo.

Monitoring gospodarki odpadami będzie obejmował prowadzenie ewidencji  rodzajów wytwarzanych odpadów, ilości
wytwarzanych odpadów poszczególnych rodzajów oraz sposobów postępowania z odpadami.

Raz na dwa lata będą także prowadzone pomiary emisji hałasu do środowiska.

WSKAZANIE KONIECZNOŚCI USTANOWIENIA OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA

Zgodnie  z art.  135  Ustawy  z dnia  27  kwietnia  2001  r.  Prawo  ochrony  środowiska  (J.  t.:  Dz.  U.  2020  poz.  1219)
w odniesieniu do nowych instalacji energetycznego spalania paliw nie mają zastosowania przepisy o tworzeniu obszaru
ograniczonego użytkowania. W przeprowadzonej w niniejszym Raporcie analizie wpływu planowanego przedsięwzięcia
nie zostało  wykazane  ponadnormatywne  oddziaływanie  nowej  instalacji  na środowisko  na  żaden  z elementów
otaczającego środowiska.

ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH

Praktyka wskazuje, że realizacja każdego przedsięwzięcia może być powodem lokalnych konfliktów społecznych. Mogą
one  wystąpić  zwłaszcza  w przypadku  naruszenia  interesów  osób  trzecich,  zamieszkałych  w zasięgu  oddziaływań
spowodowanych  funkcjonowaniem obiektów przemysłowych  albo pracami  wykonywanymi  na  jej  terenie.  Powodem
konfliktów mogą być odczuwalne emisje zanieczyszczeń do powietrza,  hałas, czy też niekorzystna zmiana krajobrazu
oraz, kojarzony z przedsięwzięciem, nadmierny ruch na drogach.

Teren przewidziany pod zabudowę KRS jest wolny od cennych przyrodniczo gatunków flory i fauny. Teren nie jest
objęty ochroną przyrody lub krajobrazu. Nie podlega również ochronie w programie Natura 2000.
Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie związana z naruszeniem prawa własności gruntów, co mogłoby być
powodem wystąpienia konfliktów społecznych.

Wszystkie  działania,  jakie  będzie  podejmował  Wnioskodawca  zarówno  na  etapie  realizacji,  jak  i  eksploatacji
planowanego przedsięwzięcia, powinny prowadzić do uniknięcia konfliktów z lokalną społecznością.
Wnioskodawca  na  każdym  etapie  realizacji  projektu  będzie  dążył  do  maksymalnego  ograniczenia  możliwości
występowania konfliktów społecznych.
Przedsięwzięcie  zostało  tak  zaprojektowane,  aby  w  trakcie  jego  eksploatacji  nie  były  przekraczane  obowiązujące
standardy jakości środowiska.

WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIK LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY

Rozwiązania techniczno – technologiczne, jakie zostaną zastosowane w związku z realizacją KRS.

Zatem zaproponowana technologia nie stanowiła trudności w przygotowaniu Raportu.

Trudności,  jakie  napotkano  w trakcie  opracowywania  raportu  dotyczyły  np.  oszacowania  ilości  odpadów  na  etapie
realizacji i likwidacji planowanego przedsięwzięcia. W związku z tym, podane w Raporcie ilości odpadów z fazy budowy
stanowią wielkości szacunkowe.

FAZA LIKWIDACJI

Ocena  oddziaływania  na  środowisko,  przeprowadzona  w niniejszym  Raporcie,  uwzględnia  również  oddziaływania
związane z etapem likwidacji instalacji  w przyszłości.  Na etapie likwidacji przedsięwzięcia będą zachowane wymogi
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz przestrzegane będą wymogi ochrony środowiska, szczególnie z zakresu gospodarki
odpadami.  W trakcie  demontażu  urządzeń  technicznych  i obiektów  budowlanych  będą  powstawały  znaczne  ilości
odpadów  –  głównie  gruzu,  złomu,  fragmentów  izolacji,  odpadów  tworzyw  sztucznych  i drewna,  które  będą
wykorzystywane  gospodarczo  lub unieszkodliwiane.  Proces  demontażu  poszczególnych  urządzeń  będzie  wymagał
szczególnej  ostrożności  ze względu  na możliwość  skażenia  gruntów,  przy  likwidacji  urządzeń  gospodarki  olejowej,
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gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Przed demontażem wszelkie urządzenia oraz sieci dostawcze będą opróżnione,
a wszelkie osady i odpadowe substancje chemiczne będą usunięte z terenu zakładu oraz poddane utylizacji bezpiecznej
dla środowiska  (neutralizacja  chemiczna,  degradacja  termiczna).  Przebieg  procesu  likwidacji  będzie  monitorowany
i dokumentowany, jako że według polskich przepisów odpowiedzialność za zanieczyszczenia środowiska, które mogą się
ujawnić po likwidacji obiektu ponosi operator instalacji. Po likwidacji obiektu teren zostanie poddany rekultywacji przez
wykonanie niwelacji,  ewentualnej  wymianie wierzchniej  warstwy gruntu, zabezpieczeniu przed erozją przez obsianie
trawą i obsadzenie odpowiednią roślinnością.

ŹRÓDŁA INFORMACJI

Wykaz wszystkich materiałów, w oparciu, o jakie został wykonany niniejszy Raport, został zamieszczony w rozdziale
1.8. Raportu.
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1.WSTĘP

1.1 INSTYTUCJE WDRAŻAJĄCE

Inwestorem planowanego przedsięwzięcia pod nazwą:

„Program Inwestycyjny PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków Zadanie
II – Budowa kotłów rezerwowo-szczytowych (KRS)”

jest PGE Energia Ciepła S.A.Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków.

1.2 TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Polska energetyka opiera się w ok. 90% na węglu kamiennym i brunatnym. W przyszłości  paliwa te będą w dalszym
ciągu najistotniejszym elementem w strukturze paliw pierwotnych, wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej,
jednakże  poza  nimi  pojawią  się  również  inne,  takie,  jak  gaz  ziemny,  czy  energia  jądrowa.  W większym  stopniu
wykorzystywane będą Odnawialne Źródła Energii  (OZE),  co wprost wynika z wymagań dyrektyw Unii Europejskiej
(UE).  Zużycie  węgla  kamiennego  i brunatnego  będzie  się  stopniowo  zmniejszało,  jednakże  do  roku  2030  węgiel
pozostanie paliwem podstawowym. Wykorzystanie gazu ziemnego oraz produktów naftowych zwiększy się w sposób
istotny w odniesieniu do całego kraju. W dokumencie Polska Strategia Rozwoju Kraju 2020 wskazuje się, jako istotne
zagadnienie, wykorzystanie zasobów surowców nieodnawialnych.

Elektrociepłownia w Lublinie, w dzielnicy Wrotków (Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków), wchodząca w skład
Grupy Kapitałowej  PGE (Polska Grupa Energetyczna  S.A.),  stanowi największe źródło energii  elektrycznej  i  ciepła
na Lubelszczyźnie. Elektrociepłownia została uruchomiona w 1976 roku.

Obecnie w zakładzie są eksploatowane następujące urządzenia wytwórcze:
 kotły wodne WP-70 nr 1 i 2, opalane węglem kamiennym;
 kotły wodne WP-120 nr 3 i 4, opalane węglem kamiennym;
 blok gazowo-parowy (BGP), opalany gazem ziemnym.

Elektrociepłownia pokrywa ok. 65% potrzeb cieplnych miejskiej sieci ciepłwoniczej Lublina. Ilość produkowanej energii
elektrycznej zapewnia zasilanie dla całej aglomeracji lubelskiej. Oddział dysponuje obecnie osiągalną mocą elektryczną
wysokości 231MWe oraz osiągalną mocą cieplną 627MWt.
Nominalna  moc cieplna  instalacji  spalania  paliw,  w skład  której  wchodzą  ww.  kotły, rozumiana,  jako  ilość  energii
wprowadzonej w paliwie do instalacji w jednostce czasu przy nominalnym obciążeniu wynosi 1013,9MW. Podstawową
jednostką  wytwórczą  jest  BGP,  kotły  wodne  są  jednostkami  rezerwowo-szczytowymi.  Pełnią  one  również  funkcję
urządzeń  rezerwowych  w  zakresie  podstawowych  i  ponadpodstawowych  potrzeb  cieplnych  na wypadek
niedyspozycyjności  BGP. Energia  elektryczna  w  urządzeniach  wytwórczych  BGP  jest  wytwarzana  w skojarzeniu
z wytwarzaniem ciepła.  Roczna produkcja energii elektrycznej wynosi od 950 GWh przy pracy BGP w okresie sezonu
grzewczego do 1600 GWh przy całorocznej pracy BGP. Roczna produkcja ciepła jest uzależniona od zapotrzebowania
miejskiej sieci ciepłowniczej i w ostatnich latach kształtuje się na poziomie 3 000 000 GJ.

Dla kotłów WP-120 i WP-70 Inwestor uzyskał, na mocy Art. 33 dyrektywy IED, derogację 17 500h. Oznacza to, że  czas
ich użytkowania w okresie od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2023r., nie może przekroczyć 17 500 godzin
oraz, że obowiązują dla nich standardy emisyjne, jak w Pozwoleniu zintegrowanym (PZ) ważnym w dniu 31 grudnia
2015r.  Inwestor  planuje,  że  wszystkie  kotły  węglowe,  po  wykorzystaniu  limitu  17 500h,  zostaną  trwale  wyłączone
z eksploatacji.

Miejski system ciepłowniczy (msc) Lublina jest systemem typu promieniowego, zasilanym z dwóch głównych źródeł
ciepła:

 Elektrociepłownia Lublin Wrotków
 Elektrociepłownia Megatem.

Źródła  te  zasilają  system ciepłowniczy  podzielony  na  rejony  zasilania  z  możliwością  kształtowania  wielkości  tych
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rejonów w zależności  od potrzeb.  Regulacja zapotrzebowania  na ciepło w systemie ciepłowniczym prowadzona jest
zarówno po stronie systemu (w węzłach cieplnych),  jak i w źródłach ciepła.  Jest  to regulacja ilościowo jakościowa.
Oprócz  regulacji  ilości  wyprowadzanego  do  msc  ciepła  za  pomocą temperatury  wody sieciowej  na  zasilaniu   oraz
strumienia wody sieciowej, istotne są również inne parametry takie, jak ciśnienie wody sieciowej na zasilaniu i powrocie
oraz ciśnienie dyspozycyjne,  zdefiniowane jako różnica ciśnień zasilania i powrotu. Ciśnienie na zasilaniu nie może
przekroczyć maksymalnej wartości ze względu na ciśnienie dopuszczalne różnych urządzeń zainstalowanych w sieci,
natomiast minimalna wartość ciśnienia powrotnego zabezpiecza najwyższe i najbardziej  odległe odbiory ciepła przed
wrzeniem wody sieciowej.  Ciśnienie dyspozycyjne powiązane jest  również ze średnim strumieniem wody sieciowej.
Parametry wody sieciowej stanowią również wielkości wykorzystywane do doboru parametrów urządzeń wody sieciowej
takich jak pompy, armatura i inne.

W ramach Programu Inwestycyjnego w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków będzie
realizowane Zadanie II – Budowa kotłów rezerwowo – szczytowych (KRS).

Kotłownia  rezerwowo-  szczytowa  będzie  wyposażona  w  kotły  wodne  typu  płomienicowo-płomieniówkowego
o sumarycznej mocy cieplnej ok. 190MWt. Kotłownia będzie rozdzielona na część stacjonarną, składającą się z 4 kotłów
gazowych  wraz  z kompletnym wyposażeniem,  znajdującym się  w dedykowanym budynku oraz  5 kotłów mobilnych
gazowo-olejowych,  kontenerowych,  zlokalizowanych  na wydzielonym betonowym placu,  w pobliżu  budynku kotłów
stacjonarnych.

Źródła te będą zapewniały pokrycie wymaganej  mocy grzewczej w okresie szczytowym dla sieci ciepłowniczej ECL.
Kotły będą miały za zadanie przejęcie funkcji kotłów węglowych, które, ze względu na derogację 17 500 godzin, zostaną
trwale  wyłączone  z  eksploatacji  do  dnia  31  grudnia  2023r.  Zaopatrzenie  nowych  kotłów  w  gaz  ziemny  będzie
realizowane z istniejącego gazociągu przesyłowego. Zaopatrzenie w paliwo olejowe (awaryjne) będzie się odbywało z
istniejącego zbiornika oleju.

Przewidywany wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko:
 w fazie budowy i eksploatacji ograniczone będzie do terenu, do którego Inwestor posiada tytuł prawny;
 rozmiar  przedsięwzięcia  i  jego lokalizacja nie spowodują zmian w istniejącym krajobrazie terenów

otaczających ECL;
 nie  zostaną  ograniczone  możliwości  korzystania  z  wody,  kanalizacji,  energii  elektrycznej  i  ciepła,

a także środków  łączności  oraz  możliwości  dostępu  do  dróg  publicznych,  wykorzystywana  będzie
istniejąca infrastruktura;

 w związku z trwałym wyłączeniem wszystkich kotłów węglowych z eksploatacji  i  wybudowaniem
instalacji spalania paliw o sumarycznej niższej mocy w paliwie, opalanej paliwem gazowym o znacznie
niższej  emisyjności,  nastąpi  ograniczenie  emisji  zanieczyszczeń  gazowo-pyłowych  do powietrza  z
terenu zakładu;

 gospodarka  odpadami,  powstającymi  w  wyniku  eksploatacji  planowanego  przedsięwzięcia,  będzie
prowadzona  zgodnie  z wymogami  ochrony  środowiska,  wyeliminowane  zostanie  wytwarzanie
odpadów paleniskowych;

 planowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na obszary ochrony przyrody objęte programem
NATURA 2000 ani inne, chronione na podstawie przepisów polskiego prawa ochrony środowiska;

 emisja  hałasu  z  terenu  ECL po zrealizowaniu  planowanego  przedsięwzięcia  nie będzie  wyższa  od
poziomów dopuszczalnych; przewiduje się, że może ulec ograniczeniu w stosunku do obecnego stanu,
ze  względu  na  trwałe  wyłączenie  z  eksploatacji   kotłów  węglowych  wraz  z  urządzeniami
towarzyszącymi;

 zużycie wody na potrzeby  ECL po zrealizowaniu planowanego przedsięwzięcia nie będzie wyższe od
dotychczasowego,  ze względu  na  trwałe  wyłączenie  z  eksploatacji  wszystkich  kotłów  wodnych,
węglowych o wyższej mocy, niż planowana KRS.

Generalnie w porównaniu ze spalaniem węgla kamiennego (likwidowane kotły wodne), spalanie gazu ziemnego w kotle
charakteryzuje się:

 znacznie mniejszymi emisjami zanieczyszczeń gazowo-pyłowych do powietrza oraz niższą emisją CO2;
 brakiem odpadów paleniskowych;
 brakiem konieczności stosowania dodatkowych urządzeń, czy instalacji oczyszczania spalin;
 brakiem konieczności zabudowy układu nawęglania kotła, magazynowania określonego zapasu węgla na terenie

zakładu.

W  kontekście  przeprowadzonej  analizy  wpływu  planowanego  przedsięwzięcia  na  środowisko  można
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stwierdzić, że nie będzie ono w znaczący sposób wpływać na otaczające środowisko,  w tym na zdrowie
ludzi, ale może się przyczynić do jego poprawy, gdyż z założenia jest przedsięwzięciem proekologicznym,
opartym  głównie  o spalanie  gazu  ziemnego,  paliwa  „mniej  emisyjnego”.  W  związku  z  trwałym
wyłączeniem z eksploatacji  kotłów  węglowych  o łącznej  mocy  cieplnej,  rozumianej,  jako  ilość energii
wprowadzonej  w  paliwie  do  instalacji  w jednostce  czasu  przy  nominalnym  obciążeniu  wynoszącej
526,2MW, na terenie ECL zostaną wybudowane kotły o sumarycznej mocy cieplnej ok.190MW t. Zatem moc
cieplna zakładu ulegnie ograniczeniu o ok. 336MWt. Emisja zanieczyszczeń powietrza oraz emisja CO2 z
terenu zakładu do otaczającego środowiska ulegnie znacznemu ograniczeniu.

W  dokumencie  Narodowy  Program  Rozwoju  Gospodarki  Niskoemisyjnej  jako  główny  cel  wskazuje  się  rozwój
gospodarki  niskoemisyjnej,  przy  zapewnieniu  zrównoważonego  rozwoju  kraju.  Obniżenie  emisyjności  sektora
energetycznego jest jednym z kroków w stronę osiągnięcia założonego celu. Jako konkretne działania mające wpływ na
realizację założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, wymienione są między innymi czyste
technologie  węglowe,  do  których  można  zaliczyć  KRS  oraz  wdrażanie  technologii  charakteryzujących  się  wysoką
efektywnością energetyczną.

Realizacja  KRS  wpisuje  się  w długoterminowe  wizje  rozwoju  zarówno  Polski,  jak  i Unii  Europejskiej.
Podstawowymi zaletami tej instalacji są:

 sprawna i przyjazna środowisku konwersja gazu ziemnego w ciepło,
 wysoka efektywność energetyczna,
 niska emisja zanieczyszczeń,
 wykorzystanie dostępnych w kraju zasobów paliwa.

Na wszystkie ww. uwarunkowania nakładają się wciąż zmieniające się wymagania ochrony środowiska. Zaostrzające się
standardy  ochrony  środowiska  sprawiają,  że  energetyka  europejska  przechodzi  okres  transformacji.  Główny  nurt
rozwojowy  stanowią  źródła  wytwarzania  energii  elektrycznej  oparte  o odnawialne  zasoby  środowiska,  a wśród
technologii wykorzystujących paliwa kopalne dużą popularnością cieszą się rozwiązania wykorzystujące gaz ziemny.

1.3 PRZEDMIOT  I CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedmiotem  planowanego  przedsięwzięcia  jest  Kotłownia  Rezerwowo-Szczytowa  (KRS),  wyposażona  w  kotły
o sumarycznej mocy cieplnej, rozumianej, jako ilość energii wprowadzonej w paliwie do instalacji w jednostce czasu
przy nominalnym obciążeniu tych instalacji, wynoszącej ok.190MW. 

Celem przedsięwzięcia jest wytwarzanie ciepła na potrzeby zasilania miejskiej sieci ciepłowniczej przy jak najmniejszym
oddziaływaniu  na środowisko,  poprzez  zastosowanie  najlepszych  dostępnych  technik  (BAT)  i zgodnie  z wymogami
ustawy – Prawo ochorny środowiska oraz aktów wykonawczych, Konkluzji BAT, dyrektywy IED i dyrektywy MCP.

1.4 Organy właściwe

Realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko podlega w Polsce procedurze postępowania
administracyjnego, uregulowanego ustawami:

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (J.t.: Dz. U. 2020 poz.1219),
 Ustawa  z dnia  3  października  2008  r.  o udostępnianiu  informacji  o środowisku  i jego  ochronie,  udziale

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (J.t. Dz. U. 2019, poz. 1712),
 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (J.t.: Dz. U. 2020 poz.293), 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (J.t.: Dz. U. 2020 poz.1333)

oraz  aktami  wykonawczymi  do  tych  ustaw.  Uzgadnianie  przedsięwzięć  wymagających  przeprowadzenia  oceny
oddziaływania na środowisko z mocy przepisów prawa wymaga przeprowadzenia konsultacji społecznych. Ww. ustawy
szczegółowo  opisują  proces  konsultacji.  Proces  oceny  oddziaływania  na  środowisko  rozpoczyna  się  w momencie,
w którym wnioskodawca przedsięwzięcia przystępuje do uzgodnienia z właściwymi organami zakresu oceny i zakresu
raportu z tej  oceny.  Obejmuje fazę  uzgadniania  i wydawania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach.  W Polsce
organami właściwymi do wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są:

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska,
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 Wójt, Burmistrz lub Prezydent miasta,
 Starosta powiatowy,
 Dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem KRS na terenie ECL.

Zgodnie  z ww.  przepisami,  organem  właściwym  do  wydania  decyzji  o środowiskowych  uwarunkowaniach  dla
planowanego przedsięwzięcia, ze względu na jego lokalizację, jest Prezydent Miasta Lublin.

1.5 KATEGORIA PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach planowanego przedsięwzięcia zostaną zrealizowane:

 4  kotły  gazowe  płomienicowo-płomieniówkowe  wraz  z  kompletnym  wyposażeniem,  znajdującym  się
w dedykowanym budynku;

 5 kotłów gazowo-olejowych mobilnych, kontenerowych,  zlokalizowanych na wydzielonym betonowym placu,
w pobliżu budynku kotłów stacjonarnych.

Planowane  przedsięwzięcie  –  KRS  -  należy  -  w rozumieniu  ustawy  z dnia  3 października  2008  r.  o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (J.t.: Dz. U. 2020 poz. 283), do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko, dla których ocena oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu z tej oceny nie są wymagane z mocy
prawa.

Kategoria przedsięwzięcia została określona przepisem:

§ 3 ust. 1 pkt 4) elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie lub inne instalacje do spalania paliw w rozumieniu § 2
pkt 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla  niektórych
rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów z  wyłączeniem odpadów
niebędących biomasą w rozumieniu § 2 pkt 1 tego rozporządzenia, w celu wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej,
inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt  3,  o mocy cieplnej  rozumianej  jako ilość energii  wprowadzonej w paliwie do
instalacji w jednostce czasu przy nominalnym obciążeniu tych instalacji, nie mniejszej niż 25 MW, a przy stosowaniu
paliwa stałego – nie mniejszej niż 10 MW;

Moc cieplna instalacji spalania paliw – KRS, rozumiana, jako ilość energii wprowadzanej w paliwie do
źródła spalania paliw, instalacji albo urządzenia, w jednostce czasu, będzie wynosiła ok. 190MW.

Biorąc pod uwagę cel, któremu ma służyć KRS – zastąpienie istniejących kotłów wodnych węglowych kotłami wodnymi
gazowymi – przedsięwzięcie to można zaliczyć do kategorii:

- §     3 ust. 2 pkt. 1:   „Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się również
przedsięwzięcia  polegające  na  rozbudowie,  przebudowie lub  montażu  realizowanego  lub  zrealizowanego
przedsięwzięcia wymienionego w § 2 ust. 1 i niespełniające kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1;

Obecnie sumaryczna moc w paliwie instalacji spalania paliw ECL wynosi 1013,9MWt. Po zrealizowaniu planowanego
przedsięwzięcia sumaryczna moc w paliwie instalacji spalania paliw będzie wynosiła ok.677,7MWt.

1.5.1. ZAKRES  RAPORTU

Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko obejmuje swoim zakresem KRS.

Niniejszy Raport został wykonany zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (J.t.  Dz.  U. 2020 poz. 283) oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w Postanowieniu
Prezydenta Miasta Lublin z dnia 08.07.2020r., znak OŚ-OD-I.6220.54.2020 (zał. nr 1 do Raportu), w którym została
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stwierdzona konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego na terenie PGE Energia
Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków przedsięwzięcia.

1.6  ODNIESIENIE DO CELÓW ŚRODOWISKOWYCH  WYNIKAJĄCYCH

Z DOKUMENTÓW  STRATEGICZNYCH ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA

REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

System dokumentów strategicznych w Polsce przedstawia się następująco:

Rysunek 1 System dokumentów strategicznych

Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku (PEP2040) -projekt

Celem  polityki  energetycznej  państwa  jest  bezpieczeństwo  energetyczne,  przy  zapewnieniu konkurencyjności
gospodarki,  efektywności  energetycznej  i  zmniejszenia  oddziaływania  sektora  energii  na  środowisko,
przy  optymalnym  wykorzystaniu  własnych  zasobów  energetycznych.  Za  globalną  miarę  realizacji  celu
PEP2040 zostały przyjęte następujące wskaźniki:

 60% udział węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej w 2030 r.;
 21% udział OZE w finalnym zużyciu energii brutto w 2030 r.;
 wdrożenie energetyki jądrowej w 2033 r.;
 ograniczenie emisji CO2 o 30% do 2030 r. (w stosunku do 1988 r.);
 wzrost efektywności energetycznej o 23% do 2030 r. (w stosunku do prognoz energii pierwotnej z 2007r.)
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Planowane przedsięwzięcie „wpisuje się” w wyznaczone w PEP2040 cele strategiczne polityki energetycznej państwa
poprzez:

 wytwarzanie energii w oparciu o wykorzystanie gazu ziemnego;
 ograniczanie emisji CO2;
 zastosowanie sprawnej konwersji gazu ziemnego w ciepło.

Krajowy  plan  na  rzecz  energii  i  klimatu  na  lata  2021-2030  wyznacza  następujące  cele  klimatyczno-
energetyczne na 2030 r.:

 - 7% redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych systemem ETS w porównaniu do poziomu
w roku 2005,

 21-23% udziału OZE w finalnym zużyciu  energii  brutto (cel  23% będzie  możliwy do osiągnięcia w sytuacji
przyznania  Polsce  dodatkowych  środków  unijnych,  w  tym  przeznaczonych  na  sprawiedliwą  transformację),
uwzględniając:

- 14% udziału OZE w transporcie
- roczny wzrost udziału OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie o 1,1 pkt. proc. średniorocznie,

 wzrost efektywności energetycznej o 23% w porównaniu z prognozami PRIMES2007,
 redukcję do 56-60% udziału węgla w produkcji energii elektrycznej.

KRS „wpisuje się” w wyznaczone cele polityczno - klimatyczne poprzez:

 ograniczenie emisji CO2 z zakładu
 zastosowanie sprawnej konwersji gazu w ciepło.

Polityka Ekologiczna Państwa 2030

Głównym celem PEP2030 jest rozwój potencjału środowiska na rzecz obywateli i przedsiębiorców.

Najważniejszymi zadaniami PEP w perspektywie 2030 są:

 żadna z form działalności człowieka nie może powodować trwałego pogarszania stanu zasobów przyrodniczych;
 proces rozwoju kraju będzie monitorowany za pomocą odpowiednich wskaźników umożliwiających ocenę takich

aspektów jak: poprawa jakości wody i powietrza, ograniczenie wpływu na zmiany klimatu oraz stan zachowania
pełnego składu gatunkowego rodzimej fauny i flory;

 ze  szczególną  intensywnością  realizowane będą działania  mające  na celu  poprawę jakości  powietrza  poprzez
ograniczenie niskiej emisji;

 istotnym  elementem  z  punktu  widzenia  zrównoważonego  rozwoju  jest  wdrożenie  nowoczesnego  systemu
zarządzania zasobami wodnymi i ryzykiem powodziowym;

 podejmowanie działań na rzecz stopniowego przechodzenia z systemu polegającego na składowaniu odpadów
na system wspierający przetworzenie i odzysk surowców oraz energetyczne wykorzystanie odpadów.

KRS zostanie tak zaprojektowana, że spełnione będą wymagania określone w Projekcie Polityki Ekologicznej Państwa
do 2030r. Spełnione zostaną również wymagania konkluzji BAT w zakresie poszczególnych komponentów środowiska,
wynikające z Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017r. ustanawiającej konkluzje dotyczące
najlepszych  dostępnych  technik  (zwane  dalej:  Konkluzje  BAT)  w odniesieniu  do  dużych  obiektów  energetycznego
spalania, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz. Urz. UE L 212 z 2017 r., s. 1).

Strategiczny  plan  adaptacji  dla  sektorów  i obszarów  wrażliwych  na  zmiany  klimatu  do  roku  2020
z perspektywą do roku 2030 (Ministerstwo Środowiska, Warszawa, październik 2013r.) 
Kierunek działań 1.3 – dostosowanie sektora energetycznego do zmian klimatu.
KRS zostanie  tak  zaprojektowana,  że  obecne  oraz  przewidywane  zmiany  klimatu  nie  będą  miały  na  nią  istotnego
wpływu.
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Strategia bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspektywa do 2020r.(uchwała Rady Ministrów
z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia Strategii  „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko –
perspektywa do 2020r.”)

Strategia BEiŚ obejmuje dwa istotne obszary: energetykę i środowisko, wskazując m.in. kluczowe reformy i niezbędne
działania,  które  powinny  zostać  podjęte  w perspektywie  2020r.  Kwestią  zasadniczą  dla  jakości  życia  ludzi
i funkcjonowania  gospodarki  są  stabilne,  niczym  niezakłócone  dostawy  energii.  Celem  strategii  jest  zapewnienie
wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz stworzenie warunków
do  zrównoważonego  rozwoju  nowoczesnego  sektora  energetycznego,  zdolnego  zapewnić  Polsce  bezpieczeństwo
energetyczne  oraz  konkurencyjną  i efektywną  gospodarkę.  Cele i działania  zaplanowane  w BEiŚ są zgodne z celami
Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju do roku 2030 oraz z celami strategii Europa 2020.

Obszary synergii energetyki i środowiska, określone w BEiŚ:

 ograniczanie oddziaływania energetyki na środowisko;
 wspieranie i promocja nowych technologii;
 rozwój energetyki na obszarach podmiejskich i wiejskich;
 wzrost znaczenia OZE i energetyki jądrowej;
 wielofunkcyjna gospodarka leśna;
 racjonalne gospodarowanie wodami, odpadami i zasobami kopalin;
 poprawa jakości powietrza;
 promowanie zachowań ekologicznych;
 uporządkowanie zarządzania przestrzenią. 

KRS „wpisuje się” w cele i działania BEiŚ, a tym samym w cele Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju do roku 2030
oraz cele strategii Europa 2020 w kontekście celów środowiskowych.

KRS zostanie tak zaprojektowana, że będzie eksploatowana w sposób ograniczający jej wpływ na otaczające środowisko:

 emisja zanieczyszczeń gazowo-pyłowych do powietrza będzie na poziomie wynikającym z wymogów  Decyzji
Wykonawczej Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych
dostępnych technik (zwane dalej: Konkluzje BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania
zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz. Urz. UE L 212 z 2017 r., s. 1);

 stężenia zanieczyszczeń w powietrzu nie będą powodować przekraczania dopuszczalnych poziomów substancji
w powietrzu, które są określone w rozp. Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r.  w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1031) oraz w rozp. Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia
2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87). 

 woda na potrzeby nowej instalacji będzie pobierana z istniejącej zakładowej sieci wodociągowej;
 powstające  w instalacji  odpady  będą  przekazywane  do  miejsc  ich  odzysku,  a w przypadku  braku  możliwości

odzysku  będą  przekazywane  do  unieszkodliwiania  z zachowaniem  zabezpieczenia  przed  przedostawaniem się
zanieczyszczeń do wód powierzchniowych, podziemnych i powietrza;

 gaz ziemny będzie spalany w wysokosprawnych urządzeniach  – kotłach  gazowych,  co pozwoli  na  efektywne
korzystanie z zasobów środowiska.

KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU

Koncepcja  Przestrzennego  Zagospodarowania  Kraju  2030  (KPZK  2030)  stanowi  najważniejszy  krajowy  dokument
strategiczny  dotyczący  zagospodarowania  przestrzennego  kraju.  Dokument  został  przyjęty  Uchwałą  nr  239  Rady
Ministrów w dniu 13 grudnia 2011r. (Monitor Polski 2012, poz. 252).

Z ochroną środowiska związane są następujące cele i działania (kształtowanie struktur przestrzennych wspierających
osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski):

AKTUALIZACJA „PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY LUBELSKIEJ ZE WZGLĘDU NA PRZEKROCZENIA POZIOMU

DOPUSZCZALNEGO PYŁU ZAWIESZONEGO PM10 Z UWZGLĘDNIENIEM PYŁU PM2,5”

Zgodnie z ww. dokumentem głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza są dla pyłu zawieszonego PM10,
pyłu zawieszonego PM2,5 oraz benzo(a)pirenu:

 niepełne spalanie paliw stałych (węgla i drewna). Niepełne spalanie zachodzi przy niskich temperaturach spalania
oraz niskiej sprawności kotłów – w piecach o niskiej sprawności;
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 reakcje  spalania  przebiegające  w  ruchomych  lub  stacjonarnych  silnikach  spalinowych  napędzanych  olejem
napędowym – środki transportu;

 spalanie  odpadów  –  występuje  bardzo  duża  emisja  benzo(a)pirenu  przy  spalaniu  odpadów  w  kotłach
indywidualnych (w domach) oraz w sposób niezorganizowany (ogniska), znacznie mniejsza jest emisja ze spalarni
odpadów;

 przemysł koksowniczy - produkcja koksu;
 pożary lasów;
 palenie tytoniu;
 wszelkie procesy rozkładu termicznego związków organicznych przebiegające przy niewystarczającej ilości tlenu.

W odniesieniu do większości  substancji  zanieczyszczających,  emisja punktowa nie jest  główną przyczyną wysokich
stężeń zanieczyszczeń w powietrzu. Szacuje się1, że udział źródeł przemysłowych stanowi 5% emisji krajowej.

Program  zakłada  podjęcie  m.in.  działań  kierunkowych,  którymi  są  wszelkie  działania,  będące  przykładami  dobrej
praktyki w zagospodarowaniu przestrzennym, działalności gospodarczej oraz życiu codziennym społeczeństwa, które w
miarę  możliwości  technicznych  i  ekonomicznych  powinny  być  wdrażane  do  praktyki.  Wdrożenie  ich  spowoduje
obniżenie emisji pyłu zawieszonego PM10 oraz pyłu zawiezionego PM2,5. Działania kierunkowe są to działania ciągłe,
które powinny być realizowane przez władze samorządowe, poszczególne zakłady przemysłowe i usługowe, spółdzielnie
i wspólnoty mieszkaniowe zlokalizowane na terenie strefy oraz przez mieszkańców strefy.

1. W  zakresie  ograniczania  emisji  powierzchniowej  (niskiej,  rozproszonej  emisji  komunalno-bytowej  i
technologicznej) – przedsiębiorstwa energetyczne, jednostki samorządu terytorialnego, mieszkańcy:

 nawiązanie współpracy przez samorządy z dostawcami ciepła sieciowego, paliw gazowych,
 rozbudowa centralnych systemów zaopatrywania w energię cieplną,
 rozbudowa sieci gazowej,
 zmiana (jeżeli jest stosowane) paliwa stałego na inne o mniejszej zawartości popiołu lub zastosowanie energii

elektrycznej, względnie indywidualnych źródeł energii odnawialnej,
 niestosowanie do ogrzewania pomieszczeń mułów, flotów, mokrego drewna,
 zmniejszanie  zapotrzebowania  na  energię  cieplną  poprzez  ograniczanie  strat  ciepła  –  termomodernizacja

budynków,
 ograniczanie emisji z niskich rozproszonych źródeł technologicznych,
 zmiana  technologii  i  surowców  stosowanych  w  rzemiośle,  usługach  i  drobnej  wytwórczości  wpływająca

na ograniczanie emisji pyłów zawieszonych,
 regularne czyszczenie kominów przy spalaniu paliw stałych.

2. W zakresie ograniczania emisji z istotnych źródeł punktowych – energetyczne spalanie paliw – przedsiębiorstwa
energetyczne:

 ograniczenie  emisji  benzo(a)pirenu  w  pyle  poprzez  optymalne  sterowanie  procesem  spalania  i  podnoszenie
sprawności procesu produkcji energii,

 zmiana paliwa na inne, o mniejszej zawartości zanieczyszczeń,
 stosowanie  wysokoefektywnych  technik  ochrony  atmosfery  gwarantujących  zmniejszenie  emisji  substancji

do powietrza,
 stopniowe  dostosowywanie  instalacji  do  wymogów  emisyjnych  zawartych  w  Dyrektywie

2010/75/UE (IED),
 stosowanie odnawialnych źródeł energii,
 zmniejszenie strat przesyłu energii.

3. W zakresie ograniczania emisji z istotnych źródeł punktowych – źródła technologiczne – zakłady przemysłowe:

 stosowanie  wysokoefektywnych  technik  ochrony  atmosfery  gwarantujących  zmniejszenie  emisji  substancji
do powietrza,

 optymalizacja procesów produkcji w celu ograniczenia emisji substancji do powietrza,
 zmiana  technologii  produkcji  prowadząca  do  zmniejszenia  emisji  pyłów,  stopniowe

wprowadzanie BAT,
 stopniowe  dostosowywanie  instalacji  do  wymogów  emisyjnych  zawartych  w  Dyrektywie

2010/75/UE (IED),

1) Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020 
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 podejmowanie  działań  ograniczających  do  minimum ryzyko  wystąpienia  awarii  urządzeń  ochrony  atmosfery
(ze szczególnym uwzględnieniem dużych obiektów przemysłowych), a także ich skutków poprzez utrzymywanie
urządzeń w dobrym stanie technicznym.

4. W zakresie planowania przestrzennego - jednostki samorządu terytorialnego:

 uwzględnianie  w studiach  uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego  oraz  w miejscowych
planach  zagospodarowania  przestrzennego  sposobów  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu  umożliwiających
ograniczenie emisji pyłów poprzez działania polegające na:

 wprowadzaniu  zieleni  ochronnej  i  urządzonej  oraz  niekubaturowe  zagospodarowanie  przestrzeni  publicznych
miast (place, skwery),

 zachowaniu istniejących terenów zieleni i wolnych od zabudowy celem lepszego przewietrzania miast,
 ustalaniu  sposobu  zaopatrzenia  w  ciepło  z  zaleceniem  instalowania  ogrzewania  niskoemisyjnego  w  nowo

planowanej zabudowie,
 zalecanie  podłączania  nowych  obiektów  do  sieci  ciepłowniczej  w  rejonach  objętych  centralnym  systemem

ciepłowniczym,
 modernizowaniu układu komunikacyjnego celem przeniesienia ruchu poza ścisłe centra miast,
 reorganizacji układu komunikacyjnego oraz wprowadzeniu stref ograniczających ruch samochodowy w ścisłych

centrach miast,
 zapewnieniu  obsługi  transportem  zbiorowym  na  etapie  tworzenia  planów  miejscowych  i  wydawania  decyzji

o warunkach zabudowy,
 w decyzjach środowiskowych dla budowy i przebudowy dróg:

 zalecenie stosowania wzdłuż ciągów komunikacyjnych pasów zieleni w pasach drogowych (z roślin o dużych
zdolnościach fitoremediacyjnych) oraz późniejszego dbania o ich dobry stan jakościowy

 zalecenie  stosowania  ekranów  akustycznych  pochłaniających  typu  „zielona  ściana”  zamiast  najczęściej
stosowanych ekranów odbijających,

 planowanie rozbudowy miast w sposób zapobiegający zbytniemu „rozlewaniu się miast”.

5. Uwzględnianie przez podmioty podlegające ustawie o zamówieniach publicznych:

 kryteriów efektywności  energetycznej  w  definiowaniu  wymagań  dotyczących  zakupów produktów (np.  klasa
efektywności energetycznej, niskie zużycie paliwa, itp.),

 kryteriów efektywności  energetycznej w ramach zakupów usług (np. stosowania zabezpieczeń przed pyleniem
w czasie robót budowlanych, segregacji odpadów itp.).

W ramach realizacji programu ochrony powietrza, dla strefy lubelskiej zaproponowano następujące 
zadania dla podmiotów korzystających ze środowiska:

1. Realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności:

 dotrzymywanie standardów emisyjnych,
 wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniach,
 stosowanie najlepszych dostępnych technik (BAT).

2. Dodatkowe zadania dla zakładów przemysłowych w ramach realizacji programu ochrony powietrza:

 wdrażanie nowoczesnych technologii, przyjaznych środowisku,
 wdrażanie na szerszą skalę systemów zarządzania środowiskiem (np. ISO 14 000) w zakładach,
 ograniczanie emisji niezorganizowanej poprzez m.in.: hermetyzację procesów technologicznych, utrzymywanie

porządku na terenie zakładu,
 sukcesywna modernizacja układów i ciągów technologicznych celem ograniczania emisji z zakładów.

CELE I PRIORYTETY POLITYKI EKOLOGICZNEJ WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Celem strategicznym polityki ekologicznej województwa lubelskiego, podobnie jak polityki ekologicznej państwa, jest
zapewnienie  bezpieczeństwa  ekologicznego  województwa  (mieszkańców,  zasobów  przyrodniczych  i infrastruktury
społecznej) oraz harmonizacja rozwoju gospodarczego i społecznego z ochroną walorów środowiskowych. Cel ten będzie
realizowany między innymi, poprzez:

 zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii,
 dalszą poprawę jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego.
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Wymienione cele są zgodne z „Polityką ekologiczną państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata
2011-2014”. W ten sposób realizacja polityki ekologicznej województwa lubelskiego wpisywać się będzie w osiąganie
celów polityki państwa.

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria, zostały  sformułowane, między innymi, następujące wojewódzkie priorytety 
ekologiczne:

 1. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody: racjonalne korzystanie 
z zasobów kopalin.

 2. Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii
 3. Dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, w tym, między innymi:

Jakość powietrza
 redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym emisji gazów cieplarnianych ze wszystkich

sektorów  gospodarki,  a  zwłaszcza  z  zakładów  energetycznego  spalania  paliw  (poprzez
modernizacje istniejących technologii i wprowadzanie nowych, nowoczesnych urządzeń), a także
z indywidualnego ogrzewania mieszkań (poprzez korzystanie z ekologicznych nośników energii i podłączanie
obiektów do scentralizowanych źródeł ciepła),

Planowane przedsięwzięcie będzie się wpisywać w osiąganie celów polityki ekologicznej województwa lubelskiego oraz
polityki państwa.

Planowane przedsięwzięcie wpisuje się w działania przewidziane dla źródeł punktowych pochodzących z przemysłu.

Obecnie  na  obszarze,  na  którym  przewiduje  się  realizację  przedsięwzięcia,  standardy  jakości  powietrza  nie  są
przekraczane. W sytuacji, gdy standard jakiegokolwiek zanieczyszczenia jest przekroczony , zgodnie z zapisami art. 225
ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, na obszarze,  na którym zostały przekroczone standardy jakości powietrza,
wyznaczonym w ocenie poziomów substancji w powietrzu, o której mowa w art.89, przeprowadzonej przez Głównego
Inspektora Ochrony Środowiska,  wydanie  pozwolenia  na wprowadzanie  do powietrza  substancji,  dla  której  standard
jakości powietrza został przekroczony, z nowo budowanej instalacji lub zmienianej w sposób istotny, jest możliwe, jeżeli
zostanie  zapewniona  odpowiednia  redukcja  ilości  tej  substancji  wprowadzanej  do  powietrza  z  innych  instalacji
usytuowanych  na  obszarze  gminy,  w której  planowana  jest  budowa nowej  instalacji  lub  dokonanie  istotnej  zmiany
instalacji.

Prognozowana emisja pyłu z  ECL będzie niższa o ok. 2 tony w stosunku do stanu istniejącego. Zatem
zostanie spełniony wymóg (art.225 ustawy – prawo ochrony środowiska) o co najmniej 30% większej
redukcji emisji pyłu (emisja pyłu z KRS powiększona o 30% będzie wynosić 0,5837Mg).

RAMOWA DYREKTYWA WODNA
Ramowa  Dyrektywa  Wodna  dalej  RDW  (Dyrektywa  2000/60/WE  Parlamentu  Europejskiego  i Rady  z dnia  23
października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej) zobowiązuje wszystkie
państwa członkowskie do podjęcia działań na rzecz ochrony śródlądowych wód powierzchniowych, wód przejściowych,
wód przybrzeżnych oraz wód podziemnych. Jej celem jest osiągnięcie do 2015 r., a w uzasadnionych przypadkach do
2021 lub 2027 r., dobrego stanu wód i ekosystemów od nich zależnych. Zapisy PGW opracowywane są na podstawie
szeregu  dokumentów  planistycznych  wskazanych  w  RDW  i  ustawie  Prawo  wodne,  które  również  są  poddawane
przeglądowi i cyklicznej (6-cio letniej) aktualizacji.

I cykl planistyczny (2004-2009)
W Polsce, plany gospodarowania wodami po raz pierwszy zostały opracowane, zgodnie z wymogami RDW w 2009 r.
i przyjęte uchwałą Rady Ministrów 22 lutego 2011 r. Pierwsze PGW zostały opracowane dla 10 obszarów dorzeczy, tj.
dla Odry, Wisły, Dniestru, Dunaju, Jarftu, Łaby, Niemna, Pregoły, Świeżej, Ücker.

II cykl planistyczny (2010-2015)
Na  podstawie  realizowanych  prac  planistycznych  w  II  cyklu  planistycznym,  w  2014  r.  rozpoczęły  się  prace  nad
aktualizacją PGW. Projekty dokumentów zostały poddane procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
zgodnie  ustawą  z  dnia  3  października  2008  r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353, z póź.
zm.). Podlegały także półrocznym konsultacjom społecznym (od listopada 2014 r. do czerwca 2015 r.).
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Aktualizacje PGW zostały przyjęte przez Radę Ministrów w formie rozporządzeń 18 października 2016 r.
i podobnie jak w I cyklu planistycznym zostały opracowane dla 10 (tych samych) obszarów dorzeczy.
APGW obowiązują do czasu przyjęcia II PGW, a więc do grudnia 2022 r.

Planowane  przedsięwzięcie  nie  podlega  ocenie  pod kątem wpływu na  realizację  celów środowiskowych dla JCWP,
określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U.2016 poz. 1911) oraz ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (J.t.: Dz.U. 2020
poz. 310), gdyż powstające ścieki nie będą odprowadzane bezpośrednio do wód powierzchniowych, natomiast:

 zgodnie  Ustawą Prawo wodne-  celem środowiskowym,  jest  ochrona  oraz  poprawa jej  stanu ekologicznego
i stanu  chemicznego,  tak  aby  osiągnąć  co  najmniej  dobry  stan  ekologiczny  i  dobry  stan  chemiczny  wód
powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego;

 zgodnie z aPGW na obszarze dorzecza Wisły, celem środowiskowym jest:
- dobry stan ekologiczny;
- dobry stan chemiczny.

Planowane przedsięwzięcie nie podlega ocenie wpływu na realizację celów środowiskowych, wyznaczonych dla JCWPd
określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U.2016 poz. 1911) oraz ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (J.t.: Dz.U. 2018
poz. 2268, z póź.  zm.),  .),  gdyż powstające ścieki  nie będą odprowadzane bezpośrednio do wód powierzchniowych,
natomiast:

 zgodnie Ustawą Prawo wodne celem środowiskowym dla jednolitych części wód podziemnych jest:
 zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń;
 zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;
 ich  ochrona  i  podejmowanie  działań  naprawczych,  a  także  zapewnianie  równowagi  między  poborem  a

zasilaniem tych wód tak, aby osiągnąć ich dobry stan.

 zgodnie z aPGW celem środowiskowym dla JCWPd jest dobry stan ilościowy i chemiczny.

ZMNIEJSZENIE OBCIĄŻENIA ŚRODOWISKA POWODOWANEGO EMISJAMI ZANIECZYSZCZEŃ DO WÓD, ATMOSFERY I GLEBY.

Zmniejszenie  obciążenia  środowiska  powodowanego  emisjami  zanieczyszczeń  do  wód,  powietrza  i gleby  zostanie
osiągnięte poprzez projektowane działania, opisane w rozdziale 10 Raportu.

Program Ochrony Środowiska Województwa Lubelskiego na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku
2023
Realizacja  zadań  wynikających  z APR  jest  zgodna  z następującymi  celami  i kierunkami  działań  w ramach
projektowanego POŚ Województwa Lubelskiego:
Obszar Interwencji: I. Ochrona klimatu i jakości powietrza
Cel: Poprawa jakości powietrza do osiągnięcia poziomów wymaganych przepisami prawa,  spełnianie standardów
emisyjnych z instalacji oraz promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii
Kierunki działań:

 zmniejszenie  emisji  gazów  cieplarnianych  i innych  zanieczyszczeń  emitowanych  do  powietrza  m.in.  poprzez
przejście na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach;

 rozwój i modernizacja zbiorowych systemów ciepłowniczych;
 rozwój  i modernizacja  transportu  zbiorowego  w kierunku  transportu  przyjaznego  dla  środowiska;  wspieranie

ekologicznych form transportu - budowa ścieżek rowerowych;
 termomodernizacja;
 rozbudowa energooszczędnych systemów oświetlenia budynków i dróg publicznych;
 modernizacja/wymiana indywidulanych źródeł ciepła.

OBSZAR INTERWENCJI:  II.  ZAGROŻENIA HAŁASEM PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU PROGRAMU

REWITALIZACJI DLA LUBLINA 2017 -2023

Cel:  Zmniejszenie  zagrożenia  mieszkańców  województwa  ponadnormatywnym  hałasem,  zwłaszcza
emitowanym przez środki transportu drogowego
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Kierunki działań:

 ochrona przed hałasem,
 zmniejszenie hałasu.

Obiekty i urządzenia,  jakie będą  wchodziły  w skład instalacji  KRS,  zostaną  wyposażone w stosowne zabezpieczenia
akustyczne.  Hałas  generowany  pracą  instalacji  KRS nie  będzie  powodował  przekroczeń  poziomów dopuszczalnych
na terenach podlegających ochronie akustycznej zlokalizowanych wokół zakładu.

OBSZAR INTERWENCJI: IV. GOSPODAROWANIE WODAMI

Cel: Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych województwa

Zapewnienie skutecznej ochrony przed powodzią i suszą.

Kierunki działań:

 gospodarowanie wodami dla ochrony przed: powodzią, suszą i deficytem wody; zwiększenie retencji wodnej,
 ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi,
 optymalizacja zużycia wody.

OBSZAR INTERWENCJI: V. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

Cel: Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych województwa

Kierunki działań:

 rozbudowa infrastruktury oczyszczania ścieków, w tym realizacja programów sanitacji w zabudowie rozproszonej.

OBSZAR INTERWENCJI: VIII. GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW

Cel:  Racjonalne  gospodarowanie  odpadami,  zwiększenie  udziału  odzysku,  oraz  wyeliminowanie  praktyk
nielegalnego składowania odpadów

Kierunki działań:

 budowa infrastruktury do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Oddziaływanie KRS na otaczające środowisko w kontekście gospodarowania zasobami wodnymi, utrzymania dobrego
stanu wód powierzchniowych i podziemnych województwa oraz racjonalne gospodarowanie odpadami zostało opisane
powyżej.

OBSZAR INTERWENCJI: IX. ZASOBY PRZYRODNICZE

Cel: Zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej województwa

Kierunki działań:

 ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów, w tym m.in.: przywrócenie/ utrzymanie właściwego
stanu  ochrony  siedlisk  przyrodniczych  i gatunków  fauny  i flory  w ramach  sieci  Natura  2000;  ochrona  form
ochrony przyrody i innych obszarów cennych przyrodniczo;

 stworzenie warunków ochrony korytarzy ekologicznych i przeciwdziałanie fragmentacji przestrzeni przyrodniczej,
 ochrona krajobrazu,
 tworzenie zielonej infrastruktury

Emisje substancji i energii, generowane w trakcie eksploatacji KRS, nie będą miały negatywnego wpływu na otaczającą
przyrodę,  w tym  florę,  faunę,  siedliska  i obszary  chronione,  w tym  sieć  NATURA 2000.  Stan  siedlisk  i siedlisk
przyrodniczych  na  obszarach  NATURA  2000  nie  ulegnie  w wyniku  eksploatacji  tego  przedsięwzięcia  pogorszeniu.
W przeprowadzonych  obliczeniach  rozprzestrzeniania  zanieczyszczeń  w powietrzu  wykazano,  że  prognozowane
średnioroczne  poziomy  stężeń  zanieczyszczeń  będą  bardzo  małe. Oddziaływania  związane  z emisją  hałasu,
wytwarzaniem odpadów, czy ścieków z instalacji nie będą stanowiły zagrożenia dla siedlisk i siedlisk przyrodniczych na
obszarach NATURA 2000.

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2022 LUBLIN, 2016 R.
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Powstające w obiektach przemysłowych na terenie województwa lubelskiego odpady są z reguły zbierane selektywnie,
w zależności  od  dalszego postępowania  z  nimi.  Sposób zbierania,  wymagania  stawiane  pojemnikom oraz  miejscom
magazynowania odpadów regulowane są zapisami odpowiednich aktów prawnych. Odpady powstające w działalności
gospodarczej, wytwórca odpadów:
1. Odzyskuje lub unieszkodliwia.
2. Przekazuje na podstawie jednorazowego zlecenia lub umowy innemu podmiotowi uprawnionemu do:

 zbierania i transportu odpadów;
 odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Przekazanie odpadów uprawnionym podmiotom odbywa się w trybie:
 zlecenia,
 wyboru na podstawie konkursu ofert,
 rozstrzygnięcia przetargu publicznego.

W zależności od wewnętrznych ustaleń wytwórcy odpadów możliwe jest:
 zawieranie wielu umów z różnymi firmami uprawnionymi do odbioru odpadów;
 zawieranie jednej umowy z jednym odbiorcą na podstawie tzw. umowy o kompleksowym odbiorze odpadów.

Transport  odpadów  powstających  w  zakładach  przemysłowych  z  ich  miejsc  wytwarzania  do  miejsc  ich  odzysku
lub unieszkodliwiania realizowany jest z wykorzystaniem środków transportu, będących w gestii:

 wytwórców odpadów,
 właścicieli instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania,
 specjalistycznych firm transportowych.

Sposób transportu odpadów jest ściśle uzależniony od rodzaju odpadów i regulowany jest przez odpowiednie przepisy, w
tym ADR (Dz.U.  2015 poz.  882) oraz  rozp.  MŚ z dnia 7 października  2016r.  w sprawie  szczegółowych wymagań
dla transportu odpadów (Dz.U. 2016 poz. 1742).

Eksploatacja  KRS będzie  związana  z  wytwarzaniem  odpadów.  Będą  to  jednak  odpady  z  działalności  pomocniczej,
obejmującej  działalność  remontową  i  warsztatową,  z  robót  budowlano-montażowych  obiektów  budowlanych
i infrastruktury  drogowej.  W  związku  z  trwałym  wyłączeniem  z  eksploatacji  węglowej  części  zakładu,  nie  będą
powstawały na terenie ECL odpady paleniskowe. Gospodarka odpadami będzie prowadzona w nawiązaniu do wymogów
określonych w Planie Gospodarki Odpadami dla województwa lubelskiego.

1.7 ODNIESIENIE DO ZAPISÓW MPZP

Działka ECL jest położona w VI rejonie planistycznym, obecnie nieobjętym MPZP. W rejonie tym nie występują tereny
górnicze, czy zagrożone osuwaniem się mas ziemnych, a tereny szczególnego zagrożenia powodzią (tak jak te o spadkach
powyżej 15%) są wyłączone z zabudowy. Zgodnie z Uchwałą Nr 283/VIII/2019 rady Miasta Lublin z dnia 1 lipca 2019r.
w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin, jest to teren
położony na terenach infrastruktury - Elektrociepłownia.

Działka ECL graniczy:
 od strony północy, w odległości ok. 200m z zabudową produkcyjno – usługową;
 od strony północy, w odległości ok. 600m z zabudową mieszkaniową wielorodzinną i zamieszkania zbiorowego;
 od strony wschodniej, w odległości ok. 100m, z zabudową produkcyjno-usługową;
 od  strony  wschodniej  znajduje  się  również  teren  szpitali  w  miastach  oraz  teren  zabudowy  mieszkaniowej

wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, w odległości ok. 500m;
 od strony zachodniej, w odległości ok. 200m, z zabudową produkcyjno-usługową;
 od  strony  zachodniej  graniczy  również,  w  odległości  ok.  700m,  z  zabudową  mieszkaniową  wielorodzinną

i zamieszkania zbiorowego.

Ujęcia wód podziemnych

W elektrociepłowni jest wykorzystywana na potrzeby socjalno-bytowe i inne woda podziemna z zakładowego ujęcia,
w skład którego wchodzą dwie studnie głębinowe, zlokalizowane na terenie zakładu oraz jedna studnia przy Magazynie
Abramowice. Studnie są eksploatowane w oparciu o pozwolenia wodnoprawne.

Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje wzrostu poboru wody na potrzeby socjalno-bytowe i inne zakładu. Zgodnie
z informacjami zamieszczonymi w stosownych rozdziałach Raportu, przy prawidłowej pracy ciągów technologicznych
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i prawidłowym stanie urządzeń i instalacji wchodzących w skład planowanego przedsięwzięcia, zagrożenie wystąpienia
awarii  przemysłowej,  wskutek  której  mogłoby  dojść  do  zanieczyszczenia  wód  ujęcia,  praktycznie  nie  występuje.
Zabezpieczenia  przed  powstawaniem stanów awaryjnych,  ich sygnalizację  i przeciwdziałania  obejmują projektowane
instalacje  technologiczne,  a  szczegółowo  specyfikują  instrukcje  obsługi,  remonotowo-konserwacyjne  i  dokumentację
techniczno-ruchową od dostawców.

W  celu  wyeliminowania  możliwości  występowania  sytuacji  awaryjnych  na  terenie  planowanego  przedsięwzięcia
stosowane będą następujące rozwiązania:

 system sprawdzania szczelności układów,
 system szczelności rurociągów,
 systemy kontroli podstawowych parametrów tj. ciśnienia, temperatury,
 armaturę  odcinającą,  służącą  do  szybkiego  i  skutecznego  odcięcia  poszczególnych  odcinków  przesyłu

substancji.

Pozostałe ujęcia wód podziemnych, zlokalizowane w granicach administracyjnych Lublina: „Prawiedniki”, „Dąbrowa”,
„Dziesiąta”,  „Sławinek”,  „Centralna”,  „Piastowskie”,  „Bursaki”  oraz  „Felin”  są  zlokalizowane  poza  terenem  ECL.
Realizacja planowanego przedsięwzięcia na terenie zakładu nie będzie miała wpływu na te ujęcia.

Lokalizacja ECL w odniesieniu do terenów/obiektów wrażliwych (tereny  zabudowy mieszkaniowej,  tereny szpitali  i
domów opieki społecznej, budynki mieszkalne, budynki związane ze stałym pobytem dzieci i  młodzieży, ujęcia wód
podziemnych, została pokazana w załącznikach,  na mapach pochodzących z Uchwały Nr 283/VIII/2019 rady Miasta
Lublin z dnia 1 lipca 2019r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Lublin.

W  wyznaczonym,  zgodnie  z  Art.74.1  ustawy  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale
społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  (Dz.U.2020  poz.  283),
100 metrowym obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, nie występują ww.  tereny/obiekty wrażliwe.

RUCHY MASOWE ZIEMI

Dla  terenów,  na  których  wystąpiły  ruchy  masowe  ziemi  oraz  dla  terenów  zagrożonych  ruchami  masowymi  ziemi
mogącymi  spowodować  albo  powodującymi  bezpośrednie  zagrożenie  dla  życia  ludzi,  infrastruktury  technicznej  lub
komunikacyjnej  prowadzi  się  obserwacje,  tzw.  monitoring.  Działka ECL jest  położona w VI rejonie planistycznym,
obecnie nieobjętym MPZP. W rejonie tym nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

1.8 OPIS METOD PROGNOZOWANIA

W  Raporcie  o oddziaływaniu  planowanego  przedsięwzięcia  na  środowisko  został  opisany  przebieg  procesu  oceny
oddziaływania  na  środowisko,  zapoczątkowanego  przygotowaniem  wniosku  o uzyskanie  Decyzji  o środowiskowych
uwarunkowaniach. Zostały opisane również działania podjęte przez Wnioskodawcę w okresie poprzedzającym złożenie
wniosku o wydanie decyzji administracyjnej, obejmujące instytucjonalne konsultacje w zakresie uzgodnienia realizacji
planowanego  przedsięwzięcia,  określenia  niezbędnego  zakresu  badania  wpływu planowanej  instalacji  na  środowisko
i w związku  z tym,  określenie  jakości  domen  środowiska,  które  będą  objęte  prawdopodobnie  znaczącymi
oddziaływaniami, badania tych wpływów, wybór środków unikania, zmniejszania lub zapobiegania ryzyku związanemu
z przewidywanymi efektami, które to przedsięwzięcie spowoduje w środowisku oraz niezbędnego monitorowania tych
efektów podczas  budowy i eksploatacji.  Oceny przeprowadzono  na podstawie  badań  modelowych (hałas,  emisje  do
powietrza,  wpływ  ścieków  na  jakość  wód  odbiornika),  badań  bilansowych  (zużycie  materiałów,  surowców,  paliw
i energii) oraz badań wykonanych przez inne podmioty w rejonie planowanego przedsięwzięcia.

Procedura  oceny  oddziaływania  na  środowisko,  przyjęta  w ramach  przygotowania  tego  przedsięwzięcia,  uwzględnia
wymagania  określone  w przepisach  prawa  polskiego  i dyrektywy  europejskiej  w sprawie  ocen  oddziaływania
na środowisko. Proces oceny oddziaływania na środowisko jest uregulowany przepisami prawa polskiego i przepisami
wspólnotowymi  oraz  przepisami  proceduralnymi,  które  nie  obowiązują,  jako  prawo,  stanowią  jednak  gwarancję
właściwego postępowania.

Raport  o oddziaływaniu  na  środowisko  przedsięwzięcia  został  wykonany  w oparciu  o założenia  techniczne
i technologiczne zawarte w dokumentach wyszczególnionych w rozdziale 1.8.7.
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Generalny wykonawca i jego podwykonawcy we wszystkich stadiach działalności projektowej, fabrykacji materiałów,
urządzeń i wyposażenia, transportu, składowania, robót budowlano-montażowych, prób odbiorowych i rozruchach, będą
zobowiązani do przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów, norm i innych aktów normatywnych dotyczących
rozwiązań  projektowych,  konstrukcji  urządzeń,  zabezpieczeń  przeciwpożarowych,  bhp,  ochrony środowiska  i innych
stosownych dokumentów.

W zakresie określenia większości wpływów na środowisko zastosowano zasadę prognozowania wynikowego opierając
się  na  dostępnych  materiałach  literaturowych,  danych  zawartych  w rozdziale  5  Raportu,  dokumentach  i innych
materiałach  będących  w posiadaniu  Wnioskodawcy  i BSPiR  Energoprojekt  –  Katowice  S.A.  oraz  opierając  się  na
obliczeniach modelujących zjawiska, jakie będą zachodzić w trakcie eksploatacji KRS i obliczeniach bilansowych.

1.8.1.W ZAKRESIE  OCHRONY  POWIETRZA

W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem przeprowadzone zostały obliczenia modelowe rozprzestrzeniania
zanieczyszczeń  w powietrzu  wokół  emitorów  KRS  oraz  istniejących  emitorów  elektrociepłowni.  Opis  metodyki
i algorytm obliczeń zostały zamieszczone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie
wartości  odniesienia  dla niektórych  substancji  w powietrzu  (Dz.U.2010  nr  16  poz.  87).  Referencyjna  metodyka
modelowania  poziomów  substancji  w powietrzu  jest  oparta  o równanie  Pasquilla.  Obliczenia  rozprzestrzeniania
zanieczyszczeń  w powietrzu  zostały  wykonane  przy użyciu  programu  komputerowego  o nazwie  OPERAT FB firmy
PROEKO.  W oparciu  o wyniki  obliczeń  modelowych  możliwa  była  ocena  skali  i zasięgu  rozprzestrzeniania  się
zanieczyszczeń gazowo-pyłowych w powietrzu wokół emitorów nowej instalacji.

1.8.2.W ZAKRESIE  OCHRONY  PRZED  HAŁASEM

W  zakresie  ochrony  przed  hałasem  zostały  przeprowadzone  obliczenia  modelowe,  uwzględniające  dane  o mocy
akustycznej źródeł,  poziomach hałasu wewnątrz budynków, izolacyjności  przegród,  ekranowania i tłumienia dźwięku
w przestrzeni. Zakres obliczeń obejmował urządzenia – dominujące źródła hałasu, jakie zostały rozmieszczone na planie
zagospodarowania terenu KRS. Obliczenia modelowe zostały wykonane z wykorzystaniem programu SoundPlan ver. 7.4.
Oprogramowanie to stanowi czołówkę rozwiązań programistycznych związanych z modelowaniem akustycznym. Pracuje
zgodnie  z Rozporządzeniem  Ministra  Środowiska  z dnia  30  października  2014  r.  w sprawie  wymagań  w zakresie
prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody  (Dz.U. 2019 poz. 2286) obowiązującą
prawnie normą PN-EN ISO 9613-2 -  Tłumienie dźwięku podczas propagacji  w przestrzeni  otwartej.  Ogólna metoda
obliczenia. Program jest przeznaczony do obliczeń oceny zagrożenia hałasem terenów sąsiadujących ze źródłami hałasu
przemysłowego.  Umożliwia  on wyznaczanie  poziomów  dźwięku  A w środowisku  w poszczególnych  węzłach  siatki
obliczeniowej,  która  została  oparta  o układ  współrzędnych  prostokątnych  kartezjańskich.  Algorytm  działania  tego
programu opiera się na następujących zasadach:

 dla źródeł  hałasu  typu budynek przyjmuje  się  poziomy dźwięku A wewnątrz  pomieszczeń,  w odległości  1 m
od poszczególnych  ścian  i stropów  lub  traktowania  poszczególnych  elewacji,  jako  źródeł  powierzchniowych
i określenia poziomu mocy akustycznej przypadającej na metr kwadratowy zewnętrznej powierzchni, obliczenia
poziomu  wewnętrznego  na  podstawie  modułu  SoundPlan  Indoor  Noise,  który  pozwala  na  obliczenie
wewnętrznego  poziomu  ciśnienia  akustycznego  1  m  od  ścian  zewnętrznych  na  podstawie  poziomów  mocy
akustycznych wewnętrznych źródeł hałasu i parametrów akustycznych charakteryzujące pomieszczenie zgodnie
z normą VDI 3760.

 dla  pozostałych  źródeł  hałasu  przyjmuje  się  poziomy  mocy  akustycznych  tych  źródeł;  w przypadku  źródeł
liniowych – poziomu mocy akustycznej na metr bieżący długości.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku (J.t. Dz. U. 2014 poz. 112) przy wyznaczaniu równoważnych poziomów dźwięku stosuje się następujące
przedziały czasu odniesienia:

 dla pory dnia – 8 najmniej korzystnych godzin dnia,
 dla pory nocy   – 1 najmniej korzystną godzinę nocy.

W  oparciu  o wyniki  obliczeń  modelowych  możliwa  była  ocena  skali  i zasięgu  rozprzestrzeniania  się  hałasu
w środowisku,  a dane  zawarte  w modelu  posłużyły,  jako  baza  do  oceny  oddziaływania  i konieczności  zastosowania
rozwiązań ograniczających emisję hałasu z instalacji do otaczającego środowiska.

S t r o n a  46 | 207



 Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: 
„Program Inwestycyjny PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków. Zadanie II –

Budowa kotłów rezerwowo – szczytowych (KRS)”

1.8.3. W ZAKRESIE  GOSPODARKI  WODNO-ŚCIEKOWEJ
Zagadnienia gospodarki wodnościekowej przedstawiono opisowo, w oparciu o dane bilansowe zawarte w materiałach
technicznych.

1.8.4.W ZAKRESIE  GOSPODARKI  ODPADAMI

Zagadnienia  gospodarki  odpadami  przedstawiono  opisowo,  w oparciu  o dane  bilansowe  zawarte  w materiałach
technicznych.

1.8.5.W ZAKRESIE  OCHRONY  PRZYRODY

Stan  środowiska  w otoczeniu  instalacji  opisano  na  podstawie  najnowszych  danych  z monitorowania  środowiska,
uzyskanych między innymi z WIOŚ, (Raport o stanie środowiska w woj. lubelskim, 2017 r.).

1.8.6.ŹRÓDŁA  INFORMACJI  BĘDĄCE  PODSTAWĄ  SPORZĄDZENIA  RAPORTU

Raport został sporządzony z wykorzystaniem następujących materiałów:

 Studium Wykonalności "Programu inwestycyjnego Elektrociepłowni Lublin Wrotków", czerwiec 2019r.,

 KARTA  INFORMACYJNA  PRZEDSIĘWZIĘCIA:  Program  Inwestycyjny  PGE  Energia  Ciepła  S.A.
Oddział Elektrociepłownia  w  Lublinie  Wrotków Zadanie  II –  Budowa  Kotłowni  rezerwowo  –  szczytowej
(KRS), wrzesień 2019r.,

 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA
LUBLIN CZĘŚĆ I – UWARUNKOWANIA, lipiec 2019r.,

 PROGNOZA  ODDZIAŁYWANIA  NA  ŚRODOWISKO  PROGRAMU  OCHRONY  ŚRODOWISKA
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2020-2023 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2027, 2019r.

Raport został wykonany w oparciu o następujące akty prawne:
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219),
 Ustawa  z dnia  3  października  2008r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 poz.283),
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (J.t.: Dz. U. 2020 poz. 797),
 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (J.t.: Dz.U. 2020 poz. 310),
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (J.t.: Dz. U.  2020 poz. 1333),
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (J.t.: Dz. U.  2020 poz. 55),
 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (J.t.: Dz. U.  2020  poz. 282),
 Ustawa z dnia 13  kwietnia  2007 r.  o zapobieganiu  szkodom w środowisku i ich  naprawie  (J.t.:  Dz.  U.   2019

poz. 1862),
 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (J.t.: Dz. U.  2020 poz. 293),
 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z dnia 12  kwietnia  2002 r.  w sprawie  warunków technicznych,  jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.  2019 poz. 1065),
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401),
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 26 września 1997 r.  w sprawie ogólnych przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j.: Dz. U.  2003, nr 169, poz. 1650),
 Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z dnia  20  września  2001  r.  w sprawie  bezpieczeństwa  i higieny  pracy

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (J.t.:
Dz. U. 2018 poz. 583),
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 Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z dnia  30  października  2002  r.  w sprawie  minimalnych  wymagań
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy
(Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745),

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z dnia  23  czerwca  2003  r.  w sprawie  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,. poz. 1126),

 Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z dnia  10  września  2019  r.  w sprawie  przedsięwzięć  mogących  znacząco
oddziaływać na środowisko (J.t.: Dz. U. 2019 poz. 1839),

 Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z dnia  27  sierpnia  2014  r.  w sprawie  rodzajów  instalacji  mogących
powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości
(Dz. U. 2014 poz. 1169),

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych
substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 nr 16, poz. 87),

 Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z dnia  24  sierpnia  2012  r.  w sprawie  poziomów  niektórych  substancji
w powietrzu (Dz. U. nr 4, poz. 1031),

 Rozporządzenie Ministra  Środowiska z dnia 1 marca 2018r.  w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych
rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (J.t.: Dz.U. 2019
poz.1806),

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do
wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń
wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311)

 Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i Administracji  z dnia  24  lipca  2009  r.  w sprawie
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030),

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia
pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (J.t.: Dz. U. 2019 poz. 2455),

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r.  w sprawie
klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych
(Dz.U.2019 poz. 2149),

 Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z dnia  18  października  2016  r.  w sprawie  Planu  gospodarowania  wodami
na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. 2016, poz.1911).

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019r. w sprawie
kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. 2019 poz. 2148)

 Rozporządzenie  Rady  Ministrów z dnia  28  grudnia  2017  r.  w sprawie  sposobu ustalenia  i ewidencjonowania
przebiegu granic obszarów dorzeczy, regionów wodnych oraz zlewni (Dz.U. 2017 poz. 2505),

 Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z dnia  19  listopada  2008  r.  w sprawie  rodzajów  wyników  pomiarów
prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów sposobów ich
prezentacji (Dz. U. 2008 nr 215 poz. 1366),

 Rozporządzenie  Ministra  Środowiska z dnia 14 czerwca  2007 r.  w sprawie  dopuszczalnych  poziomów hałasu
w środowisku (J.t.: Dz. U. 2014 poz. 112),

 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020 poz. 10),
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być

składowane na składowisku odpadów w sposób nieselektywny (Dz. U. 2015 poz. 110),
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby

fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne,
oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. 2016 poz. 93),

 Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z dnia  5  października  2015  r.  w sprawie  szczegółowego  sposobu
postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. 2015 poz. 1694),

 Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  z dnia  29  stycznia  2016  r.  w sprawie  rodzajów  i ilości  znajdujących  się
w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym
ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016  poz. 138),

 Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z dnia  17  grudnia  2019r.  w sprawie  dopuszczalnych  poziomów  pól
elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448),

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń
używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. 2019 poz. 966),
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 Rozporządzenie  Ministra  Środowiska z dnia 21 lipca  2004 r.  w sprawie  obszarów specjalnej  ochrony ptaków
NATURA 2000 (Dz. U. 2004 nr 229 poz. 2313),

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków
będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do
uznania lub wyznaczenia jako obszary NATURA 2000 (J.t.: Dz. U. 2014 poz. 1713),

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki,  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie zapasów
paliw w przedsiębiorstwach energetycznych (Dz. U. 2003 nr 39 poz. 338),

 Dyrektywa  Parlamentu  Europejskiego  i Rady  2010/75/UE  z dnia  24  listopada  2010  r.  w sprawie  emisji
przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola),

 Dyrektywa parlamentu Europejskiego i Rady 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ograniczenia emisji
niektórych zanieczyszczeń dopowietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania;

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie geologicznego
składowania dwutlenku węgla,

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r.  ustanawiająca  ramy
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej,

 Dyrektywa Rady 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r.  w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii
związanych z substancjami niebezpiecznymi,

 Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków, tzw. "Ptasia",
 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r.  w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej

fauny i flory, tzw. "Siedliskowa",
 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów,
 Dyrektywa  Parlamentu  Europejskiego  i Rady  2004/35/WE  z dnia  21  kwietnia  2004  r.  w sprawie

odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku
naturalnemu,

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza
i czystszego powietrza dla Europy.

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady z dnia 21 kwietnia 2004r.;  zmieniająca  dyrektywę 97/68/WE w
sprawie zbliżenia ustawodawców Praw Członkowskich odnoszących się do środków dotyczących ograniczenia
zanieczyszczeń  gazowych  i  pyłowych  z  silników  spalinowych  montowanych  w  maszynach  samozjezdnych
nieporuszających się po drogach.

Raport  został  wykonany  w oparciu  o następujące  dokumenty  referencyjne  (European  Commission's
Joint Research Centre (JRC), Institute for Prospective Technological Studies, Seville):

 Decyzja  Wykonawcza  Komisji  (UE)  2017/1442  z dnia  31  lipca  2017  r.  ustanawiająca  konkluzje  dotyczące
najlepszych dostępnych technik (zwane dalej: Konkluzje BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego
spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego,

 Dokument Referencyjny BAT dla ogólnych zasad monitoringu (Reference Document on the General Principles
of Monitoring), lipiec 2003 r..

 2.OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA
PRZEDSIĘWZIĘCIA

Jak  wspomniano  we  wcześniejszych  rozdziałach  Raportu,  obecnie  na  terenie  ECL  są  eksploatowane następujące
urządzenia wytwórcze:

 kotły wodne WP-70 nr 1 i 2, opalane węglem kamiennym;
 kotły wodne WP-120 nr 3 i 4, opalane węglem kamiennym;
 blok gazowo-parowy (BGP), opalany gazem ziemnym.

Istniejące cztery kotły węglowe (2xWP-120 + 2x WP-70) o sumarycznej mocy cieplnej, rozumianej, jako ilość energii
wprowadzanej w paliwie do źródła spalania paliw w jednostce czasu, wynoszącej 526,2MW t są źródłami, które zostały
objęte derogacją 17 500 godzin na mocy dyrektywy IED (Art.33). Oznacza to, że począwszy od dnia 1 stycznia 2016r.
i nie  później,  niż  do  dnia  31  grudnia  2023r.,  instalacja  nie  będzie  eksploatowana  przez  więcej,  niż  17  500 godzin
funkcjonowania.   W  tym  okresie  obiekt  energetycznego  spalania  jest  zwolniony  z  przestrzegania  dopuszczalnych
wielkości emisji określonych w dyrektywie,  a obowiązują dla niego dopuszczalne wielkości emisji dwutlenku siarki,
tlenków azotu i pyłu określone w pozwoleniu  mającym zastosowanie w dniu 31 grudnia 2015r.
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Po okresie derogacji kotły powinny zostać technicznie dostosowane do spełnienia nowych wymagań (konkluzji BAT)
lub powinny zostać wyłączone z dalszej eksploatacji.

Dalsza eksploatacja ww. kotłów wiązałaby się koniecznością ich modernizacji  w kierunku wyposażenia w instalacje
pozwalające na ograniczenie emisji zanieczyszczeń gazowo-pyłowych do powietrza. Po ustaniu derogacji 17 500 godzin
dalsza  eksploatacja  ww.  kotłów byłaby możliwa  pod warunkiem spełniania  wymogów emisyjnych,  wynikających  z
konkluzji BAT. Zważywszy, między innymi, na liczbę dotychczas przepracowanych przez kotły wodne godzin,  ww.
modernizacja byłaby nieuzasadniona ekonomicznie.

Ostatecznie Inwestor podjął decyzję o wycofaniu z eksploatacji tych kotłów po 31 grudnia 2023r.

Wycofanie z eksploatacji czterech kotłów węglowych skutkowałoby ograniczeniem oddziaływania zakładu na otaczające
środowisko, szczególnie w zakresie emisji zanieczyszczeń gazowo-pyłowych do powietrza, emisji hałasu, wytwarzania
odpadów paleniskowych. Jednak decyzja o  budowie KRS wynika z konieczności  pokrycia wymaganej  mocy grzewczej
w okresie  szczytowym  dla  sieci  ciepłowniczej  ECL.  Brak  jakichkolwiek  działań  skutkowałoby  niedoborem  ciepła
w okresach najwyższego zapotrzebowania.

KRS będzie miała za zadanie przejęcie funkcji likwidowanych kotłów węglowych.
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3.OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW

3.1 WARIANTY  TECHNOLOGICZNE
Eksploatowane obecnie na terenie ECL cztery kotły węglowe (2xWP-120 + 2x WP-70) o sumarycznej mocy cieplnej,
rozumianej,  jako  ilość  energii  wprowadzanej  w  paliwie  do  źródła  spalania  paliw  w  jednostce  czasu,  wynoszącej
526,2MWt są źródłami, które zostały objęte derogacją 17 500 godzin na mocy dyrektywy IED (Art.33). Oznacza to, że
począwszy od dnia 1 stycznia 2016r. i nie później, niż do dnia 31 grudnia 2023r., instalacja nie będzie eksploatowana
przez  więcej,  niż  17 500  godzin  funkcjonowania.  W  tym okresie  obiekt  energetycznego  spalania  jest  zwolniony  z
przestrzegania  dopuszczalnych  wielkości  emisji  określonych  w  dyrektywie,  a  obowiązują  dla  niego  dopuszczalne
wielkości emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu określone w pozwoleniu  mającym zastosowanie w dniu 31
grudnia 2015r.
Spaliny z kotłów węglowych są odprowadzane do powietrza wieloprzewodowym emitorem E1 o wysokości H=150m.
Każdy kocioł ma odrębny przewód kominowy.
Dopuszczalne wielkości  emisji  zanieczyszczeń gazowo-pyłowych, określone dla każdego z tych kotłów w Decyzji  –
pozwolenie  zintegrowane  Nr  PZ 17/2019 z  dnia  16  lipca  2019  roku,  znak:  RŚ-V.7222.21.2014.MCHW (zał.  Nr  2
do Raportu), wynoszą:

 SO2 –          1 500 mg/m3
u;

 NOx  –           600 mg/m3
u ;

 pył ogółem - 100 mg/m3
u.

Po okresie derogacji kotły powinny zostać technicznie dostosowane do spełnienia nowych wymagań (konkluzji BAT)
lub powinny zostać trwale wyłączone z eksploatacji. Techniczne dostosowanie powinno zapewniać spełnienie wymagań
emisyjnych,  przewidzianych  w  ww.  konkluzjach.  Inwestor  podjął  decyzję  o  wycofaniu  z  eksploatacji  tych  kotłów
po 31 grudnia 2023r. ze względu  na duży stopień wyeksploatowania ww. jednostek.

Na  etapie  wariantowej  koncepcji  realizacji  programu  inwestycyjnego  ECL,  analizowane  były  różne  rozwiązania
techniczne, których celem było wyłonienie optymalnego wariantu dla zapewnienia wymaganej mocy cieplnej zakładu po
wycofaniu z eksploatacji  ww. kotłów węglowych.  W ramach ww. koncepcji,  po wyborze  paliwa podstawowego dla
planowanego przedsięwzięcia w postaci gazu ziemnego, poddano analizie  2  konfiguracje budowy kotłów rezerwowo-
szczytowych (KRS):

 konfiguracja ”a”   -  zabudowa czterech  stacjonarnych  kotłów  płomienicowo-płomieniówkowych  o  mocy
ok. 33MWt,  współpracujących z kotłami mobilnymi (5x10MWt);

 konfiguracja “b” – zabudowa pięciu jednostek o mocy 37MWt, każdy, bez współpracy z kotłami mobilnymi.
Ostateczne została wybrana konfiguracja „a”, jako spełniająca w kolejnych latach wymagania funkcjonującego na terenie
Lublina  systemu  ciepłowniczego.  Zasady  funkcjonowania  tego  systemu  określone  zostały  przez  Lubelskie
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.  Obejmują one zasady regulacji jakościowej, jako regulacji temperatury zasilania
systemu w zależności od współczynnika obciążenia cieplnego (uzależnionego od czynników atmosferycznych takich, jak
temperatura atmosferyczna aktualna i prognozowana na najbliższą dobę, prędkość wiatru, zachmurzenie) oraz regulacji
ilościowej  tj. regulacji  strumienia  wody  sieciowej, przeprowadzanej  poprzez  regulację  ciśnienia  dyspozycyjnego  na
granicy źródła.
W niniejszym rozdziale  został  przeanalizowany  wariant  paliwowy planowanego  na  terenie  ECL przedsięwzięcia,  w
postaci nowego obiektu opalanego węglem kamiennym o mocy w paliwie w przedziale 100-300MW, wskazujący, że
paliwo gazowe, wybrane dla planowanej KRS, jest optymalnym ze względu na potencjane oddziaływanie zakładu na
otaczające środowisko.
Analizowany wariant paliwowy – zastąpienie istniejących kotłów węglowych nową jednostką opalaną
węglem kamiennym  (moc w paliwie odpowiadająca mocy projektowanej KRS oznacza przyjęcie GWE z przedziału
100-300MW), po ustaniu derogacji 17 500 godzin.
Dopuszczalna wielkość emisji zanieczyszczeń gazowo-pyłowych, określona w konkluzjach BAT, tzw. GWE, dla nowej
jednostki węglowej o mocy ok. 190MW, wynosi:

 SO2 –   150 mg/m3
u;
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 NOx  – 100 mg/m3
u ;

 pył ogółem -  5 mg/m3
u;

 CO – 140 mg/m3
u – wartość wskaźnikowa.

Sposób wyliczenia godzinowej emisji zanieczyszczeń gazowo - pyłowych do powietrza z nowej jednostki
węglowej:

190MWt x 3,6= 684GJ;
684GJ x 360m3

u /GJ* = 246 240m3
u /h

E[kg/h] = standard emisyjny [mg/m3
u] x nominalny godzinowy przepływ spalin [m3

u/h]/1000000
 - ujednolicony wskaźnik jednostkowy objętości spalin (V

jsp
) - PPK

Godzinowe emisje ww. zanieczyszczeń ze spalania wegla kamiennego z nowej jednostki opalanej węglem kamiennym
przedstawiają się następująco:

 SO2 ze spalania węgla kamiennego – ok.37kg/h;
 NOx ze spalania węgla kamiennego – ok.25kg/h;
 pył ze spalania węgla kamiennego  – 1,231kg/h;

Porównanie  wielkości  emisji  zanieczyszczeń  gazowo-pyłowych  do  powietrza  z  nowej  jednostki  opalanej  węglem
kamiennym  z  wielkością  emisji  zanieczyszczeń  gazowo-pyłowych  do  powietrza  z  KRS  opalanej  gazem  ziemnym
(wg. danych z rozdz. 6 Raportu):

 SO2 ze spalania gazu ziemnego w KRS – 4,83kg/h;    ze spalania węgla kamiennego  – ok.37kg/h;
 NOx ze spalania gazu ziemnego w KRS– 8,28kg/h;    ze spalania węgla kamiennego  – ok.25kg/h;
 pył ze spalania gazu ziemnego  w KRS– 0,69kg/h;    ze spalania węgla kamiennego  –   1,231kg/h;

Różnice w wielkości emisji zanieczyszczeń gazowo-pyłowych z KRS w stosunku do nowej jednostki węglowej w tym
przypadku mogą wynosić:

 SO2  – ok. 32kg/h;
 NOx – ok. 17kg/h;
 pył  –  ok.0,54g/h.

Dodatkowym efektem ekologicznym, związanym ze spalaniem zamiast węgla kamiennego gazu ziemnego w kotle, jest
niższa emisja dwutlenku węgla:

Emisja CO2 z nowej jednostki węglowej:

94,69kg/GJ* x 684GJ /h = 64 768kg/h
(roczna wielkość emisji CO2 z nowej jednostki węglowej = 64 768kg/h x 661h/rok = 42 812Mg/rok)

*-  wg.  :  Wartości  opałowe  (WO)  i  wskaźniki  emisji  CO2 (WE)  w roku  2015 do  raportowania  w ramach
Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2018

Emisja CO2 z KRS:

- kotły stacjonarne: 56,10kg/GJ x 492,48GJ/h = 27 628,128 kg/h
*-  wg.  :  wartości  opałowe  (WO)  i  wskaźniki  emisji  CO2 (WE)  w roku  2015  do  raportowania  w  ramach
Wspólnotowego  Systemu  Handlu  Uprawnieniami  do  Emisji  za  rok  2018  (27 628,128kg/h  x  639,5h/rok  =
17 668,2 Mg/rok)

- kotły mobilne: 56,10kg/GJ x 191,52GJ/h = 10 744,272 kg/h (10 744,272 kg/h x 21,4h/rok = 230 Mg/rok)
∑ emisji CO2 z KRS = 17 898 Mg/rok
Wielkość  unikniętej  emisji  CO2 z  KRS opalanej  gazem ziemnym w stosunku do  nowej  jednostki  opalanej  węglem
kamiennym  może wynosić ok.25 tys.Mg w skali roku.
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Porównanie wielkości emisji zanieczyszczeń gazowo-pyłowych do powietrza ze spalania gazu ziemnego w KRS i węgla
kamiennego  w  nowej  jednostce  w  skali  roku  (zakładając  czas  pracy  na  poziomie  66h/rok  z  nominalnym
obciążeniem) przedstawia się następująco:

Tabela 2 Porównanie rocznych wielkości emisji zanieczyszczeń gazowo-pyłowych do powietrza ze spalania gazu
ziemnego w KRS i węgla kamiennego w nowej jednostce

Lp
.

Rodzaj emitowanego
zanieczyszczenia

jednostka Roczne wielkości emisji zanieczyszczeń
gazowo-pyłowych

gaz ziemny węgiel kamienny
1. SO2 Mg/rok 3,13 24,5
2. NOx Mg/rok 5,41 16,5
3. pył Mg/rok 0,449 0,814
4. CO2 Mg/rok 17 898 42 812

Różnice w wielkości emisji zanieczyszczeń gazowo-pyłowych z KRS  opalanej gazem ziemnym w stosunku do nowej
jednostki węglowej mogą wynosić (wielkość unikniętej emisji):

 SO2   – ok.20 Mg/rok;
 NOx –  ok.11 Mg/rok;
 pył    –  ok.0,4Mg/rok;
 CO2 – ok. 24 914Mg/rok.

W oparciu o powyższe, a także w związku między innymi:
 z brakiem konieczności stosowania dodatkowych instalacji oczyszczania spalin;
 z brakiem konieczności zabudowy układu nawęglania kotła oraz magazynowania określonego zapasu węgla

na terenie zakładu;
 z niską awaryjnością połączoną z dużą dyspozycyjnością;
 z dużą elastycznością w zakresie warunków pracy nowych źródeł

Inwestor podjął decyzję o budowie KRS w technologii gazowej.

3.2 RACJONALNY  ALTERNATYWNY WARIANT TECHNOLOGICZNY

Racjonalnym wariantem alternatywnym dla technologii produkcji ciepła na terenie ECL jest technologia spalania węgla
w kotle pyłowym, wyposażonym w instalacje oczyszczania spalin.

Jest to stosowana od lat w elektrowniach/elektrociepłowniach węglowych, sprawdzona metoda produkcji energii.

Podstawowymi urządzeniami i układami tej technologii są:

 kocioł, realizujący proces spalania i przekazywania ciepła do obiegu para – woda,

Dla spełnienia wymagań ochrony powietrza, kocioł pyłowy jest zazwyczaj wyposażony w następujące instalacje:

 palniki  niskoemisyjne ze stopniowaniem powietrza i dodatkowy reaktor dla katalitycznej redukcji  NOx (SCR),
z podawaniem reagenta, np. w postaci wodnego roztworu wody amoniakalnej;

 odpylacz elektrostatyczny – elektrofiltr lub filtr workowy;
 instalację odsiarczania spalin wg metody mokrej, wapienno-gipsowej.

Poniżej  został  zamieszczony syntetyczny opis  instalacji  ochrony powietrza,  w jakie powinien być wyposażony blok
energetyczny,  węglowy, w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza,  dla spełnienia wymagań Konkluzji
BAT LCP.

INSTALACJA ODSIARCZANIA SPALIN
Instalacja  odsiarczania  spalin  dla  węglowego  kotła  pyłowego  realizowana  metodą  mokrą  wapienno  –  gipsową.
Technologia ta przewiduje jako sorbent mączkę kamienia wapiennego i dostarcza, jako produkt końcowy gips, nadający
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się do dalszego zastosowania przemysłowego. Metoda płukania spalin sorbentem w postaci roztworu węglanu wapnia z
uzyskiwaniem gipsu, jako produktu końcowego, jest w skali światowej, najczęściej stosowaną metodą odsiarczania spalin
i wyróżnia się szeregiem zalet. Przede wszystkim na pierwszym miejscu należy wymienić wysoki stopień usuwania SO 2

w  połączeniu  z wysoką  dyspozycyjnością  instalacji.  Ważnym  czynnikiem  ekonomicznym  jest  małe,  prawie
stechiometryczne, zużycie sorbentu. Gips produkowany w procesie odsiarczania jest separowany z zawiesiny w instalacji
odwadniania  wyposażonej  w  hydrocyklony  wstępne  oraz  taśmowe  filtry  próżniowe.  Metoda  pozwala  dodatkowo
wyeliminować  z  ciągu  spalin  pozostałe  związki  szkodliwe  (m.in. HCl,  HF  oraz  pyły).  Taka  metoda  odsiarczania
powoduje  zwiększone  zużycie  wody  technologicznej,  konieczność  odprowadzania  dużych  ilości  silnie  zasolonych
ścieków oraz zwiększenie zużycia energii na potrzeby własne instalacji. 

INSTALACJA ODAZOTOWANIA SPALIN
Instalacja SCR - selektywna redukcja katalityczna, zapewnia redukcję tlenków azotu, generowanych w procesie spalania
węgla kamiennego. Jako reagent może być stosowany 24% wodny roztwór amoniaku (woda amoniakalna) lub mocznik,
dostarczany  na  teren  instalacji  cysternami  kolejowymi  bądź  samochodowymi  i  magazynowany  w  specjalnych
zbiornikach.

INSTALACJA ODPYLANIA SPALIN - ELEKTROFILTR
Dla oczyszczania spalin z pyłów może być stosowane urządzenie odpylające np. w postaci elektrofiltru, działającego
na zasadzie  wykorzystania  siły  elektrostatycznej  działającej  na  cząstki  pyłu  przepływającego  pomiędzy  elektrodami
elektrofiltru,  dwusekcyjne,  czterostrefowe  o  poziomym przepływie  spalin.  Efektywność  odpylania  pozwala  uzyskać
stopień zapylenia spalin za elektrofiltrem ≤30 mg/m3

u (spaliny suche w stanie umownym 273K; 101.325 kPa) i przy 6%
zawartości O2). Dalsza redukcja zapylenia następuje w instalacji odsiarczania spalin. Do podstawowych podzespołów
elektrofiltru  należą:  komora  z  lejami  zsypowymi,  dyfuzory,  konfuzory,  dach,  wyposażenie  wewnętrzne  (elektrody
zbiorcze i ulotowe wraz z zawieszeniami i układami strzepywaczy) oraz system zasilania i sterowania. 

3.2.1. PRZEWIDYWANE  ODDZIAŁYWANIE  NA  ŚRODOWISKO  ANALIZOWANYCH

WARIANTÓW,  W  TYM  RÓWNIEŻ  W  PRZYPADKU  WYSTĄPIENIA  POWAŻNEJ  AWARII

PRZEMYSŁOWEJ,  NA KLIMAT,  W  TYM  EMISJE  GAZÓW  CIEPLARNIANYCH

I ODDZIAŁYWANIA  ISTOTNE  Z  PUNKTU  WIDZENIA DOSTOSOWANIA  DO  ZMIAN  KLIMATU

A  TAKŻE  MOŻLIWEGO  TRANSGRANICZNEGO  ODDZIAŁYWANIA  NA  ŚRODOWISKO
Przewidywane  oddziaływanie  na  środowisko  w  zakresie  emisji  zanieczyszczeń  gazowo-pyłowych  do  powietrza  z
jednostki węglowej zostało pokazane w poprzednim rozdziale. W rozdziale tym zostały również porównane wielkości
emisji zanieczyszczeń z jednostki węglowej i jednostki gazowej, wybranej przez Inwestora do realizacji:

 SO2 ze spalania gazu ziemnego w KRS – 35 mg/m3
u ;    ze spalania węgla kamiennego  – 150 mg/m3

u ;
 NOx ze spalania gazu ziemnego w KRS– 60 mg/m3

u ;    ze spalania węgla kamiennego  – 100 mg/m3
u ;

 pył ze spalania gazu ziemnego  w KRS–    5 mg/m3
u ;     ze spalania węgla kamiennego  –  5 mg/m3

u .

Jak wynika z ww., KRS będzie rozwiązaniem mniej emisyjnym w porównaniu do analizowanego wariantu węglowego,
zarówno w zakresie podstawowych zanieczyszczeń, jak i w zakresie emisji CO2 – podstawowego gazu cieplarnianego.

Zastąpienie jednostek węglowych KRS opalaną gazem ziemnym jest działaniem proekologicznym, gdyż
gaz ziemny w porównaniu z węglem kamiennym uznawany jest  za paliwo bezsiarkowe i pozbawione
cząstek stałych. Kotły opalane gazem ziemnym nie są wyposażane w IOS, czy też elektrofiltry lub filtry
workowe. Stanowi to, między innymi, przewagę technologii gazowej nad węglową. Ponadto, w związku
ze spalaniem gazu ziemnego nie będą emitowane do powietrza takie zanieczyszczenia, jak chlorowodór,
fluorowodór, czy rtęć.

PORÓWNANIE WARIANTÓW W ZAKRESIE ILOŚCI WYTWARZANYCH ŚCIEKÓW

Poniżej zostały zestawione ilości ścieków i zapotrzebowanie na wodę dla projektowanej KRS oraz węgla kamiennego
w nowej jednostce. Założono, że w obu wariantach będą to jednostki o mocy ok. 190MW.
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Tabela 3 Porównanie szacowanych rocznych ilości ścieków przemysłowych w zależności od rozpatrywanego
wariantu

L.p. Rodzaj ścieków
Ilość ścieków [m3/r]

KRS Kocioł pyłowy z IOS
1. Ścieki z procesu odżużlania brak 350 000
2. Ścieki z instalacji odsiarczania spalin brak 280 300

Tabela 4 Porównanie szacowanych wielkości zapotrzebowania na wodę w zależności od rozpatrywanego wariantu

L.p. Rodzaj poboru
Wielkość poboru [m3/r]

KRS Kocioł pyłowy z IOS
1. Woda do systemu odżużlania brak 526 000
2. Woda do układu odsiarczania spalin brak 700 800

Wielkość stałego zapotrzebowania  na wodę dla głównych potrzeb  KRS szacuje  się  na  poziomie ok.  35 000m 3/rok.
Wielkość  stałego  zapotrzebowania  na  wodę  dla  głównych  potrzeb  kotła  pyłowego  z  instalacją  IOS  szacuje  się  na
poziomie 1 226 800m3/rok.

PORÓWNANIE W ZAKRESIE ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW

Porównanie ilości głównych strumieni wytwarzanych odpadów,  określonych dla każdej z porównywanych technologii,
zostało zamieszczone w poniższej tabeli.

Tabela 5 Porównanie ilości niektórych wytwarzanych odpadów w zależności od analizowanej technologii

L.p. Kod odpadu KRS Kocioł pyłowy z IOS

1. 10 01 02 (popioły lotne z węgla) brak ok. 172 620 Mg/rok
2. 10 01 07 (szlamy z instalacji odsiarczania spalin) brak 7000 Mg/rok

W trakcie spalania gazu ziemnego w kotłach stacjonarnych i  mobilnych KRS nie będą powstawały zarówno odpady
paleniskowe, typowe dla technologii węglowych, jak i odpady z instalacji oczyszczania spalin. Spaliny powstające w
procesie  spalania  gazu  ziemnego,  paliwa  niskosiarkowego  i  niezawierającego  cząstek  stałych,  nie  będą  wymagały
oczyszczania z zanieczyszczeń do poziomu wynikającego z obowiązujacych przepisów.

PORÓWNANIE W ZAKRESIE EMISJI HAŁASU DO OTACZAJĄCEGO ŚRODOWISKA

Emisja hałasu do otaczającego środowiska w wariancie alternatywnym porównywalna do wariantu gazowego,  byłaby
wyższa z uwagi na dodatkowe instalacje: nawęglania, oczyszczania spalin, co oznacza, że ilość źródeł hałasu w wariancie
alternatywnym będzie większa, niż w KRS.

PORÓWNANIE ODDZIAŁYWAŃ ANALIZOWANYCH WARIANTÓW W ZAKRESIE:

 wpływu na zdrowie ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,
 powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, i krajobraz,
  dobra materialne,
  zabytki  i krajobraz  kulturowy,  objęte  istniejącą  dokumentacją,  w szczególności  rejestrem  lub  ewidencją

zabytków,
 formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

w tym na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych,
 elementy  wymienione  w art.  68  ust.  2  pkt  2  lit.  b,  jeżeli  zostały  uwzględnione  w raporcie  o oddziaływaniu

przedsięwzięcia na środowisko lub jeżeli są wymagane przez właściwy organ,
 wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a–f;

zostało zestawione w kolejnej tabeli.
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Tabela 6 Porównanie pozostałych rodzajów oddziaływań w zależności w analizowanych wariantach

Element środowiska KRS
Kocioł opalany węglem

kamiennym z instalacjami
ochrony środowiska

Wody podziemne
możliwe oddziaływanie w fazie

budowy
możliwe oddziaływanie w fazie

budowy
Klimat brak znaczącego oddziaływania brak znaczącego oddziaływania

Rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska
przyrodnicze

brak oddziaływania ze względu na
oddalenie od form ochrony

przyrody

brak oddziaływania ze względu na
oddalenie od form ochrony

przyrody
Powierzchnia ziemi, z uwzględnieniem ruchów

masowych ziemi
oddziaływanie w fazie budowy oddziaływanie w fazie budowy

Zdrowie ludzi

z racji ograniczonej emisji takich
zanieczyszczeń jak dwutlenek

siarki, dwutlenek azotu, czy pył
zawieszony nie przewiduje się

wpływu na zdrowie ludzi

z racji ograniczonej emisji takich
zanieczyszczeń jak dwutlenek

siarki, dwutlenek azotu, czy pył
zawieszony nie przewiduje się

znaczącego wpływu na zdrowie
ludzi

Dobra materialne brak oddziaływania brak oddziaływania
Zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą
dokumentacją, w szczególności rejestrem lub

ewidencją zabytków,
brak oddziaływania brak oddziaływania

Wzajemne oddziaływanie między elementami
środowiska

brak oddziaływania brak oddziaływania

Zakres rozbiórek brak porównywalny
formy ochrony przyrody, o których mowa w art.

6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot
ochrony obszarów Natura 2000, oraz ciągłość

łączących je korytarzy ekologicznych

brak oddziaływania brak oddziaływania

W kolejnej tabeli zostały zestawione rodzaje awarii przemysłowych, jakie mogą wystąpić w zależności od rozpatrywanej
technologii wytwarzania energii.

Tabela 7 Rodzaje awarii przemysłowych w zależności od rozpatrywanego wariantu

Rodzaj awarii KRS

Kocioł opalany
węglem kamiennym z
instalacjami ochrony

środowiska

Wybuch pyłu węglowego
nie wystapi ze względu

na rodzaj paliwa
może wystąpić

Pożar może wystąpić może wystąpić
Wyciek oleju opałowego, jako paliwa rozpałkowego może wystąpić może wystąpić

Wyciek olejów turbinowych, w instalacji olejowej turbiny może wystąpić może wystąpić
Zapłon lekkiego oleju opałowego może wystąpić może wystąpić

Wyciek substancji niebezpiecznych do środowiska może wystąpić może wystąpić

Kotły  węglowe,  przeznaczone  do  produkcji  energii,  są,  pod  względem  emisji  CO2,  drugiego,  obok  pary  wodnej,
najważniejszego gazu cieplarnianego, pomimo wysokiej sprawności, kotłami bardziej emisyjnymi, niż jednostki opalane
gazem ziemnym. Ich potencjalny wpływ na zmiany klimatu, w związku z wyższą, na jednostkę wyprodukowanej energii,
emisją dwutlenku węgla, będzie wyższy od oddziaływania KRS. To samo dotyczy tzw. prekursorów: SO2 i NOx. Ich
emisje z kotłów węglowych są wyższe w porównaniu z emisjami z kotłów opalanych gazem ziemnym.

Analiza oddziaływania konwencjonalnego kotła węglowego o mocy ok. 190MW i planowanej KRS na jakość powietrza
(wielkość emisji zanieczyszczeń gazowo-pyłowych do powietrza) w kontekście transgranicznym prowadzi do wniosku,
że obie  te  instalacje  nie  będą  uciążliwe  dla  krajów  sąsiadujących  w tym  zakresie.  Pozostałe  oddziaływania
porównywanych instalacji będą miały zasięg lokalny.

Wariant technologiczny zaproponowany przez wnioskodawcę
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Wnioskodawca proponuje wariant, w którym ciepło na  potrzeby  miasta Lublin, będzie produkowane w KRS, opalanej
gazem  ziemnym.  Opis  instalacji  został  zamieszczony  w rozdziale  5 Raportu.  Wpływ  proponowanego  przez
Wnioskodawcę wariantu technologicznego na poszczególne komponenty środowiska został zamieszczony w rozdziale 9
Raportu.
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4.UZASADNIENIE WYBORU WARIANTU TECHNOLOGICZNEGO
PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI

Podjęcie decyzji o realizacji  przedsięwzięcia wg. wybranego przez Wnioskodawcę wariantu podyktowane było między
innymi, następującymi przesłankami:

 wybrany  wariant  wpisuje  się  w cele  Polityki  Energetycznej  Polski  do  roku 2030.  Jednym z głównych  celów
Polityki jest wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii,

 wybrany wariant  będzie się  przyczyniał  do realizacji  działań planowanych do podjęcia  w programie ochrony
powietrza dla strefy aglomeracja lubelska, opracowanym ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczlnego
pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz docelowego benzo(a)pirenu,

 spodziewane  oddziaływanie  wybranego  wariantu  na  poszczególne  komponenty  środowiska,  w szczególności
na jakość powietrza, będzie mniejsze w porównaniu z oddziaływaniem konwencjonalnych kotłów węglowych tej
samej mocy.

W trakcie eksploatacji KRS będą ponadto spełnione następujące warunki:

 emisja  zanieczyszczeń  gazowo-pyłowych  z  kotłów stacjonarnych  do  powietrza  nie  będzie  wyższa  od  GWE,
określonych  dla  tego  typu źródeł  w Decyzji  Wykonawczej  Komisji  (UE)  2017/1442 z dnia  31  lipca  2017 r.
ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (zwane dalej: Konkluzje BAT) w odniesieniu
do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego;

 emisja zanieczyszczeń gazowo-pyłowych  z kotłów mobilnych  do powietrza nie będzie wyższa od standardów
emisyjnych,  określonych  dla  tego  typu  źródeł  w  rozp.  MŚ  z  dnia  1  marca  2018r.  w  sprawie  standardów
emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania
odpadów;

 sumaryczna emisja CO2 z KRS będzie niższa od emisji tego zanieczyszczenia w przypadku zastosowania kotłów
węglowych, co stanowić będzie wypełnienie celów strategicznych polityki klimatycznej UE;

 stężenia zanieczyszczeń w powietrzu wokół emitorów nowej instalacji nie będą wyższe od poziomów odniesienia,
określonych w stosownych przepisach, ani też dopuszczalnych ze względu na ochronę zdrowia ludzi i  ochronę
roślin, poziomów substancji w powietrzu;

 hałas  generowany  pracą  KRS  nie  będzie  powodował  przekroczeń  poziomów  dopuszczalnych  dla  terenów
podlegających ochronie akustycznej, zlokalizowanych wokół zakładu;

 w trakcie eksploatacji KRS nie będą powstawały odpady paleniskowe, ani też odpady z procesów oczyszczania
spalin;

 powstające odpady będą przekazywane do miejsc ich odzysku, a w przypadku braku możliwości odzysku będą
składowane  z zachowaniem  zabezpieczenia  przed  przedostawaniem  się  zanieczyszczeń  do  wód
powierzchniowych, podziemnych i powietrza;

 technologia  spalania  gazu  ziemnego  w  kotłach   gazowych  będzie  się  przyczyniała  do  zminimalizowania
oddziaływania na otaczające teren instalacji środowisko. Gaz będzie spalany w wysokosprawnym urządzeniu, co
pozwoli na efektywne korzystanie z zasobów środowiska;

 ilość  pobieranej  wody  nie  spowoduje  wzrostu  zapotrzebowania  w  stosunku  do  obecnego  na  terenie
elektrociepłowni;

 ilość  i  jakość  ścieków  wytwarzanych  w  trakcie  eksploatacji  KRS  nie  spowoduje  pogorszenia  wpływu
elektrociepłowni na jakość wód odbiornika.

W świetle  przeprowadzonych  w Raporcie  analiz  stwierdza  się,  że  wariant  zaproponowany  przez  wnioskodawcę jest
równocześnie  wariantem  korzystniejszym  dla  środowiska w  stosunku  do  analizowanego  racjonalnego  wariantu
alternatywnego.

Zastosowane  rozwiązania  techniczno-technologiczne  nowej  instalacji  będą  gwarantowały dotrzymywanie
obowiązujących standardów jakości środowiska.

Zastosowanie w ramach nowej instalacji rozwiązań technicznych, opisanych w rozdziale 5 Raportu, będzie gwarantowało
dochowanie  wymagań  w  zakresie dopuszczalnych  stężeń  w spalinach  uwalnianych  z  poszczególnych  źródeł  emisji
do powietrza.
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Hałas przenikający z terenu nowej instalacji w warunkach normalnej pracy na tereny podlegające ochronie akustycznej
nie będzie  powodował przekroczeń poziomów dopuszczalnych,   określonych w stosownych przepisach dla rodzajów
terenów otaczających teren, na którym zostanie zlokalizowana KRS. Zostaną podjęte odpowiednie środki ograniczające
emisję hałasu w zakresie gwarantującym, że standardy jakości środowiska w tym zakresie będą dotrzymywane.

W trakcie eksploatacji KRS nie będą występowały znaczące,  negatywne oddziaływania na otaczającą przyrodę, w tym
florę, faunę, krajobraz,  siedliska i obszary chronione, sieć NATURA 2000. Stan siedlisk i siedlisk przyrodniczych na
obszarach NATURA 2000 nie ulegnie, w wyniku realizacji tego przedsięwzięcia pogorszeniu.
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5. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

5.1 CHARAKTERYSTYKA  PRZEDSIĘWZIĘCIA  I WARUNKI

UŻYTKOWANIA  TERENU W FAZIE BUDOWY I EKSPLOATACJI

LUB UŻYTKOWANIA

5.1.1.UŻYTKOWANIE  TERENU W  FAZIE  BUDOWY

Przekazanie placu budowy generalnemu wykonawcy nastąpi po uzyskaniu wszelkich wymaganych decyzji,  pozwoleń
i uzgodnień. Roboty budowlane rozpoczną się bezzwłocznie po przekazaniu placu budowy, a ich zakończenie nastąpi
wraz z uruchomieniem instalacji i oddaniem jej do eksploatacji. Podczas największego nasilenia robót na placu budowy
będzie zatrudnionych ok. 200 pracowników. Zakłada się, że większość z nich będą stanowili pracownicy firm lokalnych.
Budowa obiektów KRS wraz z montażem głównych urządzeń przebiegać będzie równocześnie, przez większość czasu
realizacji  inwestycji.  Połączenia  układów  technologicznych,  ich  odbiory,  rozruch  i przekazanie  do  użytkowania
przewidziane będą w harmonogramie w końcowej fazie realizacji

PRZYGOTOWANIE TERENU

Budowa instalacji rozpocznie się od niwelacji terenu i przygotowania technologicznych połączeń drogowych, łączących
teren  budowy z drogami publicznymi oraz  doprowadzenia  niezbędnych mediów. Techniczna  możliwość rozpoczęcia
realizacji  głównych obiektów i układów technologicznych uwarunkowana będzie  zakończeniem przygotowania  placu
budowy,  a także  sporządzeniem  niezbędnych  projektów  wykonawczych.  Budowa  ww.  obiektów  wraz  z montażem
głównych urządzeń przebiegać będzie równocześnie, przez większość czasu realizacji inwestycji. Połączenia układów
technologicznych, ich odbiory, rozruch i przekazanie do użytkowania przewidziane będą w harmonogramie w końcowej
fazie realizacji.

Budowa KRS będzie wymagała wykonania następujących prac:

 wykopów pod fundamenty projektowanych obiektów,
 robót  żelbetowych  przy  budowie  fundamentów,  ław  fundamentowych,  konstrukcji  żelbetowych  kanałów,

posadzek, itp. dla projektowanych obiektów,
 montażu konstrukcji stalowych budynków oraz konstrukcji obiektów towarzyszących i pomocniczych,
 robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych w realizowanych obiektach oraz dróg dojazdowych

do realizowanych obiektów,
 montażu urządzeń i wyposażenia technologicznego w realizowanych obiektach,
 budowy tras estakad rurociągów,
 likwidacji placu budowy i uporządkowania placu budowy po zakończeniu budowy instalacji,
 montażu urządzeń i wyposażenia technologicznego.

Po zakończeniu budowy teren instalacji zostanie zniwelowany z wykorzystaniem ziemi z wykopów.

Prace budowlane będą prowadzone przez wyspecjalizowane firmy, wybrane w drodze przetargu. Będą one prowadzone
na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę, projektu budowlanego i wykonawczego, informacji BIOZ.

PRACE ROZBIÓRKOWE

Teren  planowany  pod  lokalizację  przedsięwzięcia  znajduje  się  w  centralnej  części  zakładu,  pomiędzy  istniejącym
Budynkiem Głównym BGP a Chłodniami Wentylatorowymi. Nie ma na nim obiektów wymagających rozbiórki.  Teren
nie jest również pokryty zwartą roślinnością.
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5.1.2.UŻYTKOWANIE  TERENU W  FAZIE  EKSPLOATACJI

Powierzchnia działki, na której będzie realizowane planowane przedsięwzięcie wynosi ok. 204 365m2.

Orientacyjna wielkość powierzchni zabudowy – ok. 1 250m2.

Głównymi obiektami na terenie planowanego przedsięwzięcia będą:

 cztery kotły gazowe stacjonarne, umieszczone w budynku kotłowni;
 pięć kotłów gazowych, mobilnych, umieszczonych na betonowej płycie.

Powyższe obiekty zostały pokazane na planie zagospodarowania – załącznik nr 7 do Raportu.

Analiza planowanego przedsięwzięcia w stosunku do obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16
pkt  34  ustawy  z  dnia  20  lipca  2017  r.  -  Prawo  wodne  została  przedstawiona  w  rozdziale:  OPIS  ELEMENTÓW
PRZYRODNICZYCH  ŚRODOWISKA  OBJĘTYCH  ZAKRESEM  PRZEWIDYWANEGO  ODDZIAŁYWANIA
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO.

5.2.  GŁÓWNE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE WYBRANEGO PROCESU

PRODUKCYJNEGO

5.2.1 OGÓLNA KONCEPCJA  TECHNICZNA  PRZEDSIĘWZIĘCIA

Kotłownia rezerwowo – szczytowa – kotły stacjonarne

W nowym budynku kotłowni będą zainstalowane:
 4  kotły zasilane gazem, płomienicowo-płomieniówkowe (każdy o mocy ok. 33 MWt oraz mocy cieplnej palnika

34,2 MWt)

Łączna moc cieplna kotłów stacjonarnych, rozumiana, jako ilość energii  wprowadzonej w paliwie w jednostce czasu
przy nominalnym obciążeniu instalacji, będzie wynosić ok.136,8 MWt.

Każdy kocioł będzie wyposażony w układ podmieszania gorącego, wymiennik ECO  na nitce spalinowej wraz z pompą
cyrkulacyjną oraz układ podtrzymania kotła w tzw. gorącej rezerwie.

Kotłownia będzie wyposażona w dwa kominy dwuprzewodowe (każdy przewód o średnicy nominalnej DN1400, co daje
średnicę  nominalną  komina  rzędu  DN3300)  o  wysokości  45  m.  Wyprowadzenie  spalin  z  kotłów gazowych  będzie
kierowane do oddzielnych dedykowanych przewodów. Na przewodach spalinowych zabudowane będą poziome tłumiki
hałasu (-21dBA) umiejscowiony już poza budynkiem kotłowni. Punkt zerowy kotła będzie zlokalizowany za tłumikiem
hałasu.

Każdy  przewód  spalinowy  w  kominie  będzie  wyposażony  w  odpowiednią  ilość  króćców  umożliwiających
przeprowadzenie  pomiarów okresowych  jak i  ciągłych.  W pobliżu  kominów zostanie  zabudowany  kontener  CEMS.
Kontener będzie wyposażony w analizatory dla pracy dwóch kotłów, lecz same instalacje rurek pomiarowych powinny
być  wykonane  dla każdego  przewodu  kominowego  (ze  względu  na  możliwość  pracy  dwóch  dowolnych  kotłów).
Analizatory spalin w kontenerze CEMS będą mierzyć następujące emisje:

 CO
 O2

 NOx

Kontener CEMS będzie dostarczony wraz z:
 systemem zbierania, rozliczeń i archiwizacji danych wraz z modułem prognozy stężeń emisji
 szafą pomiarową, która będzie się składać z układu przygotowania próbki, analizatorów oraz układu 

diagnozującego kontrolę pracy szafy
 pozostałym osprzętem wymaganym do prawidłowej pracy urządzeń (ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja, 

oświetlenie itd.)
 zestaw gazów kalibracyjnych wraz reduktorami (N2, O2, mieszanina CO oraz NO).

Poniżej, w tabeli, zostały zestawione zakładane parametry kotła
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Tabela 8 Zakładane parametry techniczne kotła gazowego

Parametr Jednostka  Wartość

Model kotła - Kocioł płomienicowo-płomieniówkowy

Rodzaj spalanego paliwa - gaz ziemny

Ciśnienie maksymalne kotła bar 16

Moc nominalna kW ok. 33 000

Opór po stronie wodnej kotła mbar 43,84

Przepływ wody przez kocioł m3/h 1 168,1

Temperatura maksymalna wody ⁰C 150

Moc ekonomizera kW 914 

Przepływ wody przez ECO kg/h 35 394

Temperatura wylotowa spalin ⁰C 100

Moc cieplna palnika kW ok. 34 160

Sprawność cieplna % 96,6

Zużycie gazu w warunkach normlanych m3/h ok. 3 415

Każdy kocioł będzie wyposażony w automatyczne palenisko przemysłowe, wyposażony zgodnie z normami EN 267/EN
676 dla palenisk z nadciśnieniową komorą spalania.  Palniki  będą zaprojektowane w taki  sposób, aby spełniane były
wymogi  emisyjne  wynikające  z  konkluzji  BAT  w zakresie  emisji  NOx i  CO oraz  wymagania  emisyjne  zgodnie  z
załącznikiem  6  Rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  1  marca  2018  w  sprawie  standardów  emisyjnych  dla
niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U.2019 poz.
1806) -  emisja pyłu oraz SO2.

Poniżej, na rysunku, została pokazana przewidywana aranżacja kotłów gazowych stacjonarnych w budynku kotłowni.
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Rys.3. Przewidywana aranżacja kotłów stacjonarnych

Kotłownia rezerwowa będzie się składać z następujących głównych urządzeń:
 4 wodnych kotłów płomienicowo-płomieniówkowych gazowych,
 wymienników ciepła spalin tj. ekonomizer Eko,
 palników gazowych wraz z wentylatorem oraz pozostałym osprzętem,
 szaf zasilająco-sterujących,
 osprzętu zabezpieczającego kocioł,
 modułów zabezpieczenia temperatury powrotu,
 układów utrzymywania kotła w stanie gorącym,
 kompletu armatury sterującej ręcznej oraz z napędem elektrycznym,
 opomiarowania AKPiA (pomiary przepływu, ciśnienia, temperatury),
 modułów regulacji gazu,
 poziomych tłumików hałasu,
 suwnicy remontowej,
 kontenera CEMS,
 2 kominów dwuprzewodowych.
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Rys. 4. Przykładowy widok na kotłownię gazową

Zintegrowany podgrzewacz wody (ekonomizer) jest urządzeniem umożliwiającym oszczędność energii i redukcję CO2.
Są to korzyści wynikające z obniżenia temperatury spalin z wykorzystaniem wody zasilającej.

Każdy z czterech kotłów gazowych zostanie wyposażony w automatyczny system regulacji i korekty zawartości tlenu.
Poprzez  kontrolę  zawartości  tlenu  w  strumieniu  spalin  będzie  prowadzona  kontrola  jakości  procesu  spalania.
W momencie,  gdy  nastąpi  odstępstwo  od  zadanej  zawartości  O2,  za  pomocą  stosowanej  regulacji  ilości  O2 będzie
realizowana korekta stosunku ilości paliwa do powietrza. Taki system będzie pozwalał na ciągłe utrzymywanie kotła
w najkorzystniejszym punkcie pracy, niezależnie od zmieniających się warunków eksploatacyjnych.

Kotłownia rezerwowo-szczytowa – kotły mobilne

Na wydzielonym placu,  w pobliżu budynku kotłowni  stacjonarnej,  zostanie  umieszczonych 5 kontenerowych kotłów
mobilnych zasilanych gazem oraz olejem, o sumarycznej mocy ok. 50 MWt (każdy po ok.10 MWt).

Łączna moc cieplna kotłów mobilnych, rozumiana, jako ilość energii  wprowadzonej w paliwie w jednostce czasu przy
nominalnym obciążeniu instalacji, będzie wynosić ok. 53,2MWt.

Poniżej, w tabeli, zostały przedstawione przewidywane parametry kotła mobilnego.
Tabela 9 Przewidywane parametry techniczne kotła mobilnego

Parametr Jednostka

Moc cieplna w paliwie MWt ok.10,64

Dopuszczalna różnica zasilania/powrotu ⁰C 40

Minimalna różnica temperatur zasilania/powrotu ⁰C 20

Maksymalny przepływ przez kocioł do uzyskania maksymalnej mocy t/h 450
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Parametr Jednostka

Minimalny przepływ przez kocioł do uzyskania maksymalnej mocy t/h 225

Maksymalne ciśnienie projektowe PS bar 24,5

Maksymalna temperatura projektowa ⁰C 225

Minimalna temperatura powrotu do kotła ⁰C 50

Na poniższym rysunku została pokazana przewidywana aranżacja kotłów mobilnych:

Rys. 5. Przewidywana aranżacja kotłów mobilnych

Kotły mobilne będą zlokalizowane na wydzielonym placu w pobliżu budynku kotłów stacjonarnych. Kotły będą zasilane
gazem oraz awaryjnie olejem lekkim.

Kontener kotłowy składać się będzie z takich elementów jak:
 kocioł stalowy,
 oświetlenie elektryczne,
 dodatkowe ogrzewanie elektryczne zabezpieczające przed zamarzaniem,
 kompletne okablowanie elektryczne,
 tablica rozdzielcza,
 instalacje zasilania w gorącą wodę oraz zimną,
 instalacja zasilania olejem lekkim,
 linia gazu ziemnego wraz z kompletną armaturą oraz pomiarami,
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 połączenie kominowe DN800,
 wyłączniki awaryjne,
 ściany kontenera wraz z wentylacją.

Kontener będzie miał następujące gabaryty:
 szerokość ok 3,5 m
 długość ok 12 m
 wysokość kontenera ok 3,7 m
 wysokość komina ok 8 m

Pomiary spalin będą realizowane okresowo. Kominy będą wyposażone w króćce do pomiaru:
 SO2,
 NOx,
 Pył,
 O2,
 CO,
 prędkość przepływu,
 temperatura,
 ciśnienie.

Rys. 6. Przykładowy widok kotła mobilnego

Paliwo – gaz ziemny
Kotły stacjonarne i  mobilne będą opalane gazem ziemnym (mobilne – awaryjnie olejem opałowym) o następujących
parametrach:
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* ciepło spalania - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemu gazowego - nie mniejsze, niż 34,0 MJ/m3  –  taryfa jednakże stanowi, że nie może
być mniejsze, niż 38,0 MJ/m3, za standardową przyjmując wartość 39,5 MJ/m3,

* wartość opałowa - nie mniejsza, niż 31,0 MJ/m3 ,

* przykładowy skład:

 metan (CH4) – około 97,8 %;
 etan, propan, butan - około 1%;
 azot (N2) - około 1%;
 dwutlenek węgla (CO2) i reszta składników - 0,2 %.

Gaz będzie spełniał wymogi normy PN-C-04752 „Gaz Ziemny. Jakość gazu w sieci  przesyłowej” (2 rodzina,  grupa
E- zgodnie z PN-C-04750 „Paliwa gazowe. Klasyfikacja, oznaczenia i wymagania”).

Zaopatrzenie w paliwo gazowe kotłów gazowo-olejowych odbywać się będzie z istniejącego gazociągu przesyłowego
i będzie  wymagało  budowy przez  Gaz  – System S.A.  nowej  stacji  gazowej  w bliskim sąsiedztwie  istniejącej  stacji
redukcyjno – pomiarowej zasilającej BGP.
Stacja w zakresie Gaz-System będzie wyposażona w układ pomiarowo- rozliczeniowy.
Niezależnie od tego, na terenie elektrociepowni zostanie wybudowana, do zasilania nowych kotłów, stacja redukcyjna
gazu  wraz  z  wymaganym  wyposażeniem,  tj.  zaworami  szybkozamykającymi,  dwiema liniami:  fitoseparatorów  oraz
podgrzewu (elektrycznego rozruchowego i c.o., ), reduktory ciśnienia.

Gaz  będzie  transportowany  do  nowych  kotłów  rurociągiem  o średnicy  DN150.  Rurociąg  będzie  prowadzony
z wykorzystaniem istniejących podpór rurociągu gazu DN300.

Paliwo – olej lekki

Obecnie na terenie  ECL olej  jest  magazynowany w jednym, pionowym, wyposażonym w ścianę osłonową zbiorniku
magazynowym  o pojemności  1000m3.  Budynek  pompowni  oleju  to  budynek  murowany.  Na  poziomie  -3,7  m  są
zabudowane układy pompowe zasilające blok gazowo-parowy i kotły węglowe oraz zbiorniki spustów.

Przy  założeniu  pracy  pięciu kotłów  mobilnych na  obciążeniu  100% i  paliwie  „olej  lekki”  oraz  braku zużycia  oleju
do innych celów, istniejący zbiornik magazynowy o pojemności 1000m3 zapewniać będzie ponad 7 dniowy
czas retencji dla lekkiego oleju opałowego.

Zakłada się wykonanie nowej trasy napowietrznej rurociągów oleju lekkiego do nowych kotłów mobilnych. Wykonany
zostanie rurociąg zasilający oraz powrotny na nowych elementach nośnych (nowe estakady technologiczne), ale także
na istniejących konstrukcjach stalowych.

Wyprowadzenie ciepła z kotłów szczytowych

Wyprowadzenie  ciepła  z  kotłów  szczytowych  stacjonarnych  będzie  realizowane  za  pomocą  rurociągu  DN800.
W przypadku kotłów mobilnych został zaproponowany rurociąg DN500. W rejonie kotłowni stacjonarnej oba rurociągi
połączą się w jeden o średnicy DN900, który będzie prowadzony po estakadach od kotłowni do miejsca wpięcia do
Węzła Rozdzielczego Sieci stanowiącego wyjście do miejskiej sieci ciepłowniczej. Punkt ten będzie zlokalizowany za
węzłem ciepłowniczym istniejącej sieci ciepłowniczej (na terenie zakładu).

Zasilanie potrzeb własnych

W celu zasilania potrzeb technologicznych kotłowni gazowej (stacjonarnej) oraz kotłów mobilnych gazowo-olejowych
planuje się budowę nowego układu zasilająco-rozdzielczego  0,4kV wraz z dwoma transformatorami 6/0,4 kV/kV.

S t r o n a  67 | 207



 Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: 
„Program Inwestycyjny PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków. Zadanie II –

Budowa kotłów rezerwowo – szczytowych (KRS)”

Tabela 10 Bilans mocy rozdzielni dystrybucyjnej zasilania potrzeb własnych kotłów stacjonarnych oraz kotłów
mobilnych

Lp. Nazwa odbiornika
Moc

zainstalowana
Moc

zapotrzebowana
Moc

zainstalowana
Moc

zapotrzebowana
Rozdzielnia

zasilająca

s. I
[kW]

s. I
[kW]

s. II
[kW]

s. II
[kW]

1.

Potrzeby własne kotła  
gazowego I – zasilanie 
podstawowe / Podrozdzielnia 
BFJ01

174 174 0 0 BFG01

2.

Potrzeby własne kotła 
gazowego  I – zasilanie 
rezerwowe / Podrozdzielnia 
BFJ01

0 0 0 0 BFG02

3.

Potrzeby własne kotła 
gazowego  II – zasilanie 
podstawowe / Podrozdzielnia 
BFJ02

0 0 174 174 BFG02

4.

Potrzeby własne kotła 
gazowego II – zasilanie 
rezerwowe / Podrozdzielnia 
BFJ02

0 0 0 0 BFG01

5.

Potrzeby własne kotła 
gazowego III – zasilanie 
podstawowe / Podrozdzielnia 
BFK01

174 174 0 0 BFG01

6.

Potrzeby własne kotła 
gazowego III – zasilanie 
rezerwowe / Podrozdzielnia 
BFK01

0 0 0 0 BFG02

7.

Potrzeby własne kotła 
gazowego VI – zasilanie 
podstawowe / Podrozdzielnia 
BFK02

0 0 174 174 BFG02

8.

Potrzeby własne kotła 
gazowego VI – zasilanie 
rezerwowe / Podrozdzielnia 
BFK02

0 0 0 0 BFG01

9.
Potrzeby własne kotła 
mobilnego I / Podrozdzielnia 
BFL01

55 55 0 0 BFG01

10.
Potrzeby własne kotła 
mobilnego II / Podrozdzielnia 
BFL02

55 55 0 0 BFG01

11.
Potrzeby własne kotła 
mobilnego II / Podrozdzielnia 
BFL03

55 55 0 0 BFG01

12.
Potrzeby własne kotła 
mobilnego IV/ Podrozdzielnia
BFL04

0 0 55 55 BFG02

13.
Potrzeby własne kotła 
mobilnego V / Podrozdzielnia
BFL05

0 0 55 55 BFG02

14. Armatura 10 2 10 2
BFG01/
BFG02

15. Potrzeby ogólne bud. kotł 90 45 0 0 BHA01
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16. Potrzeby ogólne BUE 0 0 20 10 BHA03

Potrzeby własne 
gospodarki olejowej: 0 0 0 0

17. Pompa ścieków 1,5 1,5 0 0 BFM

18. Układ grzania rurociągów 
oleju I

9 9 0 0 BFM

19. Układ grzania rurociągów 
oleju II

0 0 9 9 BFM

20. Armatura 0,4 0,4 0,2 0,2 BFM

Potrzeby własne stacji 
przygotowania gazu: 0 0 0 0

21. Pompa cyrkulacyjna nr I 2 2 0 0 BFN

22. Pompa cyrkulacyjna nr II 0 0 2 0 BFN

Suma mocy 
zainstalowanej Pi / 
zapotrzebowanej Pz

625,9 572,9 499,2 479,2

W projektowanych obiektach Kotłowni Rezerwowo-Szczytowej przewiduje się następujące instalacje wod-kan.
 Budynek kotłowni rezerwowo-szczytowa kotłów stacjonarnych

o Instalacja wody zmywnej – zasilanej  z zewnętrznej  sieci  wody pitnej  i ppoż. z zabudowanym na tej
instalacji zaworem pierwszeństwa.

o Instalacja  kanalizacji  przemysłowej –  grawitacyjna,  w formie  odwodnień  liniowych  połączonych
układem poziomów kanalizacyjnych zakończonych w separatorze substancji ropopochodnych SR2, po
którym ścieki będą zrzucane do zewnętrznej (przekładanej) sieci kanalizacji sanitarnej (projektowana
studz. S1),

o Instalacja  kanalizacji  deszczowej –  grawitacyjna,  zewnętrzna.  Odprowadzanie  ścieków  opadowych
do studzienek rewizyjnych projektowanej w tym rejonie sieci kanalizacji deszczowej.

o Instalacja  kanalizacji  odwadniającej  kanał  kablowy –  grawitacyjna,  odprowadzenie  ścieków  do
osadzonych w posadzce kratek ściekowych podłączonych do studzienek kanalizacyjnych projektowanej
w tym rejonie sieci kanalizacji przemysłowej.

o Instalacja  hydrantowej  wody  przeciwpożarowej –  zasilanej  z  zewnętrznej  sieci  wody  ppoż.
z zabudowanym na tej instalacji zaworem redukcyjnym ciśnienia.

o Zainstalowanie w hali kotłów gazowych Instalacja wysokociśnieniowej instalacji mgły wodnej -, jako
stałego  urządzeniae  gaśniczego  przestrzeni  kotłowni  i  znajdujących  się  tam  urządzeń,  zasilane
z zewnętrznej sieci wody ppoż..

 Stanowiska kotłów mobilnych
o Instalacja  kanalizacji  deszczowej  -  grawitacyjna  z  odprowadzeniem ścieków opadowych  na  teren

przyległy do kontenerów.
o Instalacja wysokociśnieniowej mgły wodnej - stałe urządzenie gaśnicze przestrzeni kontenerów kotłów

mobilnych i znajdujących się tam urządzeń, zasilanie wodą ppoż. z budynku kotłowni.
o Sieć kanalizacji przemysłowej – grawitacyjna,  zakończona w separatorze substancji ropopochodnych

SR2,  po  którym  ścieki  będą  zrzucane  do  zewnętrznej  (przekładanej)  sieci  kanalizacji  sanitarnej
(projektowana studz. S1)

 Przedpole układu wyprowadzenia spalin z kotłów stacjonarnych 
o Instalacja/sieć  kanalizacji  przemysłowej –  2  instalacje  grawitacyjne,  zakończone  w neutralizatorach

ścieków  indywidualnych  dla  każdego  komina,  po  których  ścieki  będą  zrzucane  odpowiednio  do
studzienek Kp12 i S2a zabudowanych na zewnętrznym kolektorze (projektowanej/przekładanej) sieci
kanalizacji sanitarnej.

 Budynek elektryczny
o Instalacja  kanalizacji  deszczowej –  grawitacyjna,  zewnętrzna.  Odprowadzanie  ścieków  opadowych

do studzienek rewizyjnych projektowanej w tym rejonie sieci kanalizacji deszczowej.
 Tunel kablowy
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o Instalacja  odwadniająca –  grawitacyjna,  zewnętrzna.  Zakłada  się  szczelną  konstrukcję  tunelu.

Instalacja będzie odprowadzać ścieki powstające podczas zadziałania stałego urządzenia gaśniczego do
studzienek kanalizacyjnych projektowanej w tym rejonie sieci kanalizacji przemysłowej.

o Instalacja wysokociśnieniowej mgły wodnej - stałe urządzenie gaśnicze przestrzeni kontenerów kotłów

mobilnych i znajdujących się tam urządzeń, zasilanie wodą ppoż. z zewnętrznej sieci wody ppoż.

 Stacja redukcyjna gazu
o Instalacja  kanalizacji  deszczowej  -  grawitacyjna  z  odprowadzeniem ścieków opadowych  na  teren

przyległy do kontenera.
 Stanowisko CEMS

o Instalacja  kanalizacji  deszczowej  -  grawitacyjna  z  odprowadzeniem ścieków opadowych  na  teren
przyległy do kontenera.

Budynek kotłowni kotłów stacjonarnych

Budynek  o  przewidywanych  wymiarach:  długość  x  szerokość  x  wysokość  około  53m  x  21m  x  15m,
jednokondygnacyjny,  niepodpiwniczony,  wykonany w konstrukcji  stalowej  i  obudowany płytami warstwowymi typu
„sandwich” z rdzeniem z wełny mineralnej.
Konstrukcja nośna budynku kotłowni będzie przystosowana do przeniesienia obciążeń z podparć  zewnętrznych kanałów
spalin. Wejście na dach budynku  klatką schodową, zewnętrzną, stalową. Cokół o wysokości około 1 m obłożony cegłą
klinkierową w kolorze zbliżonym do cegły klinkierowej użytej w cokole budynku głównego BGP.
Budynek wyposażony będzie w suwnicę z napędem elektrycznym i zdalnym sterowaniem o udźwigu dopasowanym
do wykonania wszelkich prac montażowo-serwisowych. Dla każdego kotła należy przewidzieć osobną bramę rolowaną
o wymiarach 6,0m x 6,0 m z napędem elektrycznym w celu demontażu zabudowanych kotłów lub jego elementów oraz
osobną bramę umożliwiającą dostęp do pola odkładczego.
Dach  budynku  jednospadowy.  Dach  oparty  na  konstrukcji  stalowej,  kolejno  blacha  trapezowa,  izolacja  z  wełny
mineralnej i pokryta dwoma warstwami papy termozgrzewalnej. Attyka z czterech stron. Kosze przelewowe oraz rury
spustowe zewnętrzne metalowe.

KRS będzie  to  budynek  o  wysokości  ok.15,0m,  jednokondygnacyjny,  niepodpiwniczony.  Wykonany  w konstrukcji
stalowej i obudowany płytami warstwowymi typu „sandwich”  z rdzeniem z wełny mineralnej. Do obiektu prowadzą 4
duże bramy o wymiarach 6,0m x 6,0m i jedna węższa o szerokości 4,5m.  Budynek wyposażony będzie w suwnicę o
udźwigu 50kN. Dach budynku jednospadowy. Attyka z czterech stron.

Przedpole układu wyprowadzenia spalin z kotłów stacjonarnych

W  sąsiedztwie  budynku  kotłowni  będą  zlokalizowane  dwa  kominy  stalowe,  każdy  o  średnicy  zewnętrznej  3,3m  i
wysokości 40m, dwuprzewodowe. Fundament płytowy, posadowiony na palach

Budynek elektryczny

Budynek  o  przewidywanych  wymiarach:  długość  x  szerokość  x  wysokość  około  21m  x  4,5m  x  3,5m  z  dwoma
pomieszczeniami (komorami) dla transformatorów, pomieszczeniem rozdzielni elektrycznych i pomieszczeniem AKPiA.
Budynek w technologii tradycyjnej, murowanej z bloczków silikatowych wykończonych tynkiem.
Na  ścianie  budynku  będzie  wykonane  docieplenie  z  wełny  mineralnej,  wymagane  ze  względów  pożarowych.
Cokół do wysokości 1 m obłożony cegłą klinkierową. Powyżej elewacja pokryta cienkimi panelami z okładziną z blach
stalowych, powlekanych z niskimi fałdami.
Dach  budynku  jednospadowy.  Dach  oparty  na  konstrukcji  stalowej,  kolejno  blacha  trapezowa,  izolacja  z  wełny
mineralnej  i  pokryta  dwoma warstwami  papy  termozgrzewalnej.  Attyka  z  dwóch  stron.  Rury  spustowe  zewnętrzne
metalowe.
Pomieszczenia  dla  transformatorów  ze  ścianami  i  dachem  o  odpowiedniej  odporności  ogniowej  w  zależności  od
obciążenia ogniowego transformatorów i reszty instalacji elektrycznej.
Posadowienie  budynku  poniżej  poziomu  przemarzania,   bezpośrednio  lub  na  lokalnie  wymienionym  gruncie  do
głębokości dopasowanej do lokalnych warunków gruntowych.

Stanowiska kotłów mobilnych

Kontenery o przewidywanych wymiarach: długość x szerokość x wysokość około 12m x 3,5m x 3,7m.
Stanowiska  wykonane  na  zewnątrz  -  nie  wymagają  obudowy.  Kontenery  kotłów  postawione  będą  na  płytach
fundamentowych na  poziomie  około 30cm ponad terenem.  Wysokość  komina ok 8 m.  Płyty fundamentowe  kotłów
posadowione będą bezpośrednio lub na wymienionym gruncie.
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Stanowiska  kotłów  mobilnych  zostaną  wykonane  na  zewnątrz,  bez  obudowy.  Kotły  postawione  będą  na  płytach
fundamentowych na poziomie około 30cm ponad terenem. Płyty fundamentowe  kotłów  posadowione będą bezpośrednio
lub na wymienionym gruncie. Teren wokół  kotłów zostanie wyróżniony inną nawierzchnią.

Stacja redukcyjna gazu

Stacja  redukcyjna  gazu  zostanie  umieszczona  w kontenerze  o  przewidywanych  wymiarach:  długość  x  szerokość  x
wysokość  około  20,0mx  4,5m,  wysokość  ok.x3  3,0m,  który  zostanie  postawiony  na  fundamencie  płytowym,
posadowionym  bezpośrednio  lub  na  lokalnie  wymienionym  gruncie.  Zadaniem  stacji  przygotowania  gazu  będzie
zapewnienie odpowiednich parametrów gazu dla optymalnej pracy kotłów gazowych i gazowo-olejowych.

Estakady rurociągów gazu, oleju, sieci grzewczej oraz pozostałych technologicznych

Przewiduje  się  estakady  nowoprojektowane  jak  i wykorzystanie  już  istniejących  z ewentualnym ich  wzmocnieniem.
Konstrukcje estakad uwarunkowane będą nie tylko względami technologicznymi, ale również w dużej części warunkami
terenowymi tj.  możliwością usytuowania podpór i  ich fundamentów,  koniecznością  ominięcia  istniejących  obiektów
zagospodarowania  podziemnego,  zachowania  istniejącego  układu dróg  oraz  wzajemnego  powiązania  funkcjonalnego
z elementami projektowanego i istniejącego zagospodarowania terenu.

Stanowisko CEMS

Kontener o przewidywanych wymiarach: długość x szerokość x wysokość około 6,0m x 2,4m x 2,4m.
Pod  kontener  będzie  zaprojektowany  fundament  płytowy,  około  30cm ponad  terenem  posadowionym bezpośrednio
lub na lokalnie wymienionym  gruncie do głębokości dopasowanej do lokalnych warunków gruntowych.

Stanowisko  CEMS  będzie  postawione  na  fundamencie  płytowym  na  poziomie  około  30cm  ponad  terenem
posadowionym bezpośrednio lub na lokalnie wymienionym  gruncie.

Tunel kablowy

Żelbetowa, monolityczna konstrukcja o łącznej długości około 60 m.

Obsługa

Obsługa KRS w trakcie eksploatacji wymaga maksymalnie jednego obchodowego w celu dokonania wizualnej inspekcji.
Eksploatacja kotłów jest w pełni zautomatyzowana.

Nadzór  i  regulacja  parametrów  pracy  kotłów  może  byćbędzie  prowadzona  zarówno  z  wykorzystaniem  systemu
sterowania z istniejącej nastawni głównej ECBGP oraz będzie możliwa jaki i lokalnie, przy każdym kotle. Do obsługi
z nastawni DCS BGP wymagana jest jedna osoba. Planuje się, że obowiązki przejmą dotychczasowi operatorzy BGP.

Podczas przygotowania kotłów do rozruchu (np. sprawdzenie poprawności otwarcia armatur z napędem ręcznym oraz
innych urządzeń  sterowanych  lokalnie  zgodnie  z wytycznymi  instrukcji  eksploatacji)  oraz  samego procesu  rozruchu
wymagane jest minimum 2  obchodowych.

Generalnie   można  stwierdzić,  że  w  fazie  eksploatacji  planowane  przedsięwzięcie,  wg.  opisanej  w
niniejszym rozdziale technologii, nie będzie wymagało zastosowania rozwiązań chroniących środowisko.
Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia będzie minimalizowane ze względu na rodzaj paliwa, jakie
będzie spalane w nowych źródłach w celu wytworzenia ciepła na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej.
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6.  PRZEWIDYWANE  WIELKOŚCI  EMISJI,  W  TYM  ODPADÓW,
WYNIKAJĄCE  Z FUNKCJONOWANIA  PLANOWANEGO
PRZEDSIĘWZIĘCIA

6.1.  EMISJA  ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWO-PYŁOWYCH 
DO POWIETRZA

6.1.1. FAZA BUDOWY  I  LIKWIDACJI

W trakcie realizacji przedsięwzięcia prowadzone będą prace budowlane, w zakres których wchodzić będą głównie prace
montażowe  gotowych  elementów  dostarczonych  na  plac  budowy  już  w formie  przygotowanej  i  zabezpieczonej.
Konieczność spawania  elementów konstrukcyjnych oraz użycia farb i związanych z tym emisji  zanieczyszczeń może
nastąpić w przypadkach szczególnych (malowanie miejsc podlegających korozji – na łączeniach konstrukcji, spawach
itp.).  Jednak z uwagi na to, że będą to niewielkie powierzchnie i tym samym niewielkie ilości zużywanych farb czy
elektrod, a większość konstrukcji związanych z nowym przedsięwzięciem montowana będzie na zewnątrz, na otwartej
przestrzeni, emisje z tym związane nie będą stanowić uciążliwości poza terenem KRS.

W trakcie budowy obiektów i instalacji będzie następowała emisja niezorganizowana do powietrza w wyniku korzystania
z mechanicznego sprzętu budowlanego oraz przy przesypywaniu mas ziemnych. Emisja pyłu może powstawać również
w wyniku wtórnego pylenia materiałów sypkich z nieosłoniętych miejsc magazynowania cementu, piasku, kruszyw oraz
z nieoczyszczonych  dróg  wewnętrznych.  W trakcie  rozbiórki  obiektów i  instalacji  może również  powstawać  emisja
niezorganizowana,  związana  z  pracą  mechanicznego  sprzętu  budowlanego  oraz  przy  przesypywaniu  mas  ziemnych
w trakcie wydobywania fundamentów.

W celu ograniczenia emisji pyłu z palcu budowy, będą stosowane następujące zasady:

 emisja  spalin  z maszyn  budowlanych  i samochodów  będzie  minimalizowana  poprzez  wyłączanie  silników
w trakcie postoju bądź załadunku,

 stosowany będzie sprzęt sprawny technicznie,
 drogi dojazdowe będą utrzymywane w stanie ograniczającym pylenie,
 koła pojazdów będą oczyszczane przed wyjazdem z terenu budowy,
 materiały sypkie będą transportowane pojazdami wyposażonymi w plandeki,
 materiały sypkie, magazynowane na terenie budowy, będą osłaniane,
 zraszanie potencjalnych miejsc wtórnego pylenia w okresie suchej i wietrznej pogody,
 właściwa organizacja  dostaw materiałów budowlanych,  w celu  zapewnienia  efektywnych  dojazdów na  tereny

budowy i ograniczenia utrudnień w ruchu drogowym,
 systematyczne sprzątanie terenu budowy podczas prac ziemnych.

Maszyny, jakie będą używane do prac budowlanych, będą napędzane silnikami wysokoprężnymi i one będą stanowiły
główne  źródło  emisji  zanieczyszczeń  do  powietrza  podczas  realizacji  przedsięwzięcia.  Emitowane  będą  typowe
zanieczyszczenia komunikacyjne: pył, dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, węglowodory. 

Wielkość  emisji  została  policzona  szacunkowo  na  podstawie  zużycia  paliwa  i  wskaźników  emisji  zamieszczonych
w EMEP/CORINIAR Emission Inventory Guidebook – Road Transport.

Wskaźniki emisji z pojazdów ciężkich przedstawiono w tabeli.

Tabela 11 Wskaźniki emisyjne dla pojazdów ciężkich w g/kg spalanego paliwa

Kategoria
pojazdów

CO NO2
Pył zawieszony

PM10
SO2 Benzen

Ciężarowe > 6,73 32,99 0,86 0,02 4,16
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3,5 Mg

Olej
napędowy

Emisja zanieczyszczeń z samochodów ciężarowych i maszyn budowlanych została przyjęta przy założeniu:

 średni odcinek przejazdu na terenie zakładu: 1,5 km,
 pojazdy poruszają się ze średnią prędkością: 10 km/godz.,
 średnie zużycie paliwa: 0,215 kg/km,
 średnia gęstość oleju napędowego: 0,86 kg/dm3.

Szacuje się,  że prace budowlane prowadzone będą przez cały rok, przez około 14 godzin dziennie,  od poniedziałku
do piątku i przez 8 godzin w soboty, przy czym przewiduje się, że przez teren realizacji inwestycji przejeżdżać może
siedem samochodów ciężarowych na godzinę, a urządzenia budowlane mogą pracować przez około 4 godziny w ciągu
dnia i może to być około 10 sztuk różnego rodzaju maszyn. Czas przejazdu przez teren zakładu z zakładaną prędkością
wynosi około 10 minut (są to założenia wstępne, przyjęte na podstawie podobnych realizacji).

Wielkości emisji z urządzeń w okresie realizacji przedsięwzięcia zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela 12 Wielkość emisji zanieczyszczeń z samochodu/urządzenia budowlanego

Wielkość emisji Jednostk
a

CO NO2
Pył zawieszony

PM10
SO2 Benzen

Emisja z
samochodu/urządzeni

a
g/10min 2,2 11 0,3 0,01 1,34

Łączna godzinowa
emisja

z
samochodu/urządzeni

a

g/h 13,2 66 1,8 0,06 8,04

Według metodologii  EMEP/EEP w ocenie  wpływu  transportu  ciężarowego  na  terenie  zakładów przemysłowych  na
jakość powietrza stosuje się jeden z trzech sposobów postępowania:

 całkowite  pominięcie  emisji  z transportu  samochodowego:  stosowane  dla  zakładów,  w których  łączna  ilość
przewożonych materiałów i ilość stanowisk do ich rozładunku /  załadunku decyduje o niskiej  intensywności
ruchu. Wiele spośród tego rodzaju zakładów charakteryzuje natężenie ruchu rzędu kilku samochodów w ciągu
godziny i nie więcej niż 10 tys. pojazdów w ciągu roku, co sprawia, że emisja spalin samochodowych z dróg
wewnętrznych nie ma istotnego znaczenia w kształtowaniu jakości powietrza atmosferycznego,

 model uproszczony: przyjęcie dla poszczególnych parametrów jednej reprezentatywnej wartości, to jest jednego
rodzaju samochodów, jednego standardu spalin, jednej prędkości dla wszystkich odcinków dróg, itd. Model ten
stosowany  jest  dla  średnich  i dużych  zakładów.  Przy  zachowaniu  zasad  przyjmowania  założeń  nie
powodujących  zaniżenia  emisji  pozwala  z dostateczną  wiarygodnością  ocenić  oddziaływanie  transportu  na
terenie zakładu na powietrze atmosferyczne. Możliwe jest również stosowanie opublikowanej przez Generalną
Dyrekcję  Dróg Krajowych  i Autostrad  ogólnej  struktury  pojazdów spełniających  poszczególne  klasy  normy
EURO,

 model dokładny: uwzględniający strukturę pojazdów ciężarowych właściwą dla samochodów poruszających się
po terenie zakładu oraz odpowiednie parametry dla poszczególnych odcinków dróg.

Przewiduje się, że ilość przewożonych materiałów, niezbędnych do realizacji planowanego przedsięwzięcia, nie będzie
wymagała zaangażowania więcej niż 10 tys. pojazdów w ciągu roku. W związku z tym adekwatnym będzie postępowanie
wg. pierwszego sposobu metodologii EMEP/EEP.
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Z powyższego można wnioskować, że budowa KRS, a także jej ewentualna rozbiórka, będzie w niewielkim stopniu
oddziaływać na jakość powietrza. Zanieczyszczenia będą wprowadzane do powietrza niskimi emitorami, co powoduje,
że zasięg oddziaływania będzie bardzo mały, ograniczony do miejsca prowadzenia prac i nie przekroczy granic zakładu.
Biorąc pod uwagę przejściowy charakter prac budowlanych należy uznać, że etap budowy nie spowoduje negatywnego
oddziaływania na środowisko.
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6.1.2. FAZA EKSPLOATACJI

6.1.2.1. Emisja ze źródeł technologicznych

Jak wspomniano we wcześniejszych częściach Raportu, w związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia, na terenie
ECL zostaną wybudowane cztery kotły stacjonarne oraz  pięć kotłów mobilnych. Kotły te będą stanowić źródła emisji
zanieczyszczeń gazowo-pyłowych do powietrza.
W procesie spalania paliw w kotłach gazowych emitowane są do powietrza następujące substancje zanieczyszczające:
tlenki siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, pył, a także dwutlenek węgla.
Nowe  kotły  gazowe  stacjonarne  będą  źródłami  o  sumarycznej  mocy  cieplnej,  rozumianej,  jako  ilość  energii
wprowadzanej w paliwie do źródła spalania paliw w jednostce czasu, wynoszącej ok.136,8 MWt.
Dzięki  zastosowaniu  gazu  ziemnego  jako  źródła  energii  –  paliwa  zawierającego  śladowe  ilości  siarki  i  popiołu  –
w trakcie eksploatacji ww. kotłów uzyskiwane będą niskie emisje ww. zanieczyszczeń do powietrza.
Spaliny  z  nowych  kotłów  stacjonarnych  będą  odprowadzane  do  powietrza  przez  dwa  dwuprzewodowe  kominy
o parametrach pozwalających  na spełnienie wymagań w zakresie  dopuszczalnych stężeń  zanieczyszczeń w powietrzu
w obszarze  potencjalnego  oddziaływania  nowej  instalacji.  Z  kolei  kotły  mobilne  będą  wyposażone  w  niezależne
przewody do odprowadzania spalin z każdego kotła.

W  związku  z  planowaną do  uruchomienia  instalacją  energetycznego  spalania  paliw,  w  sposób  zorganizowany
do powietrza będą wprowadzane następujące substancje posiadające wartość odniesienia w powietrzu:

 pył (tzn. pył zawieszony PM10 oraz PM2,5),

 tlenki azotu przeliczone na dwutlenek azotu,

 dwutlenek siarki,

 tlenek węgla.

Zgodnie z art. 157 a ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 poz.1219) źródłem spalania paliw jest
część  instalacji  spalania  paliw będąca  stacjonarnym  urządzeniem technicznym,  w którym następuje  utlenianie  paliw
w celu wytworzenia energii.

Zgodnie z art.  157a ust.  2  ww. ustawy,  źródłem spalania  paliw jest  także  zespół  dwóch lub większej  liczby  źródeł
spalania paliw, o których mowa w ust. 1 pkt 7, w przypadkach gdy:

 gazy odlotowe z tych źródeł spalania paliw są odprowadzane do powietrza przez wspólny komin i całkowita
nominalna moc cieplna jest nie mniejsza, niż 50 MW;

 lub, że uwzględniając parametry techniczne i czynniki ekonomiczne, ich gazy odlotowe mogłyby być, w ocenie
organu właściwego do wydania pozwolenia lub przyjęcia zgłoszenia, odprowadzane przez wspólny komin.

W takim przypadku zespół źródeł spalania paliw uważa się za jedno źródło spalania paliw złożone z dwóch lub większej
liczby części, którego całkowita nominalna moc cieplna stanowi sumę nominalnych mocy cieplnych tych części źródła
spalania paliw, których nominalna moc cieplna jest nie mniejsza, niż 15MW.

W odniesieniu do kotłów stacjonarnych zastosowanie będzie miała druga zasada łączenia. Powstanie jedno źródło LCP
4 elementowe, a  wymagania emisyjne ustalone zostały dla nich, jak dla mocy cieplnej  >50 MW (GWE dla kotłów
opalanych paliwem gazowym nie są rozróżniane ze względu na moc cieplną).
Emisja zanieczyszczeń gazowo-pyłowych (NOx) do powietrza ze źródeł emisji zanieczyszczeń – 4 kotłów gazowych –
stacjonarnych,  będzie na poziomie wymagań określonych w  Decyzji  Wykonawczej  Komisji  (UE)  2017/1442 z dnia
31 lipca  2017 r.  ustanawiającej  konkluzje dotyczące  najlepszych dostępnych technik (zwane  dalej:  Konkluzje BAT)
w odniesieniu  do  dużych  obiektów energetycznego  spalania  zgodnie  z dyrektywą  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady
2010/75/UE  (Dz.  Urz.  UE  L  212  z  2017  r.,  s.  1).  Konkluzje  BAT  powstały  na  mocy  Dyrektywy  Parlamentu
Europejskiego  i  Rady  2010/75/UE  z dnia  24  listopada  2010r.  w sprawie  emisji  przemysłowych  (zintegrowane
zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola), zwanej dyrektywą IED.  Zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie:

12)„konkluzje dotyczące BAT” oznaczają dokument zawierający elementy dokumentu referencyjnego BAT i formułujący
konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik, ich opisu, informacji służącej ocenie ich przydatności, poziomów
emisji powiązanych z najlepszymi dostępnymi technikami, powiązanego monitoringu, powiązanych poziomów konsumpcji
oraz, w stosownych przypadkach, odpowiednich środków remediacji terenu;
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13) „poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami” oznaczają różne poziomy emisji uzyskiwane w
normalnych  warunkach  eksploatacji  z  wykorzystaniem  najlepszej  dostępnej  techniki  lub  kombinacji  najlepszych
dostępnych  technik,  które  opisano  w  konkluzjach  dotyczących  BAT,  wyrażone  jako  średnia  w  danym  okresie
w określonych warunkach odniesienia;

Wymagania  opisane  w  dokumencie  Konkluzje  BAT odnoszą  się  między  innymi  do  następujących  rodzajów
działalności, które zostały wymienione  w Załączniku I do Dyrektywy 2010/75/UE:

 1. Przemysł energetyczny
 1.1. Spalanie paliw w instalacjach o całkowitej mocy dostarczonej w paliwie wynoszącej 50 MW

lub więcej
 1.2. Rafinacja ropy naftowej i gazu
 1.3. Produkcja koksu
 1.4. Zgazowanie lub upłynnianie:

W konkluzjach  BAT nie  zostały  określone  wymagania  w zakresie  emisji  pyłu  oraz  dwutlenku siarki  dla  przypadku
spalania  gazu  w kotłach.  Natomiast  CO  traktowane  jest  wskaźnikowo.  Zgodnie  z  wyjaśnieniem  Ministerstwa
Środowiska2, odnoszącym się do ustalania i dotrzymania poziomów wskaźnikowych, wymienionych w konkluzjach BAT,
emisja danego zanieczyszczenia (w tym wypadku CO) może zostać ustalona na innym poziomie, niż wskazuje na to
poziom wskaźnikowy określony w Konkluzjach BAT.

Pozostałe  emitowane  z  kotłów gazowych  zanieczyszczenia  (SO2,  pył)  będą  na  poziomie  wynikającym  z  wymagań
rozporządzenia  Ministra  Środowiska  w  sprawie  standardów  emisyjnych  dla  niektórych  rodzajów  instalacji,  źródeł
spalania  paliw  oraz  urządzeń  spalania  lub  współspalania  odpadów  (Dz.  U.  2018,  poz.  680;  tekst  jednolity:  Dz.U.
2019.1806) z dnia 1 marca 2018r.  W rozporządzeniu tym dla instalacji  spalania gazu w kotle są określone zarówno
dopuszczalne wielkości emisji NOx, jak i SO2 i pyłu.

W świetle powyższego planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć, których dotyczą wymagania konkluzji BAT
oraz w świetle zapisów konkluzji BAT instalacja KRS (kotły stacjonarne) będzie instalacją nową. Pierwsze pozwolenie
zostanie wydane dla instalacji po dacie wejścia w życie ww. konkluzji.

Do  polskiego  prawa   Konkluzje  BAT  zostały  wprowadzone  poprzez  ustawę  Prawo  ochrony  środowiska  (art.202
pkt.2):Dla  instalacji  wymagających  uzyskania  pozwolenia  zintegrowanego  ustala  się w szczególności  dopuszczalną
wielkość emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza:

 wymienionych w konkluzjach BAT,
 a jeżeli nie zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – w dokumentach referencyjnych

BAT;
 objętych standardami emisyjnymi”.

W ww. ustawie zostało zdefiniowane pojęcie granicznych wielkości emisyjnych:

„(…) to najwyższe z określonych w konkluzjach BAT wielkości emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami
jako uzyskiwane w normalnych warunkach eksploatacji z wykorzystaniem najlepszej dostępnej techniki lub kombinacji
najlepszych dostępnych technik”

Planowane  na  terenie  ECL przedsięwzięcie  -  KRS –  zostanie  tak  zaprojektowana,  aby  spełniać,  w  zakresie  emisji
zanieczyszczeń gazowo-pyłowych do powietrza, wymagania:

 dyrektywy  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  2010/75/UE  z  dnia  24  listopada  2010  r.  w  sprawie  emisji
przemysłowych  (zintegrowane  zapobieganie  zanieczyszczeniom  i  ich  kontrola)  (Dz.  Urz.  UE  L  334
z 17.12.2010, str. 17, z późn. zm.3));

 Decyzji  Wykonawczej Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r. ustanawiającej  konkluzje dotyczące
najlepszych  dostępnych  technik  (zwane  dalej:  Konkluzje  BAT)  w  odniesieniu  do  dużych  obiektów
energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz. Urz. UE L
212 z 2017 r., s. 1);

2 https://www.ekoportal.gov.pl/fileadmin/Ekoportal/Pozwolenia_zintegrowane/wyjasnienia/
Wyjasnienie_dotyczace_ustalenia_i_dotrzymania_poziomow_wskaznikowych_wymienionych_w_konkluzjach_BAT.pdf
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 ustawy Prawo ochrony środowiska i aktów wykonawczych do ustawy.
Tabela 13 Wymagania konkluzji BAT w zakresie emisji zanieczyszczeń gazowo-pyłowych do powietrza dla instalacji

KRS – kotły stacjonarne (poziomy emisji powiązane z BAT – BAT AELs)

Rodzaj  emitowanego
zanieczyszczenia

moc,
MWth

Standardy emisyjne BAT, [mg/Nm3], spaliny suche, 3% tlenu

Średnia roczna
Średnia dobowa 

lub średnia z okresu
pobierania próbek

instalacja nowa instalacja nowa
NOx - 10 - 60 30 - 85

Wg. konluzji BAT wskaźnikowo średni roczny poziom emisji CO dla ww. źródeł ogólnie może wynosić 15mg/Nm3.

Tabela 14 Wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych
rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. 2018, poz. 680)

z dnia 1 marca 2018r. dla instalacji KRS – kotły stacjonarne

Rodzaj emitowanego
zanieczyszczenia

moc
[MWt]

Standardy emisyjne [mg/Nm3], spaliny suche, 3% tlenu

SO2 - 35
pył - 5

Przewidywana nominalna godzinowa ilość spalin z kotła stacjonarnego – ok. 34 504Nm3/h (spaliny suche, 3% tlenu).

Sposób wyliczenia godzinowej emisji zanieczyszczeń gazowo - pyłowych do powietrza z kotła opalanego 
gazem ziemnym:

E[kg/h] = standard emisyjny [mg/m3
u] x nominalny godzinowy przepływ spalin [Nm3 / h]/1000000

Godzinowe emisje ww. zanieczyszczeń ze spalania gazu ziemnego z pojedynczego kotła gazowego przedstawiają się
następująco:

 SO2 ze spalania gazu ziemnego  –     1,208kg/h;
 NOx ze spalania gazu ziemnego –     2,07kg/h;
 pył ze spalania gazu ziemnego    –     0,173kg/h;
 CO – wskaźnikowo                 -    0,518kg/h.

Roczne wielkości emisji zanieczyszczeń

Roczne  wielkości  emisji  zanieczyszczeń  z  KRS zostały  wyliczone  z  uwzględnieniem rocznego  czasu  pracy  kotłów
stacjonarnych  z  nominalnym  obciążeniem  –  639,5  godzin.  Takie  podejście  pokazuje  maksymalną  wielkość
oddziaływania kotłów na jakość powietrza w obszarze potencjalnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.

Roczna emisja ww. zanieczyszczeń z kotłów stacjonarnych została wyliczona w następujący sposób:
Er = (Se x 34 504 Nm3/h)/1000000 x (639,5 h/rok x 4)/1000

gdzie:
Se -  standard emisyjny [mg/m3

u]
Er – roczna wielkość emisji zanieczyszczeń [Mg/rok]

 SO2 –   3,09 Mg/rok;
 NOx  – 5,295 Mg/rok;
 pył -     0,443 Mg/rok;
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 CO-       1,325Mg/rok.

UWAGA: W analizie rozprzestrzeniania substancji w powietrzu przyjęto roczny czas każdego z kotłów na poziomie
640 h/rok.

Emisja CO2 z kotła gazowego
Wartości  opałowe (WO) i  wskaźniki  emisji  CO2  (WE) w roku 2017   do raportowania w ramach   Systemu
Handlu Uprawnieniami do Emisji  za rok 2020:

55,41kg/GJ x 123,12 GJ/h = 6 822,1kg/h x 639,5 h/rok /1000 x 4 = 17 451Mg/rok

Emisja zanieczyszczeń gazowo-pyłowych do powietrza – mobilne kotły gazowo-olejowe

Jak wspomniano we wcześniejszych częściach KIP, w związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia, na terenie ECL
zostanie także zabudowanych pięć kotłów mobilnych, opalanych gazem ziemnym, a w sytuacjach awaryjnych – olejem
lekkim –  źródła emisji zanieczyszczeń gazowo-pyłowych do powietrza.
W  procesie  spalania  paliw  w  kotłach  gazowo-olejowych  emitowane  są  do  powietrza  następujące  substancje
zanieczyszczające: tlenki siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, pył, a także dwutlenek węgla.
Nowe kotły gazowo-olejowe, będą źródłami o sumarycznej mocy cieplnej, rozumianej, jako ilość energii wprowadzanej
w paliwie do źródła spalania paliw w jednostce czasu, wynoszącej ok.53,2 MWt (moc cieplna każdego z kotłów –
10,64MWt).

Dzięki  zastosowaniu  gazu  ziemnego  jako  paliwa  podstawowego  –  paliwa  ekologicznie  „czystego”  (zawierającego
śladowe ilości siarki i popiołu) – w trakcie eksploatacji ww. kotłów uzyskiwane będą niskie emisje ww. zanieczyszczeń
do powietrza.
Spaliny z nowych kotłów będą odprowadzane do powietrza przez  indywidualne dla każdego z pięciu kotłów, kominy
o parametrach pozwalających  na spełnienie wymagań w zakresie  dopuszczalnych stężeń  zanieczyszczeń w powietrzu
w obszarze potencjalnego oddziaływania nowej instalacji.
Kotły mobilne,  jak wspomniano powyżej,  będą źrodłami o mocy  w paliwie ok.10,64MW t każdy,  zatem nie będzie
w stosunku do nich obowiązywało sumowanie nominalnych mocy cieplnych (nominalna moc cieplna każdego kotła jest
mniejsza, niż 15MW).

Emitowane  z  nowych  kotłów  zanieczyszczenia  (SO2,  NOx,  pył)  będą  na  poziomie  wynikającym  z  wymagań
rozporządzenia  Ministra  Środowiska  w  sprawie  standardów  emisyjnych  dla  niektórych  rodzajów  instalacji,  źródeł
spalania  paliw  oraz  urządzeń  spalania  lub  współspalania  odpadów (Dz.  U.  2018,  poz.  680)  z  dnia  1  marca  2018r.
W rozporządzeniu tym dla instalacji spalania gazu w kotle są określone dopuszczalne wielkości emisji wszystkich ww.
zanieczyszczeń.

Tabela 15 Wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych
rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. 2018, poz. 680)

z dnia 1 marca 2018r. dla instalacji KRS – kotły mobilne, spalanie gazu ziemnego

Rodzaj emitowanego
zanieczyszczenia

moc
[MWt]

Standardy emisyjne [mg/Nm3], spaliny suche, 3% tlenu

SO2 - 35
NOx ˃5 i <50 100
pył - 5

Nominalna ilość spalin z mobilnego kotła opalanego gazem ziemnym – ok. 10 747Nm3 /h

Sposób wyliczenia godzinowej emisji zanieczyszczeń gazowo - pyłowych do powietrza:

E[kg/h] = standard emisyjny [mg/m3
u] x nominalny godzinowy przepływ spalin [m3

u/h]/1000000
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Godzinowe emisje ww. zanieczyszczeń ze spalania gazu ziemnego w  kotle mobilnym przedstawiają się następująco:
 SO2 ze spalania gazu ziemnego – 0,376kg/h;
 NOx ze spalania gazu ziemnego – 1,075kg/h;
 pył ze spalania gazu ziemnego  – 0,0537kg/h;
 CO ze spalania gazu ziemnego – 1,493856kg/h*.

*w związku z brakiem standardu emisji CO, emisja tego zanieczyszczenia z kotła mobilnego została wyliczona w oparciu
o wskaźnik 39g/GJ (EMEP/EEA air pollutant emission inventory guide book 2019):

39g/GJ x 38,304GJ/h (10,64MWt x 3,6)= 1,4938kg/h

Roczne wielkości emisji zanieczyszczeń

Roczne  wielkości  emisji  zanieczyszczeń  z  KRS zostały  wyliczone  z  uwzględnieniem rocznego  czasu  pracy  kotłów
mobilnych z nominalnym obciążeniem – 21,4 godzin. Takie podejście pokazuje maksymalną wielkość oddziaływania
kotła na jakość powietrza w obszarze potencjalnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.

Roczna emisja ww. zanieczyszczeń została wyliczona w następujący sposób:
Er = (Se x 10 747Nm3/h)/1000000 x (21,4 h/rok x 5)/1000

gdzie:
Se -  standard emisyjny [mg/m3

u]
Er – roczna wielkość emisji zanieczyszczeń [Mg/rok]

 SO2 –   0,04 Mg/rok;
 NOx  – 0,115Mg/rok;
 pył -    0,006 Mg/rok;
 CO – 0,1598 Mg/rok.

UWAGA: W analizie rozprzestrzeniania substancji w powietrzu przyjęto roczny czas każdego z kotłów na poziomie
22 h/rok.

Emisja CO2 z mobilnych kotłów gazowych
Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2017 do raportowania w ramach Systemu Handlu
Uprawnieniami do Emisji  za rok 2020:

55,41kg/GJ x 38,304GJ/h = 2 122,4kg/h x 21,4 h/rok /1000 x 5 = 227 Mg/rok

Emisje zanieczyszczeń gazowo-pyłowych w stanach awaryjnych

Spalanie  oleju  lekkiego  będzie  miało  miejsce  jedynie  w  sytuacjach  awaryjnych,  w  przypadku  braku
dostępu gazu dla kotłów mobilnych. Nie będą wówczas pracowały kotły stacjonarne oraz kocioł BGP, gdyż
nie będzie dostaw gazu. 

W przypadku braku dostaw gazu ziemnego emisja zanieczyszczeń gazowo-pyłowych z kotłów mobilnych nie będzie
wyższa od wymagań emisyjnych dla tego typu kotłów zgodnie z załącznikiem 5 Rozporządzenia Ministra Środowiska
w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub
współspalania odpadów:

S t r o n a  79 | 207



 Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: 
„Program Inwestycyjny PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków. Zadanie II –

Budowa kotłów rezerwowo – szczytowych (KRS)”

Tabela 16 Wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych
rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. 2018, poz. 680)

z dnia 1 marca 2018r. dla instalacji KRS – kotły mobilne, spalanie oleju lekkiego

Rodzaj emitowanego
zanieczyszczenia

moc
[MWt]

Standardy emisyjne [mg/Nm3], spaliny suche, 3% tlenu

SO2 ˃5 i <50 350
NOx ˃5 i <50 200
pył ˃5 i <50 50

Wówczas godzinowa emisja zanieczyszczeń gazowo - pyłowych do powietrza z 5 kotłów mobilnych może wynosić:

53,2MWt x 3,6= 191,52GJ;

191,52 x 270m3
u /GJ* = 51 710,4m3

u /h

E[kg/h] = standard emisyjny [mg/m3
u] x nominalny godzinowy przepływ spalin [m3

u/h]/1000000
 - ujednolicony wskaźnik jednostkowy objętości spalin (V

jsp)

 SO2  –  18   kg/h;
 NOx  - 10,34kg/h;
 pył   –    2,6 kg/h;
 CO -     3,06432kg/h*.

*W  związku  z  brakiem  standardu  emisji  CO,  emisja  tego  zanieczyszczenia  z  kotła  mobilnego  opalanego  olejem

opałowym została wyliczona w oparciu o wskaźnik  16g/GJ (EMEP/EEA air pollutant emission inventory guide book

2019):

16g/GJ x191,52GJ/h (10,64MWt x 3,6 x 5)= 3,06432kg/h

Przewidywane roczne wielkości emisji zanieczyszczeń z KRS 

Roczne wielkości emisji zanieczyszczeń z KRS zostały wyliczone z uwzględnieniem nominalnego rocznego czasu pracy
kotłów KRS z nominalnym obciążeniem (suma rocznych emisji zanieczyszczeń z 4 kotłów stacjonarnych i 5 kotłów
mobilnych opalanych gazem ziemnym):

 SO2 –   3,13 Mg/rok;
 NOx  – 5,41 Mg/rok;
 pył -  0,449 Mg/rok;
 CO – 1,4848 Mg/rok, wskaźnikowo;
 CO2 – 17 678 Mg/rok.

6.1.2.2. Emisje z procesów pomocniczych

Oprócz podstawowego procesu produkcyjnego, jakim jest wytwarzanie ciepła w KRS, w ramach nowej instalacji nie
będą  prowadzone  procesy  pomocnicze,  mogące  generować  zorganizowaną  emisję  zanieczyszczeń  gazowo-pyłowych
do powietrza.
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6.1.2.3. Emisje ze zbiorników i magazynów

W ramach KRS nie są przewidywane do zabudowy zbiorniki i magazyny, z których emisja mogłaby wpływać na zmiany
w istniejącym tle zanieczyszczeń. Jak wspomniano we wcześniejszych częściach Raportu, obecnie na terenie  ECL olej
jest  magazynowany  w jednym,  pionowym,wyposażonym  w ścianę  osłonową  zbiorniku  magazynowym  o pojemności
1000m3.  Budynek  pompowni  oleju  to  budynek  murowany.  Na  poziomie  -3,7  m  są  zabudowane  układy  pompowe
zasilające blok gazowo-parowy i kotły węglowe oraz zbiorniki spustów.

Przy  założeniu  pracy  pięciu kotłów  mobilnych na  obciążeniu  100% i  paliwie  „olej  lekki”  oraz  braku zużycia  oleju
do innych celów, istniejący zbiornik magazynowy o pojemności 1000m3 zapewniać będzie ponad 7 dniowy
czas  retencji  dla lekkiego  oleju  opałowego. Zatem  nie  będzie  konieczności  zabudowy  dodatkowych
zbiorników do obsługi KRS.

W trakcie eksploatacji KRS nie będą powstawały odpady paleniskowe, typowe dla technologii węglowych. Nie będzie
konieczne magazynowanie sorbentów dla instalacji oczyszczania spalin, itd.

Nie  będzie konieczności zabudowy dodatkowych zbiorników do obsługi KRS.

6.1.2.4. Emisje niezorganizowane

ŹRÓDŁA TECHNOLOGICZNE

Kotłownia rezerwowo-szczytowa nie będzie źródłem emisji niezorganizowanej.

EMISJA ZE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

W związku z eksploatacją KRS nie będzie wymagany dodatkowy transport materiałów, surowców lub paliw w stosunku
do obecnego. Nie nastąpi w związku z tym wzrost emisji zanieczyszczeń ze środków transportu na terenie ECL i poza
terenem zakładu.

6.2. ŚCIEKI

6.2.1. FAZA BUDOWY

W fazie budowy planowanego przedsięwzięcia na terenie elektrociepłowni zostaną ustawione kontenery na biura oraz
pomieszczenia dla załogi. Po zakończeniu budowy zostaną one usunięte. Woda na potrzeby budowy będzie dostarczana
rurociągiem  z  istniejącej  sieci  wodociągowej.  Ścieki,  powstające  w trakcie  realizacji  przedsięwzięcia,  będą
odprowadzane  do  istniejącej  na  terenie  zakładu  kanalizacji.  Przewiduje  się,  że  maksymalna  ilość  pracowników  w
szczycie budowy będzie wynosić ok. 200 osób. Przyjmuje się odprowadzanie ścieków sanitarnych w szczycie prac będzie
na poziomie zużycia wody pitnej. Ilość wody na cele bytowe w trakcie budowy szacuje się na poziomie ok.12m3/dobę.

6.2.2. FAZA EKSPLOATACJI

W związku z eksploatacją planowanego przedsięwzięcia będą powstawały głównie ścieki przemysłowe. Odprowadzane
będą również wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych dróg i parkingów oraz połaci dachowych:

 ścieki przemysłowe (wody zmywne, ścieki z neutralizatorów);
 wody opadowo-roztopowe;
 woda ppoż.

Ścieki te będą powstawały w następujących obiektach:
 budynek kotłownia kotłów stacjonarnych: wody opadowo – roztopowe, ścieki przemysłowe (wody zmywne,

ścieki z neutralizatorów), ścieki z gaszenia wodą ppoż.;
 teren lokalizacji kontenerów kotłów mobilnych: wody opadowo – roztopowe z terenów brudnych;
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 kominyukład  wyprowadzenia  spalin  z  kotlowni:  wody  opadowo  –  roztopowe  z  terenów  brudnych,  ścieki
z neutralizatorów;

 budynek elektryczny – wody opadowo-roztopowe.
 tunel kablowy – ścieki z gaszenia wodą ppoż.
 stanowisko CEMS: wody opadowo – roztopowe.
 Stacja redukcyjna gazu – wody opadowo-roztopowe.

Szacunkowy bilans ścieków przemysłowych:
 Ścieki ze zmywania posadzek (ilość odpowiadająca zapotrzebowaniu wody do zmywania)

Qsek. = 1,0 dm3/s (jeden działający punkt przy 1 osobie sprzątającej)

Qśr. godz.  = 0,1 m3/h (16 m3/tydzień)

Qśr. dob  = 2,29 m3/d (16 m3/tydzień)

 Ścieki przemysłowe z kotłowni stacjonarnej
Qsek. = 1,0 dm3/s (jeden działający punkt przy 1 osobie sprzątającej)
Qśr. godz.  = 0,1 m3/h (16 m3/tydzień)
Qśr. dob  = 2,29 m3/d (16 m3/tydzień)

Szacunkowy bilans wód opadowo – roztopowych z terenów brudnych:
 Wody opadowo – roztopowe z terenu kotłów mobilnych (terenu utwardzonego pod stanowiskami tych kotłów)

Qsek. 8,82  dm3/s  (obliczone  dla  deszczu  miarodajnego  10-cio  minutowego
o prawdopodobieństwie 50% (1 raz na 2 lata)) o natężeniu 232 dm3/(s*ha)
według  modelu  Suligowskiego  dla  miasta  Lublin,  współczynnika  spływu
dla pow. szczelnych = 0.95 i dla terenu utwardzonego o pow. ok. 0.04 ha)

Qśr. godz.  = 1,47 m3/h

Qśr. dob  = 0,061 m3/d

 Wody opadowo-roztopowe  - kominy

Qsek. 0,14  dm3/s  (obliczone  dla  deszczu  miarodajnego  10-cio  minutowego
o prawdopodobieństwie 50% (1 raz na 2 lata)) o natężeniu 232 dm3/(s*ha)
według  modelu  Suligowskiego  dla  miasta  Lublin  i  dla  pow.  łącznej
przewodów kominowych ok. 0.00062 ha)

Qśr. godz.  = 0,023 m3/h

Qśr. dob  = 0,0009 m3/d

Sumaryczna ilość ścieków przemysłowych i wód   opadowo – roztopowych  :  

Qsek. = 10.96 dm3/s (jeden działający punkt przy 1 osobie sprzątającej)

Qśr. godz.  = 1.69 m3/h

Qśr. dob  = 4,64 m3/d (2,29 m3/d+0,061 m3/d+ 0,0009 m3/d+2,29 m3/d)

Podstawowe założenia do wymiarowania układów odprowadzających wody opadowe z projektowanych obiektów to:
 natężenie  deszczu  miarodajnego  dla  „terenu”  (drogi,  chodniki,  rowy  odwadniające,  tereny  zielone  itd.)  –

232 dm3/(s*ha)  (deszcz  10-cio minutowy o  prawdopodobieństwie  50% (1 raz  na  2 lata))  -  według  modelu
Suligowskiego dla miasta Lublin.

 natężenie  deszczu  miarodajnego  dla  obliczania  średnic  przewodów  spustowych  z  odwodnienia  połaci
dachowych – 300 dm3/(s*ha)
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 PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków -- Część 3: Przewody deszczowe
-- Projektowanie układu i obliczenia

 Współczynniki spływu (pow. szczelne = 0.95; pow. „nasiąkliwe”=0.3; tereny zielone=0.1)

Szacunkowy bilans wód opadowych:
 Dachy szczelne  o pow. ok. 0.287 ha natężenie spływu ok. 64.16 dm3/s
 Drogi asfaltowe  o pow. ok. 0.110 ha natężenie spływu ok. 24.45 dm3/s
 Drogi inne/chodniki o pow. ok. 0.036 ha natężenie spływu ok. 2.54 dm3/s
 Tereny zielone o     pow. ok.                                  0.467 ha                  natężenie spływu ok.            10.98 dm  3  /s  

Razem 0.8365 ha natężenie spływu ok. 102.14 dm3/s
Jakość ścieków odprowadzanych do kanalizacji będzie zgodna z wymaganiami zawartymi w pozwoleniu wodnoprawnym
z 31.10.2017 r. na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych MPWiK w Lublinie Sp. z o.o. ścieków przemysłowych
zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

Przewidywana jakość ścieków przemysłowych:

 zawiesiny ogólne             ≤ 35 [mg/l]
 węglowodory ropopochodne ≤15 [mg/l]
 pH                                                 6,5 – 9,5

Przewidywana jakość wód opadowo-roztopowych:
 węglowodory ropopochodne - ≤ 15 [mg/dm3];
 zawiesiny    ogólne                - ≤ 35 [mg/dm3].

ŚCIEKI ZMYWNE

Zmywanie przewiduje się, we wszystkich obiektach budynku KRS oraz miejscach wymagających utrzymania czystości
posadzek.  Ścieki  zmywne  mogą  być  zanieczyszczone  detergentami  i  innymi  środkami  powierzchniowo  czynnymi
z zawartością zawiesin. Wielkość zanieczyszczeń zależy od stopnia zabrudzenia powierzchni i częstotliwości zmywania.

WODY OPADOWE I ROZTOPOWE

Wody  opadowe  i  roztopowe  będą  odprowadzane  za  pomocą  wewnętrznej  kanalizacji  deszczowej  do  istniejącego
na terenie zakładu systemu kanalizacji deszczowej.

Do głównych zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych zalicza się zawiesinę, piasek i substancje ropopochodne.

Ścieki przemysłowe będą odprowadzane do istniejącej na terenie zakładu zakładowej sieci kanalizacji sanitarnej.

ŚCIEKI BYTOWE

Obsługa kotłów rezerwowo-szczytowych  w trakcie  eksploatacji  wymaga  maksymalnie  jednego  obchodowego  w celu
dokonania wizualnej inspekcji. Eksploatacja kotłów będzie w pełni zautomatyzowana.

Nadzór i regulacja parametrów pracy kotłów może być prowadzona zarówno z nastawni głównej ECL, jak i lokalnie,
przy każdym  kotle.  Do  obsługi  z nastawni  DCS  wymagana  jest  jedna  osoba.  Planuje  się,  że  obowiązki  przejmą
dotychczasowi operatorzy BGP.

Podczas przygotowania kotłów do rozruchu (np. sprawdzenie poprawności otwarcia armatur z napędem ręcznym oraz
innych urządzeń  sterowanych  lokalnie  zgodnie  z wytycznymi  instrukcji  eksploatacji)  oraz  samego procesu  rozruchu
wymagane jest minimum 2  obchodowych.

Obsługa  zespołu  ww.  obiektów  korzystać  będzie  z istniejącej  już  infrastruktury  socjalno-technicznej  zakładu.
Nie przewiduje się zorganizowania oddzielnego zaplecza sanitarno-higienicznego w związku z realizacją planowanego
przedsięwzięcia.

W związku  z powyższym, na terenie KRS nie będą powstawały ścieki bytowe.
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6.3 ODPADY

6.3.1. FAZA BUDOWY

Zgodnie z Art. 3 pkt. 32. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 t.j. z późn. zm.),
„Wytwórcą  odpadów  powstających  w  wyniku  świadczenia  usług  w  zakresie  budowy,  rozbiórki,  remontu  obiektów,
czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że
umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej”.

W związku z powyższym, firmy świadczące usługi w zakresie  wykonania robót budowlano - montażowych zostaną
zobowiązane do zagospodarowania odpadów wytworzonych w związku z tymi pracami. Odpady z fazy budowy będą
w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych będzie on niemożliwy lub nie będzie
uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, odpady z budowy będą przekazywane do unieszkodliwiania.
W zakresie  gospodarki  odpadami  wytwarzanymi  w  fazie  budowy  planowanego  przedsięwzięcia,  wykonawcy  robót
zostaną zobowiązani do realizacji zasady ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko
poprzez prowadzenie następujących działań organizacyjnych:

 szkolenie pracowników w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami,
 kontrolowanie  ilości  wytwarzanych  odpadów,  poprzez  prowadzenie  ilościowej  i  jakościowej  ewidencji

odpadów,
 prowadzenie  racjonalnej  gospodarki  materiałami  wykorzystywanymi  do  realizacji  robót  budowlano-

montażowych,  w tym w szczególności  materiałów izolacyjnych i  antykorozyjnych zawierających  substancje
niebezpieczne,

 prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów oraz gromadzenie ich w specjalistycznych pojemnikach,
 przekazywanie do odzysku odpadów, posiadających właściwości umożliwiające przy aktualnym stanie techniki,

technologii i organizacji ich wykorzystanie,
 prowadzenie  prawidłowej  gospodarki  odpadami  opakowaniowymi  -  odpady  te  powinny  być  gromadzone

selektywnie  w  wyznaczonych  miejscach  na  placu  budowy  i  przekazywane  firmom  recyklingowym
do zagospodarowania.

Poniżej, w kolejnych tabelach zostały zamieszczone informacje o rodzajach i przewidywanych ilościach wytwarzanych
odpadów, sposobie magazynowania oraz odzysku i unieszkodliwienia odpadów, jakie mogą powstawać w fazie realizacji
planowanego przedsięwzięcia.

W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia mogą powstawać następujące rodzaje odpadów:

Tabela 17 Odpady inne niż niebezpieczne

L.p. Kod Rodzaj odpadu
Przewidywana ilość

wytwarzanego odpadu
Mg

1. 12 01 13 Odpady spawalnicze 20,0

2. 12 01 17 Odpady poszlifierskie niezawierające substancji niebezpiecznych 20,0

3. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 10,0

4. 15 01 03 Opakowania z drewna 20,0

5. 15 01 04 Opakowania z metali 20,0

6. 15 01 07 Opakowania ze szkła 10,0

7. 17 01 02 Gruz ceglany 50,0

8. 17 01 07
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

50,0

9. 17 02 01 Drewno 10,0

10. 17 02 02 Szkło 10,0

11. 17 02 03 Tworzywa sztuczne 10,0

12. 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 10,0
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13. 17 06 04 Materiały izolacyjne inne, niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 10,0

Tabela 18 Odpady niebezpieczne

L.
p. Kod Rodzaj odpadu

Przewidywana ilość
wytwarzanego

odpadu, Mg

1. 08 01 11*
Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne

1,0

2. 13 01 10* Mineralne  oleje  hydrauliczne  niezawierające  związków
chlorowcoorganicznych 

1,0

3. 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych 1,0

( * ) przy kodzie rodzaju odpadu oznacza ze jest to odpad niebezpieczny - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014
r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014, poz. 1923)

Wytwarzający  odpady  ma  obowiązek  eliminacji  lub  ograniczenia  ich  ilości,  niezależnie  od  stopnia  uciążliwości,
bądź zagrożenia dla środowiska, a także niezależnie od ilości lub miejsca powstania odpadów.

W poniższej  tabeli  zostały przedstawione rodzaje  odpadów, jakie będą  powstawać w trakcie realizacji  planowanego
przedsięwzięcia oraz sposoby postępowania z nimi.

Tabela 19 Rodzaje odpadów oraz sposoby postępowania z nimi- faza realizacji

ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE

12 01 13 Odpady spawalnicze

Zbieranie w pojemnikach na złom. Przewóz środkami transportu
wewnętrznego  do  miejsca  magazynowania.  Transport
samochodowy  do  miejsc  odzysku  przez  przedsiębiorcę
posiadającego stosowne zezwolenia  celem wykorzystania  jako
surowce wtórne w recyklingu metali (R4)

12 01 17
Odpady  poszlifierskie  nie  zawierające
substancji niebezpiecznych 

Zbieranie  w  workach  z  PE.  Przewóz  środkami  transportu
wewnętrznego  do  miejsca  magazynowania.  Transport
samochodowy  do  miejsc  odzysku  (R5)  lub  na  składowisko
odpadów  (D5)  przez  przedsiębiorcę  posiadającego  stosowne
zezwolenia. 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
Zbieranie  selektywne  w kontenerach.  Transport  samochodowy
do  miejsc  odzysku  (R3)  przez  przedsiębiorcę  posiadającego
stosowne zezwolenia.

15 01 03 Opakowania z drewna
Zbieranie  selektywne  w kontenerach.  Transport  samochodowy
do  miejsc  odzysku  (R3)  przez  przedsiębiorcę  posiadającego
stosowne zezwolenia.

15 01 04 Opakowania z metali
Zbieranie  selektywne  w kontenerach.  Transport  samochodowy
do  miejsc  odzysku  (R3)  przez  przedsiębiorcę  posiadającego
stosowne zezwolenia.

15 01 07 Opakowania ze szkła
Zbieranie  selektywne  w kontenerach.  Transport  samochodowy
do  miejsc  odzysku  (R5)  przez  przedsiębiorcę  posiadającego
stosowne zezwolenia.

17 01 02 Gruz ceglany
Odbiór bezpośredni z miejsca wytworzenia do miejsc odzysku
(R5) lub składowania na składowisku odpadów obojętnych (D1).

17 01 07 Zmieszane  odpady  z  betonu,  gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów

Odbiór bezpośredni z miejsca wytworzenia. Przekazywane
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ceramicznych i elementów wyposażenia
inne niż wymienione w 17 01 06

celem  unieszkodliwiania  D1,  D5  odbiorcom  posiadającym
stosowne zezwolenia

17 02 01 Drewno
Odbiór bezpośredni z miejsca wytworzenia do miejsc odzysku
przez  przedsiębiorcę  posiadającego  stosowne  zezwolenia  
lub osoby fizyczne(R14).

17 02 02 Szkło
Selektywne  zbieranie  w kontenerach.  Transport  samochodowy
do  miejsc  odzysku  (R5)  przez  przedsiębiorcę  posiadającego
stosowne zezwolenia lub składowanie na składowisku (D1,D5).

17 02 03 Tworzywa sztuczne
Zbieranie selektywne w kontenerach w wydzielonym miejscu  
w pobliżu robót budowlanych Przekazywane  celem
odzysku R3 odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia

17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10
Zbieranie selektywne w kontenerach w wydzielonym miejscu w
pobliżu robót instalacyjnych Przekazywane  celem  odzysku  R4
odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia

17 06 04
Materiały  izolacyjne  inne  niż
wymienione w 17 06 01 i 10 06 03

Zbieranie  selektywne  w kontenerach.  Transport  samochodowy
do  miejsc  odzysku  (R4)  przez  przedsiębiorcę  posiadającego
stosowne zezwolenia.

ODPADY NIEBEZPIECZNE

08 01 11*
Odpady  farb  i  lakierów  zawierających
rozpuszczalniki  organiczne  lub  inne
substancje niebezpieczne

Zbieranie  w  pojemniku  z  tworzyw  sztucznych.  Transport
samochodowy  do  miejsca  termicznego  unieszkodliwiania
odpadów niebezpiecznych (D10)

15 01 10*
Opakowania  zawierające  pozostałości
substancji niebezpiecznych 

Zbieranie  w  miejscu  wytworzenia  odpadu.  Transport
samochodowy do  miejsc  odzysku  (R3)  przez  przedsiębiorców
posiadających stosowne zezwolenia.

13 01 10*
Mineralne  oleje  hydrauliczne
niezawierające  związków
chlorowcoorganicznych 

Zbieranie  oleju  w pojemniku  z  tworzyw sztucznych.  Przewóz
transportem  wewnętrznym  do  miejsca  magazynowania.
Odbiór i transport samochodowy do miejsc odzysku (R9) przez
przedsiębiorców posiadających stosowne zezwolenia.

Odpady,  jakie  będą  powstawały  w  fazie  realizacji  planowanego  przedsięwzięcia  będą  na  terenie  budowy  zbierane
selektywnie,  a  następnie  odbierane  przez  podmioty  gospodarcze  posiadające  stosowne  zezwolenia,  zgodnie
z wymaganiami ustawy o odpadach.

W zakresie działań, mających na celu ograniczenie ilości i rodzajów odpadów wytwarzanych w związku z działalnością
pomocniczą  (budowlaną)  w  zakładzie,  przewiduje  się  zlecanie  działalności  pomocniczej  odrębnym  podmiotom
gospodarczym posiadającym stosowne zezwolenia.

Wykonawcy  robót  budowlanych  będą  wytwórcami  i  posiadaczami  odpadów  powstających  w trakcie
realizacji  przedsięwzięcia  –  powstające  odpady  będą  zagospodarowywane  przez  wykonawców.
Wykonawcy będą zobowiązani do prowadzenia kompleksowej gospodarki odpadami zgodnie z Ustawą o
odpadach oraz uregulowaniami obowiązującymi u Inwestora.

Zdjęty humus będzie składowany w regularnych pryzmach na terenie budowy KRS. Miejsca magazynowania humusu
będą  przez  Wykonawcę  tak  wyznaczone,  aby  humus  był  zabezpieczony  przed  zanieczyszczeniem,  zagęszczeniem,
najeżdżaniem przez pojazdy.

Humus nie będzie zdejmowany w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia
gliną lub innym gruntem.

S t r o n a  86 | 207



 Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: 
„Program Inwestycyjny PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków. Zadanie II –

Budowa kotłów rezerwowo – szczytowych (KRS)”

W miejscu przewidzianym pod lokalizację KRS nie znajdują się obiekty budowlane wymagające wyburzenia.  Zatem
w ramach procesu budowy KRS  nie będą prowadzone prace rozbiórkowe.

6.3.2. FAZA EKSPLOATACJI
Z  funkcjonowaniem  KRS  będzie  również  wiązało  się  powstawanie  odpadów  z prowadzonych  prac  remontowych.
Odpady  te  swoją  charakterystyką  będą  podobne  do  odpadów  powstających  w związku  z  eksploatacją  klasycznych
energetycznych bloków węglowych.

Przewiduje się, że w trakcie eksploatacji KRS będą powstawały następujące strumienie odpadów:

 odpady inne niż niebezpieczne:
- odpady z bieżących napraw i remontów;
- odpady opakowaniowe.

 odpady niebezpieczne:

- oleje odpadowe;
- materiały filtracyjne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi;
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające substancje niebezpieczne;
- baterie i akumulatory.

Odpady z KRS będą powstawać w sposób ciągły.

Zasada  zapobiegania  powstawaniu  odpadów  lub  minimalizacja  ich  ilości  nakłada  na  wytwarzającego  obowiązek
stosowania  takich  sposobów  i form  produkcji,  które  pozwolą  utrzymać  ilość  powstających  odpadów  na  możliwie
najniższym poziomie.

W  gospodarowaniu  pozostałymi  odpadami  wytwarzanymi  w związku  eksploatacją  KRS  będzie  realizowana  zasada
ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez prowadzenie stosownych działań
organizacyjnych.

Poszczególne grupy, podgrupy i typy odpadów zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia
2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020, poz. 10).

Zgodnie z ww. Katalogiem Odpadów, w KRS wytwarzane będą strumienie odpadów, zestawione w poniższej tabeli.
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Tabela 20 Przewidywane rodzaje i ilości odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz sposoby gospodarowania odpadami w KRS

Kod
Grupy, podgrupy 
i rodzaje odpadów

Ilość odpadów
[Mg/rok]

Opis podstawowego składu chemicznego 
i właściwości wytwarzanych odpadów

Sposób i miejsce
magazynowania odpadu na

terenie zakładu

Sposób postępowania 
z odpadem

Sposób odzysku 
lub unieszkodliwiania

13
Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)

13 01
Odpadowe oleje hydrauliczne

13 01 10*

Mineralne oleje
hydrauliczne

niezawierające związków
chlorowcoorganicznych

1,0

Zużyty  olej  hydrauliczny  zawierający  estry
fosforowe.  To  przepracowane  mineralne  oleje
hydrauliczne,  które  utraciły  właściwości  i  są
zanieczyszczone  elementami  instalacji  i
substancjami  przedostającymi  się  do  olejów  z
zewnątrz zawierającymi metale, tj. stal, aluminium,
miedź,  mosiądz.  Olej  hydrauliczny  jest  okresowo
wymieniany.

Odpady będą magazynowane
w opisanych, szczelnych

pojemnikach na szczelnym
utwardzonym podłożu

w istniejącym magazynie CH-
02 (lub w wyznaczonych w

budynku kotłów stacjonarnych
miejscach)

Przekazywane celem
odzysku R9

odbiorcom posiadającym
stosowne zezwolenia

13 01 11* Syntetyczne oleje
hydrauliczne

1,0

Zużyty  olej  hydrauliczny.  To  przepracowane
syntetyczne  oleje  hydrauliczne,  które  utraciły
właściwości  i  są  zanieczyszczone  elementami
instalacji  i  substancjami  przedostającymi  się  do
olejów z zewnątrz. Olej hydrauliczny jest okresowo
wymieniany

Odpady będą magazynowane
w opisanych, szczelnych

pojemnikach na szczelnym
utwardzonym podłożu

w istniejącym magazynie CH-
02 (lub w wyznaczonych w

budynku kotłów stacjonarnych
miejscach)

Przekazywane celem
odzysku R9

odbiorcom posiadającym
stosowne zezwolenia
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Kod
Grupy, podgrupy 
i rodzaje odpadów

Ilość odpadów
[Mg/rok]

Opis podstawowego składu chemicznego 
i właściwości wytwarzanych odpadów

Sposób i miejsce
magazynowania odpadu na

terenie zakładu

Sposób postępowania 
z odpadem

Sposób odzysku 
lub unieszkodliwiania

13 02
Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 02 04*

Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe

zawierające związki
chlorowcoorganiczne

1,0

Zużyty olej smarujący do  urządzeń pomocniczych.
Zużyte  oleje  zawierające  w  swym  składzie
wielopierścieniowe  węglowodory  aromatyczne  i
nasycone, dodatki uszlachetniające: związki S, P, N,
Cl, metale ciężkie, a także produkty zużywania się
elementów pracujących urządzeń lub niecałkowitego
spalania (cząstki sadzy, nagaru, związki ołowiu)
Olej smarujący jest wymieniany okresowo.

Odpady będą magazynowane
w opisanych, szczelnych

pojemnikach na szczelnym
utwardzonym podłożu

w istniejącym magazynie CH-
02 (lub w wyznaczonych w

budynku kotłów stacjonarnych
miejscach)

Przekazywane celem
odzysku R9

odbiorcom posiadającym
stosowne zezwolenia

13 02 05*

Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
nie zawierające związki
chlorowcoorganiczne.

2,0

Zużyty  olej  smarujący  do  turbin,  generatorów
i urządzeń pomocniczych.

Olej smarujący jest wymieniany okresowo.
Zużyte  oleje  zawierające  w swym  składzie
wielopierścieniowe  węglowodory  aromatyczne
i nasycone,  dodatki  uszlachetniające:  związki  S,  P,
N,  Cl,  metale  ciężkie,  a także produkty zużywania
się  elementów  pracujących  urządzeń  lub
niecałkowitego  spalania  (cząstki  sadzy,  nagaru,
związki ołowiu)

Odpady będą magazynowane
w opisanych, szczelnych

pojemnikach na szczelnym
utwardzonym podłożu

w istniejącym magazynie CH-
02 (lub w wyznaczonych w

budynku kotłów stacjonarnych
miejscach)

Przekazywane celem
odzysku R9

odbiorcom posiadającym
stosowne zezwolenia

13 02 06*

Syntetyczne oleje
silnikowe, przekładniowe i

smarowe
3,0

Odpady  z  eksploatacji  maszyn  produkcyjnych,
maszyn  roboczych  i  pojazdów  w  postaci  olejów
silnikowych, przekładniowych i smarowych innych
niż mineralne. Skład olejów jest różny, uzależniony
od  pochodzenia  ropy  i  technologii  jej  przerobu.
Zwykle  występują  w  nim:  węglowodory
łańcuchowe, pierścieniowe, nienasycone i nasycone,
estry wyższych alkoholi i kwasów karboksylowych
oraz dodatki uszlachetniające.

Odpady będą magazynowane
w opisanych, szczelnych

pojemnikach na szczelnym
utwardzonym podłożu w

istniejącym magazynie CH-02
(lub w wyznaczonych w

budynku kotłów stacjonarnych
miejscach)

Przekazywane celem
odzysku R9

odbiorcom posiadającym
stosowne zezwolenia
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Kod
Grupy, podgrupy 
i rodzaje odpadów

Ilość odpadów
[Mg/rok]

Opis podstawowego składu chemicznego 
i właściwości wytwarzanych odpadów

Sposób i miejsce
magazynowania odpadu na

terenie zakładu

Sposób postępowania 
z odpadem

Sposób odzysku 
lub unieszkodliwiania

13 02 08* Inne oleje odpadowe 3,0

Oleje  odpadowe  maszynowe  wymieniane
w eksploatowanych  przekładniach  lub  silnikach,
stanowią  mieszaninę  olejów  bazowych  –
węglowodory  aromatyczne  i alifatyczne  oraz
różnych zanieczyszczeń w postaci cząstek pyłu lub
metali (żelaza, aluminium, miedzi, cyny), produktów
zużywania się elementów silnika lub niecałkowitego
spalania  (cząstki  sadzy,  nagaru,  związki  ołowiu).
Oleje  te  zanieczyszczone  będą  także  związkami
fosforu, siarki, wapnia, cynku i baru, powstającymi
w wyniku  starzenia  i rozkładu  dodatków
uszlachetniających

Odpady będą magazynowane
w opisanych, szczelnych

pojemnikach na szczelnym
utwardzonym podłożu

w istniejącym magazynie CH-
02 (lub w wyznaczonych w

budynku kotłów stacjonarnych
miejscach)

Przekazywane celem
odzysku R9

odbiorcom posiadającym
stosowne zezwolenia

15
Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach

15 01
Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)

15 01 02
Opakowania z tworzyw 
sztucznych

1,0

Jednorazowe  pojemniki  transportowe  (kanistry)  po
chemikaliach,  worki  foliowe  po  chemikaliach
dostarczanych w postaci sypkiej.
Odpady  zniszczonych,  niezanieczyszczonych,
rozerwanych worków z polipropylenu, worków typu
„stretch”,  których  głównym  składnikiem  jest
nietoksyczny,  syntetyczny  polimer.  Do  tej  grupy
odpadów należą pojemniki z tworzyw sztucznych, w
których dostarczane są płynne lub sypkie substancje
oraz  znajdujące  się  w  środku  opakowania
kartonowego  zabezpieczenia  wyrobów  przed
uszkodzeniem w trakcie transportu

Odpady będą magazynowane na
szczelnym utwardzonym
podłożu w istniejącym

magazynie CH-02 (lub w
wyznaczonych w budynku

kotłów stacjonarnych
miejscach)

Przekazywane celem 
odzysku R9 odbiorcom 
posiadającym stosowne 
zezwolenia
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Kod
Grupy, podgrupy 
i rodzaje odpadów

Ilość odpadów
[Mg/rok]

Opis podstawowego składu chemicznego 
i właściwości wytwarzanych odpadów

Sposób i miejsce
magazynowania odpadu na

terenie zakładu

Sposób postępowania 
z odpadem

Sposób odzysku 
lub unieszkodliwiania

16
Odpady nieujęte w innych grupach

16 06
Baterie i akumulatory

16 06 01*
Baterie i akumulatory

ołowiowe
10 (1raz /10 lat)

Zużyte  baterie  i  akumulatory  ołowiowe.
 Wymieniane okresowo.
Konstrukcja  zużytego  akumulatora  składa  się  z
obudowy  z  tworzywa  sztucznego,  elektrod
ołowianych,  tj.  anody ołowiowej i  katody pokrytej
dwutlenkiem  ołowiu  oraz  elektrolitu  –  kwasu
siarkowego  o  gęstości  ok.  1,15  g/cm3.  Elektrolit
zanieczyszczony  jest  zawiesiną  związków  ołowiu,
takich jak ołów metaliczny, tlenek i siarczan ołowiu

Odpady będą magazynowane
w szczelnych, opisanych

pojemnikach na szczelnym,
utwardzonym podłożu
w magazynie odpadów

niebezpiecznych

Przekazywane celem
odzysku R4 lub

unieszkodliwiania D5
odbiorcom posiadającym

stosowne zezwolenia

Objaśnienia:
* Odpadami niebezpiecznymi w katalogu odpadów są odpady oznakowane indeksem górnym w postaci gwiazdki "*" przy kodzie rodzaju odpadów, chyba, że mają zastosowanie przepisy art. 7
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
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Transport  odpadów  będzie  zlecany  firmom  posiadającym  aktywny  wpis  do  rejestru  (BDO)  w  zakresie  transportu
odpadów.
Na terenie KRS odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne, przeznaczone do odzysku, będą zbierane selektywnie
i gromadzone  w wyznaczonych  miejscach  magazynowania  w celu  zebrania  przed  transportem  partii  wysyłkowej
o odpowiedniej wielkości w odpowiednich opakowaniach, w warunkach uniemożliwiających negatywne oddziaływanie
na środowisko.

Wskazane  w ww.  tabeli  odpady będą  magazynowane  w opisanych,  szczelnych  pojemnikach  z tworzyw sztucznych,
na szczelnym, utwardzonym podłożu.

Będą  one  magazynowane  w  pojemnikach  przeznaczonych  do  gromadzenia  odpadów  płynnych,  na  utwardzonej  i
zadaszonej  powierzchni  istniejącego  magazynu  CH-02  (lub  w  wyznaczonych  w  budynku  kotłów  stacjonarnych
miejscach).

6.3.3. FAZA LIKWIDACJI
Likwidacja  obiektu,  z  pewnymi  wyjątkami,  wymaga  pozwolenia  na  rozbiórkę.  Pozwolenie  to  może  być  wydane
po uprzednim uzyskaniu przez Wnioskodawcę, wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnień, pozwoleń lub opinii
innych  organów.  Sposób  postępowania  jest  analogiczny,  jak  dla  pozwolenia  na  budowę  i wymaga  zawiadomienia
lokalnych wydziałów Inspekcji  Ochrony Środowiska, Inspekcji  Sanitarnej,  Państwowej Inspekcji  Pracy i Państwowej
Straży Pożarnej. Przed przystąpieniem do rozbiórki obiektów należy przeprowadzić:

 inwentaryzację urządzeń i obiektów z uwzględnieniem możliwości ponownego ich wykorzystania bądź likwidacji,

 inwentaryzacje stanu środowiska opartą o wyniki analiz wody i gleby na terenie zakładu,

 inwentaryzację  znajdujących  się  na  terenie  zakładu  surowców,  półproduktów,  produktów,  materiałów
pomocniczych i odpadów ze szczególnym uwzględnieniem substancji i odpadów zaliczanych do niebezpiecznych.

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę powinien zawierać:

 zgodę właściciela obiektu,

 szkic usytuowania obiektu budowlanego,

 opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,

 opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,

 pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, wymagane przepisami szczególnymi,

 w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu.

W  odniesieniu  do  planowanego  przedsięwzięcia  wymagany  będzie  projekt  demontażu  urządzeń  technicznych
naziemnych,  likwidacji  sieci  podziemnych  oraz  rozbiórki  obiektów  kubaturowych.  W przypadku  bezpośredniego
zagrożenia  bezpieczeństwa  ludzi  lub  mienia  należy  podjąć  roboty  zabezpieczające  i  rozbiórkowe  bez  stosownego
pozwolenia,  wymagane  jest  jednak  natychmiastowe  zgłoszenie  tego  faktu  we  właściwym  terenowym  urzędzie
administracji. Uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę jest uwarunkowane przedłożeniem uzgodnionego projektu rozbiórki,
może być  także  wymagana  ocena  oddziaływania  obiektu  na  środowisko na  etapie  likwidacji.  Ponadto zalecane  jest
wcześniejsze  wykonanie  badań stanu  skażenia  użytkowanego  terenu.  Na etapie  robót  rozbiórkowych  konieczne  jest
zachowanie wymogów bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz przestrzeganie wymogów ochrony środowiska, szczególnie z
zakresu gospodarki odpadami.

W trakcie  demontażu  urządzeń  technicznych  i  obiektów budowlanych  będą  powstawały  znaczne  ilości  odpadów –
głównie  gruzu  ceramicznego,  złomu,  fragmentów  izolacji,  odpadów  tworzyw  sztucznych  i  drewna,  które  należy
wykorzystać gospodarczo, utylizować lub składować.

Proces  demontażu  infrastruktury  technicznej  wymaga  szczególnej  ostrożności  ze  względu  na możliwość  skażenia
gruntów, przy likwidacji następujących urządzeń:

 układ gospodarki olejowej (zbiorniki magazynowe, rurociągi dostawcze),

 urządzenia  gospodarki  odpadami  niebezpiecznymi  (miejsca  gromadzenia  olejów  przepracowanych  i innych
odpadów niebezpiecznych),
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 obiekty gospodarki wodno – ściekowej (urządzenia do neutralizacji, zbiorniki środków chemicznych, separatory
oleju, kanalizacja przemysłowa),

Przed demontażem wszelkie urządzenia oraz sieci dostawcze powinny być opróżnione, a wszelkie osady i substancje
chemiczne  usunięte  z  terenu  zakładu  oraz  poddane  utylizacji  bezpiecznej  dla środowiska  (neutralizacja  chemiczna,
degradacja  termiczna).  Przebieg  procesu  likwidacji  powinien  być  monitorowany  i  dokumentowany,
jako że odpowiedzialność za skutki  obszarowego zanieczyszczenia środowiska, które mogą się ujawnić po likwidacji
obiektu ponosi operator  instalacji.  Prowadzący instalację ponosi także odpowiedzialność za stan terenu po likwidacji
obiektu, co jest równoznaczne z obowiązkiem rekultywacji przez wykonanie niwelacji, ewentualnej wymiany wierzchniej
warstwy gruntu, zabezpieczenia przed erozją przez obsianie i obsadzenie odpowiednią roślinnością.
Przedstawiony sposób postępowania na etapie likwidacji zakładu i wynikający z przepisów prawa krajowego jest zgodny
wytycznymi BAT dla dużych źródeł spalania, które zalecają:

 minimalizację ilości ziemi wydobywanej z wykopów, ograniczanie jej przemieszczania oraz zabezpieczanie przed
zanieczyszczeniem;

 zabezpieczanie  gruntów  przed  skażeniem  na  skutek  wycieku,  niewłaściwego  składowania  materiałów
niebezpiecznych i depozycji z powietrza;

 dokonanie  oceny  stanu  zanieczyszczenia  środowiska  w  celu  opracowania  harmonogramu  działań
rewitalizacyjnych.

W  przypadku  podjęcia  przez  właściciela  przedsięwzięcia  decyzji  o  likwidacji  poszczególnych  instalacji  i urządzeń
wytwórczych  zostanie  zachowana  procedura  postępowania  zgodna  z  wymaganiami  stosownych  przepisów,  w  tym
przepisów z zakresu ochrony środowiska.

Oddziaływanie na środowisko w fazie likwidacji planowanego przedsięwzięcia będzie podobne do fazy
jego realizacji. Jak wspomniano wcześniej, wpływ na środowisko na etapie likwidacji zakładu związany
będzie z prowadzeniem prac rozbiórkowych i użyciem sprzętu budowlanego. W trakcie demontażu urządzeń
technicznych i obiektów budowlanych będą powstawały znaczne ilości odpadów – głównie gruzu, złomu, fragmentów
izolacji, odpadów tworzyw sztucznych i drewna, które będą wykorzystane gospodarczo lub unieszkodliwiane.
Rodzaje odpadów powstających podczas likwidacji przedsięwzięcia będą podobne do tych z fazy budowy, przy czym
ilości  poszczególnych  rodzajów  odpadów  np.  złomu stalowego,  betonu,  gruzu  itp.  będą  zdecydowanie  wyższe.  Na
obecnym etapie projektowania brak jest możliwości technicznych oszacowania ilości tego typu odpadów.

6.4 HAŁAS

6.4.1. FAZA BUDOWY  I  LIKWIDACJI
Hałas związany z procesem budowy, a także likwidacji KRS, obejmował będzie teren budowy, tereny zaplecza budowy
oraz  drogi  dojazdowe.  Do najbardziej  uciążliwych  pod  względem  emisji  hałasu  na  terenie  budowy  będą  należały
następujące prace:

 praca sprzętu ciężkiego przy przygotowaniu placu budowy,

 praca sprzętu ciężkiego przy montażu elementów konstrukcji,

 prace budowlane typu betonowanie, praca dźwigów,

 prace związane z transportem poszczególnych elementów.

Głośność  takich  urządzeń,  jak  koparka  czy  spycharka  można  przyjąć  w wysokości  ok. 93 dB  (A),  samochodów
samowyładowczych ok. 90 dB (A), młotów pneumatycznych ok. 100 dB (A), sprężarek – 90  100 dB (A).

Wszystkie ww. prace prowadzone będą na terenie przewidzianym pod zabudowę w porze dniadniadnia (6:00 ÷ 22:00).

Polskie  przepisy  z zakresu  ochrony  środowiska  nie  stawiają  specjalnych  wymogów  w odniesieniu  do uciążliwości
powstających w trakcie realizacji obiektów przemysłowych. Nie są normowane np. emisje zanieczyszczeń powstające
w trakcie pracy silników spalinowych, ani też dopuszczalny hałas od pojazdów mechanicznych, czy ciężkiego sprzętu
budowlanego,  jednak  Prawo  Budowlane  mówi,  że  obiekt  budowlany  należy  budować  w sposób  zapewniający  min.
ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich.  Pod tym pojęciem Prawo Budowlane rozumie  m.in.  ochronę  przed
uciążliwościami  powodowanymi  przez  hałas  oraz ochronę  przed  zanieczyszczeniem  powietrza,  wody  lub  gleby.
W trakcie budowy nowego instalacji powstawać będzie hałas o charakterze nieciągłym, którego energia będzie ulegać
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zmianom w okresie obserwacji. Różnice te wynikać będą ze zmiennego, nawet w okresie jednej zmiany (8h), przebiegu
prac budowlanych oraz, co za tym idzie, zmiennego udziału poszczególnych maszyn i urządzeń budowlanych, jakie będą
brały udział w procesie budowy. Ze względu na zasadę powstawania hałasu, w trakcie budowy pojawiać się może hałas
od źródeł aerodynamicznych (wytwarzających dźwięk w następstwie przepływu powietrza lub innego gazu, np. sprężarki,
silniki  spalinowe w części  wydechu spalin),  hałas  od źródeł  mechanicznych (wytwarzających  dźwięk  wskutek tarcia
i zderzeń ciał stałych, np. wszelkiego rodzaju maszyny), a także hałas od źródeł mieszanych (stanowiących kombinację
źródeł aerodynamicznych i mechanicznych). Poniżej, w tabeli, zostały zestawione urządzenia – potencjalne źródła hałasu,
jakie będą pracować na placu budowy KRS.

Tabela 21 Zestawienie potencjalnych źródeł emisji hałasu – sprzęt budowlany

Lp. Rodzaj urządzenia
Poziom mocy akustycznej

A dla urządzenia
LAWeq [dB]

Efektywny czas pracy
[%]

1. Koparka podsiębierna 96 30
2. Koparka zgarniakowa 96 30
3. Koparko – ładowarka 104 30
4. Dźwig samobieżny 96 30
5. Dźwig wieżowy stacjonarny 104 30
6. Wibratory do zagęszczania betonu 108 30
7. Samochody ciężarowe 104 30

Parametry akustyczne maszyn budowlanych zostały określone na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
21 grudnia 2005 r.  w sprawie  zasadniczych  wymagań dla urządzeń  używanych na zewnątrz  pomieszczeń  w zakresie
emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202 z późniejszymi zmianami). Ilość równocześnie pracujących na
placu budowy maszyn budowlanych jest na obecnym etapie prac projektowych bardzo trudna do oszacowania.

6.4.2. FAZA EKSPLOATACJI
 Poziom hałasu emitowanego do otaczającego środowiska w trakcie eksploatacji  KRS będzie  zbliżony w porze  dnia
i nocy, a jego wysokość będzie ściśle uzależniona od ilości równocześnie pracujących źródeł hałasu. Różnice w wielkości
emitowanego hałasu w ciągu doby mogą wynikać między innymi z okresowej pracy urządzeń wytwórczych.

Podstawowy układ technologiczny instalacji obejmuje:
 Stacji redukcyjnej gazu
 Budynku kotłowni szczytowo-rezerwowej
 5 kotłów gazowych kontenerowych.

Każdy z powyższych układów składa się z wielu potencjalnych źródeł hałasu – przede wszystkim w postaci urządzeń
technologicznych  (pompy)  lub  emisji  wtórnej  z obiektów  kubaturowych  przenikającej  z wewnątrz  budynków  do
zewnątrz przez przegrodę hałasu ogólnego wewnętrznego z emisji źródeł wewnętrznych (czerpnie i elewacje budynku).
Podstawowe i  znaczące  źródła  hałasu przedstawiono  w tabelach  poniżej  oraz  w załącznikach  do raportu,  w postaci
wydruku z programu obliczeniowego, który przedstawia charakterystykę akustyczną poszczególnych źródeł, z podziałem
na grupy i układy opisane powyżej oraz maksymalne poziomy mocy akustycznej i minimalne wypadkowe izolacyjności
akustyczne dla źródeł kubaturowych.

Poniżej  przedstawiono  najbardziej  znaczące  źródła  –  na  podstawie  analizy  ich  udziału  w punktach  recepcyjnych
zabudowy chronionej akustycznie.

4. Źródła kubaturowe, obejmujące:

 Budynek kotłowni rezerwowo-szczytowej kotłów stacjonarnych

 Budynek stacji redukcyjnej gazu

 Budynek elektryczny (hałas transformatorów)

5. Punktowe źródła hałasu, obejmujące:

 wyloty z kominów kotłów kontenerowych

 wyloty z kominów kotłów rezerwowo-szczytowych.
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6. Przestrzenne źródła hałasu, obejmujące:

 5 kotłów kontenerowych,

Lokalizacja źródeł hałasu została zamieszczone na planie zagospodarowania terenu nowej instalacji oraz na rysunkach
przedstawiających rozprzestrzenianie się hałasu w porze dnia i nocy.

Poniżej, w kolejnej tabeli zostały wyszczególnione źródła hałasu z podziałem na rodzaje (kubaturowe, punktowe, liniowe
i  powierzchniowe)  oraz  ich  poziomy mocy  akustycznych,  uwzględniające  zastosowanie  zabezpieczeń  akustycznych
(np. obudów dźwiękochłonno-izolacyjnych, tłumików, ekranów).

Tabela 22 Parametry akustyczne projektowanych, kubaturowych źródeł hałasu

Nazwa źródła
Przewidywany poziom dźwięku

wewnątrz pomieszczenia / w odl. 1 m
od ścian / [dB(A)]

Wymagana wypadkowa
izolacyjnośc akustyczna

ścian/dachu R’w [dB]

Czas emisji, 
min/8h pory
dnia/ min/1h

pory nocy

Kotłownia
szczytowo-
rezerwowa

85 32/32 480/60

Stacja redukcyjna
gazu

85 25/25 480/60

Budynek
elektryczny

85 23/23 480/60

Miejsca o poziomie dźwięku A powyżej 85 dB będą wymagały odgrodzenia w osobnym pomieszczeniu 
oraz stosowania ochronników słuchu.

Tabela 23 Parametry akustyczne projektowanych, wszechkierunkowych źródeł hałasu

Nazwa źródła hałasu
Poziom mocy 
akustycznej
Lw dB(A)

Czas pracy w ciągu dnia/nocy
min/8h pory dnia /min/1h pory 
nocy

Wylot z komina kotłowni szczytowo-rezerwowej nr 1 90,0 480/60

Wylot z komina kotłowni szczytowo-rezerwowej nr 2 90,0 480/60

Wylot z komina kotła kontenerowego nr 1 90,0 480/60

Wylot z komina kotła kontenerowego nr 2 90,0 480/60

Wylot z komina kotła kontenerowego nr 3 90,0 480/60

Wylot z komina kotła kontenerowego nr 4 90,0 480/60

Wylot z komina kotła kontenerowego nr 5 90,0 480/60

Tabela 24 Parametry akustyczne projektowanych, przestrzennych źródeł hałasu

Nazwa źródła
Przewidywany poziom mocy

akustycznej / m2 powierzchni
ścian/dachu [dB(A)/m2]

Całkowity poziom mocy
akustycznej źródła

przestrzennego [dB(A)]

Czas emisji, 
min/8h pory
dnia/ min/1h

pory nocy

Kocioł
kontenerowy nr 1

75 97,1 480/60

Kocioł
kontenerowy nr 2

75 97,1 480/60

Kocioł
kontenerowy nr 3

75 97,1 480/60

Kocioł 75 97,1 480/60
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Nazwa źródła
Przewidywany poziom mocy

akustycznej / m2 powierzchni
ścian/dachu [dB(A)/m2]

Całkowity poziom mocy
akustycznej źródła

przestrzennego [dB(A)]

Czas emisji, 
min/8h pory
dnia/ min/1h

pory nocy

kontenerowy nr 4
Kocioł

kontenerowy nr 5
75 97,1 480/60

Rozwiązania techniczno – technologiczne,  jakie zostaną zaproponowane w ramach planowanego przedsięwzięcia,  nie
będą powodować pogorszenia klimatu akustycznego na terenach podlegających ochronie akustycznej, zlokalizowanych
w obszarze potencjalnego oddziaływania nowej instalacji.

Urządzenia – potencjalne źródła hałasu muszą spełniać wymagania w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w ich
bezpośrednim sąsiedztwie. Dostawcy nowych urządzeń będą zobowiązani do spełniania wymagań akustycznych już na
etapie  składania  oferty.  Na  obecnym  etapie  prac  projektowych  nie  zostały  przesądzone  rozstrzygnięcia  w zakresie
wyboru poszczególnych urządzeń oraz rozwiązań konstrukcyjno-architektonicznych poszczególnych obiektów. Analiza
wpływu na środowisko planowanego przedsięwzięcia w zakresie emisji hałasu została wykonana przy wykorzystaniu
wiedzy  i danych  odpowiadających  wartościom  poziomów  mocy  akustycznej  analogicznych  urządzeń  w innych
projektowanych obiektach tego typu o zbliżonych parametrach technicznych i technologicznych.

Kalibracja  modelu  akustycznego  umożliwiła  określenie  maksymalnych  poziomów  emisji  hałasu
z poszczególnych  źródeł  przy  spełnieniu  norm  dopuszczalnego  poziomu  hałasu  oraz  określenie
skuteczności wymaganych zabezpieczeń akustycznych.
Na podstawie danych źródłowych stworzono model akustyczny, wykorzystany do obliczeń, którego widok izometryczny
przedstawiono poniżej:
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7.PORÓWNANIE  PROPONOWANEJ  TECHNIKI  Z NAJLEPSZYMI
DOSTĘPNYMI TECHNIKAMI

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (J.t.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz.  150,  z późniejszymi  zmianami),  najlepsza  dostępna  technika  (BAT)  oznacza  najbardziej  efektywny  oraz
zaawansowany  poziom  rozwoju  technologii  i metod  prowadzenia  danej  działalności,  który  wskazuje  możliwe
wykorzystanie  poszczególnych  technik,  jako  podstawy  przy  ustalaniu  dopuszczalnych  wielkości  emisji  i  innych
warunków pozwolenia mających na celu zapobieganie powstawaniu, a jeżeli nie jest to możliwe, ograniczenie emisji i
oddziaływania na środowisko jako całość,  z tym, że technika oznacza zarówno stosowaną technologię,  jak i  sposób,
w jaki dana instalacja jest projektowana, wykonywana, eksploatowana oraz likwidowana. Dostępne techniki oznaczają
techniki  o takim  stopniu  rozwoju,  który  umożliwia  ich  praktyczne  zastosowanie  w danej  dziedzinie  przemysłu,
z uwzględnieniem  warunków  ekonomicznych  i technicznych  oraz  rachunku  kosztów  inwestycyjnych  i korzyści  dla
środowiska,  a które  to  techniki  prowadzący  daną  działalność  może uzyskać.  Najlepsza  technika  oznacza  najbardziej
efektywną technikę w osiąganiu wysokiego ogólnego poziomu ochrony środowiska jako całości.
Ww. zapisy są tożsame z zapisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie
emisji przemysłowych. Dyrektywa ta została zaimplementowana do prawa polskiego.

BAT stanowi punkt odniesienia, w którym są oceniane bieżące parametry instalacji istniejącej lub projektowanej. Zakłada
się,  że  nowe  instalacje  powinny  pracować  porównywalnie  z głównymi  poziomami  BAT  zaprezentowanymi
w dokumentach  referencyjnych.  Instalacje  istniejące  powinny  zmierzać  w kierunku  BAT  –  najlepszych  rozwiązań
technicznych i ekonomicznych. Standard BAT służyć ma określaniu granicznych wielkości negatywnego oddziaływania
na środowisko dla dużych zakładów przemysłowych. Nie jest natomiast koniecznie, aby określony był rodzaj urządzenia,
czy  konkretna  technologia.  Celem  jest  raczej  zaproponowanie  limitów  emisyjnych,  które  odzwierciedlają  właściwe
proporcje pomiędzy kosztami i korzyściami.

Identyfikacja wymagań BAT jest procesem determinowanym przez:
 lokalne warunki środowiskowe w rejonie funkcjonowania instalacji,
 warunki ekonomiczne pracy instalacji,
 specyficzne dla danego obiektu parametry techniczno-technologiczne, takie, jak:
− jakość i rodzaj paliwa,
− technika spalania,
− moc elektrowni/ jednostek wytwórczych elektrowni,
− istniejące uwarunkowania techniczne – np. konieczność wykorzystania istniejących systemów wchodzących

w skład instalacji,
− czas pozostały do zakończenia eksploatacji,
− system chłodzenia (dostępność wody do chłodzenia),
− dostępność wolnej powierzchni w granicach własności,
− dostępność surowców.

Ponadto w dyrektywie IED zostało wprowadzone pojęcie konkluzji dotyczących BAT: 
„konkluzje dotyczące BAT” oznaczają dokument zawierający elementy dokumentu referencyjnego BAT i formułujący
konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik, ich opisu, informacji służącej ocenie ich przydatności, poziomów
emisji powiązanych z najlepszymi dostępnymi technikami, powiązanego monitoringu, powiązanych poziomów konsumpcji
oraz, w stosownych przypadkach, odpowiednich środków remediacji terenu
W poniższej tabeli zostały przeanalizowane rozwiązania projektowane w ramach KRS w kontekście wymagań konkluzji
BAT dla tego typu instalacji.
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Tabela 25 Zbiorcze podsumowanie analizy BAT dla nowoprojektowanego obiektu

Lp.

Odniesienie do
dokumentu

referencyjnego
(nr konkluzji

BAT)

Sposób realizacji wg BAT Sposób wypełnienia wymagań BAT
Ocena

zgodności

1. BAT 1
(powiązane BAT 9,
BAT 10, BAT 11,

BAT 16)

Aby  poprawić  ogólną  efektywność  środowiskową,  w ramach  BAT  należy  zapewniać
wdrażanie  i przestrzeganie  systemu  zarządzania  środowiskowego  zawierającego  w sobie
wszystkie następujące cechy:

1. zaangażowanie kierownictwa, w tym kadry kierowniczej wyższego szczebla;
2. określenie przez kierownictwo polityki ochrony środowiska, która obejmuje ciągłe

doskonalenie efektywności środowiskowej instalacji;
3. planowanie  i ustalenie  niezbędnych  procedur,  celów  i zadań  w powiązaniu

z planami finansowymi i inwestycjami;
4. wdrożenie procedur ze szczególnym uwzględnieniem:

- struktury i odpowiedzialności
- rekrutacji, szkoleń, świadomości i kompetencji
- komunikacji
-zaangażowania pracowników
- dokumentacji
- wydajnej kontroli procesu
- planowanych regularnych programów obsługi technicznej
- gotowości na sytuacje awaryjne i reagowania na nie
- zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi środowiska.

5. sprawdzanie efektywności i podejmowanie działań korygujących, ze szczególnym
uwzględnieniem:
– monitorowania i pomiarów
- prowadzenia zapisów
- niezależnego (jeżeli jest to możliwe) audytu wewnętrznego i zewnętrznego w celu
określenia, czy system zarządzania środowiskowego jest zgodny z zaplanowanymi
ustaleniami oraz czy jest właściwie wdrożony i utrzymywany;

6. przegląd  systemu  zarządzania  środowiskowego  przeprowadzony  przez  kadrę
kierowniczą  wyższego  szczebla  pod  kątem  stałej  przydatności  systemu,  jego
prawidłowości i skuteczności;

7. podążanie za rozwojem czystszych technologii;
8. uwzględnienie  – na etapie  projektowania nowego zespołu urządzeń i  przez cały

okres  jego  eksploatacji  –  wpływu  na  środowisko  wynikającego  z ostatecznego
wycofania instalacji z użytkowania obejmujące:

Instalacja będąca przedmiotem Raportu jest
instalacją nowoprojektowaną. Decyzja
o wdrożeniu Zintegrowanego Systemu

Zarządzania oraz EMAS zostanie podjęta po
oddaniu jej do eksploatacji

Zgodny /
Zgodność

z wymaganiami
BAT
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Lp.

Odniesienie do
dokumentu

referencyjnego
(nr konkluzji

BAT)

Sposób realizacji wg BAT Sposób wypełnienia wymagań BAT
Ocena

zgodności

- unikanie stosowania konstrukcji podziemnych;
- wprowadzenie właściwości ułatwiających demontaż;
- dobór wykończeni powierzchni, które można łatwo odkażać;
- zastosowanie konfiguracji sprzętu, która ogranicza do minimum zatrzymywanie
chemikaliów i ułatwia opróżnianie lub czyszczenie;
- projektowanie elastycznego, samodzielnego sprzętu, który umożliwia stopniowe
zamykanie;
- stosowanie, na ile to możliwe, materiałów ulegających biodegradacji i nadających
się do recyklingu;

9. regularne stosowanie sektorowej analizy porównawczej. 
W  odniesieniu  do  sektora  spalania  paliw  w instalacjach  o całkowitej  nominalnej  mocy
dostarczonej w paliwie większej niż 50 MW:

10. programy  zapewnienia  jakości/kontroli  jakości  w celu  zagwarantowania,  aby
właściwości wszystkich paliw były w pełni określone i kontrolowane (BAT 9);

11. plan zarządzania w celu ograniczenia emisji do powietrza lub wody w warunkach
innych  niż  normalne  warunki  użytkowania,  obejmujący  okresy  rozruchu  i
wyłączenia (BAT 10 i BAT 11);

12. plan gospodarki odpadami w celu unikania powstawania odpadów, 
przygotowywania odpadów do ponownego użycia, poddawania ich recyklingowi 
lub odzyskiwania w inny sposób, łącznie z wykorzystaniem technik podanych 
w BAT 16;

13. systematyczną  metodę  identyfikacji  potencjalnych  niekontrolowanych  lub
nieplanowanych emisji do środowiska i radzenia sobie z nimi, w szczególności: 
a) emisji do gleby i wód podziemnych pochodzących z gospodarowania paliwami,
dodatkami, produktami ubocznymi i odpadami oraz ich magazynowaniem; 
b) emisji  związanych z samonagrzewaniem lub samozapłonem paliwa w trakcie
działań związanych z magazynowaniem i gospodarowaniem;

14. plan gospodarki pyłem, aby zapobiegać emisjom rozproszonym lub jeżeli nie jest to
wykonalne,  aby  ograniczać  emisje  wtórne  z  załadunku,  rozładunku,
magazynowania lub gospodarowania paliwami, pozostałościami i dodatkami;

15. plan zarządzania hałasem, w przypadku gdy spodziewana jest lub utrzymuje się
uciążliwość hałasu w punktach podlegających ochronie, w tym: 
a) protokół do celów prowadzenia monitorowania hałasu na granicy obiektu; 
b) program redukcji hałasu; 
c) protokół reagowania na incydenty związane z hałasem zawierający odpowiednie
działania i harmonogram; 
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Lp.

Odniesienie do
dokumentu

referencyjnego
(nr konkluzji

BAT)

Sposób realizacji wg BAT Sposób wypełnienia wymagań BAT
Ocena

zgodności

d)przegląd historycznych incydentów związanych z hałasem, działań naprawczych
oraz upowszechnianie wiedzy na temat incydentów związanych z hałasem wśród
poszkodowanych stron;

16. w przypadku spalania, zgazowania lub współspalania substancji o przykrym 
zapachu plan zarządzania zapachami obejmujący: a) protokół monitorowania 
zapachów; b) w razie potrzeby program eliminacji zapachu w celu identyfikacji i 
eliminowania lub ograniczania emisji zapachu; c) protokół służący do rejestrowania
incydentów związanych z zapachem oraz odpowiednie działania i harmonogram; 
d)przegląd historycznych incydentów związanych z zapachem, działań 
naprawczych oraz upowszechnianie wiedzy na temat incydentów związanych z 
zapachem wśród poszkodowanych stron.

 2. BAT 2

BAT  mają  na  celu  określenie  sprawności  elektrycznej  netto  lub  jednostkowego  zużycia
paliwa netto lub sprawności mechanicznej netto zgazowania obiektów IGCC lub jednostek
spalania paliw poprzez przeprowadzenie badania efektywności przy pełnym obciążeniu (1),
zgodnie z normami EN, po oddaniu jednostki do użytkowania i po każdej modyfikacji, która
mogłaby znacząco wpłynąć na sprawność elektryczną netto lub jednostkowe zużycie paliwa
netto lub sprawność mechaniczną netto jednostki. Jeżeli normy EN nie są dostępne, w ramach
BAT  należy  stosować  normy  ISO,  normy  krajowe  lub  inne  międzynarodowe  normy
zapewniające uzyskanie danych o równorzędnej jakości naukowej. 

Instalacja będąca przedmiotem Raportu
jest instalacją nowoprojektowaną. 
Po oddaniu doeksploatacji będzie
eksploatowana zgodnie z BAT2

Zgodny /
Zgodność

z wymaganiami
BAT 

3. BAT 3 

Monitorowanie kluczowych parametrów procesu mających zastosowanie w przypadku emisji
do powietrza i wody:

a) Spaliny (okresowe lub ciągłe pomiary)
 przepływ 
 zawartość tlenu, temperatura i ciśnienie
 zawartość pary wodnej (1)

(1) (ciągły pomiar zawartości pary wodnej w spalinach nie jest konieczny, jeżeli próbka 
spalin jest osuszona przed analizą)
b) Ścieki z oczyszczania spalin (pomiar ciągły)
 przepływ, PH i temperatura

a) w zakresie spalin z KRS – kotły stacjonarne,
będą prowadzone ciągłe pomiary:
- przepływu 
- zawartości tlenu, temperatury i ciśnienia
- jeżeli próbki spalin będą osuszane przed 
analizą - ciągły pomiar zawartości pary wodnej
w spalinach nie będzie prowadzony;
b) w zakresie ścieków – nie dotyczy, nie będą

powstawały ścieki z oczyszczania spalin 

Zgodny /
Zgodność

z wymaganiami
BAT

4. BAT 4 W ramach BAT należy monitorować emisje do powietrza co najmniej z częstotliwością
zgodną z BAT i normami EN. Jeżeli normy EN nie są dostępne, w ramach BAT należy
stosować normy ISO, normy krajowe lub inne międzynarodowe normy zapewniające

uzyskanie danych o równorzędnej jakości naukowej.
1. NOx (tlenki azotu) – pomiar ciągły (monitorowanie związane z BAT 20)
2. CO (tlenek węgla) – pomiar ciągły (monitorowanie związane z BAT 20)

Monitorowanie emisji do powietrza z KRS -
kotły stacjonarne, będzie się odbywało zgodnie

z wymaganiami określonymi w BAT4

Zgodny /
Zgodność

z wymaganiami
BAT
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dokumentu
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Sposób realizacji wg BAT Sposób wypełnienia wymagań BAT
Ocena

zgodności

5

BAT 5

W ramach BAT należy monitorować emisje do wody z oczyszczania spalin co najmniej z
podaną poniżej częstotliwością i zgodnie z normami EN. Jeżeli normy EN nie są dostępne, w
ramach BAT należy stosować normy ISO, normy krajowe lub inne międzynarodowe normy

zapewniające uzyskanie danych o równorzędnej jakości naukowej. 

Nie dotyczy, nie będą powstawały ścieki 
z procesów oczyszczania spalin

-

5. BAT 6

W celu poprawy ogólnej efektywności środowiskowej obiektów energetycznego spalania 
oraz ograniczenia emisji CO i niespalonych substancji do powietrza w ramach BAT należy 
zapewnić optymalne spalanie i stosowanie odpowiedniej kombinacji technik podanych 
poniżej.

1. łączenie i mieszanie paliwa
2. konserwacja układu spalania
3. zaawansowany system kontroli
4. dobra konstrukcja urządzeń do spalania
5. dobór paliwa

Wymagania określone w BAT 6 będą
w ramach KRS realizowane

Zgodny /
Zgodność

z wymaganiami
BAT

6. BAT 7 

Aby ograniczyć emisję amoniaku do powietrza wiążącą się ze stosowaniem selektywnej
redukcji katalitycznej (SCR) lub selektywnej niekatalitycznej redukcji (SNCR) w celu

redukcji emisji NOX, techniką BAT jest zoptymalizowanie projektu lub pracy SCR lub SNCR
(np. optymalizowanie udziału reagenta do zawartości NOX, homogeniczny rozkład reagenta i

optymalny rozmiar kropel reagenta).

Nie dotyczy, nie będą stosowane wymienione
w BAT7 instalacje

Kotły gazowe nie będą wyposażone w
instalacje SCR lub SNCR

-

7. BAT 8

W celu zapobiegania emisjom do powietrza lub ich ograniczania w warunkach normalnej
eksploatacji w ramach BAT należy zapewnić – poprzez odpowiednie zaprojektowanie,
eksploatację i konserwację, by systemy redukcji emisji były stosowane przy optymalnej

wydajności i dostępności

Nie  dotyczy,  systemy  redukcji  emisji
zanieczyszczeń nie będą wymagane 

-

8. BAT 9 W  celu  poprawy  ogólnej  efektywności  środowiskowej  w obiektach  spalania  oraz
ograniczenia emisji do powietrza, w ramach BAT należy uwzględnić następujące elementy
programów  zapewniania  jakości/kontroli  jakości  w odniesieniu  do  wszystkich
wykorzystywanych paliw:

(i) wstępną pełną charakterystykę stosowanego paliwa, w tym co najmniej parametry
wymienione poniżej oraz zgodnie z normami EN. Można stosować normy ISO,
normy krajowe lub inne międzynarodowe normy, pod warunkiem że zapewniają
one dostarczenie danych o równoważnej jakości naukowej;

(ii) regularne  badania  jakości  paliwa  w celu  sprawdzenia,  czy  jest  ono  zgodne  ze
wstępną charakterystyką oraz ze specyfikacją konstrukcji obiektu. Częstotliwość
badań oraz parametry wybrane z poniższej tabeli oparte są na zmienności paliwa
oraz  ocenie  znaczenia  uwolnień  zanieczyszczeń  (np.  stężenie  w paliwie,

Na etapie prac projektowych planowanego
przedsięwzięcia zostały zdefiniowane
parametry paliwa do procesu spalania

 
Po oddaniu instalacji do użytkowania kontrola
parametrów  paliwa  stanowić  będzie  jeden
z podstawowych  warunków  jakości  pracy
instalacji.
Badanie  jakości  paliwa  będzie  prowadzone
przez laboratoria posiadające akredytacje. 
Zakłada się regularne badanie  jakości  paliwa
w zakresie i częstotliwości wynikającej z BAT

Zgodny /
Zgodność

z wymaganiami
BAT
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zastosowany system oczyszczania spalin);
(iii) późniejsze  korekty  parametrów  regulacji  obiektu,  w zależności  od  potrzeb

i wykonalności  (np.  włączenie  charakterystyki  i kontroli  paliwa  do
zaawansowanego systemu kontroli).

Wstępna charakterystyka i regularne badania paliwa mogą być wykonywane przez operatora
lub dostawcę paliwa. Jeżeli wykonywane są przez dostawcę, pełne wyniki są przekazywane
operatorowi w formie specyfikacji produktu (paliwo) lub gwarancji dostawcy. 
Parametry stosowanego paliwa:

a) gaz ziemny
 LHV
 CH4, C2H6, C3, C4+, CO2, N2, liczba Wobbego

9

9. BAT 10

Aby ograniczyć emisje do wody lub powietrza w warunkach innych niż normalne warunki 
eksploatacji (OTNOC), w ramach BAT należy ustanowić i wdrożyć plan zarządzania, jako 
część systemu zarządzania środowiskowego (zob. BAT 1) – proporcjonalny do znaczenia 
potencjalnych uwolnień zanieczyszczeń – który obejmuje następujące elementy:
1. właściwe zaprojektowanie systemów uznane za istotne w tworzeniu warunków innych 

niż normalne warunki eksploatacji i które może mieć wpływ na emisje do powietrza, 
wody lub gleby (np. projekt dla niskich obciążeń w celu zmniejszenia minimalnego 
obciążenia podczas okresów rozruchu i wyłączenia dla stabilnego wytwarzania 
w turbinach gazowych);

2. ustanowienie i wdrożenie konkretnego planu profilaktycznej konserwacji dla tych 
odpowiednich systemów;

3. przegląd i rejestrowanie emisji spowodowanych przez inne niż normalne warunki 
eksploatacji i związane z nimi okoliczności oraz realizacja działań naprawczych, jeżeli 
okaże się to konieczne;

4. okresową ocenę ogólnych emisji podczas innych niż normalne warunków eksploatacji 
(np. częstotliwość wydarzeń, czas trwania, określenie/oszacowanie emisji) oraz w razie 
konieczności podjęcie działań naprawczych.

Decyzja o wdrożeniu Systemu Zarządzania
Środowiskowego oraz EMAS zostanie podjęta

po oddaniu instalacji do eksploatacji.

Emisje w warunkach innych, niż normalne
zostaną określone w Pozwoleniu

zintegrowanym.

Zgodny /
Zgodność

z wymaganiami
BAT

10. BAT 11 Celem BAT jest odpowiednie monitorowanie emisji do powietrza lub wody podczas innych 
niż normalne warunków eksploatacji.

Monitorowanie może być prowadzone na podstawie bezpośredniego pomiaru emisji lub
poprzez monitorowanie parametrów zastępczych, jeśli ma ono równą lub lepszą jakość

naukową niż bezpośredni pomiar emisji. Emisje podczas okresów rozruchu i wyłączenia
mogą być oceniane na podstawie szczegółowych pomiarów emisji przeprowadzanych dla

Podczas  warunków  użytkowania  instalacji
innych  niż  normalne  (uzasadnione
technologicznie  w tym  rozruch,  wyłączenie)
monitorowane  będą  zarówno  procesy
technologiczne, jak i emisje do powietrza. 

Sytuacje awaryjne

Zgodny /
Zgodność

z wymaganiami
BAT
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typowej procedury rozruchu/wyłączenia co najmniej raz do roku, a także za pomocą
wyników pomiaru w celu oszacowania emisji dla każdego okresu rozruchu/wyłączenia

w roku.

W sytuacjach awaryjnych postępowanie będzie
zgodnie z dokumentacją eksploatacji urządzeń
i instalacji oczyszczania spalin. 
W przypadku awarii źródła emisji,  jakim jest
turbina  gazowa,  urządzenie  zostanie
zatrzymane.  Podobny  sposób  postępowania
zostanie  zastosowany  w przypadku  zakłóceń
pracy  lub  awarii  urządzeń  powiązanych
z instalacją  spalania  –  niezbędnych  do
prawidłowego  funkcjonowania  instalacji
spalania.

11. BAT 12

W celu zwiększenia efektywności energetycznej spalania, zgazowania lub jednostek IGCC
użytkowanych ≥ 1500 godz./rok, w ramach BAT należy stosować odpowiednią kombinację

technik podanych poniżej:
a) optymalizacja spalania

b) optymalizacja parametrów czynnika roboczego
c) optymalizacja cyklu pary

d) minimalizacja zużycia energii
e) wstępny podgrzew powietrza do spalania

f) wstępne podgrzewanie paliwa 
g) zaawansowany system kontroli

h) wstępne podgrzewanie wody zasilającej w procesie regeneracji
i) odzysk ciepła przez kogenerację (CHP)

j) gotowość do pracy w układzie kogeneracyjnym (CHP)
k) kondensator spalin

l) magazynowanie ciepła
m) mokry komin

n) odprowadzanie spalin poprzez chłodnię kominową
o) wstępne suszenie paliwa
p) minimalizacja strat ciepła

q) zaawansowane materiały o wysokiej wytrzymałości
r) modernizacja turbin parowych

s) supernadkrytyczne i ultranadkrytyczne parametry pary

W ramach nowej instalacji zostaną
zastosowane:

a) optymalizacja spalania
b) wstępne podgrzewanie paliwa 

q) zaawansowane materiały o wysokiej
wytrzymałości

Zgodny /
Zgodność

z wymaganiami
BAT

12. BAT 13 Aby ograniczyć zużycie wody i ilość uwalnianych zanieczyszczonych zrzutów ścieków, 
w ramach BAT należy stosować jedną lub obie podane niżej techniki:

W ramach KRS w zakresie gospodarki wodno-
ściekowej instalacji stosowane będzie: 

Zgodny /
Zgodność
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a) uzdatnianie wody - pozostałe strumienie wód, w tym wód odpływowych z obiektu są 
ponownie wykorzystywane do innych celów. Stopień recyklingu jest ograniczony przez 
wymogi dotyczące jakości odbieranego strumienia wody oraz przez bilans wodny obiektu 
(Nie stosuje się do ścieków pochodzących z systemów chłodzenia w przypadku obecności 
chemikaliów do uzdatniania wody lub wysokich stężeń soli z wody morskiej)

b) Gospodarka popiołem paleniskowym z instalacji suchego odżużlania - suchy, gorący 
popiół paleniskowy wypada z paleniska na system mechanicznych przenośników i jest 
schładzany przez powietrze. Woda nie jest używana w tym procesie.

- zabudowa urządzeń podczyszczających 
i zabezpieczających przy obiektach 
stwarzających szczególne zagrożenie skażenia 
środowiska;

z wymaganiami
BAT

13. BAT 14

Aby zapobiec zanieczyszczeniu niezanieczyszczonych strumieni ścieków i ograniczyć emisje
do wody, w ramach BAT należy oddzielić strumienie ścieków i oczyszczać je osobno, 
w zależności od zawartości zanieczyszczeń.
Strumienie ścieków, które są zazwyczaj rozdzielane i oczyszczane, obejmują wody 
z odpływu powierzchniowego, wodę chłodzącą i ścieki z oczyszczania spalin.

Możliwość zastosowania może być ograniczona w przypadku istniejących obiektów ze
względu na konfigurację ich systemów odprowadzania wody.

W ramach projektu powstające strumienie
ścieków będą oddzielane i oczyszczane osobno

Zgodny /
Zgodność

z wymaganiami
BAT

BAT 15 Aby ograniczyć emisje  do wody z  oczyszczania  spalin,  w ramach BAT należy stosować
odpowiednią  kombinację  technik  podanych  poniżej  oraz  techniki  wtórne,  możliwie  jak
najbliżej źródła w celu uniknięcia rozcieńczenia.
Techniki  podstawowe:  Optymalne  spalanie  (BAT  6)  i  systemy  oczyszczania  spalin  (np.
SCR/SNCR,  BAT 7)
Techniki wtórne:

− Adsorpcja na węglu aktywnym
− Tlenowe oczyszczanie biologiczne
− Oczyszczanie biologiczne w warunkach beztlenowych
− Koagulacja i flokulacja
− Krystalizacja
− Filtracja (np. filtracja przez złoże piaskowe/żwirowe, mikrofiltracja, ultrafiltracja)
− Flotacja
− Wymiana jonów
− Neutralizacja
− Utlenianie
− Opady
− Sedymentacja
− Odpędzanie

BAT-AELs  dla  bezpośrednich  zrzutów  do  odbiornika  wodnego  z     oczyszczania  spalin  

Nie dotyczy, nie będą  powstawały ścieki z
oczyszczania spalin, powstające ścieki nie
będą odprowadzane bezpośrednio do wód

powierzchniowych

-
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(średnia dzienna):
− Ogólny węgiel organiczny (OWO)  - 20-50 mg/l (1)(2)(3)
− Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (COD) - 60-150 mg/l (1)(2)(3)
− Zawiesina całkowita (TSS)        - 10-30 mg/l 
− Fluor (F-)               - 10-25 mg/l (3)
− Siarczan (SO4

2-)            - 1,3-2,0 g/l (3)(4)(5)(6)
− Siarczek (S2-), łatwo rozpuszczalny     - 0,1-0,2 mg/l (3)
− Siarczyn (SO3

2-)            - 1-20 mg/l (3)
− Metale i metaloidy:

a) As                 - 10-50 μg/l
b) Cd                 - 2-5 μg/l
c) Cr                 - 10-50 μg/l
d) Cu                 - 10-50 μg/l
e) Hg                 - 0,2-3 μg/l
f) Ni                 - 10-50 μg/l
g) Pb                 - 10-20 μg/l
h) Zn                 - 50-200 μg/l

Uwagi: 
1. Zastosowanie ma BAT-AEL dla OWO lub BAT-AEL dla ChZT. Monitorowanie

OWO jest preferowanym rozwiązaniem, ponieważ nie wiąże się z wykorzystaniem
bardzo toksycznych związków. 

2. Ten BAT-AEL stosuje się po odjęciu ładunku wejściowego. 
3. Wskazany  BAT-AEL  ma  zastosowanie  jedynie  do  ścieków  spowodowanych

stosowaniem mokrego IOS. 
4. Wskazany  BAT-AEL  ma  zastosowanie  jedynie  do  obiektów  energetycznego

spalania stosujących związki wapnia w oczyszczaniu spalin. 
5. Górna granica zakresu BAT-AEL może nie mieć zastosowania w przypadku silnie

zasolonych ścieków (np.  stężenia chlorków ≥ 5 g/l)  ze względu na zwiększenie
rozpuszczalności siarczanu wapnia. 

6. Wskazany BAT-AEL nie ma zastosowania do zrzutów do morza lub słonawych
jednolitych części wód.

14. BAT 16 W celu ograniczenia ilości odpadów przesyłanych do unieszkodliwienia ze spalania lub 
procesu zgazowania i technik redukcji zanieczyszczeń, w ramach BAT należy zorganizować 
operacje w celu zmaksymalizowania, zgodnie z zasadą pierwszeństwa i z uwzględnieniem 
cyklu życia następujących elementów:

W celu ograniczenia ilości odpadów z KRS
w procesie unieszkodliwiania będą
realizowane zastępujące działania:

1) Zapobieganie lub ograniczanie

Zgodny /
Zgodność

z wymaganiami
BAT
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a) zapobiegania powstawaniu odpadów, np. maksymalizacji proporcji pozostałości, 
które powstają jako produkty uboczne;

b) przygotowania odpadów do ponownego użycia, np. w zależności od konkretnych 
wymaganych kryteriów jakości;

c) recyklingu odpadów;
d) innych metod odzysku (np. odzysku energii)

poprzez odpowiednią kombinację technik, takich jak:
a. wytwarzanie gipsu jako produktu ubocznego
b. recykling lub odzysk pozostałości w sektorze budowlanym
c. odzysk energii poprzez wykorzystanie odpadów w koszyku paliw
d. przygotowanie zużytego katalizatora do ponownego użycia

powstawania odpadów, poprzez:
racjonalne i oszczędne zużycie surowców

i materiałów, np. poprzez stosowanie dobrej
jakości materiałów eksploatacyjnych.

utrzymywanie wysokiej sprawności urządzeń
technologicznych, prowadzenie bieżącej

kontroli i konserwacji tych urządzeń,
zapobieganie awariom. Zapewnienie

funkcjonowania urządzeń w dobrym stanie
technicznym oraz z zachowaniem okresów
przeglądów technicznych oraz bieżącym

dokonywaniu napraw i konserwacji,
utrzymywanie eksploatowanych urządzeń

technologicznych, prowadzenie zmniejszenia
ilości odpadów, w tym również przez ponowne

użycie lub wydłużenie okresu dalszego
używania produktu, postępowanie z odpadami

zgodnie z wymogami obowiązujących
przepisów prawa, prowadzenie monitoringu

procesów technologicznych oraz parametrów
procesowych i produktowych istotnych

z punktu widzenia ochrony środowiska, w tym
wytwarzania i gospodarowania odpadami

(karta ewidencji odpadu i karta przekazania
odpadu), stosowanie do procesu

energetycznego spalania paliwa o niskiej
zawartości popiołu i siarki,

prowadzenie systematyczne szkoleń całej
załogi i prowadzenie ciągłych kontroli

w zakresie prawidłowego funkcjonowania
instalacji, poprawne zarządzanie w zakresie

gospodarki odpadami,
2) Przygotowanie odpadów do

ponownego użycia poprzez prowadzenie
procesu energetycznego spalania paliw w taki

sposób, aby powstające odpady posiadały
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właściwości umożliwiające ich dalsze
wykorzystanie, w szczególności odzysk

w innych gałęziach gospodarki.

15. BAT 17

W celu zapobiegania emisjom hałasu lub, jeżeli jest to niemożliwe, ich ograniczenia 
w ramach BAT należy stosować jedną z następujących technik lub ich kombinację:

1. Środki operacyjne
2. Mało hałaśliwy sprzęt
3. Redukcja hałasu
4. Urządzenia do ograniczenia hałasu
5. Właściwe umiejscowienie wyposażenia i budynków

Obecnie, na etapie projektu, instalacja posiada
zidentyfikowane wszystkie znaczące źródła

hałasu. 
W trakcie eksploatacji instalacji będą

prowadzone okresowe pomiary poziomu
dźwięku w środowisku na najbliżej

położonych terenach podlegających ochronie
akustycznej. Pomiary prowadzone będą
zgodnie z referencyjnymi metodykami

określonymi w przepisach szczegółowych.
Wyniki pomiarów poziomu dźwięku będą

sporządzane w formie sprawozdania zgodnie
z wzorami określonymi w przepisach

szczegółowych.
W fazie projektowania instalacji prowadzony

jest na bieżąco aktualizowany model
akustyczny, pozwalający na monitorowanie
sytuacji akustycznej, dobór zabezpieczeń,
właściwe umiejscowienie wyposażenia i

budynków itd.

Zgodny /
Zgodność

z wymaganiami
BAT

16. BAT41

Aby zapobiec emisjom NOX do powietrza ze spalania gazu ziemnego w kotłach lub je
ograniczyć, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinacj:

- stopniowe podawanie powietrza lub paliwa;
- recyrkulacja spalin;

- palniki o niskiej emisji NOX (LNB);
- zaawansowany system kontroli;

- zmniejszenie temperatury powietrza do spalania;
- selektywna niekatalityczna redukcja (SNCR);

-  selektywna katalityczna redukcja (SCR);

W ramach KRS stosowane będzie: 
- stopniowe podawanie powietrza lub paliwa;

- recyrkulacja spalin;
- zaawansowany system kontroli;

- zmniejszenie temperatury powietrza do 
  spalania;

Zgodny /
Zgodność

z wymaganiami
BAT

17. BAT 44 Aby zapobiec emisjom CO do powietrza ze spalania gazu ziemnego lub je ograniczyć, 
w ramach BAT należy zagwarantować optymalne spalanie lub stosowanie utleniających

W ramach KRS stosowane będzie: 
- optymalne spalanie
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katalizatorów
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7.1  PORÓWNANIE  PROPONOWANEJ  TECHNOLOGII  Z TECHNOLOGIĄ

SPEŁNIAJĄCĄ  WYMAGANIA,  O KTÓRYCH MOWA W ART.  143  USTAWY

Z DNIA  27 KWIETNIA 2001 R. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

STOSOWANIE SUBSTANCJI O MAŁYM POTENCJALE ZAGROŻEŃ
Wykorzystywane w procesie produkcji ciepła w KRS surowce i materiały mogą stanowić potencjalne źródło zagrożenia
wybuchem  oraz  zagrożenie  pożarowe.  Zagrożenie  pożarowe,  związane  jest  z wykorzystywaniem  następujących
substancji:

 gazu ziemnego;
 oleju opałowego lekkiego;
 smarów i olejów smarnych.

W zakresie ograniczenia ryzyka związanego z zagrożeniami pożarowymi, przewiduje się zastosowanie następujących
zabezpieczeń:

 wyposażenie obiektów w instalacje odgromowe,
 wykonanie ochrony przeciwporażeniowej,
 zainstalowanie w każdym z projektowanych obiektów głównego wyłącznika pożarowego,
 wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego,
 zabezpieczenie  szczelnych  i niepalnych  przejść  kabli  i przewodów  przez  przegrody  budowlane  stanowiące

oddzielenia pożarowe,
 wyposażenie pomieszczeń gospodarki elektrycznej w automatyczną sygnalizację pożaru, a w przypadku kanałów

kablowych również w instalację zraszaczową, uruchamianą od czujek sygnalizacji pożaru i ręcznie.

W zakresie pozostałych działań przeciwpożarowych przewiduje się:

 wyposażenie budynku w instalacje hydrantów wewnętrznych,
 wyposażenie projektowanych obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy,
 wyposażenie projektowanych obiektów w ogólnie dostępne dla celów alarmowania aparaty telefoniczne.

Substancje niebezpieczne na terenie zakładu gromadzone będą w małych niezbędnych ilościach i zakład nie będzie się
zaliczać  do  obiektów  o zwiększonym  ryzyku  wystąpienia  poważnej  awarii  przemysłowej.  Sposób  postępowania
i magazynowania substancji niebezpiecznych odbywać się będzie zgodnie z kartą charakterystyki preparatu.
Nadzór nad prawidłowością przebiegu procesów w instalacji, przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz  instrukcji  stanowiskowych  oraz  monitoring  dostaw,  magazynowania  oraz  zużycia  substancji  niebezpiecznych,
będzie zapewniał bezpieczną gospodarkę substancjami niebezpiecznymi wykorzystywanymi w związku z eksploatacją
KRS.

EFEKTYWNE WYTWARZANIE ORAZ WYKORZYSTYWANIE ENERGII, RACJONALNE ZUŻYCIE WODY I INNYCH SUROWCÓW 
ORAZ MATERIAŁÓW I PALIW
Efektywne wytwarzanie  będzie zagwarantowane poprzez  racjonalne  zużywanie  wody,  paliwa oraz innych surowców
i materiałów, tym samym przyczyni się do ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz ilości wytwarzanych
odpadów. Zużycie surowców naturalnych w nowej instalacji będzie kontrolowane. Nie będzie ono wyższe, niż wymagają
tego procesy produkcyjne, jakie będą prowadzone w poszczególnych instalacjach i urządzeniach pomocniczych.

STOSOWANIE TECHNOLOGII BEZODPADOWYCH I MAŁOODPADOWYCH ORAZ MOŻLIWOŚĆ ODZYSKU POWSTAJĄCYCH ODPADÓW
Ograniczanie  uciążliwego  oddziaływania  KRS  na  środowisko  w zakresie  gospodarki  odpadami  będzie  realizowane
poprzez:

 zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczanie ich ilości,
 produkcję energii w oparciu o wysokosprawne urządzenia wytwórcze - redukcja ilości wytwarzanych odpadów,
 wykorzystanie najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych,

S t r o n a  109 | 207



 Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: 
„Program Inwestycyjny PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków. Zadanie II –

Budowa kotłów rezerwowo – szczytowych (KRS)”.

 odzysk odpadów, których powstawaniu nie można zapobiec,
 odbiór  olejów odpadowych  przez  wyspecjalizowane  firmy  posiadające  stosowne zezwolenia  w celu  poddania

odzyskowi R9.

W gospodarowaniu pozostałymi odpadami, wytwarzanymi w związku z eksploatacją nowej instalacji, będzie realizowana
zasada ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez prowadzenie następujących
działań organizacyjnych:

 prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami,
 kontrolowanie ilości wytwarzanych odpadów, poprzez prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów,
 prowadzenie racjonalnej gospodarki środkami używanymi przez pracowników,
 prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów,
 przekazywanie do odzysku odpadów, posiadających właściwości umożliwiające przy aktualnym stanie techniki,

technologii i organizacji ich wykorzystanie, a w szczególności odpadów, które mogą:

 stanowić zamienny surowiec produkcyjny dla surowców i materiałów pochodzących ze źródeł naturalnych,
 stanowić częściowy lub całkowity zamiennik surowca lub paliwa dotychczas stosowanego w danym procesie 

produkcyjnym,
 być stosowane do podniesienia jakości lub efektywności procesu produkcji lub stanu bezpieczeństwa,
 być stosowane do zmniejszenia negatywnego oddziaływania procesu produkcyjnego na środowisko,
 stanowić źródło dających się odzyskać surowców,
 po regeneracji lub przetworzeniu stanowić wyroby użytkowe,
 być użyte bezpośrednio lub po przetworzeniu w celach budowlanych.

Odpady  te  będą  odbierane  z miejsc  magazynowania  lub  bezpośrednio  z miejsc  wytwarzania  przez przedsiębiorców
posiadających stosowne zezwolenia.  W nowej instalacji  będzie realizowana zasada ograniczania ilości odpadów i ich
negatywnego  oddziaływania  na  środowisko  poprzez  prowadzenie  działań  organizacyjnych  oraz  zastosowanie
najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych.

STOSOWANIE RACJONALNEGO ZUŻYCIA WODY ORAZ OGRANICZANIE EMISJI DO WÓD POWIERZCHNIOWYCH

Woda na potrzeby KRS będzie zużywana w sposób racjonalny.  Nie będzie ono wyższe,  niż wymagają tego procesy
produkcyjne,  jakie  będą  prowadzone  w poszczególnych  instalacjach  i urządzeniach  pomocniczych.  Powstające  w
procesie produkcji ścieki nie będą odprowadzane bezpośrednio do wód powierzchniowych.

RODZAJ, ZASIĘG ORAZ WIELKOŚĆ EMISJI

W związku z eksploatacją KRS, będą emitowane do powietrza zanieczyszczenia gazowo-pyłowe. Nowa instalacja nie
będzie powodowała przekraczania wymaganych przepisami wielkości odniesienia, ani też dopuszczalnych ze względu na
ochronę zdrowia  ludzi  i ochronę roślin  stężeń  zanieczyszczeń  w powietrzu  w obszarze  potencjalnego  oddziaływania.
Zagospodarowanie ścieków i odpadów będzie się odbywało zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.
Nowa instalacja  będzie  spełniała  wymagania  określone  w Dyrektywie  Parlamentu Europejskiego  i Rady 2010/75/UE
z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych. Spełniane będą również wymagania konkluzji BAT.

Maksymalne  stężenia  badanych  zanieczyszczeń  będą  występowały  w odległości  ok.824m  od  emitorów  zakładu.
Oddziaływanie  nowej  instalacji  na  klimat  akustyczny  terenów  podlegających  ochronie  (terenów  zabudowy
mieszkaniowej) nie będzie powodowało przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

WYKORZYSTYWANIE PORÓWNYWALNYCH PROCESÓW I METOD,  KTÓRE ZOSTAŁY SKUTECZNIE ZASTOSOWANE W SKALI

PRZEMYSŁOWEJ

Technologia spalania gazu ziemnego w kotłach jest znaną i sprawdzoną metodą energetycznego spalania paliw. Technika
ta jest sprawdzoną przemysłową technologią w energetyce i ciepłownictwie.  Prawidłowo prowadzony proces spalania
gazu ziemnego w kotle nie stwarza zagrożenia dla środowiska. Prawidłowa praca ciągów technologicznych, prawidłowy
stan urządzeń i instalacji minimalizują ryzyko wystąpienia zanieczyszczeń i skażeń środowiska. Zabezpieczenia przed
powstawaniem  stanów  awaryjnych,  ich sygnalizacja  i przeciwdziałania  obejmują  instrukcje  obsługi,  remontowo-
konserwacyjne oraz dokumentacja techniczno-ruchowa poszczególnych urządzeń i obiektów.
Produkcja  ciepła  przy  wykorzystaniu  kotłów gazowych  jest  realizowana  w wielu  obiektach  wytwarzających  ciepło
na potrzeby miast.
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POSTĘP NAUKOWO-TECHNICZNY

W ramach KRS zostaną zastosowane najnowsze, sprawdzone rozwiązania z dziedziny spalania gazu ziemnego w kotłach.
Wszystkie zastosowane technologie będą uwzględniały postęp naukowo-techniczny.
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8.  OPIS  ELEMENTÓW  PRZYRODNICZYCH  ŚRODOWISKA
OBJĘTYCH ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO  ODDZIAŁYWANIA
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

8.1 LOKALIZACJA  PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w mieście Lublin, województwo lubelskie, na terenie ECL. Miasto jest
położone  we  wschodniej  Polsce,  na  Wyżynie  Lubelskiej  nad  rzeką  Bystrzycą,  na  dwóch  odmiennych  obszarach:
zachodnim,  o  urozmaiconej  rzeźbie  terenu,  z licznymi  wąwozami,  dolinami,  wzgórzami  oraz  wierzchowinami  oraz
wschodnim, płaskim. Lublin jest położony na północnym skraju Wyżyny Lubelskiej, w pobliżu granicy między Niziną
Środkowoeuropejską i Wyżynami  Polskimi,  blisko  Niziny  Wschodnioeuropejskiej.  Zajmuje  powierzchnię  147  km².
Według  podziału  krajoznawczego  A. Chałubińskiej  i  T.  Wilgata  leży  na  Płaskowyżu  Nałęczowskim,  Równinie
Bełżyckiej (zachodni brzeg Bystrzycy) oraz na Równinie Łuszczowskiej i  Wyniosłości Giełczewskiej (wschodni brzeg
Bystrzycy).  Według  podziału  fizycznogeograficznego  J.  Kondrackiego  Lublin  leży  w  obrębie  mezoregionów:
Płaskowyżu  Nałęczowskiego,  Równiny Bełżyckiej,  Płaskowyżu  Świdnickiego i  Wyniosłości  Giełczewskiej.  Według
podziału  geomorfologicznego  H. Maruszczaka  miasto  leży  na  obszarze  regionów:  Płaskowyżu  Nałęczowskiego  i
Płaskowyżu Bełżyckiego (zachodni  brzeg Bystrzycy) oraz Płaskowyżu Łuszczowskiego (wschodni  brzeg Bystrzycy).
Dolina Bystrzycy  dzieli  miasto na  dwie odmienne krajobrazowo części:  lewobrzeżną,  z  urozmaiconą  rzeźbą  terenu,
głębokimi dolinami i starymi wąwozami lessowymi oraz prawobrzeżną, z rzeźbą bardziej płaską i mniej urozmaiconą. Na
terenie miasta do Bystrzycy wpadają dwie strugi: Czerniejówka i Czechówka. Prócz tego przepływa przez miasto czwarta
rzeka – Nędznica.

Według danych GUS z grudnia 2018,  miasto liczy 339 811 mieszkańców. Gęstość zaludnienia – 2 304 osoby na km2.

Najbliższa miejscowość uzdrowiskowa – Nałęczów, znajduje się w odległości ok.30 km, Krasnobród - w odległości
ok.110 km od terenu ECL.

Obszary chronione w granicach Lublina to: fragment Czerniejowskiego OChK (obejmujący lasy Dąbrowa i Stary Gaj,
rezerwatem Stasin – stanowisko brzozy czarnej),  mały fragment OChK Dolina Ciemięgi (obszary otwarte,  murawy),
fragment  obszaru  Natura  2000  Bystrzyca  Jakubowicka  (stok  doliny  Bystrzycy).  W  granicach  miasta  stwierdzono
występowanie 24 gatunków roślin chronionych (16 chronionych ściśle i 8 objętych ochroną częściową).
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Rys. 1. Lokalizacja PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków

ADRES PROWADZĄCEGO INSTALACJĘ:

PGE Energia Ciepła S.A.

ul. Złota 59

00 – 120 Warszawa

NAZWA I ADRES ODDZIAŁU:

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków

ul. Inżynierska 4

20 – 484 Lublin

Planowane przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane na terenie działki: 71/7.

Teren  planowany  pod  lokalizację  przedsięwzięcia  znajduje  się  w  centralnej  części  zakładu,  pomiędzy  istniejącym
Budynkiem Głównym BGP a Chłodniami Wentylatorowymi.
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Rys.2. Miejsce lokalizacji planowanego przedsięwzięcia

Działka ECL jest położona w VI rejonie planistycznym, obecnie nieobjętym MPZP. W rejonie tym nie występują tereny
górnicze, czy zagrożone osuwaniem się mas ziemnych, a tereny szczególnego zagrożenia powodzią (tak jak te o spadkach
powyżej 15%) są wyłączone z zabudowy. Zgodnie z Uchwałą Nr 283/VIII/2019 rady Miasta Lublin z dnia 1 lipca 2019r.
w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin, jest to teren
położony na terenach infrastruktury - Elektrociepłownia.

Działka ECL graniczy:
 od strony północy, w odległości ok. 200m z zabudową produkcyjno – usługową;
 od strony północy, w odległości ok. 600m z zabudową mieszkaniową wielorodzinną i zamieszkania zbiorowego;
 od strony wschodniej, w odległości ok. 100m, z zabudową produkcyjno-usługową;
 od  strony  wschodniej  znajduje  się  również  teren  szpitali  w  miastach  oraz  teren  zabudowy  mieszkaniowej

wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, w odległości ok. 500m;
 od strony zachodniej, w odległości ok. 200m, z zabudową produkcyjno-usługową;
 od  strony  zachodniej  graniczy  również,  w  odległości  ok.  700m,  z  zabudową  mieszkaniową  wielorodzinną

i zamieszkania zbiorowego.

Ujęcia wód podziemnych

Elektrociepłownia wykorzystuje na potrzeby socjalno-bytowe wodę podziemną z zakładowego ujęcia, w skład którego
wchodzą dwie studnie głębinowe, zlokalizowane na terenie zakładu oraz jedna studnia przy Magazynie Abramowice.
Studnie są eksploatowane w oparciu o pozwolenie wodnoprawne.

Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje wzrostu poboru wody na potrzeby socjalno-bytowe zakładu. Przy prawidłowej
pracy  ciągów  technologicznych  i  prawidłowym  stanie  urządzeń  i  instalacji  wchodzących  w  skład  planowanego
przedsięwzięcia, zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowej, wskutek której mogłoby dojść do zanieczyszczenia wód
ujęcia,   praktycznie  nie  występuje.  Zabezpieczenia  przed  powstawaniem  stanów  awaryjnych,  ich  sygnalizację
i przeciwdziałania  obejmują  projektowane  instalacje  technologiczne,  a  szczegółowo  specyfikują  instrukcje  obsługi,
remonotowo-konserwacyjne i dokumentacje techniczno-ruchową od dostawców.

W  celu  wyeliminowania  możliwości  występowania  sytuacji  awaryjnych  na  terenie  planowanego  przedsięwzięcia
stosowane będą następujące rozwiązania:
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 system sprawdzania szczelności układów,
 system szczelności rurociągów,
 systemy kontroli podstawowych parametrów tj. ciśnienia, temperatury,
 armaturę  odcinającą,  służącą  do  szybkiego  i  skutecznego  odcięcia  poszczególnych  odcinków  przesyłu

substancji.

Pozostałe ujęcia wód podziemnych, zlokalizowane w granicach administracyjnych Lublina: „Prawiedniki”, „Dąbrowa”,
„Dziesiąta”,  „Sławinek”,  „Centralna”,  „Piastowskie”,  „Bursaki”  oraz  „Felin”  są  zlokalizowane  poza  terenem  ECL.
Realizacja planowanego przedsięwzięcia na terenie zakładu nie będzie miała wpływu na te ujęcia.

Lokalizacja  ECL w dniesieniu  do  terenów/obiektów  wrażliwych  (tereny  zabudowy  mieszkaniowej,  tereny  szpitali  i
domów opieki społecznej, budynki mieszkalne, budynki związane ze stałym pobytem dzieci i  młodzieży, ujęcia wód
podziemnych, została pokazana w załącznikach,  na mapach pochodzących z Uchwały Nr 283/VIII/2019 rady Miasta
Lublin z dnia 1 lipca 2019r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Lublin.

W  wyznaczonym,  zgodnie  z  Art.74.1  ustawy  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2020, 283), 100 metrowym
obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, nie występują ww.  tereny/obiekty wrażliwe.

Działka ECL jest zagospodarowana instalacjami technologicznymi i infrastrukturą techniczną. Na tym terenie znajdują
się obiekty budowlane, produkcyjne i magazynowe.  Dotychczasowy  sposób wykorzystania nieruchomości nie ulegnie
zmianie w wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Działka ECL, na której  będzie realizowane przedsięwzięcie,  nie  jest  wpisana do rejestru zabytków, nie znajduje się
na terenach objętych ochroną ze względu na dziedzictwo kulturowe, zabytki i dobra kultury współczesnej.

Teren ten leży poza terenem górniczym w rozumieniu art.6 pkt.9 ustawy Prawo geologiczne i górnicze i nie jest objęty
oddziaływaniami sejsmicznymi.

8.2  POŁOŻENIE  FIZJOGRAFICZNE  I WARUNKI KLIMATYCZNE

POŁOŻENIE FIZJOGRAFICZNE

Zgodnie z regionalizacją fizycznogeograficzną Polski wg. J. Kondrackiego (Geografia regionalna Polski, PWN 2001)
miasto Lublin położone jest na Wyżynie Lubelskiej. Rozmaitość form rzeźby oraz rożnorodność budowy geologicznej
pozwala  wyrożnić  w  obrębie  makroregionu  Wyżyna  Lubelska  dziewięć  mniejszych  jednostek,  określanych  jako
mezoregiony. Miasto Lublin znajduje się w obrębie czterech z nich: Płaskowyżu Nałęczowskiego, Rowniny Bełżyckiej,
Płaskowyżu Świdnickiego i Wyniosłości Giełczewskiej.

WARUNKI KLIMATYCZNE

Lublin znajduje się w strefie  mieszania  się wpływów powietrza polarno-morskiego (66%) z kontynentalnym (20%),
przy średnim przepływie ok. 134 frontów atmosferycznych rocznie. Średnia temperatura roczna wynosi 7,9oC, przy czym
w najzimniejszym miesiącu  (styczniu)  jest  to  -3,6oC,  a  w najcieplejszym (lipcu)  +18,6oC.  Na  podstawie  30-letnich
obserwacji ustalono, że liczba dni pogodnych w roku wynosi średnio 45,9 a dni pochmurnych 153,3. Usłonecznienie
wynosi od 1600 do 1620 godzin i należy do najwyższych w Polsce. Średnie opady roczne sięgają 566,1 mm. Dominują
wiatry z kierunku zachodniego i południowo-zachodniego, a ich średnia prędkość wynosi 2,5 m/s. Klimat lokalny jest
ściśle związany z rzeźbą terenu, przebiegiem dolin rzecznych oraz istniejącym zagospodarowaniem.

Według klasyfikacji Köppena-Geigera Lublin leży w strefie Dfb – klimatu kontynentalnego wilgotnego. Średnia roczna
temperatura powietrza wynosi od +7,0 do +8,0 °C. Najcieplejszymi miesiącami są lipiec i sierpień, ze średnią temperatur
ok.  +19 °C,  najzimniejszym  styczeń  i  luty,  ze  średnią  ok.  −5,0 °C.  Okresy  letni  i  wegetacyjny trwają  dość  długo
(odpowiednio 100–110 i  210–220 dni).  Średnia roczna  suma  opadów wynosi  ok.  540 mm. Czas zalegania  pokrywy
śnieżnej wynosi od 70 do 90 dni.
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Temperatura

Na podstawie Katalogu Danych Meteorologicznych w rozpatrywanym rejonie przyjęto warunki meteorologiczne ze stacji
Lublin. Zestawienie temperatury powietrza – dane z wielolecia 1981-2010 przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela 26 Zestawienie temperatury powietrza [°C]

TEMPERATURA
POWIETRZA

MIESIĄC

I II III IV V VI VII VII IX X XI XII

średnia miesięczna -2,9 -2,0 1,9 8,0 13,5 16,1 18,2 17,6 12,9 8,0 2,5 -1,6

maksymalna 
miesięczna*

12,0 16,9 19,9 25,7 30,8 32,2 34,3 35,3 29,5 24,0 18,5 14,8

minimalna 
miesięczna**

-33,7 -26,4 -22,8 -7,0 -4,1 1,7 5,2 3,8 -1,9 -7,6 -18,1 -22,2

Uwagi:
 *- maksymalna temperatura powietrza zanotowana w wieloleciu 1981-2010
**- minimalna temperatura powietrza zanotowana w wieloleciu 1981-2010

Lubelski  region  klimatyczny  charakteryzuje  się  długim  latem,  chłodną  zimą,  wysoką  roczną  amplitudą  temperatur
i najwyższą  w kraju ilością pogodnych dni.  Średnia temperatura  roczna  wynosi  +8,1°C, stycznia -4°C,  lipca  +18°C.
Okres wegetacji obejmuje 205 ÷ 210 dni w roku. Zima trwa od 100 do 110 dni.

Opady

Zestawienie  średniej  miesięcznej  sumy  opadów  atmosferycznych  –  dane  z wybranego  wielolecia  1981-2010
przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela 27 Zestawienie średniej miesięcznej sumy opadów atmosferycznych [mm]

OPADY [mm]
MIESIĄC

I II III IV V VI VII VII IX X XI XII

Średnia miesięczna suma 
opadów atmosferycznych 
wyliczona z wielolecia 
1981-2010

29,1 28,8 34,5 38,8 60,8 67,8 76,6 71,9 60,4 36,7 39,8 35,5

Zestawienie maksymalnej  i minimalnej rocznej sumy opadów atmosferycznych – dane z wybranego wielolecia 1981-
2010 przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela 28 Zestawienie maksymalnej i minimalnej rocznej sumy opadów atmosferycznych [mm]

OPADY SUMA OPADÓW ROK WYSTĄPIENIA

Maksymalna roczna suma opadów atmosferycznych z wielolecia 1981-2010 826,3 2010

Minimalna roczna suma opadów atmosferycznych z wielolecia 1981-2010 350,4 1982

Średnia roczna suma opadów atmosferycznych waha się od 550 do 650 mm i jest niższa od średniej krajowej. Około 40%
rocznych opadów przypada na miesiące letnie (czerwiec ÷ sierpień).  Na okres wegetacyjny przypada 320 ÷ 360 mm
opadów.
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Ciśnienie

Na podstawie Katalogu Danych Meteorologicznych w rozpatrywanym rejonie przyjęto warunki meteorologiczne ze stacji
Lublin. Zestawienie ciśnienia atmosferycznego [hPa] na poziomie stacji meteorologicznej – dane z  wielolecia 1981-2010
przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela 29 Zestawienie ciśnienia atmosferycznego [hPa] na poziomie stacji meteorologicznej
CIŚNIENIE
ATMOSFE-

RYCZNE

MIESIĄC

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Średnie 
miesięczne

988,4 987,5 986,5 985,3 986,4 986,0 986,4 987,0 988,0 989,4 987,5 987,6

Maksymalne 
miesięczne

1018,5 1014,3 1012,3 1004,4 1007,9 1001,7 999,8 1001,7 1006,1 1012,7 1013,5 1017,7

Minimalne 
miesięczne

951,2 944,0 947,0 960,8 963,1 966,9 966,8 969,1 962,5 958,1 952,5 943,8

Uwagi:
*- maksymalne ciśnienie atmosferyczne zanotowane w wieloleciu 1981-2010
**- minimalne ciśnienie atmosferyczne zanotowane w wieloleciu 1981-2010

Wilgotność

Na podstawie Katalogu Danych Meteorologicznych w rozpatrywanym rejonie przyjęto warunki meteorologiczne ze stacji
Lublin. Zestawienie średniej rocznej wilgotności względnej powietrza [%] – dane z wielolecia 1980-2010 przedstawiono
w tabeli poniżej:

Tabela 30 Zestawienie średniej rocznej wilgotności względnej powietrza [%]

Rok
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94

19
95

Śr. 
roczna 
wilgot-
ność 
wzgl.

84,5 82 79,7 79,7 82,1 83,9 81,2 81,5 81,5 81,1 79 80,7 79,8 79,6 79,1
81,
8
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19
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00

20
01

20
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20
03

20
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20
05

20
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20
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20
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20
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20
10

Śr. 
roczna 
wilgot-
ność 
wzgl.

83 82,7 83 82 79,7 83,1 81 79,3 78,3 75,9 78,9 79,3 80,5 80,9 84,1

Tabela 31 Zestawienie średniej miesięcznej wilgotności względnej powietrza [%]

MIESIĄC ŚREDNIA MIESIĘCZNA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA

Luty 85,5

Czerwiec 76,1

Średnia wilgotność powietrza wynosi ponad 81%.
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Śnieg

Na podstawie Katalogu Danych Meteorologicznych w rozpatrywanym rejonie przyjęto warunki meteorologiczne ze stacji
Lublin.  Zestawienie  maksymalnych  miesięcznych  obciążeń  śniegiem  –  dane  z wielolecia  1980-2010  przedstawiono
w tabeli poniżej:

Tabela 32 Zestawienie maksymalnych miesięcznych obciążeń śniegiem [kN/m2]

MIESIĄC
MAKSYMALNE

MIESIĘCZNE OBCIĄŻENIE
ŚNIEGIEM

DATA WYSTĄPIENIA

Listopad 0,759 25.11.1999r.

Grudzień 0,760 30.12.1981r.

Styczeń 0,820 25.01.1987r.

Luty 0,973 25.02.1999r.

Marzec 1,079 13.03.2005r.

Wiatr

Na podstawie Katalogu Danych Meteorologicznych w rozpatrywanym rejonie przyjęto warunki meteorologiczne ze stacji
Lublin.  Zestawienie  udziałów poszczególnych kierunków wiatru [%] (wysokość anemometru - 12 m) przedstawiono
w poniższej tabeli:

Tabela 33 Zestawienie udziałów poszczególnych kierunków wiatru [%]

NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW N

10,19 3,91 7,94 5,89 8,81 6,30 15,31 11,26 9,27 7,41 9,79 3,93

Z  rozkładu  wiatrów  wynika,  że  w analizowanym  rejonie  najczęściej  występują  wiatry  z kierunku  południowo-
zachodniego i południowego. Zestawienie częstości występowania poszczególnych prędkości wiatrów [%] przedstawiono
w poniższej tabeli:

Tabela 34 Zestawienie częstości poszczególnych prędkości wiatru [%]
1 m/s 2 m/s 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 11 m/s
26,37 18,53 18,06 14,23 9,59 6,10 4,73 1,73 0,51 0,04 0,12

Na poniższym rysunku została pokazana róża wiatrów dla stacji meteorologicznej Lublin.
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Rysunek 2 Róża wiatrów roczna. Stacja meteorologiczna Lublin
8.3 Warunki hydrologiczne i geologiczne

8.3.1 HYDROGRAFIA  I HYDROGEOLOGIA

HYDROGRAFIA

Przez Lublin przepływają cztery rzeki i jeden ciek o charakterze strugi. Głowną rzeką jest Bystrzyca, która przepływa
przez miasto z południowego-zachodu na północny-wschód. Spadek rzeki na odcinku miejskim, o długości ~22,5 km,
wynosi 0,78‰. Średni przepływ na wodostanie w Lublinie to 3000 l/s. Rzeka jest w znacznej części uregulowana, na
odcinku od tamy zalewu do mostu na Kalinowszczyźnie  w ul.  Turystycznej  jest  obustronnie obwałowana,  natomiast
powyżej  zbiornika Zemborzyckiego jest  w części  obwałowana jednostronnie.  Najbardziej  naturalne odcinki tej  rzeki
znajdują się na obrzeżach miasta. Jedyny prawobrzeżny dopływ Bystrzycy w granicach miasta to Czerniejówka, ktorej
źródła znajdują się we wsi Piotrków na południe od Lublina.

Bystrzyca  charakteryzuje  się  znacznymi  sezonowymi  wahaniami  poziomu wód,  przy  średnim  natężeniu  przepływu
3 000 l/s  na  wodowskazie  „Lublin”.  Zasoby  wód  dla  dorzecza  Bystrzycy  oszacowano  na  148,2  tys.  m 3/d.  Koryto
Czerniejówki,  prawostronnego dopływu Bystrzycy,  na  terenie  miasta  jest  częściowo wyprostowane  i pogłębione,  ale
obecnie  wymaga  rewitalizacji.  Średni  przepływ  rzeki  przy  ujściu  do  Bystrzycy  wynosi  135  l/s.  Do lewostronnych
dopływów Bystrzycy należą:

a)  Krężniczanka  –  naturalna,  meandrująca  struga  przepływająca  przez  tereny  bagienne  na  południowym zachodzie
miasta, zasilana wodami Nędznicy (średni przepływ 579 l/s),

b)  Czechówka  –  zmeliorowana  i  uregulowana  rzeka  płynąca  w prostym betonowym korycie,  pod  Starym Miastem
w podziemnym betonowym kanale, a na niektórych odcinkach w otwartym korycie (średni przepływ 14 l/s).

Mała gęstość sieci rzecznej w Lublinie  jest konsekwencją przepuszczalności utworów powierzchniowych, rzeźby terenu
oraz  układu  wód  podziemnych.  Rzeki  nie  są  zasilane  wodami  podziemnymi,  a  infiltracja  wód  powierzchniowych
do poziomu  kredowego  (prawie  800  m3/h)  zachodzi  jedynie  pod  Zalewem  Zemborzyckim  o powierzchni  282  ha.
W Lublinie znajdują się  nieliczne  zbiorniki  wodne,  w tym stawy rybne (Abramowice,  Wola Sławińska).  Niewielkie
możliwości retencjonowania wód w dorzeczu sprawiają, że przy braku opadów występują susze, a w okresach mokrych
dochodzi  do podtopień  lub powodzi.  Istnieje  ryzyko wystąpienia  powodzi  w Lublinie,  które  określono jako  bardzo
prawdopodobne.
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Rys. 8. Sieć hydrograficzna i Jednolite Części Wód Powierzchniowych w rejonie Lublina

Rzeki przepływające przez miasto są zaliczane do jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP), dla których ocenia
się  stan  lub  potencjał  i  ocenia  ryzyko  nieosiągnięcia  celów środowiskowych  w Planie  gospodarowania  wodami  na
obszarze dorzecza Wisły. Stan wód w JCWP w Lublinie, w ramach prowadzonego przez WIOŚ w 2017 roku monitoringu
wód powierzchniowych, oceniony został jako zły.

HYDROGEOLOGIA 
Lublin znajduje się w całości w obrębie głownego zbiornika wod podziemnych (GZWP) nr 406 Zbiornik Niecka lubelska
(Lublin), zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrow z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów
dorzeczy i regionow wodnych. Wspomniany zbiornik wód podziemnych występuje w skałach gornokredowych Niecki
Lubelskiej,  odznaczając  się  wysoką  jakością  wód.  GZWP  nr  406  stanowi  jeden  z  największych  zbiornikow  wód
podziemnych w Polsce. Według Atlasu hydrogeologicznego Polski z 1995 r. miasto położone jest w obrębie regionu
hydrogeologicznego IX – lubelsko – podlaskiego.
W obrębie tego regionu występują jednostkowe obszary gospodarowania wodami podziemnymi – jednolite części wód
podziemnych (JCWPd). Zgodnie z definicją podaną w Ramowej Dyrektywie Wodnej, jednolite części wód podziemnych,
obejmują  te  wody  podziemne,  ktore  występują  w  warstwach  wodonośnych  o  porowatości  i  przepuszczalności
umożliwiającej pobór znaczący w zaopatrzeniu ludności w wodę lub przepływ o natężeniu znaczącym dla kształtowania
pożądanego stanu wód powierzchniowych i ekosystemow lądowych. Obecnie Lublin znajduje się w obrębie obszaru
JCWPd nr 89 (region Środkowej Wisły).
Lublin  zlokalizowany  jest  w  obrębie  jednolitej  części  wód  podziemnych  nr  89  (region  Środkowej  Wisły),  która
charakteryzuje się złożonymi hydrogeologicznymi warunkami gromadzenia i krążenia wód podziemnych typu szczelino-
wego w marglach. Struktura JCWPd 89 jest złożona z jednego poziomu wodonośnego w utworach szczelinowych górnej
kredy – paleocenu (w dolinie dolnej Bystrzycy kredy – paleocenu – czwartorzędu) występującego na całym obszarze
jednostki.
Obszar  jednostki  stanowi  zatem  obiekt  zamknięty  w  sensie  hydrogeologicznym,  a  działy  wód  podziemnych
wydzielonych poziomów wodonośnych pokrywają się z działami wód powierzchniowych.
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Poziom czwartorzędowy Q nie jest izolowany od powierzchni terenu, jego zasilanie w przypadku pokrywy lessowej ma
miejsce na wychodniach, a w przypadku doliny Bystrzycy głównie ma ono charakter lateralny lub odbywa się przez spąg
– z utworów węglanowych kredy - paleocenu.  Wody podziemne są drenowane przez  rzeki  (głównie Bystrzycę i  jej
drobne dopływy). Poziom wodonośny w utworach górnej kredy – paleocenu K3 na przeważającej części obszaru nie jest
izolowany od powierzchni terenu lub izolowany cienką pokrywą utworów słabo przepuszczalnych.
Celem  środowiskowym  dla  jednolitych  części  wód  podziemnych  w  myśl  zapisów  art.  59  ustawy  Prawo  Wodne
(Dz.U. 2017poz. 1566) jest:

 zapobieganie lub ograniczenie wprowadzania do nich zanieczyszczeń,
 zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu,
 ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnienie równowagi między poborem a zasilaniem

tych wód, tak, aby osiągnąć ich dobry stan.

Tabela 35 Jednolite części wód podziemnych zlokalizowane najbliżej planowanego przedsięwzięcia

Wyszczególnienie Jednolita część wód podziemnych (JCWPd)

Europejski kod JCWPd PLGW200089

Powierzchnia JCWPd [km2] 1 319,9

Region wodny
RZGW

Region Wodny Środkowej Wisły 

Nazwa obszaru dorzecza obszar dorzecza Wisły

 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW) RZGW Warszawa

Ocena stanu ilościowego dobry

Ocena stanu chemicznego dobry

Ogólna ocena stanu JCWPd dobry

Ocena ryzyka niespełnienia celów środowiskowych niezagrożona

Potencjalne  ogniska  zanieczyszczeń  związane  są  przede  wszystkim  z  zakładami  przemysłowymi  znajdującymi  się
na terenie miast Lublin i Świdnik. Do największych zakładów przemysłowych na terenie miasta Lublin należą:

 Elektrociepłownia Lublin Wrotków,
 Elektrociepłownia Megatem i inne zakłady.

Do największych potencjalnych ognisk zanieczyszczeń na terenie miasta Świdnik (cz. zachodnia) należą: PZL Świdnik,
lotnisko.
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Rys.7. Mapa z lokalizacją JCWPd

Planowane  przedsięwzięcie nie  będzie  wpływało  na  realizację  celów  środowiskowych  dla  jednolitych
części wód podziemnych.

Powiązanie wód podziemnych i powierzchniowych

Antropopresja w zlewni jest czynnikiem, który może wpływać na stosunki wodne. Ocena skali zmian jest bardzo trudna,
gdyż  w  wielu  obszarach  czynniki  antropogeniczne  oddziaływają  wielokierunkowo.  Do  czynników  bezpośrednio
wpływających na stosunki wodne analizowanego obszaru zaliczamy: pobór i zrzut oczyszczonych ścieków.

W  związku  z  eksploatacją  planowanego  przedsięwzięcia  zakład  będzie  prowadził  gospodarkę  wodnościekową  tak,
jak do tej  pory.  Nie będzie  miało ono wpływu na wzrost  ilości  pobieranej  wody oraz  na ilość i  jakość oraz  sposób
odprowadzania ścieków.

Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP) w rejonie inwestycji
Lublin znajduje się w całości w obrębie głownego zbiornika wod podziemnych (GZWP) nr 406 Zbiornik Niecka lubelska
(Lublin), zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrow z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarow
dorzeczy i regionow wodnych. Zbiornik wód podziemnych występuje w skałach górnokredowych Niecki Lubelskiej,
odznaczając się wysoką jakością wod. GZWP nr 406 stanowi jeden z największych zbiornikow wód podziemnych w
Polsce,  o  zasobach  dyspozycyjnych  1,3  mln  m³/dobę,  przy  średniej  głębokości  ujęć  85  m.  Obszar  zasilania  wód
podziemnych Lubelskiego Zespołu Miejskiego (zlewnia Bystrzycy) został objęty najwyższą ochroną. Wody podziemne
są dobrej jakości (klasa I i II). Niemniej w rejonach silnie zurbanizowanych Lublina istnieje zagrożenie jakości wód
zbiornika górnokredowego o charakterze odkrytym lub położonego pod cienką pokrywą utworów czwartorzędowych.
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Tabela 36 Charakterystyka głównego zbiornika wód podziemnych GZWP nr 406

Jednostka
hydrogeo
logiczna

Powierzchnia
Wiek

utworów
wodonośnyc

h

Typ
zbiornika

Klasa
jakości wód

Średnia
głębokość

ujęć
 [m]

Szacunkowe
zasoby

dyspozycyjne
 [tys. m3/d]

GZWP
[km2]

ONO +OWO
[km2]

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

406 7 476,66 6 751,52 QGK
szczelinowo-

porowy
I-III 85 1 053

Objaśnienia:

GZWP - Główny Zbiornik Wód Podziemnych

ONO - obszary najwyższej ochrony

OWO - obszary wysokiej ochrony

Wiek i geneza:

Q - zbiornik w czwartorzędzie

Przeznaczenie i jakość wody:

I - przeznaczone do zaopatrzenia ludności w wodę do picia

Ic - bardzo nieznacznie zanieczyszczone (odbiegające od normy), łatwe do uzdatniania

Ujęcia wód podziemnych

Dla  potrzeb  zaopatrzenia  ludności  w  wodę  do  celów  pitnych  i  gospodarczych,  woda  jest  pobierana  z  ujęć
zlokalizowanych zarówno w granicach administracyjnych Lublina („Prawiedniki”, „Dąbrowa”, „Wrotków”, „Dziesiąta”,
„Sławinek”, „Centralna”, „Piastowskie”, „Bursaki” oraz „Felin”), jak i poza nimi (ujęcie „Wilczopole”).

8.3.1.1  Warunki  użytkowania  terenu  w  odniesieniu  do  obszarów  szczególnego  zagrożenia
powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo wodne, obszary szczególnego zagrożenia powodzą to:

a) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%,

b) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%,

c)  obszary  między  linią  brzegu  a  wałem  przeciwpowodziowym  lub  naturalnym  wysokim  brzegiem,  w  który
wbudowano wał przeciwpowodziowy, a także wyspy i przymuliska, o których mowa w art. 224, stanowiące działki
ewidencyjne,

d) pas techniczny.

Podstawowym dokumentem planistycznym wymaganym Dyrektywą 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dyrektywa Powodziowa) są
Plany zarządzania  ryzykiem powodziowym dla  obszarów dorzeczy,  które  zostały przyjęte  przez  Radę Ministrów w
formie rozporządzeń Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia planów zarządzania ryzykiem
powodziowym dla obszarów dorzeczy Odry, Wisły oraz Pregoły (Dz.U.2016 poz.1841).

Teren,  na  którym  zostanie  zlokalizowana  KRS  (działka  ECL)  jest położony  poza  terenami  zagrożonymi
powodzią.

8.3.2 GEOLOGIA
(ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – Uwarunkowania, 2019r.)

Na terenie  Lublina najniższe  partie  podłoża stanowi prekambryjski  masyw krystaliczny płyty wschodnioeuropejskiej
pokryty młodszymi utworami paleozoicznymi. Osady dewonu wykształcone w postaci piasków z wkładkami mułowców
i skał węglanowych łącznie przekraczają 2600 m miąższości. Nad nimi zalegają osady karbonu budujące wielki basen
węglowy, tworząc samodzielną jednostkę strukturalną,  różniącą  się  od skał  podłoża i  młodszych,  leżących nad nimi
utworów  mezozoiku.  Wśród  osadów  karbonu  istotne  znaczenie  mają  tzw.  warstwy  lubelskie,  charakteryzujące  się
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występowaniem  (na  głębokości  około  1200  m)  pokładów  węgla  kamiennego.  Pokrywę  mezozoiczną  budują  skały
osadowe, a wśród nich węglanowe osady jurajskie, piaszczysto – węglanowe osady kredy dolnej i potężna seria (około
800  –  900 m)  skał  węglanowych  i  węglano  –  krzemionkowych  górnej  kredy.  Te  ostatnie,  należące  do  górnego
mastrychtu, reprezentowane są przez miękkie skały typu kreda pisząca, przechodzące ku górze w kompleks utworów z
przewagą margli i opok z minimalnym udziałem gez. Margle i opoki tworzą na terenie miasta, w jego wschodniej części,
wychodnie na powierzchni wzdłuż doliny Bystrzycy. Skały trzeciorzędu (kenozoik) o miąższości kilkudziesięciu metrów
wykształcone najczęściej w postaci gez i stratygraficznie należące do paleocenu występują zwartą pokrywą w zachodniej
części miasta i stanowią warstwę podściełającą dla zalegających tu lessów. Granicą zwartego występowania paleocenu
jest dolina Bystrzycy, mimo iż, w jej obrębie kompleks ten nie występuje. Po prawej stronie doliny Bystrzycy utwory
paleocenu spotyka się sporadycznie w postaci płatów o zmiennej miąższości (10 – 20 m) i tylko w rejonie Felina ich
miąższość dochodzi do 90 m. Poza osadami paleocenu w kilku punktach na terenie miasta, stwierdzono występowanie
żużlowych  piasków  oligoceńskich  (rejon  ul.  1  Maja,  koło  mostu  na  Bystrzycy  oraz  w  rejonach  ulic  Młyńskiej  i
Łęczyńskiej).  Skały  starszego  podłoża  pokrywają  utwory  czwartorzędowe  (plejstocen  i  holocen),  których  miąższość
dochodzi  do  około  50-60  m po lewej  stronie  doliny  rzeki,  natomiast  po  prawej  stronie  w kulminacyjnych partiach
wzniesień  i  na  wierzchowinach  nie  występują  one  wcale.  Przypowierzchniowa  budowa  geologiczna  ukształtowana
została  w  okresie  zlodowaceń  przy  dominującym  udziale  akumulacji  lessowej  na  Płaskowyżu  Nałęczowskim  oraz
mułków piaszczystych i piasków lessopodobnych na pozostałych terenach. Utwory najmłodsze – holoceńskie stanowią
piaski rzeczne, piaski i gliny aluwialne, deluwia, namuły i torfy, które wypełniają przede wszystkim doliny rzeczne i
zgłębienia  terenu.  Najważniejszym  elementem  budowy  geologicznej  miasta  jest  pokrywa  lessowa  o  miąższości
dochodzącej do 25 m. Lessy są bardzo podatne na procesy erozji wietrznej i wodnej (także podziemnej), czego skutkiem
jest charakterystyczny krajobraz miasta, jednak pomimo to stanowią one dobre podłoże budowlane.

Teren przewidziany pod lokalizację KRS stanowią głównie lessy i piaski.

8.4 WARUNKI GLEBOWE I PRZYRODA  OŻYWIONA

8.4.1 GLEBY, GRUNTY, POWIERZCHNIA  ZIEMI
Gleby  w  obszarze  Lublina  stanowią  jeden  z  najcenniejszych  komponentow  środowiska  przyrodniczego,  zarówno
ze względu na ich wartość przyrodniczą i użytkową (rolniczą), jak i na występowanie w dużych zwartych kompleksach.
W obrębie granic administracyjnych miasta zlokalizowanych jest 5.633 ha użytków rolnych, co stanowi 38,2 % ogólnej
powierzchni  gruntów miasta,  z  tego  gruntów ornych  było  4.745  ha,  sadów  –  153  ha  oraz 452  ha  łąk  i  pastwisk.
W zachodniej  części  miasta zdecydowanie dominują brunatnoziemne gleby lessowe, a południową i wschodnią część
pokrywają gleby płowe w kompleksie z brunatnymi, wytworzone z utworów lessowatych. Bonitacyjnie zdecydowanie
przeważają gleby klasy II (42%) i III (39%), które występują na powierzchni ponad 3780 ha, co z glebami najwyższej
klasy I (8%) stanowi 89% udziału w ogólnej powierzchni gruntow ornych. Gleby o niskich klasach V i VI stanowią
zaledwie  około  2% powierzchni  gruntów rolnych.  Pod  względem  przydatności  rolniczej  większość  gleb  należy  do
najlepszych  kompleksów  glebowo-rolniczych:  pszennego  bardzo  dobrego  i dobrego,  z  wyraźną  przewagą  tego
pierwszego w zachodniej  i  północy części  miasta,  natomiast  drugiego we wschodniej,  gdzie występują także słabsze
kompleksy żytnie.

8.4.2 RÓŻNORODNOŚĆ  BIOLOGICZNA
Różnorodność fizjograficzna miasta, między innymi pod względem powierzchniowych utworów geologicznych, rzeźby
terenu, warunków hydrologicznych, gleb i mikroklimatu, stwarza dla flory mozaikę siedlisk. Widać to w zróżnicowaniu
roślinności  potencjalnej,  czyli  hipotetycznego  stanu  roślinności,  który  mógłby  być  osiągnięty  w drodze  naturalnej
sukcesji, bez oddziaływania człowieka. Zbiorowiska roślinności, jakie potencjalnie mogłyby występować na obszarze
miasta to:
• subkontynentalny grąd lipowo - dębowo - grabowy – północna i zachodnia część miasta,
• świetlista dąbrowa typu wyżynnego – południowa część miasta,
• łęg olszowy – w dolinach rzek,
• ols – na zabagnieniach.

Do największych kompleksów leśnych należą: „Dąbrowa” (823,02 ha), „Stary Gaj” (453,98 ha), „Wólka Abramowicka”
(117,62 ha), „Zemborzyce Kościelne” (43,27 ha), „Prawiedniki I i II” (108,31 ha) i ”Las Zemborzyce Górne" (59,35 ha).
Roślinność  rzeczywista  lasów to  następujące  siedliska:  bór  świeży,  bór  mieszany  świeży,  las  mieszany  świeży,  las
świeży, las wilgotny oraz ols. Głównym typem siedliskowym lasów Lublina jest las mieszany świeży (45% powierzchni).
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Las  ten  to  siedlisko żyzne i  bardzo  żyzne,  zbudowane  przede  wszystkim z  grądu.  Bogactwo różnorodności  tworzy
również  siedlisko  las  świeży  -  (41%),  nieznaczny  udział  stanowi  bór  mieszany  świeży  -  (6.8%)  oraz  ols  (2.96%).
Drzewostanem dominującym w szacie  roślinnej  lasów Lublina  jest  dąb  (ok.  50,5%),  który  przeważa  w kompleksie
„Dąbrowa” zajmując powierzchnię 344 ha oraz w „Starym Gaju”, gdzie dęby występują na 272 ha. Znaczny udział w
drzewostanie lasów ma również sosna (38.8%), która występuje w Starym Gaju na powierzchni 111 ha, a w Dąbrowie na
359 ha. Drzewostan o statusie domieszkowym składa się głównie z brzozy (7.4 %) oraz osiki (0,8%), a także lipy i grabu.

8.5 ELEMENTY  ŚRODOWISKA  OBJĘTE OCHRONĄ NA PODSTAWIE USTAWY

Z DNIA  16 KWIETNIA 2004R O OCHRONIE PRZYRODY ORAZ INNE  FORMY

OCHRONY  PRZYRODY

8.5.1 POLSKIE  PRZEPISY  OCHRONY  OBSZARÓW  CHRONIONYCH
Ochrona przyrody w Polsce ma na celu  utrzymanie  procesów ekologicznych i stabilności  ekosystemów, zachowanie
różnorodności biologicznej, zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego, zapewnienie ciągłości istnienia
gatunków roślin, zwierząt i grzybów, wraz z ich siedliskami, przez ich utrzymywanie lub przywracanie do właściwego
stanu ochrony, ochronę walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień, a także utrzymywanie lub
przywracanie  do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz  pozostałych zasobów,  tworów i składników
przyrody,  kształtowanie  właściwych  postaw  człowieka  wobec  przyrody  przez  edukację,  informowanie  i promocję
w dziedzinie ochrony przyrody.
W Polsce ochrona przyrody jest uregulowana przepisami ustawy o ochronie przyrody. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1614) określa formy ochrony przyrody, którymi są:

1) parki narodowe,
2) rezerwaty przyrody,
3) parki krajobrazowe,
4) obszary chronionego krajobrazu,
5) obszary NATURA 2000,
6) pomniki przyrody,
7) stanowiska dokumentacyjne,
8) użytki ekologiczne,
9) zespoły przyrodniczo - krajobrazowe,

10) ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

Walory przyrodnicze i krajobrazowe województwa lubelskiego, nierzadko unikalne w skali Europy, sprawiają, że region
ten należy do jednych z najbardziej interesujących w Polsce. Występują tutaj zarówno obszary poddane w przeszłości
bardzo  dużej  presji  człowieka,  która  spowodowała  wręcz  nieodwracalne  zmiany  w  funkcjonowaniu  ekosystemów,
ale również obszary, na których przyroda i krajobraz zachowały naturalny charakter.
Specyficzne położenie fizjograficzne oraz geobotaniczne powoduje duże zróżnicowanie krajobrazu raz bogactwo świata
roślin  i  zwierząt.  Województwo  lubelskie  charakteryzuje  się  bardzo  dużym  różnicowaniem  fizjograficznym.
Na Lubelszczyźnie  występują  zarówno  tereny  nizinne  (pojezierze,  Polesie)  oraz  tereny  wyżynne  (Roztocze),
poprzecinane dolinami rzecznymi (Bug i Wisła), które nie zostały poddane zabiegom regulacyjnym.
Na terenie województwa lubelskiego spotkać można szereg gatunków roślin i zwierząt charakterystycznych tylko dla
tego regionu. Występują tu unikatowe w skali kraju i Europy gatunki zwierząt objęte, specjalnymi programami (żółw
błotny, suseł perełkowany, cietrzew, bóbr europejski).
Lubelszczyzna  jest  obszarem  cennym  przyrodniczo,  dlatego  jest  wiele  obszarów  i  obiektów  prawnie  chronionych
tworzących  system ochrony przyrody.  System ten  tworzą:  parki  narodowe,  rezerwaty  przyrody,  parki  krajobrazowe
z otulinami, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe,
stanowiska dokumentacyjne.
Obszary  chronione nie są rozmieszczone równomiernie  na terenie województwa.  Najuboższe  pod tym względem są
północne i południowo-wschodnie części województwa (powiaty: bialski, radzyński, parczewski, rycki, tomaszowski).
Na terenie województwa lubelskiego system obszarów chronionych tworzą:

 2 parki narodowe
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Poleski Park Narodowy
Utworzony  w  1990  r.,  obejmuje  9648  ha  terenów  wodno-torfowiskowych  Pojezierza  Łęczyńsko-Włodawskiego,
wchodzącego  w  skład  znacznie  większego  obszarowo  Międzynarodowego  Rezerwatu  Biosfery  Polesie  Zachodnie
(rozciągającego się także na część Ukrainy i Białorusi). Wystepują tu rozległe torfowiska z dużą ilością płytkich jezior,
stawów, sadzawek, rowów, zagłębień krasowych i różnych podmokłości, nazywanych młakami. Torfowiska pomiędzy
jeziorami,  porośnięte  karłowatymi  wierzbami  (rokita,  szara,  pięciopręcikowa)  i  brzozami  (niska,  omszona,
brodawkowata), przechodzące w naturalne (powstałe z samosiewu) lasy bagienne, są przykładem najdalej wysuniętej na
południowy zachód Europy tundry i Iasotundry. Muliste brzegi zbiorników wodnych zarastają mchy torfowcowe, turzyce
i inne rośliny, tworząc zwarte pływające kożuchy, tzw. spleję. W poznaniu tego unikalnego środowiska pozwalają ścieżki
przyrodnicze, które w bagnistym terenie przebiegają przez specjalnie ułożone drewniane kładki i pomosty (ścieżki: „Dąb
Dominik", Jezioro Długie" i „Spławy"). Symbolem PPN jest żuraw, jeden z blisko 150 gatunków zamieszkujących tu
ptaków. Wśród nich spotkać można bardzo rzadkie w Polsce: bociana czarnego, wodniczkę, sowę błotna, cietrzewia,
orlika krzykliwego, a na polowania zlatują najwięksi  skrzydlaci  drapieżnicy - orzeł  przedni i  bielik. Poleskie bagna i
torfowiska to ostoja łosi. Te wielkie ssaki stworzyły tu jedną z najliczniejszych w kraju populacji, podobnie jak chronione
gady - żółwie błotne, które w PPN znalazły szczególnie sprzyjające warunki. Występuje tu bogaty świat motyli - w parku
zaobserwowano ponad 70 gatunków tych kolorowych owadów.

Roztoczański Park Narodowy
Utworzony w 1974 r., chroni cenne lasy Roztocza Środkowego na obszarze 8482 ha, z czego 93 proc. stanowią lasy.
Znajdują się tu różne środowiska leśne - od torfowisk przez olsy,  łęgi  i  grądy po typowe dla Karpat  bory jodlowo-
bukowe. Drzewa, niejednokrotnie pomnikowe, osiągają imponujące wymiary - do 50 metrów wysokości i 3,5m obwodu.
Najcenniejsze  fragmenty  borów chronione  są  w pięciu  rezerwatach,  z  których  jeden  -  Bukowa Góra  dostępny  jest
dla turystów poprzez ścieżkę przyrodniczą.
U podnóża Bukowej Góry położony jest Zwierzyniec – letnisko i siedziba dyrekcji Roztoczańskiego Parku Narodowego.
Nad Stawami Echo - żyje stado leśnych koni polskich, wywodzących się od wymarłego  konia tarpana. Druga hodowla
tych zwierząt, będących symbolem RPN, prowadzona jest - w warunkach stajennych - w leśnictwie Florianka.

 17 parków krajobrazowych

Kazimierski Park Krajobrazowy
– pow. 14 961 ha – celem ochrony parku jest zachowanie niepowtarzalnych walorów przyrodniczych, krajobrazowych,
kulturowych, historycznych i turystycznych środowiska ze szczególnym uwzględnieniem interesujących biocenoz zboczy
doliny Wisły, wąwozów i skarp lessowych z licznie występującymi gatunkami rzadkich i chronionych roślin i zwierząt.

Kozłowiecki Park Krajobrazowy
–  pow.  6 121  ha  –  celem  ochrony  parku  jest  zachowanie  walorów  przyrodniczych,  krajobrazowych,  kulturowych,
historycznych i turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów leśnych. Lasy Kozłowieckie są dużym,
dobrze zachowanym kompleksem leśnym położonym w pobliżu miasta Lublina.

Nadwieprzański Park Krajobrazowy
–  pow. 6 262  ha  -  celem  ochrony  parku  jest  zachowanie  walorów  przyrodniczych,  krajobrazowych,  kulturowych,
historycznych i turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem unikalnego ekosystemu doliny rzeki Wieprz z bardzo
cennymi przyrodniczo obszarami lasów i torfowisk.

Park Krajobrazowy „Pojezierze Łęczyńskie”
– pow.  11 816 ha  –  celem ochrony  parku  jest  zachowanie  walorów przyrodniczych,  krajobrazowych,  kulturowych,
historycznych i turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów jeziornych i torfowiskowych.

Poleski Park Krajobrazowy
-  utworzony  w  1983  roku.  W  1990  roku  ponad  60%  jego  powierzchni  zostało  włączone  do  Poleskiego  Parku
Narodowego.  Obecnie PPK zajmuje powierzchnię 5 113 ha. Tworzą go cztery enklawy rozmieszczone wokół parku
narodowego. Położony jest na terenie gmin Urszulin i Stary Brus w powiecie włodawskim oraz Sosnowica w powiecie
parczewskim.
 
Chełmski Park Krajobrazowy
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- powstał w 1983 roku. Zajmuje powierzchnię 14 350 ha. Położony jest w powiecie chełmskim na terenie gmin: Chełm,
Dorohusk, Sawin i Ruda Huta. Do najciekawszych zbiorowisk leśnych należą świetliste dąbrowy z ciepłolubnym runem
oraz bagienne lasy brzozowo-olchowe. Wśród zbiorowisk nieleśnych do najciekawszych należą unikalne w skali kraju
torfowiska węglanowe.

Sobiborski Park Krajobrazowy
- powstał w 1983 roku. Zajmuje powierzchnię 11 165,78 ha. Położony jest w powiecie włodawskim, na terenie gmin:
Włodawa, Hańsk i Wola Uhruska. Cechą charakterystyczną tego terenu są rozległe równiny porośnięte lasami, wśród
których znajdują się śródleśne jeziora i torfowiska.

Strzelecki Park Krajobrazowy
- utworzony w 1983 roku. Zajmuje powierzchnię 12 026 ha. Położony jest  w powiecie chełmskim, na terenie gmin
Dubienka i Białopole oraz w powiecie hrubieszowskim na terenie gmin Horodło i Hrubieszów.

Skierbieszowski Park Krajobrazowy
- urozmaicona rzeźba Działów Grabowieckich, roślinność stepowa, pow. 35488 ha.

Południoworoztoczański Park Krajobrazowy
- wyniosłe wzgórza (Wielki Dział, Krągły Goraj 390 m npm), pow. 20300 ha, w granicach woj. lubelskiego 4139 ha;
cerkwie greckokatolickie

Krasnobrodzki Park Krajobrazowy
- na Roztoczu Środkowym, z wzniesieniami do 397 m (Wapielnia 385 m npm), pow. 9390 ha, w tym 5693 ha lasów
o bogatym składzie gatunkowym

Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy
- na Roztoczu Zachodnim, z lessowymi wąwozami i wierzchowinami do 235 m npm, pow. 20109 ha

Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej
- od południa przylegający do Roztocza, pow. 21305 ha

 17 obszarów chronionego krajobrazu
Obszar Dołhobyczowski,  Nadbużański,  Nadbużański,  Łukowski,  Radzyński, Roztoczański,  Chodelski,  Czerniejowski,
Kraśnicki, Pradolina Wieprza, Kozi Bór, Annówka, Dolina Ciemięgi, Chełmski, Grabowiecko- Strzelecki, Pawłowski,
Poleski.

 87 rezerwatów przyrody.

Obszary NATURA 2000
Obszar NATURA 2000 jest jedną z form ochrony środowiska. Została ona wprowadzona Ustawą o ochronie przyrody
z 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1614). Polska w ramach procesu integracji z Unią Europejską
została  zobowiązana  do  wyznaczenia  obszarów  NATURA  2000  na  swoim  terytorium,  do dnia  akcesji  do  UE.  Na
obszarach  NATURA  2000  ustawodawca  nie  wprowadza  tak  ostrych  zakazów,  jak  w parkach  narodowych  lub
rezerwatach przyrody, lecz przewiduje się na nich pewne ograniczenia. Zgodnie z art. 33 Ustawy, na obszarze NATURA
2000 zabronione jest podejmowanie działań mogących w istotny sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz
siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w istotny sposób wpłynąć negatywnie na gatunki chronione na tym obszarze.
Zakaz ten odnosi się również do projektowanych obszarów NATURA 2000, znajdujących się na liście opracowanej przez
Ministra Środowiska do czasu zatwierdzenia tej listy przez Komisję Europejską albo odmowy jej zatwierdzenia.

W skład sieci NATURA 2000 wchodzą:

 obszary  specjalnej  ochrony  ptaków  (OSO)  -  (Special  Protection  Areas  -  SPA)  wyznaczone  na podstawie
Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, tzw. "Ptasiej",

 specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) - (Special Areas of Conservation - SAC) wyznaczone na podstawie
Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r.  w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej
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fauny i flory, tzw. "Siedliskowej", dla siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I oraz gatunków roślin
i zwierząt wymienionych w załączniku II do Dyrektywy,

 23 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO),
 69 specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOO).

W powiecie Lublin jest zlokalizowany obszar Bystrzyca Jakubowicka PLH060096. Ostoja położona jest na Wyżynie
Lubelskiej, na północny wschód od miasta Lublina. Obejmuje fragment doliny  Bystrzycy, przyujściowy odcinek doliny
Ciemięgi wraz z widłami obu rzek, a także fragmenty stoków dolin. Rzeka Bystrzyca, dopływ rzeki Wieprz, drenuje
centralną  część  Wyżyny Lubelskiej.  Powierzchnia  jej  zlewni  wynosi  1315,5 km2,  a  całkowita  długość  70,3 km.  Na
obszarze ostoi tworzy dosyć szeroką dolinę wysłaną cienkimi pokładami torfów, ograniczoną stromymi skarpami. W
północnej części  występują utwory lessowe,  w których wytworzyły się  głębokie wąwozy,  w południowej natomiast,
margle kredowe. Lewobrzeżne zbocza Bystrzycy i Ciemięgi porośnięte są murawami kserotermicznymi. Rzeki tworzą
liczne meandry. Płaskie dno doliny pokryte jest siecią kanałów melioracyjnych, o różnym stopniu drożności. Zachowały
się tu też pojedyncze starorzecza. Obszar ostoi pokryty jest przeważnie łąkami. Gdzieniegdzie występują ponadto kępy
zakrzaczeń oraz płaty zbiorowisk łęgowych. Przy ujściu Ciemięgi, w powiązaniu   kompleksem stawów hodowlanych,
znajduje się jaz. W tym rejonie obserwuje się znaczne poniesienie poziomu wód gruntowych, pozytywnie wpływające na
obszar i przyległy płat łąk zmiennowilgotnych.
Dolina Bystrzycy w rejonie ostoi przecięta jest w poprzek trzema drogami na nasypach, z czego jedna z nich biegnie
przez ostoję, a druga stanowi jej północno-wschodnią granicę. Obszar doliny niemal pozbawiony jest zabudowy, jednak
otaczające dolinę rejony zajęte  są przez  nią w znacznej  części.  Tworzą  je wsie:  Bystrzyca,  Sobianowice,  Zawadów,
Łysaków, Turka oraz Osiedle Borek. Narasta presja budownictwa mieszkaniowego, zwłaszcza ze strony dynamicznie
rozwijających się przedmieści miasta Lublina.
Bystrzyca  Jakubowicka  jest  ważną  ostoją  staroduba  łąkowego  (Ostericum  palustre)  z  wysoką  liczebnością,  jedną
z najwyższych  w  województwie.  Ponadto  obszar  jest  ważnym  siedliskiem  dla  populacji  czterech  gatunków  motyli
z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Liczebność ich populacji również należy do największych w województwie
lubelskim. Na terenie obszaru znajduje się ponadto stanowisko kumaka nizinnego. Obszar ostoi pokryty jest przez sześć
rodzajów siedlisk z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Największe znaczenie mają tu łąki zmiennowilgotne i niżowe
łąki użytkowane ekstensywnie, będące siedliskiem staroduba łąkowego, a ponadto murawy kserotermiczne. Na terenie
Bystrzycy Jakubowickiej  znajdują się  również niewielkie populacje chronionych gatunków roślin:  miłka wiosennego
(Adonis  vernalis),  kosaćca  bezlistnego  (Iris  aphylla)  oraz  goździka  pysznego  (Dianthus  superbus).  Teren  ostoi
przedstawia  ponadto  wysokie  wartości  krajobrazowe.  Otwarte  przestrzenie  i ekstensywne  użytkowanie  sprawiają,  iż
obszar stanowić może potencjalny obszar wypoczynkowy dla miasta Lublina.

 ponad 1500 pomników przyrody
 4 stanowiska dokumentacyjne
 2 zespoły przyrodniczo krajobrazowe
 148 użytków ekologicznych
 315 stref ochrony zwierząt
 3 strefy ochrony roślin.

Lokalizacja  planowanego  na  terenie  ECL przedsięwzięcia  względem  obszarów  chronionych  została  pokazana  na
rysunkach (z Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 283/VIII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 1 lipca 2019r.) załączonych do
Raportu.

8.5.2  OBSZARY  CHRONIONE  USTANOWIONE  NA  PODSTAWIE  DYREKTYW  UNIJNYCH

I EUROPEJSKIEJ  SIECI  OCHRONY  PRZYRODY

W  procesie  integracji  z Unią  Europejską  coraz  większego  znaczenia  nabiera  współudział  Polski  w europejskich
programach  ekologicznych:  EECONET,  CORINE-biotopes  i NATURA 2000.  Celem realizacji  tych  programów  jest
ochrona dziedzictwa przyrodniczego Europy.3

KRAJOWA SIEĆ EKOLOGICZNA ECONET - PL

3) informacje pochodzą z Planu zagospodarowania przestrzennego woj. lubelskiego
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Głównym  zadaniem  w paneuropejskiej  strategii  różnorodności  biologicznej  i krajobrazowej  jest  utworzenie  sieci
ekologicznych w poszczególnych krajach,  które razem tworzą  Europejską  Sieć Ekologiczną  – EECONET (European
Ecological  Network).  Sieć  ta  ma być spójnym przestrzennie  i funkcjonalnie  systemem reprezentatywnych i najlepiej
zachowanych pod względem różnorodności biologicznej obszarów Europy.

W granicach województwa lubelskiego wyodrębniają się następujące elementy sieci:
 5  obszarów  węzłowych  o znaczeniu  międzynarodowym  (Środkowej  Wisły,  Poleski,  Doliny  Dolnego  Bugu,

Roztoczański i Lasów Janowskich),

 4  obszary  węzłowe  o znaczeniu  krajowym  (Siedlecki,  Południoworoztoczański,  Zamojski  i skrawek  Doliny
Środkowego Sanu),

 3 korytarze ekologiczne o znaczeniu międzynarodowym (Bugu – na dwóch odcinkach o nazwach:  Włodawski
i Wołyński oraz Biłgorajski),

 4  korytarze  o znaczeniu  krajowym  (Wzniesień  Urzędowskich  i Roztocza  Zachodniego,  doliny  środkowego
Wieprza, doliny dolnego Wieprza oraz doliny Krzny z rozgałęzieniami).

Korytarze  ekologiczne  są  elementami  krajowej  sieci  ekologicznej  ECONET-PL,  która  jest  wielkoprzestrzennym
systemem  obszarów  węzłowych  najlepiej  zachowanych  pod  względem  przyrodniczym
i     reprezentatywnych  dla  różnych  regionów  przyrodniczych  kraju,  wzajemnie  ze  sobą  powiązanych  
korytarzami ekologicznymi,  które zapewniają ciągłość więzi przyrodniczych w     obrębie tego systemu.  
Korytarz ekologiczny to ciąg miejsc zajętych przez siedliska mniej zmienione przez ludzką gospodarkę, wystarczająco
zasobne w różnorodne  gatunki,  które  zapewniają  warunki  do bezpiecznego  rozprzestrzeniania  się  osobników.  Mimo
istnienia  wielu  "przerw"  w zasięgu  gatunków,  korytarz  czyni  te „przerwy”  możliwymi  do  pokonania  przez  liczne
osobniki. A to pozwala na kontakt między różnymi populacjami, umożliwia w miarę bezpieczną wędrówkę zwierzętom,
a roślinom daje  możliwość  rozsiewania  się  i przenoszenia  pyłku  na  sąsiednie  tereny  zajęte  przez  ten  sam  gatunek.
Korytarze ekologiczne zapewniają spójność systemu obszarów chronionych. Korytarze ekologiczne obejmuje się ochroną
planistyczną ustanawiając wymóg zachowania i kształtowania ich drożności ekologiczno-przestrzennej. Oznacza on:

zakazy:
 składowania  odpadów  komunalnych,  przemysłowych  i energetycznych,  lokalizacji  wylewisk  gnojownicy

i nieczystości oraz grzebowisk zwierząt,

 tworzenia nasypów ziemnych, usytuowanych poprzecznie do osi korytarza,

 lokalizacji zabudowy mieszkaniowej,

 eksploatacji surowców mineralnych.

nakazy:
 likwidacji obiektów destrukcyjnych,

 poszerzania (lub wykonywania) przepustów w przecinających korytarze nasypach drogowych i kolejowych.

zalecenia:
 kształtowania pasmowych struktur przyrodniczych (łąk, zadrzewień),

 restytucji użytków zielonych kosztem gruntów ornych,

 prowadzenia dróg po estakadach.

Korytarze  ekologiczne  wyznaczono  w ramach  systemowej  ochrony  Pojezierza  Łęczyńsko-Włodawskiego,  Polesia
i województwa lubelskiego.  W celu zapewnienia spójności oraz integralności sieci obszarów chronionych wyznaczono
korytarze ekologiczne zapewniające łączność ekologiczną na poziomie regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym.
Na  Lubelszczyźnie  trasy  migracji  ssaków  przebiegają  głównie  przez  zalesione  grzbiety  Roztocza,  lasy  Równiny
Biłgorajskiej, dolinami Wisły, Bugu i Wieprza oraz przez mokradła poleskie. Korytarze migracji ryb stanowią największe
rzeki: Wisła, Bug, Wieprz i ujście Krzny.

PROGRAM CORINE
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Program CORINE (Coordination of Information on the Environment) to program opracowany dla krajów członkowskich
Unii  Europejskiej  oraz  krajów PHARE.  Obejmuje  wiele  projektów dotyczących  standaryzacji  i zbierania  informacji
o różnych  elementach  przyrodniczego  środowiska  człowieka  w Europie,  stanowiąc  podstawę  dwóch  sieci  terenów
chronionych:  NATURA  2000  i Emerald.  Jednym  z nich  jest  program  CORINE-biotopes  (koordynacja  informacji
o biotopach, czyli miejscach życia populacji gatunku), realizowany przez Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.
Jego  celem  jest  wyznaczanie  i gromadzenie  danych  o ostojach  przyrodniczych  o znaczeniu  europejskim.  W Polsce
zidentyfikowano 956 ostoi (zajmują one 20% terytorium Polski), z czego 46 ostoi w województwie lubelskim. Spośród
tej  liczby  25  ostoi  ma  powierzchnię  powyżej  100  ha,  przy  czym  największą  jest  ostoja  „Pojezierze  Łęczyńsko-
Włodawskie” (135 436 ha).  Łączna powierzchnia  ostoi  wyznaczonych w ramach tego programu zajmuje ponad 13%
obszaru województwa. Jednak rzeczywista ich liczba jest o wiele większa (ocenia się, że co najmniej trzykrotnie).

EUROPEJSKA SIEĆ EKOLOGICZNA – NATURA 2000
System NATURA 2000 jest najbardziej kompleksowo (według założeń) i najlepiej legislacyjnie i politycznie w krajach
Unii  przygotowywaną  europejską  siecią  ekologiczną,  mającą  na  celu  zapewnienie  trwałej  egzystencji  ekosystemom.
Metodycznymi i prawnymi podstawami tworzenia tej  sieci  są tzw. Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa.  Są to
główne akty prawne, regulujące ochronę flory i fauny w Unii Europejskiej. W ramach sieci NATURA 2000 wyznaczone
są tzw. obszary specjalnej ochrony (OSO) i specjalne obszary ochrony (SOO). Część z nich jest w trakcie identyfikacji
w województwie  lubelskim.  W procesie  tym  bardzo  przydatna  jest  wiedza  o ostojach  odpowiadających  kryteriom
CORINE.

Obszary Natura 2000 zostały opisane w rozdziale 8.5.1. Raportu.

8.5.3 INNE  FORMY  OCHRONY  ŚRODOWISKA

TRANSGRANICZNE OBSZARY CHRONIONE
Ze  względu  na  konieczność  zabezpieczenia  przed  degradacją  terenów  o istotnym  znaczeniu  dla dziedzictwa
przyrodniczego  i kulturowego  Europy  i bardzo  atrakcyjnych  dla  zyskującej  na  coraz  większym  znaczeniu  turystyki
krajoznawczej (tzw. ekoturystyki), a także celowość skoordynowanego udostępniania dla niej terenów położonych po
obu stronach granicy polsko-ukraińskiej, w 1992 roku w Instytucie Ochrony Środowiska w Warszawie, przy współpracy
z Instytutem  Turystyki,  powstała  koncepcja  transgranicznych  obszarów  chronionych  (tzw.  TOCh-ów).  Na  terenie
Lubelszczyzny  utworzono  trzy  transgraniczne  obszary  chronione.  Jednym  z nich,  położonym najbliżej  omawianych
rejonów, jest Transgraniczny Obszar Chroniony „Polesie Zachodnie”.

TOCh „Polesie Zachodnie”, położony na pograniczu polsko-ukraińskim; po stronie Lubelszczyzny obejmuje Poleski
Park Narodowy i 5 parków krajobrazowych („Pojezierze Łęczyńskie”, Poleski, Chełmski, Sobiborski i Strzelecki), zaś po
stronie ukraińskiej  –  Szacki  Park Narodowy i 3  projektowane parki  krajobrazowe;  wyróżnia  się  unikalnymi, w skali
europejskiej, wartościami przyrodniczymi i grupuje tereny z harmonijnym, jeziorno-bagienno-leśnym krajobrazem.

8.6  JAKOŚĆ ŚRODOWISKA  W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA

PRZEDSIĘWZIĘCIA

8.6.1 AKTUALNY  STAN  JAKOŚCI  POWIETRZA

W województwie lubelskim wyróżnia się 2 strefy:  Aglomerację Lubelską i strefę lubelską. Ocenie jakości powietrza
ze względu na ochronę zdrowia ludzi podlegają 2 strefy, ocenie jakości powietrza ze względu na ochronę roślin - 1 strefa.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów
substancji w powietrzu ocenę w woj. lubelskim w 2018r. wykonano dla następujących substancji:

 benzen, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, ołów, tlenek węgla, ozon, pył zawieszony PM10 i PM2,5, arsen, kadm,
nikiel, benzo/α/piren dla kryteriów ochrony zdrowia, oraz

 dwutlenek siarki, tlenki azotu, ozon dla kryteriów ochrony roślin.
Oceny  poziomów  substancji  w  powietrzu  na  obszarze  województwa  lubelskiego  dokonano  na  podstawie  wyników
pomiarów uzyskanych ze stacji funkcjonujących w 2018 r. w wojewódzkiej sieci pomiarowej, określonej „Programem
Państwowego  Monitoringu  Środowiska  województwa  lubelskiego  na  lata  2016-2020”.  Na  potrzeby  raportowania

S t r o n a  130 | 207



 Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: 
„Program Inwestycyjny PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków. Zadanie II –

Budowa kotłów rezerwowo – szczytowych (KRS)”.

na poziom europejski, dokonano dodatkowej klasyfikacji pyłu PM2,5 w oparciu  o poziom dopuszczalny dla fazy II,
równy 20  μg/m3, z terminem osiągnięcia do 1 stycznia 2020 r. W oparciu o uzyskane wyniki pomiarów stwierdzono,
że Aglomerację Lubelską i strefę lubelską, wg kryteriów ochrony zdrowia, dla SO2 , NO2 , CO, benzenu, arsenu, kadmu,
niklu, Pb w pyle PM10, można zaliczyć do klasy A. Planowane przedsięwzięcie, ze względu na ograniczoną, w stosunku
do obecnej, emisję SO2, NOx, nie spowoduje zmiany tej klasyfikacji.
W oparciu o uzyskane wyniki pomiarów stwierdzono, że Aglomerację Lubelską i strefę lubelską, wg kryteriów ochrony
zdrowia, dla pyłu zawieszonego PM10 zalicza się do klasy C, ze względu na przekroczenia 24-godz. stężeń. Planowane
przedsięwzięcie, ze względu na ograniczoną, w stosunku do obecnej, emisję pyłu PM10, może przyczynić się do poprawy
jakości  powietrza  w aglomeracji  w odniesieniu do tego  zanieczyszczenia.  W oparciu  o uzyskane  wyniki  pomiarów
stwierdzono, że Aglomerację Lubelską i strefę lubelską, wg kryteriów ochrony zdrowia, dla pyłu zawieszonego PM2,5
zalicza  się  do  klasy  A.  W oparciu  o  uzyskane  wyniki  pomiarów  na  4  stanowiskach  stwierdzono,  że  Aglomerację
Lubelską i  strefę  lubelską,   wg.  kryteriów ochrony zdrowia,  dla pyłu zawieszonego PM2,5 zalicza  się  do klasy C1
(przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla fazy II- 20μg/m3). Były to:

 Aglomeracja lubelska, Lublin ul. Obywatelska;

 Strefa lubelska BiałaP – Orzechowa;

 Strefa lubelska – Chełm ul. Jagiellońska;

 Strefa lubelska – Zamość ul. Hrubieszowska.

W oparciu o uzyskane wyniki pomiarów stwierdzono, że Aglomerację Lubelską i strefę lubelską, wg kryteriów ochrony
zdrowia, dla benzo(a)pirenu w pyle PM10 zalicza się do klasy C. Ze względu na ochronę roślin, Aglomerację lubelską
i strefę lubelską zalicza się do klas:

 SO2 – A;

 NOx – A;

 Ozon – A;

Zatem można stwierdzić, że w województwie lubelskim dwie strefy zostały zaliczone do klasy C: Aglomeracja Lubelska
(PM10- 24-godz., B(a)P) i strefa lubelska (PM10- 24-godz., B(a)P).

Planowane  przedsięwzięcie  nie  będzie  źródłem  emisji  benzo(a)pirenu.  W  związku  z  likwidacją  wszystkich  kotłów
węglowych  –  źrodel  emisji  benzo(a)pirenu,  może  się  ono przyczynić  do  poprawy  jakości  powietrza  w aglomeracji
w odniesieniu do tego zanieczyszczenia.

Dwie strefy Aglomeracja Lubelska i strefa lubelska zaliczono do klasy C1 ze względu na dodatkową klasyfikację dla
pyłu PM2,5 II faza. Zgodnie z klasyfikacją dla kryteriów ochrony roślin strefa lubelska została zaliczona do klasy D2, ze
względu na stwierdzone przekroczenie poziomu celu długoterminowego ozonu.

Głównymi przyczynami wysokich stężeń tych zanieczyszczeń są:
• emisja z procesów grzewczych opartych na paliwie stałym, w tym tzw. niska emisja z indywidualnego ogrzewania

budynków,
• napływ zanieczyszczeń spoza granic kraju (transgraniczny charakter zanieczyszczenia),
• napływ zanieczyszczeń spoza granic województwa,
• niekorzystne warunki klimatyczne, rozumiane jako wystąpienie szczególnie niekorzystnej sytuacji meteorologicznej

z punktu widzenia zanieczyszczenia powietrza,

• emisja z zakładów przemysłowych, ciepłowni, elektrowni,
• emisja komunikacyjna w centrum miast oraz przy głównych trasach,
• w strefie lubelskiej istotny udział ma emisja z rolnictwa (uprawy).

Największym problemem w skali województwa lubelskiego pozostaje zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym
oraz benzo(a)pirenem. Główną przyczyną występowania przekroczeń jest emisja z systemów indywidualnego ogrzewania
budynków  oraz  niekorzystne  warunki  meteorologiczne,  występujące  głównie  w  sezonie  zimowym.  Inne  przyczyny
występowania przekroczeń to m.in. emisja zanieczyszczeń z transportu drogowego oraz niezorganizowana emisja pyłu
z dróg  i  terenów przemysłowych  (za  opracowaniem Roczna  Ocena  Jakości  Powietrza  w Województwie  Lubelskim,
Raport Wojewódzki za rok 2018, Lublin, kwiecień 2019 r.).

Planowana KRS zostanie zlokalizowana na terenie Aglomeracji lubelskiej.  Nowa instalacja nie będzie źródłem emisji
benzo(a)pirenu, a emisja pyłu z nowej instalacji będzie znacznie ograniczona w stosunku do obecnej z terenu ECL.
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Aktualny  stan  zanieczyszczenia  powietrza  dla  miejsca  lokalizacji  KRS,  został  określony  przez  GIOŚ,  Departament
Monitoringu Środowiska, Regionalny Wydział  Monitoringu Środowiska w Lublinie. Wartości  stężeń średniorocznych
zostały określone na podstawie wyników pomiarów prowadzonych przez GIOŚ zostały zamieszczone w załączniku nr 3
do  Raportu.  Wartości  średnioroczne  stężeń  zanieczyszczeń  w powietrzu  dla  m.  Lublin  kształtują  się  obecnie
na następujących poziomach:

Tabela 37 Tło zanieczyszczeń powietrza w miejscowości Lublin (rejon ul. Inżynierskiej 4)

L.p.
Rodzaj substancji 
zanieczyszczającej

Stężenie w odniesieniu do roku

g/m3
Dopuszczalne stężenie 
średnioroczne 
(Da)

% wartości 
dopuszczalnej

1. Dwutlenek azotu 16 40 40

2. Dwutlenek siarki 4 20 20

3. Pył zawieszony PM10 25 40 62,5

4. Pył zawieszony PM2,5 20 20 100

5. benzen 2 5 40

6. ołów 0,005 0,5 1

Wartości  dopuszczalne  zostały  przyjęte  zgodnie  z Rozporządzeniem  Ministra  Środowiska  z dnia  24  sierpnia  2012r.
w sprawie  poziomów  niektórych  substancji  w powietrzu  (Dz.  U.  2012;  poz.  1031).  Stężenie  w powietrzu  żadnej
z monitorowanych na terenie przewidzianym pod lokalizację planowanego przedsięwzięcia substancji  nie jest  wyższe
od wartości dopuszczalnych określonych w obowiązujących przepisach.

8.6.2  AKTUALNY  STAN  KLIMATU  AKUSTYCZNEGO  W  OTOCZENIU  PLANOWANEGO

PRZEDSIĘWZIĘCIA

(ze  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Lublin  –
Uwarunkowania)

Zgodnie  z  uchwalonym Programem ochrony środowiska  przed  hałasem dla Miasta  Lublin (2009),  w bezpośrednim
sąsiedztwie głownych arterii komunikacyjnych miasta oraz niektórych zakładów produkcyjnych odnotowuje się wysokie
poziomy dźwięków, przekraczające wartość 70 dB, zaś wzdłuż linii kolejowej prowadzącej  w kierunku Warszawy –
powyżej 80 dB. Wraz z odległością natężenia dźwięku ulegają stopniowemu zmniejszeniu. Szczegołowy rozkład izofon
w dużym stopniu  zależy  od  ukształtowania  terenu,  pokrycia  terenu  określonym rodzajem roślinności,  dominujących
kierunków wiatrów itd.W oparciu o analizę  mapy akustycznej  miasta wykazano, że największe przekroczenia norm
hałasu dotyczą dróg i dochodzą do 20 dB, jednakże w większości przypadków nie przekraczają 5 dB. Występują one
przede wszystkim wzdłuż dróg tranzytowych i wylotowych z miasta: al. Społdzielczości  Pracy, al. Kraśnicka, al. W.
Sikorskiego, al. Warszawska, al. Solidarności, ul. M. Smorawińskiego, al. Andersa, ul. Droga Męczennikow Majdanka,
al.  W.  Witosa,  ul. Turystyczna,  ul.  Abramowicka,  ul.  Zemborzycka,  ul.  Jana  Pawła  II,  ul.  Dywizjonu  303,  Al.
Racławickie.  Przekroczenia od kolei  są niewielkie,  do 5dB i dotyczą jedynie dwóch rejonów w mieście -  okolic ul.
Łęczyńskiej  oraz  ul.  Janowskiej  i ul. Tęczowej.  W  przypadku  hałasu  związanego  z  funkcjonowaniem  zakładów
przemysłowych  występuje  on  lokalnie  w rejonie:  ul.  M.  Smoluchowskiego,  ul.  Wrotkowskiej,  ul.  Słodowej,  ul.  H.
Ordonowny (dawniej ul. L. Herc), ul. Łagiewnickiej, ul. Bursaki, ul. J. Czapskiego, ul. Wojciechowskiej, ul. Zwycięskiej
i ul. Uniwersyteckiej.  Jednakże przekroczenia mają miejsce tylko wtedy, gdy w sąsiedztwie znajdują się obiekty, dla
których określono dopuszczalne poziomy hałasu – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Na klimat akustyczny Lublina ma też wpływ Port
Lotniczy Lublin w Świdniku - obecnie brak danych szczegółowych dotyczących tego oddziaływania.
Wyniki najbardziej aktualnych pomiarów okresowych hałasu wokół Elektrociepłowni Lublin Wrotków (Sprawozdanie
z badań  nr  12/H/2019  Załącznik  nr  8  do  Raportu)  w postaci   tła  akustycznego  w porze  dnia  i  nocy  mogą  także
wskazywać  na  klimat  akustyczny  charakterystyczny  dla  miejsca  przedsięwzięcia.  W  przeciwieństwie  do  opisu  ze
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Studium Uwarunkowań, poniższe poziomy hałasu  tła akustycznego były wykonywane w pobliżu miejsc chronionych
akustycznie, najbardziej newralgicznych dla Elektrociepłowni oraz zostały wykonane zgodnie z metodyką referencyjną,
dostosowaną do źródeł hałasu pochodzenia przemysłowego. I tak dla:

Terenów położonych na wschód od Zakładu (punkty P1 i P2) poziom  tła akustycznego wynosi:
 Dla pory dnia: 43,6-45,0 dBA
 Dla pory nocy: 37,5 -40,1 dBA

Terenów położonych na północ od Zakładu (punkt P3) poziom  tła akustycznego wynosi:
 Dla pory dnia: 46,1 dBA
 Dla pory nocy: 44,4 dBA

Terenów położonych na zachód od Zakładu (punkt P4) poziom tła akustycznego wynosi:
 Dla pory dnia: 42,5 dBA
 Dla pory nocy: 40,1 dBA.

8.6.3 AKTUALNY  STAN  JAKOŚCI  WÓD  POWIERZCHNIOWYCH  I  PODZIEMNYCH

8.6.3.1 Jakość wód powierzchniowych

Zgodnie z art. 113 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.), jednym z dokumentów planistycznych
w gospodarowaniu wodami są plany gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Dokumenty te stanowią podstawę
podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych i zasady gospodarowania nimi w przyszłości.
Dokumenty te są poddawane przeglądowi i aktualizacji cyklicznie co 6 lat. W związku z tym, w 2014 r. rozpoczęły się
prace  nad  aktualizacją  PGW.  Projekty  dokumentów zostały  poddane  procedurze  strategicznej  oceny  oddziaływania
na środowisko, zgodnie ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353,
z późn. zm.). Podlegały także półrocznym konsultacjom społecznym (od listopada 2014 r. do czerwca 2015 r.)
W dniu 18 października 2016 r. Rada Ministrów przyjęła aktualizacje planów gospodarowania wodami na obszarach
dorzeczy w tym m.in. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisły.
Dokumenty zostały opublikowane w formie rozporządzeń w Dzienniku Ustaw stając się aktami prawnymi regulującymi
działania w gospodarce wodnej.
Rzeki przepływające przez miasto są zaliczane do jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP), dla których ocenia
się  stan  lub  potencjał  i  ocenia  ryzyko  nieosiągnięcia  celów środowiskowych  w Planie  gospodarowania  wodami  na
obszarze dorzecza Wisły. Stan wód w JCWP w Lublinie, w ramach prowadzonego przez WIOŚ w 2017 roku monitoringu
wód powierzchniowych, oceniony został jako zły.
W poniższej tabeli zostały przedstawione wyniki badań i ocena stanu  jednolitych części wód powierzchniowych.

Tabela 38 Informacja o stanie ekologicznym, celach środowiskowych i działaniach dla JCWP

Kod i Kod i nazwa
JCWnrP nazwa

JCWPKod i nazwa
JCWP

Aktualny
stan lub

potencjał

Cel środowiskowy Ocena ryzyka
nieosiągnięcia

celów
środowiskowych

Termin
osiągnię

cia
dobrego

stanu

Uzasadnienie
odstęstwa

Działania
podstawowe

Stan lub
potencjał

Stan
chemiczny

PLRW2000624649
Krężniczanka*

zły dobry  stan
ekologiczny

dobry  stan
chemiczny

zagrożona 2021
Brak 
możliwości 
technicznych.

Presja
komunalna

-konieczność 
porządkowania 
systemu gospodarki 
ściekowej-
 -kontrola 
użytkowników 
prywatnych i 
przedsiębiorstw
-realizacja KPOŚK

PLRW2000924651
Bystrzyca od 
Kosarzewki do zb. 
Zemborzyckiego

zły dobry  stan
ekologiczny

dobry  stan
chemiczny

zagrożona 2027
Brak 
możliwości 
technicznych.

Presja
nierozpoznana

-konieczność 
porządkowania 
systemu gospodarki 
ściekowej-
 -realizacja KPOŚK
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PLRW2000024653

Zbiornik
Zemborzyce

zły dobry  stan
ekologiczny

dobry  stan
chemiczny

zagrożona 2021
Brak 
możliwości 
technicznych.

Presja
nierozpoznana

-konieczność 
porządkowania 
systemu gospodarki 
ściekowej-

PLRW2000624669

Czerniejówka
zły dobry  stan

ekologiczny
dobry  stan
chemiczny

zagrożona 2027 Presja rolnicza
-konieczność 
porządkowania 
systemu gospodarki 
ściekowej-
- ograniczenie 
odpływu biogenów z 
terenów rolniczych

 -realizacja KPOŚK
PLRW2000624674

Dopływ spod
Świdnika

zły dobry  stan
ekologiczny

dobry  stan
chemiczny

zagrożona 2021
Brak 
możliwości 
technicznych.

Dysproporcjona
lne koszty.

-konieczność 
porządkowania 
systemu gospodarki 
ściekowej-
- kontrola 
użytkowników 
prywatnych i 
przedsiębiorstw

 -realizacja KPOŚK
PLRW20001524699
Bystrzyca od zb. 
Zemborzyckiego do 
ujścia

zły dobry  stan
ekologiczny

dobry  stan
chemiczny

zagrożona 2021
Brak 
możliwości 
technicznych.

Presja
nierozpoznana

-konieczność 
porządkowania 
systemu gospodarki 
ściekowej-

-realizacja KPOŚK
PLRW20006246729

Czechówka
zły dobry  stan

ekologiczny
dobry  stan
chemiczny

zagrożona 2021
Brak 
możliwości 
technicznych.

Presja
komunalna

-konieczność 
porządkowania 
systemu gospodarki 
ściekowej-
 -kontrola 
użytkowników 
prywatnych i 
przedsiębiorstw

-realizacja KPOŚK
PLRW2000624689

Ciemięga
zły dobry  stan

ekologiczny
dobry  stan
chemiczny

zagrożona 2021
Brak 
możliwości 
technicznych.

Presja
nierozpoznana

-konieczność 
porządkowania 
systemu gospodarki 
ściekowej

(Źródło: Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły)

8.6.3.2 Jakość wód podziemnych

Monitoring jakości wód podziemnych na terenie województwa lubelskiego prowadzony był w 2017 r. w sieci krajowej
przez  Państwowy  Instytut  Geologiczny  (PIG)  –  Państwowy  Instytut  Badawczy  na zlecenie  Głównego  Inspektora
Ochrony Środowiska.  Badania realizowane były w ramach monitoringu operacyjnego w oparciu o krajowy „Program
Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2016 – 2020”. Sieć obejmowała 25 punktów pomiarowych na obszarach 3
jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) nr: 67, 89 i 91. 

Presja na stan ilościowy
Na  obszarze  aglomeracji  lubelskiej  występuje  regionalne  obniżenie  zwierciadła  wody  w  głównym,  kredowym
użytkowym  poziomie  wodonośnym  spowodowane  eksploatacją  GUPW  głównie  przez  ujęcia  komunalne.  Na  stan
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ilościowy wód podziemnych wpływ ma również ograniczenie infiltracji opadów do poziomu wodonośnego na obszarze
aglomeracji miejsko-przemysłowej Lublina i Świdnika.

Presja na stan chemiczny
Ogniska zanieczyszczeń związane są przede wszystkim z zakładami przemysłowymi znajdującymi się na terenie miast
Lublin  i  Świdnik.  Do  największych  zakładów  przemysłowych  na  terenie  miasta  Lublin  należą  elektrociepłownia
Wrotków i zlokalizowane na terenie dawnej Fabryki Samochodów Ciężarowych firmy z przemysłu motoryzacyjnego i
chemicznego. W Lublinie swoją siedzibę mają także: Fabryka Maszyn Rolniczych SIPMA, firma Pol-Skone - producent
drzwi, oddział POCh Polskie Odczynniki Chemiczne, Zakłady Tytoniowe, firmy farmaceutyczne (wytwórnia surowic i
szczepionek  BIOMED  oraz  Polfa  Lublin),  zakłady  przemysłu  spożywczego:  Polmos  Lublin  S.A.  (Stock  Polska),
wytwórnia  makaronów  i płatków  śniadaniowych  Lubella  oraz  producent  słodyczy,  firma  Solidarność,  producent
preparatów ziołowych, Herbapol, jeden z największych browarów w Polsce, Perła, filia Indykpolu (były Lubdrob SA).Do
największych potencjalnych  ognisk zanieczyszczeń  na terenie  miasta Świdnik (cz.  zachodnia)  należą:  PZL Świdnik,
lotnisko.  Ogniska zanieczyszczeń  o charakterze  liniowym stanowić  może również  przebiegające  przez  JCWPdważne
drogi międzynarodowe: nr12 (E 373) z Piotrkowa Trybunalskiego do granicy z Ukrainą w Dorohusku oraz nr 17 (E 372)
z Warszawy do Odessy i drogi krajowe: nr 19 z Białegostoku do Rzeszowa i nr 82 z Lublina do Włodawy.

8.7  ZABYTKI CHRONIONE  NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE

ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI
(ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – 
Uwarunkowania)

W 2007 roku Prezydent  Rzeczpospolitej  Polskiej  uznał  Zespoł Staromiejski  wraz  z częścią Śródmieścia zawierającą
układ  urbanistyczny  wykształcony  do  połowy  XVII  wieku  za  Pomnik  Historii  Państwa  Polskiego  (Rozporządzenie
Prezydenta RP z 25.04.2007 r.; Dz.U. 2007, nr 86; poz. 574). Celem ustanowienia pomników historii jest wyróżnienie
szczególne wartościowych dla kultury obiektów zabytkowych na terenie Polski i zgodnie z obecnym stanem prawnym
ma znaczenie przede wszystkim prestiżowe. Otwiera za to możliwość starań o wpis na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO,  pod  warunkiem  wykazania  wyjątkowych  wartości  oraz  zapewnienia  odpowiedniej  trwałości  walorów
kulturowych (także w wymiarze ochrony układu urbanistycznego i jego integralności wizualnej). Zgodnie z uchwalonym
Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami Miasta Lublin na lata 2015-2019 (Uchwała Nr 320/XI/2015 Rady Miasta
Lublin z dnia 19 listopada 2015 r.), Rejestr Zabytków Województwa Lubelskiego w granicach miasta obejmuje:

•  dwa  wpisy  obszarowe:  zespołu  urbanistycznego  Starego  Miasta  i  Śródmieścia  (sygnatura  A/153)  oraz  zespołu
urbanistycznego Białkowskiej Góry, Grodziska i Kalinowszczyzny (sygnatura A/353),
• siedem wpisów zabytków archeologicznych: Wzgórze Czwartek (sygnatura C/6), okolice ul. Osmolickiej (sygnatura
C/154, C/155, C/156), Zemborzyce Kościelne II (sygnatura C/152, C/153 i C/160),
• listę 432 obiektów architektonicznych i przestrzennych, w rozbiciu na zespoły i ich składniki.

Wojewódzka  Ewidencja  Zabytków  obejmuje  247  obiektów  i  223  stanowisk  archeologicznych  w  granicach  miasta.
Zarówno obiekty i  obszary  wpisane do Rejestru Zabytków, jak i  do Wojewódzkiej  Ewidencji  Zabytków są ujęte  w
Gminnej  Ewidencji  Zabytków.  Ponadto  ewidencja  gminna  zawiera  obiekty  i  obszary  wskazane  do  ochrony  przez
Prezydenta  Miasta Lublin.  Cały zbiór  obejmuje 1684 pozycje  – stan wg GPOnZ Miasta  Lublin na lata  2015-2019.
Obecnie  w  Biurze  Miejskiego  Konserwatora  Zabytków  trwają  prace  nad  utworzeniem  Parku  Kulturowego  który
obejmowałby kompleks staromiejski i jego okolice. Ponadto w 2007 roku Miasto Lublin zostało wyrożnione Znakiem
Dziedzictwa  Europejskiego  z  uwagi  na fakt  zawarcia  tu  w  1569  Unii  Polsko-Litewskiej,  stanowiącej  antycypację
współczesnej idei unionizmu europejskiego. Za szczególne miejsca upamiętnienia tego faktu uznano kaplicę: Św. Trójcy
na Zamku, Kościół  i  Klasztor  O.O. Dominikanów na Starym Mieście oraz pomnik Unii  Polsko-Litewskiej  na Placu
Litewskim (zał.11: Obszary i obiekty zabytkowe; zał.12: Obszary i obiekty zabytkowe – najstarsza część miasta). W
kwestii  ochrony dóbr kultury współczesnej,  w latach 2010-11 została  opracowana ich lista,  na ktorej  znalazło  się  z
uwzględnieniem z podziału na typy:

 Architektura – 30 obiektow;
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 Urbanistyka – z podziałem na 3 części;
 Założenia urbanistyczne (9 zespołow);
 Przestrzenie publiczne (17 miejsc);
 - Przestrzenie o potencjale kulturowym (22 obszary, z podziałem na fenomeny natury oraz fenomeny położenia,

walorow i rangi w strukturze miasta). 

Pomimo  że  komisja  opracowując  listę,  nie  podała  kryteriów,  według  których  typowano  poszczególne  obiekty  lub
obszary, opracowanie to czyni zeń dobre źródło dla analiz  i  zdefiniowania ochrony krajobrazu kulturowego Lublina
(zał.13: Obszary i obiekty ujęte na liście Dobr Kultury Wspołczesnej). Także nazewnictwo ulic, placów, rzek i innych
miejsc  w  mieście,  choć  należy  do  wartości  niematerialnego  dziedzictwa  kulturowego,  jest  związane  z  organizacją
przestrzeni  i  wymaga  ochrony  wraz  ze  związanymi  z  nim  przekazami  tradycji.  Specyficznym  dziedzictwem
niematerialnym Lublina jest pamięć o kulturze tutejszej społeczności żydowskiej i o przestrzeniach z nią związanych, w
tym tych już nieistniejących np. dzielnicy żydowskiej wokół Zamku, czy części dawnego miasteczka Wieniawa.
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9.  PRZEWIDYWANE  ODDZIAŁYWANIE  WYBRANEGO
WARIANTU NA ŚRODOWISKO

9.1 WYKORZYSTYWANIE  ZASOBÓW ŚRODOWISKA

9.1.1 FAZA  BUDOWY

Realizacja  planowanego  przedsięwzięcia  wymagać  będzie  wykonania  między  innymi  następujących
prac:

 wykonanie robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych w  obiekcie;
 likwidacja placu budowy i uporządkowanie placu budowy.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia wymagać będzie wykorzystania materiałów budowlanych. Na etapie budowy
podstawowym  źródłem  emisji  substancji  do  powietrza  będzie  praca  urządzeń  i  maszyn  wykorzystywanych  przy
poszczególnych robotach (koparki,  ładowarki,  spychacze,  mobilne agregaty prądotwórcze,  mobilne sprężarki  i  inne).
Stosowane podczas prac budowlanych maszyny będą napędzane olejem napędowym. Na podstawie dostępnych danych
średnie zużycie paliwa przez maszyny budowlane można oszacować na 80 dm3/h. Wielkość zużycia paliw zależna będzie
od ilości zastosowanych maszyn, ich rodzaju i czasu pracy. Założono, że prace budowlane będą prowadzone średnio
przez 10 godzin dziennie przy czym łączny efektywny czas pracy urządzeń budowlanych będzie wynosił 8h w ciągu dnia.

Prowadzenie prac budowlanych będzie wymagało również użycia urządzeń wykorzystujących sprężone powietrze bądź
prąd  elektryczny,  do  których  wytworzenia  mogą  być  wykorzystane  odpowiednie  agregaty  zasilane  także  olejem
napędowym. Zużycie  oleju będzie uzależnione od mocy agregatu. Średnie zużycie paliwa agregatu o mocy 6kW wynosi
ok. 1,2l/h.

W czasie realizacji przedsięwzięcia niezbędna będzie również woda. Będzie ona wykorzystywana przez pracowników
do celów  socjalnych.  Dodatkowo,  woda  może  być  wykorzystywana  do  wytwarzania  betonów  i  utrzymania  jego
właściwej wilgotności. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie
określenia przeciętnych norm zużycia wody, realizacja robót budowlanych wymaga zużycia od 0,15m 3 do 3m3 wody na
jednostkę odniesienia, którą jest np.: 1 m3 przygotowanego materiału budowlanego. Jednocześnie szacuje się, że średnie
zużycie  wody  do  celów  socjalnych  przez  jednego  pracownika  fizycznego  na  dobę  wynosi  ok.  0,06m 3.  W okresie
realizacji  planowanego  przedsięwzięcia  zostaną  ustawione  kontenery  na biura  oraz  pomieszczenia  dla załogi.  Po
zakończeniu budowy zostaną one usunięte.

Woda na potrzeby budowy nowej instalacji będzie dostarczana rurociągiem z istniejącej zakładowej sieci. Ścieki, jakie
będą powstawać w trakcie realizacji przedsięwzięcia, będą odprowadzane do zakładowej sieci kanalizacyjnej, zgodnie
z warunkami  określonymi  w  pozwoleniach.  Do  dyspozycji  załogi  przewiduje  się  zainstalowanie  kontenerów
wyposażonych w natryski, kontenerów z toaletami i kontenerów obsługi.

Na  etapie  realizacji  planowanego  przedsięwzięcia  będą  wykorzystywane  materiały  budowlane,  niezbędne
do zrealizowania  robót  budowlanych  i  montażu  urządzeń  wchodzących  w  jego  skład.  W czasie  trwania  robót
budowlanych będą wykorzystywane energia  oraz paliwa w ilościach  proporcjonalnych do wielkości  przedsięwzięcia.
Wszystkie  używane  w trakcie  realizacji  planowanego  przedsięwzięcia  materiały,  surowce,  paliwa  i  energia  będą
wykorzystywane  w  zgodzie  z obowiązującymi  normami  i  przepisami,  z uwzględnieniem  odzysku  materiałów
i surowców.

9.1.2. FAZA EKSPLOATACJI

Kotły stacjonarne będą wymagały podłączenia do następujących mediów:
 gaz dla kotłów
 prąd elektryczny
 zimna woda zasilająca
 gorąca woda zasilająca
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Kotły mobilne będą wymagały podłączenia do następujących mediów:
 gaz oraz olej dla kotłów
 prąd elektryczny
 zimna woda zasilająca
 gorąca woda zasilająca

Zużycie   gazu ziemnego   dla nowych jednostek wytwórczych  

Gaz  ziemny  będzie  paliwem  podstawowym  dla  wszystkich  kotłów. Zużycie  gazu  ziemnego  przy  założeniu
100% obciążenia kotłów mobilnych i stacjonarnych gazowych wynosi odpowiednio:

Kotły mobilne 5 x ~0,799 t/h (1117 m3/h) = 3,995 t/h (5584 m3/h).

Kotły stacjonarne 4 x ~2,637 t/h (3686 m3/h) = 10,548 t/h (14774 m3/h).

Sumaryczne zużycie dla nowych kotłów będzie wynosiło:
 14,543 t/h (20358 m³/h).

Zużycie oleju lekkiego dla nowych jednostek wytwórczych:

Dla pięciu kotłów mobilnych olej lekki należy traktować jako paliwo rezerwowe. Ze względu na koszty związane
z paliwem, jako paliwo podstawowe (główne) wykorzystywany będzie gaz ziemny.

Zużycie oleju lekkiego przy założeniu 100% obciążenia kotłów mobilnych opalanych olejem wynosi ~4,7 t/h (5,59 m 3/h
przy gęstości 840 kg/m3).

Zużycie dobowe dla 5 kotłów mobilnych wynosi:
 112,8 t/dobę (134,16 m3/dobę);
 789,6 t/7 dni (939,12 m3/7 dni).

Zużycie wody

Przewidywane zużycie wody – ok.35 000m3/rok.

Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne

Zapotrzebowanie energii elektrycznej na potrzeby własne KRSw stacjonarnych zostało zestawione w Tabeli 3 Raportu.
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9.2 ODDZIAŁYWANIE  NA JAKOŚĆ  POWIETRZA

Stężenia  zanieczyszczeń  w powietrzu  wokół  emitorów  KRS,  generowane  ich  emisją,  odprowadzaną  w sposób
zorganizowany  do  powietrza,  są  jednym  z podstawowych  kryteriów  oceny  stopnia  uciążliwości  instalacji  dla
otaczającego środowiska.  W niniejszym rozdziale  przedstawiony został  wpływ nowoprojektowanej  instalacji  spalania
paliw,  na  jakość  powietrza  w obszarze  jej  potencjalnego  oddziaływania.  W przeprowadzonej  w dalszej  części
dokumentacji, analizie rozprzestrzeniania substancji w powietrzu uwzględniono jednoczesną pracę następujących źródeł
emisji:

 cztery kotły gazowe stacjonarne;
 pięć kotłów gazowych mobilnych;
 Blok gazowo-parowy.

Pozostałe, eksploatowane obecnie na terenie zakładu, źródła emisji w postaci kotłów węglowych, zostaną, w momencie
przekazania KRS do eksploatacji, trwale wyłączone. W związku z powyższym źródła te nie zostały uwzględnione w
analizie wpływu nowej instalacji na jakość powietrza. W analizie rozprzestrzenia uwzględniono emisję pyłu PM10 oraz
PM2,5, przyjmując, że odpowiadają one wielkości emisji pyłu ogółem.

WIELKOŚCI DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW I WARTOŚCI ODNIESIENIA SUBSTANCJI W POWIETRZU

Emisje zanieczyszczeń nie mogą powodować przekroczenia:

 dopuszczalnych  poziomów  substancji  w powietrzu,  które  określa  rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z dnia
24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1031),

 wartości odniesienia substancji w powietrzu, które określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia
2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).

Dopuszczalne  poziomy substancji  w powietrzu  oraz  wartości  odniesienia  dla poszczególnych  substancji  w powietrzu
zestawione zostały w poniższej tabeli.

Tabela 39 Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu i wartości odniesienia substancji w powietrzu dla terenu
kraju

Lp. Nazwa substancji

Dopuszczalne poziomy substancji
w powietrzu, zróżnicowane ze względu na

ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin
[g/m3]

Wartości odniesienia
substancji w powietrzu

[g/m3]

1 h 24 h Rok 1 h Rok
1. pył zawieszony PM10 - 501 401 280 40

2. dwutlenek siarki 3501 1251 202 350 20

3. dwutlenek azotu 2001 - 401 200 40

4. tlenek węgla - - - 30 000 -

5.

tlenki azotu (suma dwutlenku
azotu i tlenku azotu

w przeliczeniu na dwutlenek
azotu)

- - 302 - -

6. Pył zawieszony PM2,5 - - 201,3 - -

1. Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi
2. Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin
3. Obowiązuje od 01.2020 r. 

UWAGA: 

W  odległości  mniejszej,  niż  30  xmm   24,7  km  nie  znajdują  się  tereny  uzdrowisk,  dla  których  obowiązywałyby
następujące wartości odniesienia substancji w powietrzu:
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 tlenki azotu jako NO2: D1 = 200 µg/m3, Da = 35 µg/m3

 dwutlenek siarki: D1 = 350 µg/m3

Najbliższa miejscowość uzdrowiskowa – Nałęczów, znajduje się w odległości ok. 30 km, a Krasnobród - w odległości
ok.110 km od terenu ECL. 

METODYKA OBLICZEŃ ROZPRZESTRZENIANIA ZANIECZYSZCZEŃ W POWIETRZU

Metodykę  modelowania  poziomów  substancji  w powietrzu  określa  rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z dnia  26
stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.

Zgodnie z art. 222 ust. 1 POŚ, w razie braku standardów emisyjnych i dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu
ilości  gazów  lub  pyłów  dopuszczonych  do wprowadzania  do  powietrza  ustala  się  na  poziomie  niepowodującym
przekroczeń  wartości  odniesienia  w powietrzu  i standardów  zapachowej  jakości  powietrza.  Wartości  odniesienia
dla niektórych substancji w powietrzu określono w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r.

Obliczenia wykonano dla następujących podokresów pracy instalcji:

podokres 1 – praca instalacji, objętej niniejszym wnioskiem, wszystkie kotły  z istniejącym Blokiem gazowo-parowym
(warunki normalnej pracy – spalanie gazu ziemnego);

podokres II – praca kotłów stacjonarnych w warunkach normalnych z istniejącym Blokiem gazowo-parowym;

podokres III – praca samego Bloku gazowo-parowego.

W analizie rozprzestrzeniania pominięto pracę w sytuacji awaryjnej, gdy w przypadku braku dostaw gazu pracować będą
wyłącznie kotły mobilne opalane olejem opałowym. Będą to sytuacje sporadyczne i nie będą wówczas pracować kotły
stacjonarne oraz blok gazowo-parowy, czyli główne źródła emisji na terenie elektrociepłowni.

W  odległości  od  emitora  mniejszej,  niż  10  h  (geometrycznych  wysokości  emitora  liczonych  od  poziomu  terenu
= 500 metrów),  nie  znajdują  się  wyższe,  niż  parterowe  budynki  mieszkalne,  a  także  budynki  żłobków,  przedszkoli,
szpitali, szkół lub sanatoriów. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz szpitalna zlokalizowana jest w
odległości  około  500 metrów od terenu  zakładu,  w kierunku wschodnim,  czyli  około  670 metrów od najwyższego
emitora.  Niemniej  jednak, ze względu na występowanie tej  zabudowy w stosunkowo niedużej odległości, w modelu
obliczeniowym uwzględniono trzy punkty obliczeniowe w odległości około 500 m od najwyższego emitora w kierunku
wschodnim (reprezentującym potencjalne zabudowania o wysokości ok. 12 m – na rysunkach izolinii oznaczone jako
ZAB 1, ZAB 2 oraz ZAB3). 
Wysokość  siatki  obliczeniowej  do  obliczeń  stężeń  jednogodzinnych  substancji  na  wysokości  zabudowy  zależy
od wysokości budynku oraz od wysokości danego emitora. Rozróżnia się dwa przypadki:

 gdy h ≥ Z to obliczenia wykonuje się dla siatki obliczeniowej o wysokości Z;
 gdy h < Z to obliczenia wykonuje się dla siatki obliczeniowej o wysokości zmieniającej się co 1 m od h do:

 Z, jeżeli Hmax ≥ Z,
 Hmax, jeżeli Hmax < Z,

przy czym:

 h – geometryczna wysokość danego emitora w zespole [m],
 Z – wysokość ostatniej kondygnacji budynku znajdującego się w odległości nie większej, niż 10h danego emitora

w zespole [m],
 Hmax – tzw. najwyższa efektywna wysokość emitora w zespole [m].

W analizowanym przypadku:  Z = 12 m, h min= 8 m, Hmax=50 m. Stąd obliczenia na zabudowie przeprowadzono
od wysokości 8 m, zmieniając ją co 1 m, do wysokości najwyższej kondygnacji Z (założono maksymalnie 12 m).

Jak wspomniano wcześniej, w odległości mniejszej, niż 30 xmm (ok. 24,7 km) od analizowanych emitorów nie znajduje
się żaden teren ochrony uzdrowiskowej. Najbliższe uzdrowisko Nałęczów, zlokalizowane jest w odległości około 30 km.
Należy podkreślić,  iż wraz z odległością od źródeł emisji  stężenia badanych zanieczyszczeń proporcjonalnie maleją.
Zgodnie z przedstawionymi wraz z niniejszą analizą izoliniami, w odległości około 400 m od terenu inwestycji, stężenia
maleją odpowiednio do poziomu:

 tlenki azotu jako NO2: D1= ok. 160 µg/m3, Da = poniżej 1 µg/m3;
 dwutlenek siarki: D1 = ok. 60 µg/m3.
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Biorąc  pod uwagę odległość do uzdrowiska,  ok. 30 km (wraz  z odległością powyższe  wartości  będą  coraz  niższe),
planowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało przekroczeń dopuszczalnych poziomów odniesienia również na tych
terenach.
Ocena  stanu  zanieczyszczenia  powietrza  na  terenach  sąsiadujących  została  wykonana  na  podstawie  obliczeń
przeprowadzonych w siatce obliczeniowej, na poziomie terenu oraz terenie zabudowy. Uzyskane wyniki przedstawiono
w załączonych do niniejszej dokumentacji wydrukach z programu obliczeniowego, a także przytoczono w dalszej części
niniejszego opisu.

DANE WEJŚCIOWE DO OBLICZEŃ ROZPRZESTRZENIANIA ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWO-PYŁOWYCH W     POWIETRZU  

WARTOŚCI ODNIESIENIA

Tabela 40 Wartości odniesienia dla emitowanych substancji

Substancja CAS
D1

 µg/m3
Da

 µg/m3

Aktualny stan
jakości powietrza 

R
 µg/m3

Pył PM-10 - 280 40 25

Dwutlenek siarki (Ditlenek siarki) 7446-09-5 350 20 4
Tlenki azotu jako NO2 (Ditlenek azotu) 10102-44-0,10102-43-9 200 40 16

Pył zawieszony PM 2,5 - - 20*) 20
Tlenek węgla 30000 - -

*) standardy jakości powietrza w zakresie pyłu PM2,5, obowiązujące od 01.01.2020r.

W  Rozporządzeniu  Ministra  Środowiska  z dnia  26  stycznia  2010  r.  zostały  również  określone  warunki  uznawania
wartości  odniesienia  za  dotrzymane  oraz  referencyjne  metodyki  modelowania  poziomów  substancji  w powietrzu.
Zgodnie z § 4 rozporządzenia,  wartość odniesienia substancji w powietrzu uśredniona dla 1 godziny jest dotrzymana,
jeżeli wartość ta nie jest przekraczana więcej, niż przez 0,274% czasu w roku dla dwutlenku siarki oraz więcej niż przez
0,2% czasu w roku dla pozostałych substancji.

POŁOŻENIE ŹRÓDEŁ EMISJI

W modelu obliczeniowym położenie poszczególnych źródeł emisji ustalono w układzie współrzędnych Xe i Ye, gdzie oś
Xe skierowana jest w kierunku wschodnim, Ye w kierunku północnym.

Lokalizacja emitorów została przedstawiona na załączonym do opracowania rysunku, załącznik nr 6 do Raportu.

PARAMETRY EMITORÓW

Do parametrów emitorów, zgodnie z pkt 1.3 załącznika nr 3 rozporządzenia Ministra Środowiska zalicza się:

 geometryczną wysokość emitora liczoną od poziomu terenu –- h,
 średnicę wewnętrzną wylotu emitora –- d,
 prędkość gazów odlotowych na wylocie emitora –- v,
 temperaturę gazów odlotowych na wylocie emitora — T

W tabeli poniżej oraz w załączonych do opracowaniach wydrukach z programu obliczeniowego przedstawione zostały
parametry  emitorów  oraz  wielkość  emisji.  Założenia  do  wyznaczenia  wielkości  oraz  sposób  jej  wyznaczenia
przedstawione zostały w rozdziale 6.1 Raportu.

Tabela 41 Parametry emitorów i wielkości emisji z KRS i BGP

Symbol /
Nazwa emitora

Wysokość Przekrój
Prędkość

gazów
Temperatura

gazów
Czas pracy Nazwa

zanieczysz
czenia

Emisja
maks.

Emisja
roczna

[m] [m] [m/s] [K]
[godzin/

rok]
[kg/h] [Mg/rok]

Dwa
dwuprzewodowe

emitory

45 1,4 9,242 373,15 640 tlenki
azotu jako

NO2

2,07

(4,14 –
dwa

kotły)

1,32377

2,6475 –
dwa kotły)
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Symbol /
Nazwa emitora

Wysokość Przekrój
Prędkość

gazów
Temperatura

gazów
Czas pracy

Nazwa
zanieczysz

Emisja
maks.

Emisja
roczna

dwutlenek
siarki

1,208

(2,416 –
dwa

kotły)

0,7725

(1,545 –
dwa kotły)

pył
ogółem

0,173
(0,346 –

dwa
kotły)

0,11063
(0,22126

– dwa
kotły)

-w tym
pył do 10

µm

0,173

(0,346 –
dwa

kotły)

0,11063

(0,22126
– dwa
kotły)

pył
zawieszon
y PM 2,5

0,173

(0,346 –
dwa

kotły)

0,11063

(0,22126
– dwa
kotły)

tlenek
węgla

0,518

(1,036 –
dwa

kotły)

0,33125

(0,6625 –
dwa kotły)

Każdy 
z pięciu emitorów
kotłów mobilnych

8 0,8 8,8167 373,15 22

tlenki
azotu jako

NO2

1,075 0,023

dwutlenek
siarki

0,376 0,008

pył
ogółem

0,0537 0,00115

-w tym
pył do 10

µm
0,0537 0,00115

pył
zawieszon
y PM 2,5

0,0537 0,00115

tlenek
węgla

1,4938 0,03196

BGP1 50 5,9 22,58 361 8040

tlenki
azotu jako

NO2

84,71 681,0684

dwutlenek
siarki

18,4822 148,59689

pył
ogółem

7,7 61,908

-w tym
pył do 10

µm
7,7 61,908

pył
zawieszon
y PM 2,5

7,7 61,908

tlenek
węgla

123,214
6

990,646

1.dane z Pozwolenia zintegrowanego: Decyzja Nr PZ 17/2019 z dnia 16 lipca 2019r., pismo znak:RŚ V.7222.21.2014.MCHW

Wyliczenie prędkości wylotowej spalin z kotła stacjonarnego:

34 504Nm3/h (spaliny suche, 3% tlenu) – dana na podstawie oferty potencjalnego dostawcy kotła, 273,15K, 1013hPa
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 P: ciśnienie atmosferyczne 987 [hPa]
 d: średnica wylotowa emitora 1,4 [m]
 A: powierzchnia wylotu (π/4) x 1,42 = 1,5386 [m2]
 Q: przepływ spalin 34 504 [Nm3/h], warunki referencyjne: zawartość tlenu 3%, spaliny suche, 1013 [hPa], 0

[0C],
 T: temperatura spalin 100 [0C]
 Wilgotność spalin 10 %
 Zawartość tlenu – 2,1%
 34 504Nm3/h / 3600 = 9,58444 Nm3/s
 korekta  ze  względu  na  ciśnienie:  9,58444  Nm3/s  x  [1013hPa  /  987hPa]  =  9,58444  Nm3/s  x  1,02634  =

9,836917 m3/s
 korekta ze względu na temperaturę: 9,836917 m3/s x [( 100o C +273,15K)/273,15K] = 13, 4382 m3/s
 korekta ze względu na zawartość wilgoci w spalinach: 13,4382 m3/s x [100 / (100-10)] = 14,93133 m3/s
 korekta ze względu na zawartość tlenu w spalinach suchych: 14,93133 m3/s x [(21-3) / (21-2,1)] = 14,2203 m3/s
 prędkość wylotowa spalin: 14,2203 m3/s / 1,5386 m2= 9,242m/s

Wyliczenie prędkości wylotowej spalin z kotła mobilnego:

10 747Nm3/h (spaliny suche, 3% tlenu) – dana na podstawie oferty potencjalnego dostawcy kotła, 273,15K, 1013hPa

 P: ciśnienie atmosferyczne 987 [hPa]
 d: średnica wylotowa emitora 0,8 [m]
 A: powierzchnia wylotu (π/4) x 0,82 = 0,5024 [m2]
 Q: przepływ spalin 10 747 [Nm3/h], warunki referencyjne: zawartość tlenu 3%, spaliny suche, 1013 [hPa], 0

[0C],
 T: temperatura spalin 100 [0C]
 Wilgotność spalin 10 %
 Zawartość tlenu – 2,1%
 10 747Nm3/h / 3600 = 2,9853 Nm3/s
 korekta ze względu na ciśnienie: 2,9853 Nm3/s  x [1013hPa / 987hPa] = 2,9853 Nm3/s x 1,02634 = 3,06394 m3/s
 korekta ze względu na temperaturę: 3,06394 m3/s x [( 100o C +273,15K)/273,15K] = 4,185646 m3/s
 korekta ze względu na zawartość wilgoci w spalinach: 4,185646 m3/s x [100 / (100-10)] = 4,651 m3/s
 korekta ze względu na zawartość tlenu w spalinach suchych: 4,651 m3/s x [(21-3) / (21-2,1)] = 4,4295238 m3/s
 prędkość wylotowa spalin: 4,42952 m3/s / 0,5024 m2= 8,8167m/s

EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWO-PYŁOWYCH DO POWIETRZA Z BGP

Tabela 42 Wymagania emisyjne dla BGP z aktualnego PZ

Rodzaj emitowanego
zanieczyszczenia

moc
[MWt]

Standardy emisyjne [mg/Nm3], spaliny suche, 15% tlenu

SO2 50-600 12

NOx 55

pył 5

CO 80

Nominalna ilość spalin z BGP – 1 540 184 Nm3 /h  (spaliny suche, 15% tlenu) - z wniosku o PZ.
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Sposób wyliczenia godzinowej emisji zanieczyszczeń gazowo - pyłowych do powietrza:

E[kg/h] = standard emisyjny [mg/m3
u] x nominalny godzinowy przepływ spalin [m3

u/h]/1000000

Godzinowe emisje ww. zanieczyszczeń ze spalania gazu ziemnego w  BGP przedstawiają się następująco:
 SO2 – 18,4822kg/h;
 NOx  – 84,71 kg/h;
 pył   – 7,7 kg/h;
 CO -  123,21472kg/h.

Roczne wielkości emisji zanieczyszczeń

Roczne  wielkości  emisji  zanieczyszczeń  z  BGP zostały  wyliczone  z  uwzględnieniem rocznego  czasu  pracy  kotłów
mobilnych z nominalnym obciążeniem – 8040 godzin. Takie podejście pokazuje maksymalną wielkość oddziaływania
instalacji na jakość powietrza w obszarze potencjalnego oddziaływania.

Roczna emisja ww. zanieczyszczeń została wyliczona w następujący sposób:
Er = Se x 1 540 183 Nm3 /h  x 8040 h/rok

gdzie:
Se -  standard emisyjny [mg/m3

u]
Er – roczna wielkość emisji zanieczyszczeń [Mg/rok]

 SO2 –   148,596888 Mg/rok;
 NOx  –  681,0684  Mg/rok;
 pył -       61,908     Mg/rok;
 CO –    990,6463    Mg/rok.

Parametry emitora BGP (dane z PZ):

Z Wniosku o PZ: ilość spalin suchych – 1566 289 Nm3/h : 3 600 = 435,0802 Nm3/s, zawartość O2 w spalinach suchych – 
15,1 %

1. Wyliczenie ilości spalin suchych, 15% O2: 1 566 289Nm3/h x 21-15,1/21-15 = 1 566 289 x 0,983333 = 1 540 
184Nm3/h

Z Wniosku o PZ: ilość spalin wilgotnych warunki rzeczywiste – 2 221 360 m3/h /3600 = 617,0444m3 / s

2.  Wyliczenie  prędkości  wylotowej  spalin:  617,0444m3/s  /  powierzchnia  wylotu  (π/4)  x  5,92 =  617,0444m3/s  /
27,32585 [m2]=22,58m/s

WARUNKI ŚRODOWISKOWE I METEOROLOGICZNE

Określenie aerodynamicznej szorstkości terenu

Jednym z najbardziej istotnych czynników wpływających na stan równowagi atmosfery jest topografia terenów wokół
rozpatrywanego obiektu. Ukształtowanie terenu, zmiany rodzaju pokrycia terenu (roślinność niska i wysoka), obszary
leśne, zabudowa (wiejska, miejska), zbiorniki wodne powodują zmiany przebiegu smugi spalin, wpływając tym samym
na proces  rozpraszania  zanieczyszczeń  w powietrzu.  Wpływ  zmian  aerodynamicznej  szorstkości  terenu  na  rozkład
przestrzenny oraz wielkości stężeń zanieczyszczeń przedstawia się następująco:
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 wraz ze wzrostem tzw. współczynnika szorstkości terenu wzrasta wielkość stężeń zanieczyszczeń generowanych
pracą danego źródła;

 równocześnie maleje odległość występowania stężeń maksymalnych od źródła emisji.
Przy  wyznaczaniu  współczynnika  szorstkości  terenu  Z0,  posłużono  się  następującymi  typami  pokrycia  terenu,
określonymi  w rozporządzeniu  Ministra  Środowiska  z dnia  26  stycznia  2010  r.  w sprawie  wartości  odniesienia
dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87):
 pola uprawne – 0,035;
 lasy 2,0
 łąki, pastwiska 0,02
 miasto od 100 tyś do 500 tyś mieszkańców - zabudowa niska - 0,5;
 miasto odj 100 tyś do 500 tyś mieszkańców - zabudowa średnia – 2,0.

Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu Z0 wyznaczono na podstawie mapy topograficznej, w zasięgu 2 500 m
(50xhmax=50x50=2500m) od analizowanego obiektu, posługując się metodyką zawartą w ww. rozporządzeniu (punkt 2.3).

Przyjmując do obliczeń, iż:
1) ok. 25% powierzchni terenu stanowi typ terenu, dla którego Z0=0,035 (pola uprawne)
2) ok. 5% powierzchni terenu stanowi typ terenu, dla którego Z0=2,0 (lasy);
3) ok. 30% powierzchni stanowi typ terenu, dla którego Z0=0,5 (zabudowa niska);
4) ok. 30% powierzchni terenu stanowi typ terenu, dla którego Z0=2,0 (zabudowa średnia);
5) ok. 10% powierzchni stanowi typ terenu, dla którego Z0=0,02 (łąki, pastwiska).

Biorąc  pod  uwagę  powyższe,  średni  współczynnik  aerodynamicznej  szorstkości  terenu  przyjęto
w wysokości: 0,86.

Aktualny stan jakości powietrza
Wartości  odniesienia  niektórych  substancji  w  powietrzu  określa  rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia
26 stycznia 2010 r., w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. Zgodnie z załącznikiem nr 3
do tego rozporządzenia, tło substancji, dla których określone są dopuszczalne poziomy w powietrzu, stanowi aktualny
stan jakości  powietrza określony przez właściwy inspektorat  ochrony środowiska jako stężenie uśrednione dla roku.
Dla pozostałych substancji tło uwzględnia się w wysokości 10 % wartości odniesienia uśrednionej dla roku. Tło opadu
pyłu uwzględnia się w wysokości 10 % wartości odniesienia. W załączeniu do niniejszego opracowania przedstawiono
aktualny stan jakości powietrza, określony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie.
Aktualny stan jakości powietrza, dla terenu planowanej instalacji przedstawiony został w rozdziale 8.6.1. Raportu oraz
jako załącznik nr 3 do Raportu.

Określenie warunków meteorologicznych
W obliczeniach poziomu substancji w powietrzu korzysta się z następujących danych meteorologicznych:

 statystyki stanów równowagi atmosfery, prędkości i kierunków wiatru,
 średniej temperatury powietrza.

Statystyki  prędkości  wiatru oraz  stanów równowagi  atmosfery,  a także  wysokości  anemometryczne ha (m) i średnie
temperatury  powietrza  To podane są  w katalogu danych meteorologicznych  programu obliczeniowego  OPERAT FB
dla Windows. Niezbędne dane meteorologiczne do obliczeń rozprzestrzeniania się substancji przyjęto z katalogu danych
meteorologicznych opracowanego przez państwową służbę meteorologiczną i są to dane meteorologiczne (róża wiatrów)
dla Lublina oraz statystyka wiatrów i klas równowagi atmosfery dla 12-kierunkowej róży wiatrów. Ww. róża wiatrów
przedstawiona została graficznie w rozdziale 8.2. Raportu.

Wyniki  obliczeń  stanu  jakości  powietrza  (modelowanie  poziomów  substancji  w powietrzu)
wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników

Wyniki  obliczeń  rozprzestrzeniania  zanieczyszczeń  w powietrzu  na  poziomie  terenu  oraz  terenie  zabudowy zostały
przedstawione graficznie na załączonych rysunkach oraz w postaci wydruków z programu obliczeniowego. W wynikach
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tych zostały uwzględnione obliczenia na poziomie zabudowy (na rysunkach punkty zabudowy oznaczone zostały jako
„ZAB1, ZAB2 oraz ZAB3”). Granicę terenu Zakładu oznaczono na rysunkach izolinii kolorem żółtym.

Założenia przyjęte do obliczeń modelowych oraz wyniki obliczeń wraz z rozkładami izolinii jednakowych poziomów
stężeń zanieczyszczeń w powietrzu zostały zamieszczone w niniejszym rozdziale i załączniku nr 5 do Raportu.

Obliczenia zostały przeprowadzone na poziomie terenu oraz na wysokości zabudowy mieszkaniowej.

Obliczenia rozpoczęto  od ustalania zakresu  obliczeń,  w oparciu,  o który ustalono, iż suma najwyższych stężeń Smm
dla poszczególnych substancji może, w trakcie eksploatacji KRS, wynosić:
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Tabela 43 Suma stężeń Smm

Substancja D1, µg/m3 Wielkość, µg/m3

tlenki azotu jako NO2 200 533
dwutlenek siarki 350 199,4

pył PM-10 280 14,7
tlenek węgla 30000 669

Dla  substancji,  dla  których  stężenia  Smm  nie  przekroczyły  10%  wartości  odniesienia,  obliczenia  zakończono.
W przypadku  pozostałych  substancji,  wykonano  obliczenia  rozprzestrzeniania  w siatce  obliczeniowej.  Obliczenia
w siatce  wykonano  również  w przypadku  pyłu  PM2,5,  gdyż  nie  została  dla  niego  określona  godzinowa  wartość
odniesienia (D1).

W poniższej tabeli zestawiono wyniki obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.

Tabela 44 Wyniki obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń - poziom terenu

Lp.
Rodzaj

substancji
Parametr Jednostka

Stężenia zanieczyszczeń
na poziomie terenu

1 Dwutlenek
azotu

Stężenie 1-godzinne
D1=200 μg/m3 μg/m3 366,5*)

Stężenie 1-godzinne
Percentyl 99,8
D1=200 μg/m3

μg/m3 29,8

Częstość przekroczeń
D1=200 μg/m3

0,2%
% 0,006*)

Stężenie średnioroczne
(przy wartości

dyspozycyjnej 24 μg/m3)
μg/m3 0,463

2 Dwutlenek
siarki

Stężenie 1-godzinne
D1=350 μg/m3 μg/m3 128,2

Stężenie średnioroczne
(przy wartości

dyspozycyjnej 16 μg/m3)
μg/m3 0,142

3 Pył PM2,5
Stan jakości powietrza

20**) μg/m3 μg/m3 0,021

*) Zgodnie z art. 4 ww. rozporządzenia, wartość odniesienia substancji w powietrzu uśredniona dla 1 godziny jest dotrzymana, jeżeli wartość ta nie jest
przekraczana więcej niż przez 0,2% czasu w roku.

**) Obecnie standardy jakości powietrza w zakresie pyłu PM2,5 w obszarze realizacji inwestycji, nie wskazują przekroczenie wartości dopuszczalnych
dla tej  substancji,  obowiązujących od roku 2020, są z  nią równe.  Istnieje  zatem potencjalne  ryzyko konieczności  przeprowadzenia postępowania
kompensacyjnego, przed uzyskaniem Pozwolenia zintegrowanego dla instalacji w przyszłości, w zakresie pyłu PM2,5, jeżeli sytuacja w zakresie stanu
jakości powietrza pogorszy się. Powyższe wynika z zapisów art. 225 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, który wskazuje, iż na obszarze, na którym
zostały przekroczone standardy jakości powietrza, wyznaczonym w ocenie poziomów substancji w powietrzu, o której mowa w art.89, przeprowadzonej
przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, wydanie pozwolenia na wprowadzanie do powietrza substancji, dla której standard jakości powietrza
został przekroczony, z nowo budowanej instalacji lub zmienianej w sposób istotny, jest możliwe, jeżeli zostanie zapewniona odpowiednia redukcja ilości
tej substancji wprowadzanej do powietrza z innych instalacji usytuowanych na obszarze gminy, w której planowana jest budowa nowej instalacji lub
dokonanie istotnej zmiany instalacji. Mając w szczególności na uwadze, że w związku z  oczekiwaną realizacją wytycznych z Programu ograniczenia
emisji w aglomeracji lubelskiej można się spodziewać, że w momencie uzyskiwania przez Prowadzącego instalację Pozwolenia zintegrowanego, nie
będą jednak notowane przekroczenia stężeń pyłu PM2,5 i nie będzie konieczne przeprowadzenie działań kompensacyjnych. Niemniej jednak powyższe
będzie można potwierdzić dopiero wówczas, gdy znany będzie już stan jakości powietrza w momencie uzyskiwania tego pozwolenia dla instalacji, po
roku 2020. Należy w tym miejscu podkreslic, iż w okresie tym emisja pyłu z terenu ECL będzie niższa o ok. 2 tony w stosunku do  stanu istniejącego.
Zatem, jeżeli zajdzie taka potrzeba, zostanie spełniony wymóg (art.225 ustawy – prawo ochrony środowiska), o co najmniej 30% większej redukcji
emisji pyłu w stosunku do jego ilości, jaka będzie  wprowadzana do powietrza z nowo zbudowanej instalacji lub z instalacji zmienionej w sposób istotny
(emisja pyłu z KRS powiększona o 30% będzie wynosić 0,5837Mg).
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Poniżej zostały wykonane obliczenia kryteriów opadu pyłu:

Tabela 45 Kryterium obliczania opadu pyłu
Symbol Nazwa h, m 0,0667*h3,15 Erok, Mg Eśrednia,  mg/s

KS1 Kocioł stacjonarny nr 1 45 10758 0,1107 3,5

KS2 Kocioł stacjonarny nr 2 45 10758 0,1107 3,5

KS3 Kocioł stacjonarny nr 3 45 10758 0,1107 3,5

KS4 Kocioł stacjonarny nr 4 45 10758 0,1107 3,5

KM1 Kocioł mobilny nr 1 8 46,7 0,00118 0,037

KM2 Kocioł mobilny nr 2 8 46,7 0,00118 0,037

KM3 Kocioł mobilny nr 3 8 46,7 0,00118 0,037

KM4 Kocioł mobilny nr4 8 46,7 0,00118 0,037

KM5 Kocioł mobilny nr 5 8 46,7 0,00118 0,037

BGP Blok gazowo-parowy 50 14993 61,908 1963,1

Razem 5826 62,3568 1977,3

Analizowano emisję pyłu z 10 emitorów.

0,0667/n*Sh3,15 =   5826

Suma emisji średniorocznej pyłu =  1977,3  < 5826  [mg/s]

Łączna emisja roczna  =  62,357  < 10 000  [Mg]

Nie potrzeba obliczać opadu pyłu.

W kolejnej tabeli zestawiono maksymalne wyniki obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń na wysokości 
zabudowy mieszkaniowej. W tabeli poniżej odniesiono się jedynie do substancji, które w zakresie obliczeń przekraczają 
10% wartości odniesienia D1. Wszystkie pozostałe bezwzględnie dotrzymują poziomów na najbliższych zabudowaniach.

Tabela 46 Wyniki obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń - poziom zabudowy mieszkaniowej

Lp. Rodzaj
substancji

Parametr Jednostka

Stężenia
zanieczyszczeń

na poziomie
zabudowy

mieszkaniowej

1 Dwutlenek
azotu

Stężenie 1-godzinne
D1=200 μg/m3 μg/m3 175,0

2 Dwutlenek Stężenie 1-godzinne μg/m3 62,3
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Lp.
Rodzaj

substancji
Parametr Jednostka

Stężenia
zanieczyszczeń

na poziomie
zabudowy

mieszkaniowej

siarki D1=350 μg/m3

Obliczenia  wielkości  stężeń  badanych  zanieczyszczeń  w powietrzu,  generowanych  pracą  KRS,  zostały  wykonane
dla wielkości  emisji  na  poziomie  GWE  dla  tego  typu  instalacji,  wynikających  z zapisów  konkluzji  BAT  oraz
rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji.

Takie podejście pokazuje maksymalne możliwe, wynikające z przepisów prawa, wielkości oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia na jakość powietrza w obszarze potencjalnego oddziaływania nowej instalacji.

Na podstawie uzyskanych wyników obliczeń można stwierdzić,  że w trakcie eksploatacji KRS dopuszczalne wartości
stężeń  zanieczyszczeń  w powietrzu  będą  dotrzymywane  zarówno  na  poziomie  terenu,  jak i na wysokości  najbliższej
założonej lokalizacji zabudowy mieszkaniowej.

Spełniane będą zarówno obowiązujące w Polsce poziomy odniesienia, jak i dopuszczalne ze względu na zdrowie ludzi
i ochronę roślin stężenia zanieczyszczeń w powietrzu oraz standardy i wartości docelowe obowiązujące na terenie Unii
Europejskiej.

9.3 ODDZIAŁYWANIE  NA ŚRODOWISKO  GRUNTOWO-WODNE

9.3.1 FAZA  BUDOWY
Budowa KRS nie będzie powodowała stałego wpływu na stan wód gruntowych oraz nie będzie miała wpływu na wody
powierzchniowe. Oddziaływanie w fazie realizacji przedsięwzięcia na wody podziemne może być związane z ewentualną
koniecznością  odwodnienia  wykopów  pod  fundamenty  poszczególnych  obiektów  oraz  może  wynikać  z możliwości
zaistnienia awarii na placu budowy. O konieczności prowadzenia odwodnienia wykopów zadecydują projekty wykopów
pod  planowane  do  realizacji  obiekty  budowlane.  Realizacja  każdego  przedsięwzięcia,  wymagającego  użycia
mechanicznego  sprzętu  budowlanego,  stanowi  potencjalne  źródło  zanieczyszczenia  gruntu  i wód  podziemnych.  Na
skutek  awarii  sprzętu  do  środowiska  może  przedostać  się  olej,  paliwo,  płyn  hydrauliczny.  W  celu  uniknięcia
zanieczyszczenia  wód  i gruntów  substancjami  ropopochodnymi  pochodzącymi  z pojazdów  dowożących  materiały
i urządzenia,  transport  będzie  prowadzony  sprawnymi  technicznie  pojazdami  z zachowaniem  wszelkich  środków
ostrożności.  Właściwa  eksploatacja  sprzętu,  zabezpieczenie  terenu  budowy  oraz  miejsca  postoju  maszyn  pozwoli
zabezpieczyć środowisko wodno – gruntowe przed przedostawaniem się zanieczyszczeń.  Występujące oddziaływania
będą krótkotrwałe, odwracalne i nie wpłyną na trwałe zmiany w środowisku gruntowo – wodnym w rejonie lokalizacji
przedsięwzięcia.

Skład zanieczyszczeń wód opadowych dostających się do gruntu w trakcie prowadzenia robót nie będzie zasadniczo
odbiegał od obecnego poziomu zanieczyszczenia wód opadowych na tym terenie, pod warunkiem zachowania w trakcie
robót dobrego stanu technicznego sprzętu budowlanego. Jakość wód opadowych na placu budowy nie będzie stwarzać
zagrożenia dla środowiska dzięki zastosowaniu zasad ochrony wód podziemnych i powierzchni ziemi.

PRACE ODWODNIENIOWE

Podczas  fundamentowania  obiektów może być  konieczne  wykonanie  odwodnienia  w rejonie  wykopów pod obiekty
budynku kotłów stacjonarnych, które będzie realizowane poprzez drenaż dna wykopu lub system igłofiltrów. O rodzaju
prowadzenia  odwodnienia  zadecydują  projekty  wykonawcze  wykopów  budowlanych.  Projektowane  głębokości
posadowienia obiektów oraz sposób prowadzenia odwodnienia w sposób bezpośredni determinuje zasięg leja depresji.
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Zakłada się, że:

1) odwodnienie wykopów nie będzie trwałym odwodnieniem, będzie funkcjonowało tymczasowo, w czasie realizacji
inwestycji;

2) wody odprowadzane z ww. odwodnienia wykopów odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji;

3)  zasięg  leja  depresji  nie  przekroczy  granicy  działek,  do  których  wnioskodawca  ma  prawo  do  dysponowania
nieruchomością na cele budowlane na czas realizacji inwestycji;

4) odwodnienie wykopów będzie wykonywane za pomocą igłofiltrów lub drenaży.

9.3.2 FAZA  EKSPLOATACJI

W trakcie normalnej eksploatacji instalacji nie jest przewidywane niekorzystne oddziaływanie instalacji na środowisko
gruntowo-wodne.  Zaprojektowane  zabezpieczenia,  np.  odolejacze  (separatory  oleju),  utwardzone  miejsca
magazynowania oraz wydzielone sektory magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów, będą w skuteczny sposób
ograniczały możliwość przedostawania się szkodliwych substancji i zanieczyszczanie środowiska gruntowo-wodnego.

KRS będzie instalacją,  dla  której  jest  wymagane uzyskanie Pozwolenia zintegrowanego.  Zgodnie z  ustawą – Prawo
ochrony  środowiska,  wniosek  o  wydanie  pozwolenia,  zawiera, w  przypadku  gdy  eksploatacja  instalacji  obejmuje
wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodującej ryzyko oraz występuje możliwość zanieczyszczenia
gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu:

a) raport początkowy (RP) o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami, zwany „raportem
początkowym” lub  analizę ryzyka, wskazującą i dokumentującą, że odstąpiono od konieczności sporządzenia RP;

b) opis stosowanych sposobów zapobiegania emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych,

c)  propozycje  dotyczące  sposobu  prowadzenia  systematycznej  oceny  ryzyka  zanieczyszczenia  gleby,  ziemi  i  wód
gruntowych substancjami powodującymi ryzyko, które mogą znajdować się na terenie zakładu, w związku z eksploatacją
instalacji  albo sposobu i  częstotliwości  wykonywania  badań zanieczyszczenia  gleby  i  ziemi  tymi substancjami  oraz
pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek.

Przed  oddaniem  instalacji  do  eksploatacji  Wnioskodawca  uzyska  ww.  pozwolenie  i  w  kontekście  ww.  wymogów
zastosuje odpowiednie zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem.

Nie przewiduje się konieczności prowadzenia odwodnienia stałego dla obiektów będących przedmiotem planowanego
przedsięwzięcia.

9.4 ODDZIAŁYWANIE  NA WODY POWIERZCHNIOWE

9.4.1 WPŁYW  POBORU  WODY  NA WODY  POWIERZCHNIOWE

W związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się wzrostu zapotrzebowania na wodę do celów
produkcyjnych w stosunku do wartości określonych w obowiązujących pozwoleniach.

Eksploatacja KRS nie spowoduje wzrostu oddziaływania na wody powierzchniowe, z których korzysta ECL.

9.4.2 WPŁYW  ODPROWADZANYCH  ŚCIEKÓW  NA WODY  POWIERZCHNIOWE
W związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się odprowadzania ścieków przemysłowych i wód
opadowo-roztopowych bezpośrednio do wód powierzchniowych. Powstające w trakcie eksploatacji KRS ścieki i wody
opadowo-roztopowe będą odprowadzane  wspólnie ze ściekami z istniejącej części zakładu w dotychczasowy sposób.
Ilości  i  jakość ww. ścieków nie ulegną zmianie w stosunku do wartości  określonych w obowiązującym  powzoleniu
wodnoprawnym z 31.10.2017r. na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych MPWiK w Lublinie Sp. z o.o. ścieków
przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

Eksploatacja KRS nie spowoduje wzrostu oddziaływania na wody powierzchniowe, z których korzysta ECL.
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9.5 ODDZIAŁYWANIE  NA WODY PODZIEMNE
Rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami, przewidywane w ramach KRS,  będą zabezpieczać
przed przenikaniem zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego. Miejsca magazynowania surowców i odpadów
zostaną  utwardzone  i  zabezpieczone  przed  przenikaniem  jakichkolwiek  zanieczyszczeń  do  środowiska  gruntowo-
wodnego. Nie przewiduje się gromadzenia ścieków na terenie instalacji. Wszystkie ścieki powstałe na terenie instalacji
zostaną ujęte w szczelne systemy kanalizacyjne

Planowane przedsięwzięcie nie będzie związane z eksploatacją wód podziemnych.

9.5.1 ODDZIAŁYWANIE  NA  JEDNOLITE  CZĘŚCI  WÓD  PODZIEMNYCH

Celem środowiskowym dla jednolitych wód podziemnych w myśl zapisów art. 59 ustawy Prawo Wodne ( Dz.U. 2020
poz. 310) jest:

 zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń;
 zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;
 ich ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem a zasilaniem

tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan.

Monitoring jakości wód podziemnych na terenie województwa lubelskiego prowadzony był w 2017 r. w sieci krajowej
przez  Państwowy  Instytut  Geologiczny  (PIG)  –  Państwowy  Instytut  Badawczy  na zlecenie  Głównego  Inspektora
Ochrony Środowiska.  Badania realizowane były w ramach monitoringu operacyjnego w oparciu o krajowy „Program
Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2016 – 2020”. Sieć obejmowała 25 punktów pomiarowych na obszarach 3
jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) nr: 67, 89 i 91.

Działania  zapobiegające  przedostawaniu  się  zanieczyszczeń  do  wód  podziemnych  zostały  opisane  w rozdziale  10
Raportu.

9.6 ODDZIAŁYWANIE  NA KLIMAT AKUSTYCZNY

9.6.1. FAZA EKSPLOATACJI
Według  obowiązującego  rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z dnia  14  czerwca  2007  r.  (Dz.  U.  2014  poz.  112)
w sprawie  dopuszczalnych  poziomów  hałasu  w środowisku  dla  obiektów  przemysłowych  wartości  równoważnego
poziomu dźwięku A odnoszą  się  do jednej  najniekorzystniejszej  godziny pory  nocy  (22:00   06:00) oraz  do ośmiu
najniekorzystniejszych godzin pory dnia (06:00  22:00). Wartości dopuszczalne określane są w zależności zarówno od
pory doby, jak i od przeznaczenia terenu, na który emisja hałasu dociera.

Praca takiego obiektu, jak KRS, jest w niewielkim stopniu uzależniona od pory doby. Różnice w wielkości emitowanego
hałasu  w ciągu  doby  mogą  wynikać  z transportu  i rozładunku  wagonów  kolejowych,  okresowej  pracy  urządzeń
związanych z załadunkiem oraz transportu samochodowego (są  to źródła niezwiązane z omawianym przedsięwzięciem,
a  istniejące  związane  z  funkcjonowaniem  zakładu  Elektrociepłowni).  Ze  względu  na  obowiązujące  wymagania
akustyczne, duże znaczenie dla rozwiązań stosowanych dla nowej instalacji ma dobór rozwiązań technicznych w zakresie
poszczególnych  obiektów  i urządzeń.  Istotny  jest  również  odpowiedni  dobór  rozwiązań  budowlanych  w zakresie
odpowiednich izolacyjności  akustycznych przegród budowlanych oraz innych zabezpieczeń,  które w równie ważnym
stopniu stanowić będą działania ograniczające emisję hałasu do środowiska. Przedsięwzięcie wraz z całą infrastrukturą
z nią związaną nie może powodować przekraczania wartości  dopuszczalnych określonych dla terenów podlegających
ochronie akustycznej, znajdujących się wokół (na granicy terenów, na których występuje zabudowa mieszkaniowa).

Wielkość  oddziaływania  KRS  na  klimat  akustyczny  terenów  podlegających  ochronie  została  określona  na  drodze
symulacji komputerowej, zgodnie z metodyką opisaną w rozdziale 1.8.2. Raportu. Wszystkie dane wejściowe do obliczeń
propagacji hałasu w środowisku w postaci:

 poziomów mocy akustycznych punktowych, powierzchniowych (przestrzennych) i liniowych źródeł hałasu,

 poziomów hałasu wewnątrz budynków,

 poziomów izolacyjności akustycznej ścian obiektów kubaturowych,

 rozmieszczenia poszczególnych obiektów na terenie KRS,
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 rozmieszczenia ekranów wokół terenu KRS,

zostały zamieszczone w załączniku nr 9 do Raportu.

Uwarunkowania lokalizacyjne

Działka ECL jest położona w VI rejonie planistycznym, obecnie nieobjętym MPZP.

Jest ona położona w strefie przemysłowej,  w południowej części  miasta.  Zgodnie z Uchwałą Nr 283/VIII/2019 rady
Miasta  Lublin  z  dnia  1  lipca  2019r.  w  sprawie  uchwalenia  Studium uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego miasta Lublin, jest to teren położony na terenach infrastruktury - Elektrociepłownia.

Działka ECL graniczy:
 od strony północy,w odległości ok. 200m z zabudową produkcyjno – usługową;
 od strony północy, w odległości ok. 600m z zabudową mieszkaniową wielorodzinną i zamieszkania zbiorowego;
 od strony wschodniej, w odległości ok. 100m, z zabudową produkcyjno-usługową;
 od  strony  wschodniej  znajduje  się  również  teren  szpitali  w  miastach  oraz  teren  zabudowy  mieszkaniowej

wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, w odległości ok. 500m;
 od strony zachodniej, w odległości ok. 200m, z zabudową produkcyjno-usługową;
 od  strony  zachodniej  graniczy  również,  w  odległości  ok.  700m,  z  zabudową  mieszkaniową  wielorodzinną

i zamieszkania zbiorowego.

Emisja hałasu do otaczającego środowiska jest regulowana Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca
2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.2014 poz. 112). Rozporządzenie to ustala
dopuszczalne poziomy hałasu w zależności od przeznaczenia terenu i rodzaju źródeł hałasu.

Dopuszczalny równoważny poziom hałasu „A” poza terenem ECL:
 dla   terenów  zabudowy  mieszkaniowej  wielorodzinnej  i  zamieszkania  zbiorowego,  występujących

na północ od terenu zakładu określa się wskaźnikami hałasu w sposób następujący:
o LAeq D = 55 dB (przedział  czasu odniesienia równy najmniej  korzystnym godzinom dnia

po sobie następującym);
o LAeq N = 45 dB (przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy);

 dla  terenów  szpitali  w  miastach  (teren  Szpitala  Kolejowego  w  Lublinie  przy  ul.  Herberta  21),
występującego na wschód od terenu zakładu określa się wskaźnikami hałasu w sposób następujący:

o LAeq D = 50 dB (przedział  czasu odniesienia równy najmniej  korzystnym godzinom dnia
po sobie następującym);

o LAeq N = 40 dB (przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy).

WYNIKI OBLICZEŃ PROPAGACJI HAŁASU W ŚRODOWISKU

Przeprowadzone obliczenia pokazują, że poziom hałasu A, jaki będzie przenikał z terenu zakładu po zabudowie KRS,
w warunkach  normalnej  pracy,  na  tereny  podlegające  ochronie  akustycznej  nie  będzie  przekraczał  wartości
dopuszczalnych.

W kolejnych tabelach zostały zamieszczone wyniki obliczeń propagacji hałasu na tereny sąsiadujące z nową instalacją

dla pory  dnia  i nocy.  Model  akustyczny  został  skalibrowany  tak,  by  w najbardziej  newralgicznych
punktach  nie  przekraczać  poziomu  dopuszczalnego  z  uwzględnieniem  emisji  z  istniejącej  części
Zakładu.  Tym samym  zostały  określone  maksymalne  emisje  hałasu  z poszczególnych  źródeł  hałasu.
Emisja z istniejącej części zakładu określona jest na podstawie wyników aktualnych pomiarów hałasu
w środowisku.
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Tabela 47 Obliczony, równoważny poziom dźwięku A w zadanych punktach obserwacji (pora dzienna i nocna)
w wyniku pracy projektowanych źródeł emisji hałasu

Lokalizacja punktów obserwacji

Dopuszczalny
poziom dźwięku
A w porze dnia,

dB

Dopuszczalny
poziom dźwięku
A w porze nocy,

dB

Obliczony,
równoważny

poziom
dźwięku A w

porze dnia, dB

Obliczony,
równoważny

poziom
dźwięku A w

porze nocy, dB

P1 – na granicy terenu z zabudową wielorodzinną
w sąsiedztwie budynku przy ul. Herberta 20

55 45 30,7 30,7

P2 – na granicy terenu Szpitala Kolejowego przy 
ul. Herberta 21

50 40
33,1 33,1

P3 – na granicy terenu z zabudową wielorodzinną
w sąsiedztwie budynku przy ul. Inżynierskiej 9

55 45
36,3 36,3

P4 – na granicy terenu z zabudową wielorodzinną
w sąsiedztwie budynku przy ul. Samsonowicza 3

55 45 31,3 31,3

Na rysunkach zamieszczonych w załącznikach  do Raportu zostały pokazane izolinie rozprzestrzeniania  się  hałasu w
porze dnia i nocy z terenu zakładu po wybudowaniu KRS (załącznik nr 10 i 11).

Dobór  przegród  (ścian  nowoprojektowanych  budynków)  o odpowiedniej  izolacyjności  akustycznej  oraz  innych
zabezpieczeń  w postaci  wymaganych  obudów  dźwiękochłonno-izolacyjnych   oraz  tłumików  dla  urządzeń  HVAC,
kominów,  a przede  wszystkim  wymóg,  jaki  będzie  stawiany  dostawcom  urządzeń,  dotrzymania  maksymalnego
dopuszczalnego  poziomu  mocy  akustycznej  urządzenia  oraz  poziomu  ekspozycji  na  hałas  na  stanowisku  pracy
w wysokości 85 dB/8h, stanowią działania ograniczające emisję hałasu do środowiska. W załączniku nr 9 do Raportu,
zawierającym  charakterystykę  akustyczną  źródeł  hałasu,  zamieszczone  również  zostały  maksymalne  poziomy mocy
akustycznej urządzeń i instalacji oraz minimalną izolacyjność akustyczną R’w dla budynku.

Wszystkie wymienione wyżej rozwiązania będą się przyczyniać do zapobiegania i minimalizacji oddziaływania KRS na
stan klimatu akustycznego w obszarze potencjalnego oddziaływania.

Analiza wpływu KRS na klimat akustyczny terenów sąsiadujących, wraz z rozkładem izolinii poziomów dźwięku, została
załączona do Raportu. W załącznikach została także pokazana lokalizacja punktów obserwacji hałasu w środowisku.

9.6.2 ODDZIAŁYWANIE  SKUMULOWANE
Pomiary emisji hałasu do środowiska, zamieszczone w rozdziale 8 Raportu, pokazują, że obecnie wartość równoważnego
poziomu dźwięku dla terenów sąsiadujących z terenem nowej instalacji dla pory dziennej wynosi średnio 42,5 – 46,1dB,
a dla pory  nocnej  –  37,5  –  44,4dB.  Należy  pamiętać,  że  przywołane  wartości  zawierają  w  sobie  hałas  z  ruchu
komunikacyjnego  oraz  hałasu  mieszkaniowego  i  stanowią  klimat  akustyczny  w  danym  miejscu.  Przewiduje  się,
że skumulowane  oddziaływanie  jako  klimat  akustyczny  terenów  sąsiadujących  z instalacją  nie  ulegnie,  po  jej
wybudowaniu, pogorszeniu w stopniu powodującym dyskomfort ludzi zamieszkujących najbliższe budynki mieszkalne.

W żadnym z określonych punktów recepcyjnych nie będzie występowało przekroczenie dopuszczalnego
poziomu hałasu określonego dla terenów podlegających ochronie akustycznej, łącznie – dla BGP i KRS.

9.7 Oddziaływanie na środowisko w wyniku poważnej awarii przemysłowej

9.7.1. FAZA BUDOWY

Proces budowy KRS będzie tak prowadzony,  by zachowane były wszelkie przepisy obowiązujące na placu budowy,
a w szczególności wymogi BHP, przepisy przeciwpożarowe i ochrony środowiska.

Wykonawca  robót  będzie  odpowiedzialny  za  bezpieczną  pracę  i właściwe  eksploatowanie  maszyn,  urządzeń
oraz wszelkiego sprzętu budowlano-technicznego,  który zostanie wykorzystany do budowy poszczególnych obiektów
i instalacji.
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9.7.2. FAZA EKSPLOATACJI

Poważną  awarią  w rozumieniu  art.  3  pkt  23  ustawy  z dnia  27  kwietnia  2001  r.  Prawo  Ochrony  Środowiska
(J.t.: Dz. U. 2020 poz. 1219) jest  zdarzenie,  w szczególności  emisja,  pożar  lub eksplozja,  powstałe w trakcie procesu
przemysłowego,  magazynowania  lub  transportu,  w których  występuje  jedna  lub  więcej  niebezpiecznych  substancji,
prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstanie takiego
zagrożenia z opóźnieniem.
O zaklasyfikowaniu danego zakładu do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowej decyduje
ilość  substancji  niebezpiecznych  magazynowanych  równocześnie  na  terenie  tego  zakładu.  W zależności  od rodzaju,
kategorii i ilości substancji niebezpiecznych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r.
w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu
do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. 2016 poz.138), zakłady
przemysłowe stwarzające ryzyko wystąpienia awarii zostały podzielone na dwie grupy:
• zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
• zakłady o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
ECL obecnie nie klasyfikuje się do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
Urządzenia  i  instalacje,  zlokalizowane  na  terenie  zakładu,  mogą  potencjalnie  stwarzać  zagrożenia  lokalne  związane
z możliwością wystąpienia awarii urządzeń technologicznych lub zdarzeń wynikających z błędów ludzkich. W wyniku
tych zdarzeń, niewielkie prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń lokalnych jest związane z możliwością wystąpienia:
pożaru,  rozszczelnienia  zbiorników  magazynujących  chemikalia  wykorzystywane  w procesach  uzdatniania  wody,
rozszczelnienia  zbiorników  magazynujących  produkty  naftowe  wykorzystywane  w gospodarce  olejowej.  Zagrożenia
lokalne wiążące  się z wykorzystywaniem substancji  niebezpiecznych,  wskazanie działań prewencyjnych oraz zasady
postępowania w wypadku awarii zostały określone w zakładowym planie ratownictwa na wypadek pożaru lub innego
miejscowego zagrożenia.
Na terenie ECL zostały wprowadzone odpowiednie procedury i instrukcje oraz wyposażenie obiektów w urządzenia,
których działanie oparte jest głównie na wykrywaniu i sygnalizowaniu wystąpienia awarii.
Na  terenie  PGE  Energia  Ciepła  S.A.  Oddział  Elektrociepłownia  w  Lublinie  Wrotków  obowiązuje  dokument
pn. „PLAN ZAPEWNIENIA  CIĄGŁOŚCI  DZIAŁANIA  w  PGE  EC  S.A.  Oddział  Elektrociepłownia  w  Lublinie
Wrotków”,  którego  celem  jest  wdrożenie  skoordynowanego,  skutecznego  i  efektywnego  reagowania  na  sytuacje
krytyczne poprzez zapewnienie:

 odpowiedniej organizacji i trybu postępowania pracowników i kadry kierowniczej,
 zasobów materialnych i finansowych,

umożliwiających  utrzymanie  w  niezbędnym  zakresie  działalności  podstawowej,  a  następnie  odtworzenie  zdolności
przedsiębiorstwa do działania.
Plan identyfikuje 14 scenariuszy awaryjnych, zawiera szczegółowe zasady postępowania w przypadku ich wystąpienia
oraz program przeprowadzenia praktycznych testów.

 W związku z eksploatacją KRS nie będzie wymagane stosowanie substancji niebezpiecznych. Ich ilość, magazynowana
obecnie na terenie elektrociepłowni, nie ulegnie zwiększeniu. W związku z tym nie nastąpi zmiana kwalifikacji zakładu.

Przy prawidłowej  pracy  ciągów technologicznych i  prawidłowym stanie urządzeń  i  instalacji  wchodzących w skład
planowanego  przedsięwzięcia  zagrożenie  wystąpienia  poważnej  awarii  przemysłowej  praktycznie  nie  występuje.
Zabezpieczenia  przed  powstawaniem stanów awaryjnych,  ich sygnalizację  i przeciwdziałania  obejmują projektowane
instalacje  technologiczne,  a  szczegółowo  specyfikują  instrukcje  obsługi,  remonotowo-konserwacyjne  i  dokumentacje
techniczno-ruchową od dostawców.

W  celu  wyeliminowania  możliwości  występowania  sytuacji  awaryjnych  na  terenie  planowanego  przedsięwzięcia
stosowane będą następujące rozwiązania:

 system sprawdzania szczelności układów,
 system szczelności rurociągów,
 systemy kontroli podstawowych parametrów tj. ciśnienia, temperatury,
 armaturę  odcinającą,  służącą  do  szybkiego  i  skutecznego  odcięcia  poszczególnych  odcinków  przesyłu

substancji,
 w budynku kotłów gazowych zostanie zainstalowana wysokociśnieniowa instalacja mgły wodnej,  jako stałe

urządzenie gaśnicze przestrzeni kotłowni i znajdujących się tam urządzeń,
  w budynku kotłów gazowych oraz  w stacji  redukcyjno-pomiarowej  gazu  zostanie  zainstalowana instalacja

detekcji gazu i wentylacji awaryjnej,
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 dla  zapewnienia  ochrony  budynków  pod  kątem  zagrozenia  pożarowego,  zostanie  zaprojektowany  system
sygnalizacji pożarowej wpostaci czujników dymu oraz sygnalizacja akustyczna.

Obiekty budowlane i ich elementy będą miały zapewnioną w razie pożaru nośność całej  konstrukcji  i jej elementów,
a także  szczelność  ogniową i izolacyjność  przez  czas  wynikający  z obowiązujących  przepisów.  Odporność  pożarowa
zostanie określona w zależności od funkcji budynku lub jego części wydzielonej oddzieleniami przeciwpożarowymi, jego
wysokości, obciążenia ogniowego, oraz zastosowanych stałych urządzeń gaśniczych.

W  razie  wystąpienia  awarii  przemysłowej  mogącej  powodować  znaczne  zanieczyszczenie  środowiska  zakład  jest
zobowiązany  do  natychmiastowego  powiadomienia  o  tym  fakcie  właściwego  organu  Państwowej  Straży  Pożarnej
i Wojewódzkiego Inspektora  Ochrony Środowiska, co zostanie doprecyzowane  wewnętrznymi uregulowaniami oraz do:

 przekazania tym organom informacji o:
- okolicznościach awarii,
- niebezpiecznych substancjach związanych z awarią umożliwiające dokonanie oceny skutków awarii lub ludzi

i środowiska,
-  podjętych  działaniach  ratunkowych,  a  także  działaniach  mających  na  celu  ograniczenie  skutków  awarii

i zapobieżenie jej powtórzeniu się,
- stałej aktualizacji ww. informacji odpowiednio do zmiany sytuacji.

Zasięg ewentualnych skutków spowodowanych ww. sytuacjami awaryjnymi, mogącymi wystąpić w trakcie eksploatacji
KRS,  będzie  ograniczony  do  jej  bezpośredniego  otoczenia.  Sytuacje  awaryjne  mogą  powodować  utrudnienia
krótkotrwałe, lokalne, łatwe do likwidacji i nie stwarzające zagrożenia dla środowiska.

POŻAR LUB EKSPLOZJA

W ramach KRS zostaną zastosowane rozwiązania  chroniące  na wypadek pożaru  lub eksplozji.  Na terenie  instalacji
zostanie wykonana sieć wody ppoż. z zabudowanymi hydrantami naziemnymi, która zasilana będzie z projektowanej
pompowni  wody ppoż.  poprzez  sieć  pierścieniową z rozgałęzieniami.  Woda do celów przeciwpożarowych  pobierana
będzie za pomocą hydrantów nadziemnych. Miejsca lokalizacji hydrantów zewnętrznych zostaną oznakowane zgodnie
z zasadami określonymi w Polskich Normach.

Układ  dróg  w obrębie  obiektów KRS w nawiązaniu  do  wewnętrznych  dróg  zakładowych  będzie  umożliwiał  dojazd
pojazdów straży pożarnej i ratownictwa technicznego.

Obiekty budowlane i ich elementy będą miały zapewnioną w razie pożaru nośność całej  konstrukcji  i jej elementów,
a także  szczelność  ogniową i izolacyjność  przez  czas  wynikający  z obowiązujących  przepisów.  Odporność  pożarowa
zostanie określona w zależności od funkcji budynku lub jego części wydzielonej oddzieleniami przeciwpożarowymi, jego
wysokości, obciążenia ogniowego, oraz zastosowanych stałych urządzeń gaśniczych. Ponadto należy mieć na uwadze
konsekwencje zniszczenia obiektu budowlanego lub jego elementu w następstwie pożaru.

Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe
Strefę  pożarową  stanowi  obiekt  budowlany  lub  jego  część  wydzielona  elementami  oddzielenia  przeciwpożarowego.
Podział na strefy pożarowe i ich wielkość będzie spełniać wymagania obowiązujących przepisów.
Pomieszczenia  w budynkach  takie  jak  rozdzielnia,  tunele  kablowe,  pomieszczenia  transformatorów  oraz  obiekty
budowlane takie jak: stanowiska transformatorów, obiekty inżynierskie gospodarki paliwowej będą stanowiły wydzielone
strefy pożarowe.
Dla uszczelnienia  oddzielenia  stref  ppoż.  oraz  uszczelnienia  ewentualnych  systemowych okładzin ochronnych ppoż.
konstrukcji i instalacji stosowane będą:

 masy uszczelniające,
 kołnierze ochronne, opaski pęczniejące,
 zaprawy ognioodporne,
 pianki ognioochronne,
 silikony, akryle ognioochronne.

Warunki  ewakuacji,  oznakowania  na  potrzeby  ewakuacji  dróg  i pomieszczeń,  oświetlenie  awaryjne  (bezpieczeństwa
i ewakuacyjne)
W  obiektach  zachowane  będą  wymagania  w zakresie  dopuszczalnych  szerokości  i długości  przejść  oraz  dojść
ewakuacyjnych, ilości i szerokości wyjść ewakuacyjnych oraz kierunku otwierania drzwi je zamykających i oznakowane
tablicami informacyjnymi spełniającymi wymagania polskiej Normy PN–92/N–01256/02.
Instalacja oświetlenia awaryjnego zostanie wykonana zgodnie z normami przedmiotowymi PN-EN 1838, PN-EN 50171,
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PN-EN 50172, PN-EN 62485, PN-EN 60598. Wszystkie oprawy będą posiadać aprobaty techniczne CNBOP.
Instalacja  oświetlenia  ewakuacyjnego  zostanie  wykonana  na  drogach  ewakuacyjnych,  w strefach  otwartych  >60m2

oraz przy każdym punkcie pierwszej pomocy i urządzeniu przeciwpożarowym.
W stacji redukcyjno-pomiarowej gazu oraz w budynku kotłowni gazowej zostanie zainstalowana instalacja detekcji gazu
i wentylacji awaryjnej.

RYZYKO WYSTĄPIENIA KATASTROFY BUDOWLANEJ

W  myśl  ustawy  Prawo  budowlane  (J.t.:  Dz.U.  2020  poz.  1333)  katastrofa  budowlana  jest  to  jest  niezamierzone,
gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów
urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów.
Planowana  działalność  prowadzona  będzie  w obiektach  projektowanych  i budowanych  zgodnie  z wymaganymi
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz z zasadami wiedzy technicznej stosując się jednocześnie do wymagań
Unii  Europejskiej.  Zgodnie  z prawem  budowlanym  projektowane  obiekty  użytkowane  będą  w sposób  zgodny  z ich
przeznaczeniem  i wymaganiami  ochrony  środowiska,  a także  będą  utrzymywane  w należytym  stanie  technicznym,
nie dopuszczając jednocześnie do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i technicznych w zakresie:

 nośności i stateczności konstrukcji,
 bezpieczeństwa pożarowego,
 higieny, zdrowia i środowiska,
 bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów,
 ochrony przed hałasem,
 oszczędności energii i izolacyjności cieplnej,
 zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych.

Obiekty mogą być okresowo kontrolowane, zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
Obiekty  projektowane  są  przez  osoby  kompetentne,  posiadające  stosowną  wiedzę  i uprawnienia,  pozwalające
na zaprojektowanie obiektów zgodnie z wymogami sztuki budowlanej,  w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi,
środowiska i samych obiektów.
Powyższe działania pozwalają na ograniczenie ryzyka wystąpienia katastrofy budowlanej.

RYZYKO WYSTĄPIENIA KATASTROF NATURALNYCH

Ekstremalne opady

Spośród  katastrof  naturalnych  największe  ryzyko  dotyczy  ekstremalnych  opadów  śniegu.  W przypadku  wyjątkowo
obfitych opadów śniegu możliwe będzie jego usuwanie z dachów.

W przypadku wystąpienia gwałtownych i bardzo obfitych opadów deszczu może dojść do chwilowego zalania terenu
inwestycji.  Odpowiednie  zaprojektowanie  instalacji  kanalizacji  deszczowej  ma na  celu  umożliwienie  odprowadzenia
całości  wód  nawet  w przypadku  wystąpienia  wyjątkowo  silnych  opadów.  Ewentualne  zalanie  obiektów  będzie
ograniczone poprzez usytuowanie poziomu ±0,00 budynków powyżej powierzchni terenu.

Wichury

Istnieje pewne ryzyko wystąpienia wyjątkowo silnych wiatrów (np. trąba powietrzna), która mogłaby uszkodzić elementy
infrastruktury.

Ruchy masowe ziemi
Teren, przewidziany  pod lokalizację KRS znajduje się poza obszarami zagrożonymi występowaniem ruchów masowych
ziemi.

Wyładowania atmosferyczne
Towarzyszące wyładowaniom atmosferycznym (burzom) pioruny powstają naturalnie. Stanowią one zagrożenia mogące
powodować pożary,  awarie sieci  przesyłowych,  sieci  trakcyjnych, co może prowadzić do paraliżu komunikacyjnego.
Impulsy elektryczne mogą powodować uszkodzenia urządzeń elektrycznych.
Budynek  wykorzystywany  na  cele  przedsięwzięcia  wyposażony  będzie  w instalacje  odgromowe  zapewniające
bezpieczeństwo w przypadku uderzenia pioruna w konstrukcje budynku.
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Susze

Susza,  obok  powodzi,  jest  jednym z  najbardziej  dotkliwych  zjawisk  naturalnych  oddziałujących  na  społeczeństwo,
środowisko  i  gospodarkę.  Zakres  oddziaływania  suszy  jest  bardzo  dynamiczny  i  zależy  od  wielu  czynników
atmosferycznych. Plan przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS) to pierwszy dokument planistyczny o randze krajowej.
Jego opracowanie wynika z postanowień dyrektyw i wytycznych unijnych, a także przepisów prawa krajowego. Plan
przeciwdziałania skutkom suszy dalej PPSS będzie miał rangę rozporządzenia Ministra właściwego do spraw gospodarki
wodnej.  PPSS  opracowywany  jest  na  okres  6  lat  (2021-2027)  a  jego  głównym  celem  już  w  samej  nazwie  jest
przeciwdziałanie skutkom suszy. Cel główny PPSS doprecyzowany jest przez 4 cele szczegółowe:

 skuteczne zarządzanie zasobami wodnymi dla zwiększenia dostępnych zasobów wodnych,
 zwiększanie retencjonowania (magazynowania) wód,
 edukacja w zakresie suszy i koordynacja działań powiązanych z suszą,
 stworzenie mechanizmów realizacji i finansowania działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy.

Poniżej przedstawiona analiza sytuacji hydrologicznej panującej w Polsce, w tym w województwie lubelskim obejmuje
okres pomiędzy 02-03.2020 roku. Wyniki modelu opracowanego w Europejskim Obserwatorium Suszy wskazują, jak
obecnie wygląda stan uwilgotnienia gleb w porównaniu z normą z tzw. wielolecia. Norma ta jest liczona za okres od
1995 do 2018 lub 2019. Na poniższym wycinku mapy obszary zaznaczone na brązowo wskazują stan poniżej normy czyli
bardzo niskie uwilgotnienie gleb – deficyt wody w glebie oraz suszę rolniczą:
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Rysunek 3 Anomalia wilgotności gleby w Polsce w okresie 11.02- 11.03 2020r. 
(Źródło: https://edo.jrc.ec.europa.eu)

 warunków suszy, w szczególności trudności w pozyskiwaniu wody przez rośliny.

Rysunek 4 Wilgotność gleby w województwie Lubelskim w okresie od 11.02-11.03 2020r. 
(Źródło: https://edo.jrc.ec.europa.eu)

Na poniższej mapie wskazano na których rzekach odnotowuje się suszę hydrologiczną w skali całej Polski.
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Rysunek 5 Wskaźnik niskiego przepłwyu w rzekach na obszarze Polski 
(Źródło: https://edo.jrc.ec.europa.eu)

Susza hydrologiczna jest notowana na Odrze poniżej ujścia Warty oraz na Warcie, Prośnie, Pilicy, Wieprzu i Bugu.
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Rysunek 6 Wskaźnik nikiego przepływu w rzekach województwa Lubelskiego w okresie 01-10.02.2020 roku.
(Źródło: https://edo.jrc.ec.europa.eu)

Bazując  na  danych  pozyskanych  z  Global  Drought  Observatory:  http://edo.jrc.ec.europa.eu/gdo  dla  województwa
lubelskiego w tym dla terenu przeznaczonego pod realizację KRS wnioskuje się, że:

 ryzyko wpływu suszy na rolnictwo (RDrI-Agri) jest niskie,
 obszar  przewidziany  pod  realizację  KRS  charakteryzuje  się  warunkami  uwilgocenia  gleby  zbliżonymi  do

normalnych,
 odnotowuje się suszę hydrologiczną m.in. na rzece Wieprz.

Katastrofa naturalna w postaci suszy nie będzie miała wpływu na pracę KRS.

Ewentualne przerwy technologiczne można wykorzystać na przeglądy i remonty instalacji.

PPSS- plan przeciwdziałania skutkom suszy w Lublinie jest w fazie konsultacji społecznych.
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RYZYKO ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI KLIMATU

Ocena  zagrożeń  wynikających  ze  zmian  klimatu  oraz  przewidywane  sposoby  przeciwdziałania,  zostały  opisane
w kolejnych rozdziałach Raportu.

9.7.3.  ŚRODKI  OGRANICZAJĄCE  RYZYKA  ŚRODOWISKOWE  ZWIĄZANE  Z  WYSTĄPIENIEM

AWARII  / ZAGROŻENIA

W tabeli poniżej zestawiono opisy zabezpieczeń, które przewiduje się do zastosowania w ramach KRS. Są nimi przyjęte
zasady projektowania, proponowane rozwiązania techniczne i technologiczne oraz zasady organizacji pracy i eksploatacji
instalacji.

Tabela 48 Rodzaje planowanych zabezpieczeń w przypadku wystąpienia zagrożenia/ awarii

Nazwa obiektu
Rodzaj zagrożenia

/ awarii
Zastosowane zabezpieczenia

Budynek kotłów
stacjonarnych

Zagrożenie
pożarowe

Wyposażenie pomieszczeń budynku w stałe lub przewoźne urządzenia gaśnicze 
na pianę ciężką lub średnią ( np. pianowe agregaty gaśnicze)

Wyznaczenie strefy zagrożenia wybuchem i pożarem.

Zagrożenie
wybuchem

W strefie zagrożonej wybuchem instalowanie tylko niezbędnych urządzeń
elektrycznych, spełniających wymagania w tym zakresie.

Stałe analizatory zawartości gazu ziemnego (metan) z optyczną i akustyczną
sygnalizację przekroczenia dopuszczalnego stężenia oraz zdalne odcięcie dopływu gazu

ziemnego 
w przypadku stwierdzenia nadmiernej zawartości gazu ziemnego.

Odprowadzenie dymów pożarowych poprzez instalację oddymiania

Pomieszczenia
i tunele kablowe

Zagrożenie
pożarowe

W budynku wszystkie tunele, szyby i pomieszczenia kablowe będą wyposażone
w urządzenia do sygnalizacji pożaru.

Wyposażenie w stałe lub półstałe urządzenia gaśnicze oraz w sygnalizację akustyczną,
informującą o uruchomieniu tych instalacji.

Pomieszczenia
elektryczne

Zagrożenie
pożarowe 

Wszystkie pomieszczenia z urządzeniami elektrycznymi służącymi do prowadzenia
ruchu KRS będą wyposażone w urządzenia

 do sygnalizacji pożaru.
Wyposażenie w stale lub półstale urządzenia gaśnicze oraz w sygnalizację akustyczną,

informującą o uruchomieniu tych instalacji. 

Sposób postępowania w przypadku rozruchu,  zatrzymania działalności lub wystąpienia awarii  urządzeń wchodzących
w skład KRS zostanie szczegółowo opisany w instrukcjach eksploatacji tych urządzeń.

9.8  ODDZIAŁYWANIE  NA ZASOBY PRZYRODNICZE,  W  TYM GATUNKI

(ROŚLINY, ZWIERZĘTA, ITP.) I SIEDLISKA  CHRONIONE

9.8.1. FAZA BUDOWY
Prace budowlano-montażowe, jakie będą prowadzone na terenie przewidzianym pod lokalizację KRS, nie będą wpływały
na istniejące rośliny, grzyby i zwierzęta, bytujące na terenach objętych ochroną przyrody (w tym na terenach należących
do sieci Natura 2000).
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9.8.2 FAZA  EKSPLOATACJI

RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA W ZASIĘGU ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ

Planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało na istniejące w zasięgu jego potencjalnych oddziaływań gatunki
roślin  i zwierząt  w całym  okresie  swojej  eksploatacji.  Dotrzymywanie  wymaganych  przepisami  wielkości  emisji  do
powietrza  i stężeń  zanieczyszczeń  w powietrzu,  wykorzystywanie  ścieków  w procesach  technologicznych,  gospodarcze
wykorzystywanie odpadów paleniskowych, efektywne zużywanie surowców i paliwa, pozwoli na zachowanie istniejących tu
wartości  przyrodniczych.  Dopuszczalne,  ze  względu  na  ochronę  roślin,  poziomy  stężeń  zanieczyszczeń  w powietrzu
(Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu,
Dz. U. Nr 47, poz. 1031) wynoszą:

 dwutlenek siarki: rok kalendarzowy – 20 g/m3,
 dwutlenek azotu: rok kalendarzowy – 30 g/m3.

W  przeprowadzonych  w Raporcie  obliczeniach  rozprzestrzeniania  zanieczyszczeń  w powietrzu  potwierdzono,
że wielkości te będą dotrzymywane w całym okresie eksploatacji KRS.

Średnioroczne stężenia  dwutlenku azotu w powietrzu,  w obszarze  potencjalnego oddziaływania  nowej  instalacji  będą
wynosiły  ok.  0,46g/m3,  co  stanowi  ok.  1,5% dopuszczalnego  średniorocznego  poziomu stężenia  dwutlenku  azotu.
Średnioroczne stężenia dwutlenku siarki  w powietrzu,  w obszarze  potencjalnego oddziaływania nowej  instalacji  będą
wynosiły ok. 0,14g/m3, co stanowi ok. 0,7% dopuszczalnego średniorocznego poziomu stężenia dwutlenku siarki i jest
poniżej 10% wartości odniesienia.

W czasie eksploatacji  planowanej  KRS nie przewiduje się bezpośredniego oddziaływania na siedliska,  gatunki roślin
i zwierząt.

9.9. ODDZIAŁYWANIE  NA FORMY OCHRONY PRZYRODY

Prace budowlane prowadzone na terenie przewidzianym pod zabudowę KRS nie wpłyną na cenne obiekty flory i fauny
zlokalizowane na terenach miasta Lublin, ani też  poza tymi terenami.

Teren  planowany  pod  lokalizację  przedsięwzięcia  znajduje  się  w  centralnej  części  zakładu,  pomiędzy  istniejącym
Budynkiem  Głównym  BGP  a Chłodniami  Wentylatorowymi,  a  więc  na  terenie  od  wielu  lat  przeznaczonym  pod
działalność przemysłową, silnie zmienionym przemysłowo. Teren nie jest pokryty zwartą roślinnością, nie znajdują się na
nim, ani też w jego pobliżu, formy ochrony przyrody.

9.9.1 WPŁYW  EMISJI  ZANIECZYSZCZEŃ  GAZOWO-PYŁOWYCH  DO POWIETRZA  NA  FORMY

OCHRONY  PRZYRODY

Usytuowanie planowanego przedsięwzięcia względem obszarów chronionych, w tym obszarów NATURA 2000, zostało
pokazane  w załączniku  do  Raportu.  Dla  obszarów  NATURA  2000  nie  ma  określonych  dopuszczalnych  poziomów
substancji  w powietrzu  i wartości  odniesienia  substancji  w powietrzu.  Dla  oceny  wpływu  emisji  zanieczyszczeń
do powietrza z KRS na stan zanieczyszczenia powietrza na najbliższych obszarach NATURA 2000 i innych chronionych
terenach na podstawie przepisów Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (J. t.: Dz. U. 2020 poz. 155),
wyniki obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu porównane zostały z wartościami dopuszczalnymi
stężeń w powietrzu, jakie obowiązują ze względu na ochronę roślin.

Dopuszczalne,  ze względu na ochronę roślin,  poziomy stężeń  zanieczyszczeń w powietrzu (Rozporządzenie  Ministra
Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1031)
wynoszą:

 dwutlenek siarki: rok kalendarzowy - 20 g/m3,
 dwutlenek azotu: rok kalendarzowy - 30 g/m3.

Najbliższy  obszar  NATURA  2000  jest  położony  w  odległości  ok.  1km  od  miejsca  lokalizacji  planowanego
przedsięwzięcia.
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Doświadczenia  wieloletniej  eksploatacji  dużych  elektrowni  w Polsce  w zakresie  ich  oddziaływania  na  otaczające
środowisko pokazują, że zakłady te nie są, jak się powszechnie przedstawia w mediach, największymi trucicielami. I tak
np. w okolicach Elektrowni Bełchatów – największej w Polsce i Europie elektrowni opalanej węglem brunatnym - można
spotkać rzadkie i chronione gatunki roślin, a są to gatunki wskazujące na niski poziom stężenia zanieczyszczeń powietrza
np. chrobotek, czy płucnica islandzka. Prowadzone od wielu lat prace badawcze wokół tej elektrowni, wykonywane przez
niezależne instytucje naukowe, (niektóre rozpoczęte jeszcze przed uruchomieniem elektrowni) wykazują jednoznacznie,
że  wpływ  Elektrowni  Bełchatów  na  takie  elementy  środowiska  jak  hałas,  zagrożenie  radiologiczne,  wody
powierzchniowe  i podziemne,  stan  roślinności,  jest  niewielki  i praktycznie  niezauważalny.  Ze  względu  na  wagę
zagadnienia, jakim jest ochrona powietrza i z uwagi na obowiązujące w Polsce przepisy prawne oraz decyzje wydawane
przez  lokalne  władze  administracyjne,  w Elektrowni  Bełchatów  zostały  rozbudowane  systemy  monitoringu
zanieczyszczeń, składające się z ciągłych pomiarów emisji ze wszystkich bloków energetycznych oraz ciągłe pomiary
stężeń zanieczyszczeń na obszarach chronionych wokół zakładu.

9.9.2 WPŁYW  GOSPODARKI  WODNO-ŚCIEKOWEJ  NA FORMY  OCHRONY  PRZYRODY

Tabela 49 Przewidywane oddziaływanie gospodarki wodno-ściekowej na obszary chronione
L.p. Rodzaj obszaru chronionego Opis oddziaływania

1. Obszary Natura 2000 Brak oddziaływania
2. Parki Narodowe Brak oddziaływania
3. Rezerwaty Brak oddziaływania
4. Parki Krajobrazowe Brak oddziaływania
5. Obszary Chronionego Krajobrazu Brak oddziaływania
6. Zespoły Przyrodniczo-Krajobrazowe Brak oddziaływania
7. Inne obszary chronione Brak oddziaływania

9.9.3 WPŁYW  GOSPODARKI  ODPADAMI  NA  FORMY  OCHRONY  PRZYRODY

Gospodarka odpadami będzie prowadzona w sposób zgodny z wymaganiami ustawy o odpadach,  w sposób chroniący
środowisko wodno – gruntowe. Zakłada się, że odpady, wytwarzane w związku z eksploatacją KRS, będą w pierwszej
kolejności przekazywane do odzysku, a jeżeli będzie to technicznie lub ekonomicznie niemożliwe, będą przekazywane
do unieszkodliwiania  w sposób zgodny z zasadami  ochrony  środowiska.  Ze względu  na  zastosowane  zabezpieczenia,
planowane  przedsięwzięcie  nie  będzie  negatywnie  wpływać  na obszary  chronione  w zakresie  gospodarki  odpadami,
w tym również na obszary NATURA 2000.

9.9.4 WPŁYW  EMISJI  HAŁASU NA OBSZARY  CHRONIONE

Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować negatywnego oddziaływania na obszary podlegające ochronie, w tym
obszary  sieci  Natura  2000.  Nie  przewiduje  się  wystąpienia  negatywnego  oddziaływania  akustycznego  na  siedliska,
gatunki roślin i zwierząt.

9.9.5  WPŁYW  PLANOWANEGO  PRZEDSIĘWZIĘCIA  NA FORMY  OCHRONY  PRZYRODY

W TYM  NA  SPECJALNE  OBSZARY  OCHRONY  SIEDLISK  NATURA 2000

Planowane  przedsięwzięcie  nie  będzie  powodować  negatywnego  oddziaływania  na formy ochrony przyrody,  w tym
na specjalne  obszary  ochrony  siedlisk  NATURA2000.  Nie  przewiduje  się  wystąpienia  negatywnego  oddziaływania
na siedliska, gatunki roślin i zwierząt.
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9.10. OCENA ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH  ZE ZMIAN KLIMATU

9.10.1 WPŁYW NA KLIMAT

Do głównych gazów cieplarnianych zalicza się parę wodną (H2O), dwutlenek węgla (CO2), podtlenek azotu (N2O), metan
(CH4),  ozon (O3),  freony oraz inne gazy. Gazy te mają zdolność do zatrzymywania energii  słonecznej  w atmosferze
ziemskiej. Niektóre z nich są gazami naturalnie występującymi w atmosferze, dzięki którym warunki na Ziemi sprzyjają
rozwojowi życia. Jednak z uwagi na ludzką działalność ich stężenie zaczęło wzrastać, a ponadto do atmosfery zaczęto
emitować gazy naturalnie  w niej  niewystępujące,  które  również  posiadają  właściwości  gazów cieplarnianych.  Od lat
obserwowany  jest  wzrost  średniej  temperatury  powietrza  w jej  najniższych  warstwach.  Warto  jednak  zauważyć,
że największy wkład w globalne ocieplenie ma para wodna, jednak jej stężenie zależne jest głównie od temperatury –
im wyższa  temperatura,  tym większe parowanie  ze zbiorników wodnych,  a więc wyższe stężenie  H2O w atmosferze.
Nie jest możliwe bezpośrednie kontrolowanie emisji pary wodnej. Dwutlenek węgla jest drugim najważniejszym gazem
cieplarnianym. Jego udział jest znacznie mniejszy, niż pary wodnej, jednak stężenie CO2 dużo bardziej związane jest
z działalnością ludzką, a co za tym idzie - istnieje więcej  możliwości ograniczania emisji  tego gazu.  Ponieważ CO2,
jako gaz cieplarniany, ma zdolność do podnoszenia temperatury atmosfery, to im większa jego emisja, tym większemu
podwyższeniu ulega temperatura atmosfery, a to w efekcie powoduje wyższe stężenia pary wodnej w atmosferze, z czego
wynika dalsze podnoszenie temperatury i dalsze parowanie. Znaczna część emitowanego dwutlenku węgla jest jednak
absorbowana przez oceany. Udział CO2 w powietrzu to około 280 ppm, aktualnie poziom ten wynosi 390 ppm. Skutkiem
tego  wzrostu  było  podwyższenie  temperatury  o 1  °C  na  przestrzeni  100-150  lat.  Aktualnie  proponuje  się,  by
ustabilizować stężenie CO2 na poziomie 450 ppm, które według szacunków spowoduje wzrost temperatury o 2°C.

Projektowana KRS może potencjalnie wpływać na klimat głównie poprzez emisję dwutlenku węgla, który jest obecnie
uważany za  najistotniejszy  gaz  cieplarniany.  Sumaryczna  emisja tego gazu  z nowej  instalacji  może wynosić ok.  18
tys.Mg/rok,  podczas,  gdy z  istniejących  jednostek  węglowych,  przewidzianych  do  likwidacji,  emisja ta  wynosi  118
566Mg/rok.  Zatem  potencjalny  wpływ  KRS  na  klimat  będzie  znacząco  niższy  od  istniejących  kotłów  węglowych
elektorciepłowni.

KRS będzie także źródłem emisji tlenków azotu,  których emisja, w przeliczeniu na dwutlenek azotu,  wynosić będzie
około 5,41Mg/rok. Tlenki azotu nie są gazami cieplarnianymi,  jednak zaliczają się do prekursorów ozonu, a ten jest
jednym z gazów cieplarnianych.

Mniejszy  wpływ  na  zmiany  klimatu  ma  SO2,  który  także  będzie  emitowany  z KRS.  Gaz  ten  w atmosferze  ulega
przekształceniu w aerozole, które oddziałują negatywnie na zmiany klimatu np. poprzez wpływ na optykę i żywotność
chmur, a także efekt albedo. Roczna emisja tego gazu będzie wynosiła 3,13Mg.

Powyższe wielkości są wielokrotnie mniejsze od obecnych wielkości emisji z  kotłów weglowych.

Lokalne warunki klimatyczne mogą ulegać zmianom na skutek emisji CO2 do atmosfery. Badania naukowe prowadzone przez
Uniwersytet  Łódzki  wykazują,  że jedynie największe  obiekty  energetycznego  spalania  paliw,  takie,  jak na  przykład
Elektrownia Bełchatów, wpływają na lokalne warunki klimatyczne w wyniku emisji ciepła, pary wodnej i zanieczyszczeń
do powietrza.  Emisje  te  mogą powodować  krótkoterminowe wahania  temperatur  rzędu 0,5ºC.  Konsekwencją  wahań
temperatury mogą być wzrosty sum opadów atmosferycznych od 50 do 200 mm rocznie.

Skala  przedsięwzięcia,  jakim  jest  KRS  jest  mała,  aby  w znaczący  sposób  wpłynąć  na  klimat  globalny.  Instalacje
energetycznego spalania paliw są źródłem emisji CO2, uważanego za główny powód zmian klimatycznych, w przypadku
analizowanej instalacji nie będą to jednak wielkości mogące wpływać na zmianę klimatu.

ZASTOSOWANE ŚRODKI ŁAGODZĄCE ZMIANY KLIMATU

Przedsięwzięcie jest projektowane z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska oraz ma zapewnić jak najmniejsze
oddziaływanie na środowisko również w kwestii emisji gazów cieplarnianych.

FAZA BUDOWY

Emisja gazów cieplarnianych podczas fazy budowy będzie w głównej mierze powodowana pracą silników pojazdów oraz
transportem materiałów i surowców na plac budowy lub z placu budowy do miejsca dalszego zagospodarowania. Prace
budowlane będą prowadzone w sposób ograniczający  emisję zanieczyszczeń  gazowo-pyłowych do powietrza,  a więc
i emisje  gazów  cieplarnianych.  Faza  budowy  będzie  związana  z okresowymi  oddziaływaniami,  które  ustąpią  po
zakończeniu prac budowlanych.
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FAZA EKSPLOATACJI

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia będzie związana z emisją zanieczyszczeń gazowo – pyłowych do powietrza,
w tym gazów cieplarnianych i ich prekursorów (tj.  substancji, które również przyczyniają się do tworzenia się gazów
cieplarnianych, takich jak tlenki azotu NOx, dwutlenek węgla, dwutlenek siarki).

Działania łagodzące w fazie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia, zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 50 Środki łagodzące zmiany klimatu

Rodzaj emisji Środki łagodzące

Emisja bezpośrednia gazów cieplarnianych – spalanie paliwa
Zastosowanie paliwa gazowego – znaczace ograniczenie emisji

gazów cieplarnianych i ich prekursorów w stosunku do
technologii węglowych

Emisja pośrednia gazów cieplarnianych – transport paliwa
oraz innych materiałów i surowców na teren instalacji

Zastosowanie paliwa gazowego – brak konieczności dostarczania
paliwa transportem samochodowym lub kolejowym

Emisja gazów cieplarnianych zarówno podczas fazy budowy, jak i likwidacji instalacji, będzie w głównej mierze spowodowana
pracą silników pojazdów oraz transportem materiałów i surowców na plac budowy lub z placu budowy do miejsca dalszego
zagospodarowania.  Działania  te  będą  prowadzone  w sposób  ograniczający  emisję  zanieczyszczeń  gazowo-pyłowych  do
powietrza, a więc i emisje gazów cieplarnianych. Zapewnione będzie stosowanie sprzętu mechanicznego będącego w dobrym
stanie technicznym, emisja spalin z maszyn budowlanych i samochodów będzie minimalizowana poprzez wyłączanie silników
w trakcie postoju bądź załadunku.

9.10.2 PRZEWIDYWANE  ZMIANY  KLIMATU

Zgodnie z zapisami dokumentu roboczego „Wytyczne dla kierowników projektu: uodpornienie wrażliwych inwestycji
na zmianę klimatu” analiza oddziaływania skutków zmian klimatu na przedsięwzięcie powinna zostać przeprowadzona,
jeśli cykl  życia  inwestycji  jest  dłuższy  niż  20  lat.  W analizie  należy  uwzględnić  skutki  zmian  klimatu,  które  mogą
oddziaływać na przedsięwzięcie, w czasie cyklu jego życia.

Najistotniejszymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatu mogą być:

 stopniowy wzrost temperatury;
 ekstremalny wzrost temperatury;
 stopniowa zmiana opadów;
 ekstremalna zmiana opadów;
 powodzie;
 wilgotność;
 burze.

W celu dokonania oceny narażenia projektu na zagrożenia związane z działaniem czynników klimatycznych w miejscu,
w którym projekt będzie realizowany, należy przyjrzeć się głównym cechom klimatycznym w obszarze projektu.

Źródłem informacji dla poniższej tabeli były „Roczniki statystyczne województwa lubelskiego”.

Tabela 51 Podstawowe dane meteorologiczne dla stacji meteorologicznej w Lublinie

Lata
Średnia temperatura

powietrza w [C]
Roczne sumy odpadów

w [mm/rok]
Średnia prędkość

wiatru w [m/s]
Usłonecznienie

[h]

1971-2000 7,4 572 - -
2001-2010 8,1 614 - -

2010 7,5 751 3,0 1689
2011 8,3 502 3,2 1906
2012 8,1 503 3,2 1786
2013 8,1 650 3,1 1649
2014 9,0 790 2,9 1828
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2015 9,4 532 3,0 2012
2016 8,7 698 2,9 1872
2017 8,0 550 - 1800

Źródło: Roczniki statystyczne województwa lubelskiego 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Dane  za  rok  2017  w zakresie  średnich  temperatur,  opadów  oraz  dane  dotyczące  usłonecznienia  uzyskano  ze  strony  IMIGW
(http://old.imgw.pl).

Na terenie  Polski,  na  przestrzeni  kilkudziesięciu  lat,  średnia  temperatura  powietrza  to  około  7-9C.  Na  większości
obszaru  Polski  obserwuje  się  tendencje  spadkowe  liczby  dni  mroźnych  i bardzo  mroźnych  (dni  z temperaturą
maksymalną dobową ≤0°C i dni z temperaturą maksymalną ≤-10°C, odpowiednio). Na przeważającym obszarze kraju
niewielką  tendencję  wzrostową  wykazuje  długość  okresów  mroźnych.  Zaobserwowano,  że  fale  upałów  (ciągi  dni
z maksymalną temperaturą dobowa powietrza ≥30°C utrzymującą się przez co najmniej 3 dni), najczęściej występują
w południowo-zachodniej  części  Polski  a najrzadziej  –  w rejonie  wybrzeża  i górach,  z najdłuższymi  ciągami  dni
upalnych trwającymi ≥17 dni ( Nowy Sącz, Opole, Racibórz).

Porównując dane średniorocznej temperatury dla miasta Lublina zamieszczone w tabeli, z danymi dotyczącymi terenu
Polski,  można  stwierdzić,  iż  średnia  temperatura  powietrza  na  terenie  Lublina,  na  przestrzeni  przedstawionych  lat
wyniosła +8,2°C i oscylowała wokół górnej granicy wartości dla obszaru Polski.

Analiza danych klimatycznych dla Lublina, wykonana w opracowaniu „Plan adaptacji do zmian klimatu Miasta Lublin
do roku 2030” umożliwiła ocenę ekspozycji obszaru na zmiany klimatu. Na podstawie analizy, w przebiegu wieloletnim
zaobserwowano:

 wzrost liczby dni upalnych (Tmax>30°C) o ok. 3 dni na 10 lat;
 zmniejszenie liczby dni mroźnych (Tmin<-10°C) średnio o około 2 dni na 10 lat;
 tendencję spadkową liczby dni z temperaturą maksymalną poniżej 0,0°C wynoszącą 2 dni na 10 lat;
 nieistotny statystycznie trend malejący liczby dni z przejściem temperatury dobowej przez 0°C.

OPADY

Na  podstawie  obserwacji  z ostatnich  kilkudziesięciu  lat,  na  terenie  Polski,  średnia  suma  opadów  wynosi  około
600 mm/rok. Najwyższe sumy opadów przypadają na miesiące letnie i w tym okresie są 2÷3 – krotnie większe niż zimą.
Porównując  dane  rocznych  opadów  dla  miasta  Lublin  z poprzednich  lat,  zamieszczone  w tabeli  (średnia  620  mm)
z danymi dotyczącymi terenu Polski, można roczną sumę opadów uznać za znaczącą.

W przypadku opadów śniegu, średnia ilość dni z pokrywą śnieżną i występują od listopada do kwietnia.

Na  podstawie  analizy  zawartej  w opracowaniu  „Plan  adaptacji  do  zmian  klimatu  Miasta  Lublin  do  roku  2030”,
w przebiegu wieloletnim liczby dni z pokrywą śnieżną, zaobserwowano nieistotny spadkowy trend liczby dni z pokrywą
śnieżną. W przebiegu rocznym:

 pokrywa śnieżna występowała od października do kwietnia,
 najwięcej takich dni (ok. 18) wystąpiło w lutym i styczniu i tylko w tych miesiącach pokrywa śnieżna notowana

była każdego roku.

POWÓDŹ

W województwie lubelskim najbardziej narażone na występowanie powodzi są następujące typy dolin:
 doliny  rzek  nizinnych  z  ograniczoną  naturalną  retencją  i  szeroką  równiną  zalewową  chronioną  wałami

przeciwpowodziowymi – na Lubelszczyźnie jest to dolina Wisły;
  doliny  rzek  nizinnych  z  ograniczoną  naturalną  retencją  i  umiarkowanie  szeroką  równiną  zalewową  –

na Lubelszczyźnie jest to dolina Bugu, gdzie częściej dochodzi do powodzi roztopowych lub zatorowych;
  doliny  rzek  nizinnych  ze  znaczną  retencją  i  szeroką  (bądź  umiarkowanie  szeroką)  równiną  zalewową  –

na Lubelszczyźnie to: doliny środkowego i dolnego Wieprza, Krzny i Tyśmienicy, a także Włodawki, Uherki
i Tanwi;

 doliny rzek wyżynnych z ograniczoną retencją i wąską równiną zalewową – na Lubelszczyźnie takie są doliny
rzek przepływających przez Wyżynę Lubelską, Wyżynę Wołyńską i Roztocze. Doliny te są wąskie, rzeki mają
wiele odcinków przełomowych. Podłoże charakteryzuje się niską retencją. Wszystko to sprawia, że szczególnie
groźne są tu powodzie wywołane opadami nawalnymi powodującymi gwałtowne wezbrania.
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W dolinie Bugu najbardziej  zagrożone są wschodnie części  gmin: Konstantynów, Janów Podlaski,  Terespol,  Kodeń,
Sławatycze, Hanna, Włodawa,  Wola Uhruska, Dorohusk, Dubienka i Hrubieszów. Tereny te charakteryzują się małą
gęstością zaludnienia, a straty wynikające z powodzi dotykają głównie sektor rolnictwa. W dolinie Wieprza największe
zagrożenie powodziowe występuje w gminach: Izbica, Krasnystaw, Łęczna, Serniki, Lubartów, Firlej, Kock, Jeziorzany,
Ułęż i Ryki.
Ponadto zagrożenie powodziowe wzrasta w dolinach rzecznych, które zostały silnie przekształcone antropogenicznie,
szczególnie w obrębie gęstej zabudowy miejskiej. W takich miejscach uregulowane, zwężone koryto rzeki przyspiesza
spływ  wody,  a  dodatkowo  rzeka  zasilana  jest  ściekami  deszczowymi.  Przykładem  takich  przekształceń  są  doliny
Bystrzycy, Czechówki i Czerniejówki w obrębie Lublina.
Na terenach zagrożonych masowymi ruchami ziemi w przypadku wystąpienia wezbrań wody lub powodzi możliwe jest
uaktywnienia osuwisk. Ponadto wysokie stany wód w rzekach są przyczyną zwiększonej erozji brzegowej. Dotyczy to
szczególnie dużych rzek przepływających przez województwo lubelskie – Wisły i Bugu. W rejonie Braciejowic, Lasu
Dębowego i Machowa koryto Wisły zbliża się do wałów przeciwpowodziowych. Silna erozja brzegowa obserwowana
jest również w rejonie ujścia Plewki do Wisły oraz w gminie Janów Podlaski, na Bugu, gdzie możliwa jest  zmiana
przebiegu rzeki.

Sporządzone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 96 mapy zagrożenia powodziowego wskazują,
że łączna powierzchnia obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi w regionie lubelskim wynosi: 687,78 km 2

(Wisła – 320 km2, Bug – 266,2 km2, Wieprz – 78,3 km2, pozostałe cieki – 23,22 km2). Wyznaczone obszary zagrożone
powodzią  są  bardzo  zróżnicowane  pod  względem  gęstości  zaludnienia  od  kilkunastu  osób  na  1  km2 na  Polesiu
Zachodnim do blisko 100 w dolinie górnego i środkowego Wieprza oraz w dolinie Wisły. W dolinach największych rzek
(Wisły, Bugu i Wieprza) znajdują się również miasta – Puławy, Dęblin oraz zagrożone są miejsca o dużych wartościach
kulturowych - np. Kazimierz Dolny, Jabłeczna, Terespol.

Teren przewidziany pod lokalizację KRS leży poza terenami zgrożonymi powodzią.

PRĘDKOŚĆ WIATRU

Na terenie Polski, średnia roczna prędkość wiatru to około 2,8-3,5 m/s. Porównując średnioroczne dane miasta Lublin
zestawione w tabeli  powyżej,  z danymi dotyczącymi  terenu Polski,  można stwierdzić,  iż  prędkość wiatru nie należy
do wysokich.

Na  podstawie  analizy  wykonanej  w opracowaniu  „Plan  adaptacji  do  zmian  klimatu  Miasta  Lublin  do  roku  2030”,
w przebiegu wieloletnim liczby dni z porywem wiatru ≥17 m/s, zaobserwowano:

 w analizowanym okresie (1981 – 2015) wystąpiło 81 takich dni,
 wartość trendu jest dodatnia i wynosi 0,5 dnia na dziesięć lat.

W przebiegu rocznym najwięcej takich dni wystąpiło

 w marcu i styczniu,
 tylko po jednym dniu zanotowano w lipcu i wrześniu,
 maksymalny poryw wiatru wynoszący24 m/s wystąpił tylko dwa razy.

USŁONECZNIENIE

Roczne zróżnicowanie średnich sum usłonecznienia na obszarze Polski kształtuje się od około 1400 do 1700 godzin
w roku.  Porównując  dane  średnich  sum usłonecznienia  dla  miasta  Lublin  z poprzednich  lat,  zamieszczone  w tabeli
i na mapce, z danymi dotyczącymi terenu Polski, można stwierdzić, iż usłonecznienie przekracza maksymalną wartość
charakterystyczną dla całego kraju.

Analiza  trendu rocznej  liczby  dni  z niedoborem usłonecznienia  wykazuje  statystycznie  na  większości  obszaru  kraju
istotną  tendencję  malejącą.  Spadek  liczby  dni  z niedoborem  dopływu  promieniowania  zaznacza  się  najwyraźniej
w okresie od kwietnia do sierpnia. Także liczba dni całkowicie pozbawionych dopływu promieniowania bezpośredniego
wykazuje na obszarze Polski tendencję malejącą w tym samym okresie. Natomiast roczna liczba dni bardzo słonecznych
wykazuje tendencję rosnącą.

WILGOTNOŚĆ

Średnia wilgotność powietrza w Lublinie dla poszczególnych miesięcy w ostatnich latach przedstawia poniższy wykres:
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Rysunek 7 Średnia wilgotność powietrza w Lublinie dla poszczególnych miesięcy w ostatnich latach
BURZE

Na  podstawie  analizy  wykonanej  w opracowaniu  „Plan  adaptacji  do  zmian  klimatu  Miasta  Lublin  do  roku  2030”,
w przebiegu wieloletnim obserwuje się rosnący trend liczby dni z burzą, wynoszący około dwa dni na dziesięć lat.

W przypadku rocznego przebiegu liczby dni z burzą:

 większość burz (ponad 95%) występuje w okresie od kwietnia do września
 od października do marca burze w Lublinie występowały sporadycznie - łącznie w 26 dniach.
 najczęściej burze pojawiały się od maja do sierpnia z maksimum w lipcu, średnio 4,4 dnia.

Oceny  ekspozycji  projektu  na  zagrożenia  klimatyczne  w przyszłości,  dokonano  w oparciu  o dane  meteorologiczne
z wielolecia 1981–2015, wyniki badań modeli klimatycznych oraz informacje zawarte w opracowaniu „Plan adaptacji
do zmian klimatu Miasta Lublin do roku 2030”. Symulacje w postaci  przestrzennych modeli  obrazują prognozowane
scenariusze  zmian  poszczególnych  czynników  klimatycznych  w okresie  2021÷2050  w odniesieniu  do  wartości
określonych dla okresu referencyjnego (1971÷2000).

Analiza danych meteorologicznych obecnych i przyszłych dla rozpatrywanej lokalizacji oraz charakteru przedsięwzięcia
pozwala stwierdzić że na obszarze Lublina w perspektywie do roku 2050 należy się spodziewać pogłębienia tendencji
zmian omawianych zjawisk klimatycznych zaobserwowanych w przeszłości.

Wyniki modelowania wskazują, że:

 do roku 2050 przewidywane jest zwiększenie liczby dni upalnych oraz natężenia fal upałów. Prognozowany jest
znaczący  wzrost  liczby  dni  gorących  i wydłużenie  trwania  okresów  z maksymalną  temperaturą  dobową
przekraczającą 25°C. Wzrośnie także liczba dni z temperaturą minimalną >20°C (nocy tropikalnych). Dla Polski
południowo-wschodniej, gdzie zlokalizowany jest Lublin, w przypadku lata zdecydowanie większych przyrostów
należy oczekiwać w zakresie temperatur niskich– do 1,0oC. Większy jest wzrost temperatur wysokich i wynosi on
około 2,5oC;

 prognozowana jest tendencja spadkowa niekorzystnych zjawisk związanych z występowaniem niskich temperatur
w okresie zimowym. Liczba dni mroźnych z temperaturą maksymalną poniżej 0°C oraz liczba dni z temperaturą
minimalną poniżej -10°C ulegnie zmniejszeniu. Dla Polski południowo-wschodniej, wzrosty wysokich wartości
temperatury zimowej są bardziej jednorodne dla całego kraju i wynoszą około 1,50C;

 prognozowana  liczba  dni  mroźnych  w ciągu  roku  ulegnie  zmniejszeniu,  w szczególności  zmniejszy  się  ilość
okresów  z mrozem,  trwających  przynajmniej  5  dni.  Prognozowane  jest  również  zmniejszenie  się  liczby  dni
z przejściem  temperatury  przez  0°C.  Dla  Polski  południowo-wschodniej,  gdzie  zlokalizowany  jest  Lublin,
w przypadku zimy zdecydowanie większych przyrostów należy oczekiwać w zakresie temperatur  niskich – do
około2,0oC;
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 prognozowane jest znaczące zmniejszenie się wartości indeksu stopniodni dla temperatury średnio dobowej <17°C
oraz nieznaczne zwiększenie wartości  indeksu stopniodni dla temperatury średnio dobowej >27°C, co oznacza
zmniejszone zapotrzebowanie na energię w miesiącach zimowych i nieco zwiększone w miesiącach letnich;

 prognozowane  jest  zwiększenie  się  liczby  dni  z temperaturą  średniodobową  >10°C,  co  jest  wskaźnikiem
wydłużenia okresu wegetacyjnego;

 przewidywany jest wzrost zarówno liczby dni z opadem, jak i wysokości rocznej sumy opadów atmosferycznych
w perspektywie do roku 2050, na co będzie miała wpływ wysokość opadów, zwłaszcza w chłodnej porze roku.
Dla Lublina, rozkład przestrzenny względnych zmian opadu wskazuje na niewielkie zwiększenie opadu zimowego
o około 2%. W lecie i jesieni oczekiwane jest niewielkie zmniejszenie opadu, opady wiosenne wzrosną o około
8%;

 wzrost opadów intensywnych w horyzoncie do roku 2050 wzrasta, co wyraża się zwiększoną liczbą dni z opadem
≥10 mm i ≥20 mm;

 z  uwagi  na  wzrost  wartości  średnich  temperatur  dla  zimy  i lata,  rejon  Lublina  może  być  narażony  na
występowanie ewentualnych okresów suszy, co powiązane jest z występowaniem gwałtownych burz.
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9.10.3 WPŁYW  ZMIAN  KLIMATU  NA PLANOWANE  PRZEDSIĘWZIĘCIE

Głównym  celem,  w związku  z niepewnością  wystąpienia  w przyszłości  przewidywanych  zmian  klimatycznych,  jest
zdefiniowanie i wdrożenie zmian w projekcie (opcji przystosowawczych), które zapewniają zarówno korzyści w obecnej
sytuacji klimatycznej, jak i w przypadku odporności na szereg potencjalnych przyszłych zmian klimatycznych. Według
zaleceń Komisji Europejskiej zawartych w dokumencie: „Wytyczne dla kierowników projektu: uodpornienie wrażliwych
inwestycji  na  zmianę  klimatu”,  w świetle  niemożliwej  do  zredukowania  wątpliwości  dotyczącej  przyszłych  zmian
klimatycznych,  należy  skupić  się  na  identyfikacji  i wdrażaniu  działań  przystosowawczych,  które  dobrze  działają
w obecnych warunkach, jak i w przypadku ewentualnych przyszłych zmian warunków klimatycznych. Będzie to miało
wpływ na poprawę „zdolności przystosowawczej" projektu rozwojowego, który jest fundamentem odporności na zmiany
klimatu.
Przedsięwzięcie,  z uwagi  na  lokalizację  może  być  narażone  w wieloletniej  perspektywie na  wystąpienie  zjawisk
będących skutkami zmian klimatu. Należą do nich:

 wzrost wartości średnich temperatur,
  wzrost intensywności opadów,
 występowanie  ewentualnych  okresów  suszy,  co  powiązane  jest  z występowaniem  gwałtownych  burz

z porywistym wiatrem.

Na  podstawie  analizy  modeli  oszacowano,  że  wzrost  temperatury  na  przestrzeni  lat  będzie  następował  stopniowo,
i na tyle powoli, że możliwe będzie stopniowe dostosowywanie się do przewidywanych zmian. Szacuje się, że skutki
zmian klimatu będą odczuwalne w wieloletniej perspektywie, dlatego nie należy oczekiwać, że wszystkie analizowane
oddziaływania wystąpią w pierwszych latach funkcjonowania przedsięwzięcia. Ponadto, niektóre z nich mogą wcale nie
wystąpić na terenie, w którym zlokalizowane będzie przedsięwzięcie.
Niemniej na etapie projektowania zastosowane zostaną opcje przystosowawcze, które sprawdzą się zarówno w przypadku
obecnych zmian klimatu, jak i tych prognozowanych w przyszłości, które mogłyby mieć najistotniejsze oddziaływanie na
przedsięwzięcie.

EKSTREMALNE TEMPERATURY

Wprowadzenie na etapie projektowania środków zaradczych w postaci odpowiedniej konstrukcji budynku, zastosowanie
materiałów  odpornych  na  wysokie  temperatury,  materiałów  pochłaniających  lub  odbijających  światło  słoneczne,
zagospodarowania  terenu  (zacienienie),  wyposażenie  budynku  w klimatyzację  (co  wiąże  się  ze  zwiększeniem
zapotrzebowania na energię i wodę) skutecznie chronić będą przed uciążliwościami i skutkami ekstremalnych temperatur.

PORYWISTY WIATR, BURZE

Mając  na  uwadze  ekstremalne  zjawiska  pogodowe w postaci  porywistych  wiatrów  występujących  obecnie  oraz  ich
możliwe  nasilenie  w przyszłości,  instalacja  zostanie  zaprojektowana  w sposób  uwzględniający  wszystkie  możliwe
obciążenia  i oddziaływania  związane  z wiatrem,  zastosowanie  współczynników  bezpieczeństwa,  które  zwiększą
bezpieczeństwo projektowanych obiektów budowlanych. Wymagania w tym zakresie zostały zawarte w następujących
dokumentach:

 normie Eurokod 1 Oddziaływania na konstrukcje Część 1-4 Oddziaływania ogólne Oddziaływania wiatru (norma
PN-EN 1991-1-4, listopad 2008);

 normie PN-EN 1990 z października 2004 Eurokod Podstawy projektowania konstrukcji.

ŚNIEG

Obciążenie  śniegiem  jest  jednym  z podstawowych,  uwzględnianych  w analizie  statycznej  konstrukcji  obiektów
budowlanych. Wymagania w tym zakresie zostały zawarte w następujących dokumentach:

 w normie  PN-EN  1991-1-3  z października  2005  Eurokod  1  Oddziaływania  na  konstrukcje  Część  1-3:
Oddziaływania ogólne;

  normie PN-EN 1990 z października 2004 Eurokod Podstawy projektowania konstrukcji,w g. której wprowadza się
dla obciążeń  śniegiem  konieczność  zastosowania  współczynników  bezpieczeństwa  nawet  do  1,5,  które  mają
zwiększyć bezpieczeństwo projektowanych obiektów budowlanych.
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Zastosowane  w obliczeniach  współczynniki  bezpieczeństwa  mają  na  celu  zwiększenie  stabilności  projektowanych
obiektów budowlanych. Analizowany projekt zostanie zaprojektowany zgodnie ze wskazanymi normami.
W fazie eksploatacji obiektu niezbędne będzie zapobieganie gromadzeniu się śniegu i lodu na dachach, zapobieganie
zamarzaniu wody w rynnach i rurach spustowych i uszkodzeniom tych instalacji, usuwanie śniegu z chodników, placów
i jezdni.

NAWALNE DESZCZE I BURZE

Odprowadzanie  nadmiaru  wody  z dachu  budynku  kotłów stacjonarnych  zapewnione  będzie  przez  wpusty  dachowe,
system rynien i pionów do sieci  kanalizacji  deszczowej.  Wody opadowe z ulic i placów odprowadzane będą do sieci
kanalizacyjnej. Ochronę przed cofnięciem się ścieków z kanalizacji do wnętrza budynku stanowić będą zasuwy burzowe.
Ewentualne zalanie obiektów będzie ograniczone poprzez usytuowanie poziomu ±0,00 budynków powyżej powierzchni
terenu.
Wyładowania  atmosferyczne  stanowią  zagrożenia  mogące  powodować  pożary,  awarie  sieci  przesyłowych,  sieci
trakcyjnych,  co  może prowadzić  do  paraliżu  komunikacyjnego.  Impulsy  elektryczne  mogą powodować  uszkodzenia
urządzeń  elektrycznych.  W związku  z tym,  budynki  wykorzystywane  na  cele  przedsięwzięcia  wyposażone  będą
w instalacje odgromowe zapewniające bezpieczeństwo w przypadku uderzenia pioruna w konstrukcje budynku.
Za  środek  adaptacyjny  należy  uznać  również  zabezpieczenie  finansowania  ewentualnych  remontów,  jakie  zostaną
przeprowadzone  w przyszłości,  w przypadku  uszkodzeń  infrastruktury  wywołanych  silnymi  wyładowaniami
atmosferycznymi.

ZAGROŻENIE POWODZIOWE

Teren, na którym zostanie zlokalizowana KRS, nie jest położony na:

 obszarach  szczególnego  zagrożenia  powodzią,  gdzie  prawdopodobieństwo  wystąpienia  powodzi  jest  średnie
i wynosi raz na 100 lat (1%) lub wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q 10%), ani

 obszarach, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat lub terenach
narażonych na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego, ani

 na których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia ekstremalnego.

OKRESY SUSZY

Susza  –  długotrwały  okres  bez  opadów  atmosferycznych  lub  z nieznacznym  opadem  w stosunku  do  średnich
wieloletnich wartości. Okresowe występowanie susz atmosferycznych i, będących ich następstwem, susz glebowych jest
naturalną cechą klimatu w Polsce. W Polsce susze występują najczęściej wtedy, gdy w okresie wegetacyjnym napływa
bardzo ciepłe i suche powietrze.
Eksploatacja KRS nie będzie się wiązać z bezpośrednim poborem wody z wód powierzchniowych.

9.11. ODDZIAŁYWANIE  NA KRAJOBRAZ

9.11.1. FAZA  BUDOWY

W  trakcie  budowy  KRS  będzie  następowało  stopniowe  przekształcenie  krajobrazu.  Możliwa  będzie   zmiana  linii
horyzontu.  Nowe  obiekty  powstaną  w  centralnej  części  istniejącego  obiektu  przemysłowego,  na  terenie  silnie
zmienionym antropogenicznie, w kierunku przemysłowym.

W istniejącym krajobrazie będą się stopniowo pojawiały bryły nowych obiektów KRS. Walory krajobrazowe terenów nie
ulegną obniżeniu, w dalszym ciągu będzie to teren silnie zmieniony przemysłowo. Po zakończeniu prac budowlanych
obszar zostanie pokryty roślinnością niską i zagospodarowany zgodnie z koncepcją architektoniczną.

9.11.2. FAZA  EKSPLOATACJI

Można powiedzieć, że KRS będzie tworzyć nowe akcenty architektoniczne, kształtujące przestrzeń istniejącego zakładu.
Krajobraz w miejscu pod planowaną KRS nie zmieni się w sposób drastyczny. W dalszym ciągu będzie to krajobraz
o charakterze przemysłowym.
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KRS zostanie zaprojektowana zgodnie z zasadami ładu przestrzennego, obejmującego takie ukształtowanie przestrzeni,
które  stworzy  harmonijną  całość  oraz  będzie  uwzględniało  wszelkie  wymagania  i uwarunkowania  funkcjonalne,
społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne. Dochowanie tych wymagań złagodzi
wpływ planowanego przedsięwzięcia na krajobraz.

Ponadto, w ramach projektu będą spełnione wymagania w zakresie potrzeb kształtowania krajobrazu kulturowego:

 forma  architektoniczna  obiektów nie  będzie  wykraczać  poza  wymagane  technologią  gabaryty,  bez  zbędnych
elementów wysokościowych;

 kolorystyka elewacji obiektów będzie tak zaprojektowana, by nie stanowiły elementu agresywnego w krajobrazie.

W kwestii zjawiska ewentualnego zacienienia mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.
2019 poz. 1065). Najwyższym budynkiem, wchodzącym w skład KRS, będzie budynek kotłów stacjonarnych. Będzie on
miał wysokość ok.15m, natomiast dwa dwuprzewodowe kominy kotłów stacjonarnych będą miały wysokość ok.45m
każdy. Obiekty kotłów mobilnych, w tym kominy, będą niższe od kotłowni stacjonarnej.

Zakładana długość cienia powyższego obiektu, mierzona w dniach równonocy (21 marca i 21 września) nie powinna być
większa od odległości tego obiektu od północnej i zachodniej granicy terenu planowanego przedsięwzięcia.

Ze względu na lokalizację najwyższych obiektów wchodzących w skład instalacji i ich wysokość, nie będzie możliwości
wystąpienia zjawiska zacienienia przez projektowane obiekty.

9.12. ODDZIAŁYWANIE  NA ZDROWIE  I BEZPIECZEŃSTWO LUDZI

9.12.1. FAZA  BUDOWY

Prace budowlane, jakie będą prowadzone na terenie przewidzianym pod zabudowę KRS nie będą miały negatywnego
wpływu  na  okolicznych  mieszkańców,  w tym  zamieszkujących  najbliżej  miejsca  lokalizacji  nowej  instalacji.
Oddziaływanie prowadzonych prac budowlanych będzie ograniczone do terenu inwestycji i terenu dróg dojazdowych.
Prace budowlano-montażowe będą prowadzone w porze dnia. Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy będą stosowali
zasady BHP i wykonywali wszelkie prace budowlane zgodnie z przepisami budowlanymi i ochrony środowiska.

Prace budowlane i montażowe będą prowadzone z uwzględnieniem przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
w tym:

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),

 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j.: Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650),

 Rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  z  dnia  20  września  2001 r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (J.t.:
Dz. U. 2018 poz. 583),

 Rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  z  dnia  30  października  2002  r.  w  sprawie  minimalnych  wymagań
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy
(Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596),

 Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

9.12.2. FAZA  EKSPLOATACJI

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi jest regulowany następującymi aktami prawnymi:

 dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie jakości powietrza
i czystszego powietrza dla Europy;

 dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu,
niklu, rtęci i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu;
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 rozporządzeniem  Ministra  Środowiska  z dnia 24  sierpnia  2012  r.  w sprawie  poziomów  niektórych  substancji
w powietrzu (Dz.U. z dnia 18 września 2012r., poz.1031).

Dopuszczalne  ze  względu  na  ochronę  zdrowia  poziomy  stężeń  zanieczyszczeń  w powietrzu  ludzi  wg  ww.
Rozporządzenia Ministra Środowiska zostały zamieszczone w kolejnych tabelach.

Tabela 52 Poziomy dopuszczalne dla niektórych substancji w powietrzu, zróżnicowane ze względu na ochronę
zdrowia ludzi, termin ich osiągnięcia, oznaczenie numeryczne tych substancji, okresy, dla których uśrednia się

wyniki pomiarów, dopuszczalne częstości przekraczania tych poziomów

Lp.
Nazwa substancji

(numer CAS)a)

Okres uśredniania
wyników
pomiarów

Poziom
dopuszczalny

substancji
w powietrzu

[µg/m3]

Dopuszczalna
częstość

przekraczania
poziomu

dopuszczalnego
w roku

kalendarzowym

Termin osiągnięcia
poziomów

dopuszczalnych

1. benzen (71-43-2) rok kalendarzowy 5c) - 2010

2.
dwutlenek azotu (10102-44-

0)

jedna godzina 200c) 18 razy 2010

rok kalendarzowy 40c) - 2010

3.
dwutlenek siarki 

(7446-09-5)

jedna godzina 350c) 24 razy 2005

24 godziny 125c) 3 razy 2005

4.
ołów f

(7439-92-1)
rok kalendarzowy 0,5c) - 2005

5. pył zawieszony PM2,5g) rok kalendarzowy
25c)j) - 2015

20c)k) - 2020

6. pył zawieszony PM10h)
24 godziny 50c) 35 razy 2005

rok kalendarzowy 40c) - 2005

7.
tlenek węgla 
(630-08-0)

osiem godzin 10 000c)i) - 2005

Objaśnienia:
a) Oznaczenie numeryczne substancji wg Chemical Abstracts Service Registry Number.
b) W przypadku programów ochrony powietrza, o których mowa w art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, częstość
przekraczania odnosi się do poziomu dopuszczalnego wraz z marginesem tolerancji.
c) Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi.
d) Suma dwutlenku azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu.
f) Suma metalu i jego związków w pyle zawieszonym PM10.
g)  Stężenie pyłu o średnicy  aerodynamicznej ziaren do 2,5  μm (PM2,5)  mierzone metodą wagową z separacją frakcji  lub metodami uznanymi za
równorzędne.
h)  Stężenie  pyłu  o średnicy  aerodynamicznej  ziaren  do 10  μm (PM10)  mierzone  metodą wagową z separacją frakcji  lub  metodami  uznanymi  za
równorzędne.
i) Maksymalna średnia ośmiogodzinna, spośród średnich kroczących, obliczanych co godzinę z ośmiu średnich jednogodzinnych w ciągu doby. Każdą
tak obliczoną średnią ośmiogodzinną przypisuje się dobie, w której się ona kończy; pierwszym okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od
godziny 1700 dnia poprzedniego do godziny 100 danego dnia; ostatnim okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1600 do 2400
tego dnia czasu środkowoeuropejskiego CET.
j) Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2015 r. (faza I).
k) Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2020 r. (faza II)
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Tabela 53 Poziomy docelowe dla niektórych substancji w powietrzu, zróżnicowane ze względu na ochronę zdrowia
ludzi, termin ich osiągnięcia, oznaczenie numeryczne tych substancji, okresy, dla których uśrednia się wyniki

pomiarów, dopuszczalne częstości przekraczania tych poziomów

Lp.
Nazwa substancji

(numer CAS)a)

Okres uśredniania
wyników
pomiarów

Poziom docelowy
substancji w powietrzu

Dopuszczalna
częstość

przekraczania
poziomu

dopuszczalnego
w roku

kalendarzowym

Termin osiągnięcia
poziomów

dopuszczalnych

1. arsen (7440-38-2) rok kalendarzowy 6c)ng/m3 - 2013

2.
benzo(a)piren

(50-32-8)
rok kalendarzowy 1c)ng/m3 - 2013

3.
kadm

(7440-43-9)
rok kalendarzowy 5c)ng/m3 - 2013

4.
nikielb)

(7440-02-0)
rok kalendarzowy 20c) ng/m) - 2013

5.
pył zawieszony

PM2,5i) rok kalendarzowy 25c)µg/m3 - 2010

Objaśnienia:

a) Oznaczenie numeryczne substancji wg Chemical Abstracts Service Registry Number.
b) Całkowita zawartość tego pierwiastka w pyle zawieszonym PM10, a dla benzo(a)pirenu całkowitą zawartość benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym
PM10.
c) Poziom docelowy ze względu na ochronę zdrowia ludzi
e) Maksymalna średnia ośmiogodzinna spośród średnich kroczących, obliczanych ze średnich jednogodzinnych w ciągu doby; każdą tak obliczoną
średnią ośmiogodzinną przypisuje się dobie, w której się ona kończy; pierwszym okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 17:00
dnia poprzedniego do godziny 100 danego dnia; ostatnim okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 16:00 do 24:00 tego dnia czasu
środkowoeuropejskiego CET.
f)  Liczba dni  z przekroczeniem poziomu docelowego w roku kalendarzowym uśredniona  w ciągu kolejnych trzech lat;  w przypadku braku danych
pomiarowych z trzech lat dotrzymanie dopuszczalnej częstości przekroczeń sprawdza się na podstawie danych pomiarowych z co najmniej jednego
roku.
g) Wyrażony jako AOT 40, które oznacza sumę różnic pomiędzy stężeniem średnim jednogodzinnym wyrażonym w μg/m3 a wartością 80  μg/m3, dla
każdej  godziny  w ciągu  doby  pomiędzy  godziną  8:00 a 20:00 czasu  środkowoeuropejskiego CET,  dla  której  stężenie  jest  większe  niż  80  μg/m3;
w przypadku  gdy  w serii  pomiarowej  występują  braki,  obliczaną  wartość  AOT  40  należy  pomnożyć  przez  iloraz  liczby  możliwych  terminów
pomiarowych do liczby wykonanych w tym okresie pomiarów.
h) Wartość uśredniona dla kolejnych pięciu lat; w przypadku braku danych pomiarowych z pięciu lat dotrzymanie dopuszczalnej częstości przekroczeń
sprawdza się na podstawie danych pomiarowych z co najmniej trzech lat.
i)  Stężenie  pyłu  o średnicy  aerodynamicznej  ziaren  do 2,5  μm (PM2,5)  mierzone metodą wagową z separacją frakcji  lub metodami uznanymi za
równorzędne.

Zanieczyszczenia  powietrza  (dwutlenek  siarki,  dwutlenek  azotu,  pył  a wraz  z nim  metale  ciężkie,  węglowodory
aromatyczne  i alifatyczne)  mogą  wpływać  na  organizm  ludzki  w sposób  długofalowy.  Człowiek  narażony  jest
na działanie  mieszaniny  tych  związków,  mogących  wywoływać  odległe  skutki  w postaci  chorób  o charakterze
cywilizacyjnym.

Dwutlenek azotu (mający własności utleniające) może oddziaływać drażniąco na drogi oddechowe, wywołując zmiany
w oskrzelach  i pęcherzykach  płuc.  Toksyczne  działanie  dwutlenku  azotu  polega  też  na ograniczaniu  dotleniania
organizmu; obniża on zdolności obronne ustroju na infekcje bakteryjne. NO2 działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe,
jest przyczyną zaburzeń w oddychaniu, powoduje choroby alergiczne, m.in. astmę - szczególnie u dzieci mieszkających
w miastach narażonych na smog.

Dwutlenek siarki  atakuje najczęściej  drogi oddechowe i struny głosowe.  Wdychanie SO2 powoduje skurcze oskrzeli.
Długotrwałe  oddychanie  powietrzem  z zawartością  SO2,  nawet  w niskich  stężeniach,  powoduje  uszkodzenie  dróg
oddechowych,  prowadzące  do  nieżytów  oskrzeli;  częste  przypadki  tego  schorzenia  stwierdzono  w badaniach
epidemiologicznych mieszkańców miast o zanieczyszczonym powietrzu. Dwutlenek siarki, po wniknięciu w ściany dróg
oddechowych,  przenika  do  krwi  i dalej  do  całego  organizmu;  kumuluje  się  w ściankach  tchawicy  i oskrzelach  oraz
w wątrobie,  śledzionie,  mózgu  i węzłach  chłonnych.  Duże  stężenie  SO2 w powietrzu  może  prowadzić  do  zmian
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w rogówce oka.  Natomiast  tlenek węgla,  jako związek  wykazujący  duże powinowactwo do hemoglobiny, zmniejsza
dostępność tlenu do poszczególnych organów, w tym głównie dostępność tlenu do mięśnia sercowego. Pyły paleniskowe
mogą oddziaływać na organizm człowieka w sposób mechaniczny oraz chemiczny. W sposób mechaniczny oddziaływują
cząstki  pyłu  o średnicy  mniejszej  niż  3 mm,  które  są  zatrzymywane  w tkance  łącznej  płuc,  co może  doprowadzić
do niewydolności  układu  krążenia.  Jednocześnie  związki  krzemu,  będące  jednym  ze składników  pyłów,  działają
najbardziej  zwłókniająco  na tkankę  łączną.  Ich zawartość  w popiołach  wynosi  ok. 50%.  Ponadto  z mikroelementów
zawartych w popiołach stwierdzono również możliwość kumulowania się w organizmach arsenu, a mniejszym selenu,
ołowiu i tytanu. Nie stwierdzono natomiast większej kumulacji potasu, manganu, miedzi, wanadu, kadmu, siarki, rtęci
i chromu. Uciążliwości pyłów paleniskowych związane są przede wszystkim z wielkością ich opadu. Według Światowej
Organizacji Zdrowia (WHO, z ang. World Health Organization) szkodliwe oddziaływanie na zdrowie ludzkie ma przede
wszystkim pyłowe zanieczyszczenie powietrza, którego źródłem jest często paliwo spalane w silnikach, fabrykach oraz
pył drogowy. Zanieczyszczenia pyłowe są szacowane w różny sposób, m.in. jako TSP (z ang. Total Suspended Particles),
czyli całkowity pył zawieszony, który zawiera frakcje wszystkich rozmiarów),  PM10, PM2,5 lub BS (czarny smog),
(www.ekoprognoza.pl). 

Wpływ  określonych  zanieczyszczeń,  a tym  bardziej  pojedynczych  związków  chemicznych  na rozwój  różnego  typu
chorób (np. choroby infekcyjne dróg oddechowych, choroby układu krążenia,  choroby alergiczne) jest jednak bardzo
trudny do ustalenia, ponieważ wyniki prowadzonych badań są niejednoznaczne. Wpływ zanieczyszczeń na zdrowie ludzi
zależy bowiem od wielu czynników, takich, jak wiek, indywidualna odporność organizmu, warunki klimatyczne, stężenie
zanieczyszczenia  i czas  oddziaływania  zanieczyszczenia  na  organizm człowieka.  Długość  trwania  życia  jest  jednym
z podstawowych i najczęściej używanych prostych mierników syntetycznych, służących do ogólnej oceny stanu zdrowia
populacji  oraz  rozwoju  społeczno-ekonomicznego.  Widoczne  są  jednak  jego  ograniczenia  wynikające  z faktu,
że nie pokazuje  on,  w jakim zdrowiu  ludzie  przeżywają  swoje  życie.  Z tego  powodu  coraz  częściej  stosowany  jest
miernik  złożony,  jakim jest  długość  trwania  życia  w zdrowiu  (Healthy  Life  Years  –  HLY lub  Disability  Free  Life
Expectancy-  DFLE)  (cały  okres  życia  dzieli  się  na  przeżyty  w zdrowiu  oraz  przy  jego  braku).  Jako  brak  zdrowia
przyjmuje się zazwyczaj ograniczoną sprawność, występowanie określonych chorób przewlekłych, złą samoocenę stanu
zdrowia.

Według definicji podanej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) zdrowie jest pełnym dobrostanem fizycznym,
psychicznym i społecznym, a nie wyłącznie brakiem choroby lub niedomagania. Na zdrowie człowieka wpływa szereg
czynników.  Są  to  zarówno  warunki  społeczno-  ekonomiczne,  stan  środowiska  zewnętrznego  (środowisko  pracy,
zanieczyszczenie pomieszczeń mieszkalnych,  stan skażenia wód, żywności  czy gleby) oraz predyspozycje  osobnicze.
W konsekwencji złożoność tych uwarunkowań stwarza trudności w opracowaniu ocen oddziaływania na zdrowie.

Zagrożenia  zdrowia  człowieka  i jego  dobrego  samopoczucia,  powstające  w środowisku  fizycznym  lub  przez
nie przenoszone, wiążą się z jednej strony z gwałtownym rozwojem przemysłu oraz postępującym procesem urbanizacji,
a z drugiej  strony  z niewłaściwą  w przeszłości  polityką  ekologiczną  i brakiem  troski  o ochronę  środowiska.
Nie uświadamiano  sobie  w pełni  skutków zdrowotnych  związanych  z zanieczyszczeniem środowiska,  bądź  były  one
słabo  rozpoznane.  W wyniku  tego  stan  środowiska  w Polsce  uległ  znacznej  degradacji  i dopiero  w ostatnich  latach
zaznacza  się  spadek  zanieczyszczenia  środowiska  i zmniejszenie  zagrożenia  zdrowia  ludności  wynikającego  z tych
zanieczyszczeń.  Charakterystyka  środowiska  województwa  lubelskiego  pod  względem  występowania  czynników
fizycznych mających wpływ na stan zdrowotny jego mieszkańców, uwzględnia głównie zanieczyszczenia powietrza,
zaopatrzenie ludności w wodę do spożycia oraz infrastrukturę komunalną.

Według najnowszych opracowań dotyczących czynników ryzyka zdrowotnego związanego ze stylem życia w Polsce
można je odnieść również dla mieszkańców województwa lubelskiego. Stały wzrost zachorowalności na tzw. choroby
cywilizacyjne,  coraz  częściej  określane  mianem  przewlekłych,  dotykający  kraje  rozwinięte  powoduje  zwiększenie
zainteresowania  czynnikami  ryzyka  tych  chorób.  Szczególnie  dotyczy  to  tych  czynników  ryzyka,  którym  można
skutecznie przeciwdziałać poprzez działania z obszaru promocji zdrowia, a więc czynników zależnych od prowadzonego
stylu  życia.  Powiązania  między  poszczególnymi  czynnikami  ryzyka  i ich  skutkami  zdrowotnymi  są  często  bardzo
złożone  i trudne  do oszacowania.  Niemniej  wyróżnić  można  kilka  czynników  ryzyka,  których  znaczenie  nie  budzi
wątpliwości, a stosowane metody pomiaru pozwalają na porównanie sytuacji Polski z innymi krajami Unii Europejskiej.
Należą do nich między innymi palenie papierosów, nieprawidłowa dieta, nadmierne spożycie alkoholu, otyłość czy mała
aktywność  fizyczna  oraz  używanie  narkotyków i substancji  zmieniających  świadomość.  Właśnie te  czynniki  według
szacunków WHO były  odpowiedzialne  w Polsce  za ok. 55% zgonów i prawie  40% utraconych  lat  życia  przeżytego
w zdrowiu. Wśród czynników ryzyka nie było wymienione zanieczyszczenie powietrza.

Prognozuje się,  że  planowana KRS, z racji  ograniczonej  do wymaganej  standardami  emisji  zanieczyszczeń  gazowo-
pyłowych do powietrza oraz wielkości stężeń w powietrzu takich zanieczyszczeń jak dwutlenek siarki, dwutlenek azotu,
czy pył zawieszony i metale ciężkie,  nie przyczyni się do pogorszenia stanu zdrowia mieszkańców zamieszkujących
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obszar potencjalnego oddziaływania zakładu. W ramach planowanego przedsięwzięcia zostaną zastosowane rozwiązania
i zabezpieczenia, gwarantujące dotrzymanie obowiązujących norm emisji zanieczyszczeń do środowiska oraz standardów
jakości  środowiska.  Dopuszczalne  ze  względu  na ochronę  zdrowia  ludzi  stężenia  poszczególnych  zanieczyszczeń
w powietrzu nie będą przekraczane w całym okresie eksploatacji KRS.

Obecny,  średnioroczny  poziom stężeń  dwutlenku  azotu  w powietrzu  wynosi  16μg/m3.  Przewidywany  średnioroczny
poziom stężeń  dwutlenku  azotu,  generowany  pracą  KRS  będzie  wynosił  ok.0,5 μg/m3,  co  stanowi  1,25%  stężenia
dopuszczalnego. W związku z tym można stwierdzić, że KRS nie będzie się przyczyniała do pogorszenia stanu
zdrowia mieszkańców zamieszkujących obszar potencjalnego oddziaływania instalacji. Ryzyko wzrostu
zachorowalności  ze  względu  na  zanieczyszczenia  powietrza  dwutlenkiem  azotu  będzie  na  niskim
poziomie.

Obecny  średnioroczny  poziom  stężeń  dwutlenku  siarki  w powietrzu  wynosi  4μg/m3.  Przewidywany  średnioroczny
poziom stężeń dwutlenku siarki,  generowany pracą KRS  będzie wynosił  0,142μg/m3,  co stanowi  ok. 0,75%  stężenia
dopuszczalnego. W związku z tym można stwierdzić, że KRS nie będzie się przyczyniała do pogorszenia stanu
zdrowia mieszkańców zamieszkujących obszar potencjalnego oddziaływania instalacji. Ryzyko wzrostu
zachorowalności  ze  względu  na  zanieczyszczenia  powietrza  dwutlenkiem  siarki  będzie  na  niskim
poziomie.

Pyły  zawieszone  (PM  -  ang.  Particulate  matter),  stanowią  jeden  z czynników  chorobotwórczych.  Osiadają
na ściankach  pęcherzyków  płucnych,  utrudniając  wymianę  gazową,  powodują  podrażnienie  naskórka  i śluzówki,
zapalenie górnych dróg oddechowych oraz wywołują choroby alergiczne, astmę, nowotwory płuc, gardła i  krtani. Nie ma
wyznaczonego  progu  stężenia,  poniżej  którego  negatywne  skutki  zdrowotne  wynikające  z oddziaływania  pyłów  na
zdrowie  ludzi  nie  występują.  Szczególnie  narażone  na  negatywne  działanie  pyłów są  osoby  starsze,  dzieci  i  osoby
z chorym  układem  oddechowym  lub  krwionośnym.  Pyły  pochodzą  ze  źródeł  naturalnych  i antropogenicznych.  Do
naturalnych  należą  aerozole  morskie,  pyły  znad  pustyń,  wybuchy  wulkanów  i pyły  pochodzące  z procesów
biogenicznych. Natomiast źródła antropogeniczne to procesy przemysłowe, rolnicze, spalanie paliw, a także ścieranie się
nawierzchni dróg i opon pojazdów. Ze względu na średnicę aerodynamiczną, rozmiar cząstki, wyróżnia się:

 TSP – całkowity pył zawieszony (Total Suspended Particulates),
 PM10 –  pyły  inhalabilne  o średnicy  aerodynamicznej  ziaren  mniejszej  niż  10  µm,  które  mogą  docierać  do

górnych dróg oddechowych i płuc,
 PM2.5 – pyły respirabilne o średnicy aerodynamicznej ziaren mniejszej niż 2,5 µm, które wnikają głęboko do

płuc i docierają do pęcherzyków płucnych oraz przedostają się do krwiobiegu.

Ze  względu  na  niekorzystny  wpływ  pyłu  PM2,5  na  zdrowie  ludzi  dla  tego  zanieczyszczenia  oprócz  poziomu
dopuszczalnego  i docelowego,  określony  jest  również  pułap  stężenia  ekspozycji,  który  odnosi  się  do  terenów  tła
miejskiego w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców i aglomeracji.

W  rozporządzeniu  Ministra  Środowiska  z dnia  24  sierpnia  2012  r.  w sprawie  poziomów  niektórych  substancji
w powietrzu  dokonano wdrożenia  Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r.
w sprawie jakości  powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz.  UE L 152 z 11.6.2008, str.1) do polskiego
prawa  i określono  między  innymi  poziomy  dopuszczalne  pyłu  PM2,5  ze  względu  na  ochronę  zdrowia  ludzi.
Od 1 stycznia 2020r. poziom ten w odniesieniu od roku kalendarzowego wynosi 20 µg/m3.

Obecny, średnioroczny poziom stężeń pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu w obszarze potencjalnego oddziaływania
KRS  wynosi  20  μg/m3.  Przewidywany  średnioroczny  poziom  stężeń  pyłu  zawieszonego  PM2,5  generowany  pracą
zakładu będzie wynosił 0,021 μg/m3, co stanowi ok.0,1% wartości dopuszczalnej. W związku z tym można stwierdzić, że
KRS  nie będzie  się  przyczyniała  do pogorszenia  stanu  zdrowia  mieszkańców  zamieszkujących  obszar
potencjalnego oddziaływania zakładu. Ryzyko wzrostu zachorowalności ze względu na zanieczyszczenia
powietrza pyłem zawieszonym PM2,5 będzie na niskim poziomie.

Obecny, średnioroczny poziom stężeń pyłu PM10 w powietrzu wynosi 25μg/m3.  Przewidywany średnioroczny poziom
stężeń pyłu zawieszonego PM10 generowany pracą KRS będzie poniżej 10% wartości odniesienia, czyli poniżej 4μg/m3.
W związku  z tym  można  stwierdzić,  że  KRS  nie  będzie  się  przyczyniała do  pogorszenia  stanu  zdrowia
mieszkańców  zamieszkujących  obszar  potencjalnego  oddziaływania  instalacji.  Ryzyko  wzrostu
zachorowalności ze względu na zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 będzie na niskim
poziomie.
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Ponadto, jak wspomniano już wcześniej, przewiduje się, że w dniu oddania KRS do eksploatacji, poziom stężeń pyłu
PM10 i PM2,5 będzie, ze względu na realizowane w ramach programów ochrony powietrza dla aglomeracji lubelskiej
oraz strefy lubelskiej działania w zakresie ograniczenia emisji tych zanieczyszczeń, niższy od obecnego. Stąd generalnie
należy spodziewać się poprawy jakości powietrza w zakresie PM10 i PM2,5.

Obecnie metale ciężkie (kadm, arsen,  ołów, nikiel) w pyle  nie  stanowią źródła zagrożenia dla zdrowia mieszkańców
aglomeracji lubelskiej i strefy lubelskiej. Stężenia ołowiu, niklu, kadmu i arsenu w powietrzu kształtują się na poziomie
pozwalającym  na  kwalifikowanie  stref  województwa  lubelskiego  do  klasy  A – stężenia  substancji  na  terenie  strefy
nie przekraczają  odpowiednio  poziomów dopuszczalnych,  czy  poziomów docelowych.  W  trakcie  eksploatacji  KRS,
opalanej  gazem  ziemnym,  ww.  zanieczyszczenia  nie  będą  uwalniane  do  powietrza.  Zanieczyszczenia  te  są
charakterystyczne  dla  technologii  węglowych.  W związku  z  realizacją  planowanego  przedsięwzięcia  trwale  zostaną
wyłączone z eksploatacji jednostki węglowe zakładu. W związku z tym redukcji ulegną emisje ww. metali ciężkich z
wyłączonych jednostek.

W związku  z eksploatacją  nowej  instalacji  nie  będą  przekraczane,  na  terenach  podlegających  ochronie  akustycznej,
standardy jakości środowiska. Dopuszczalne poziomy hałasu nie będą przekraczane w całym okresie jej eksploatacji.
Ocena wpływu KRS na klimat akustyczny oraz na jakość powietrza zawarta została w odrębnych rozdziałach Raportu.

Z przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko wynika, że zastosowane rozwiązania techniczno- technologiczne
zapewnią dochowanie wymagań w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska:

 wielkości  stężeń  zanieczyszczeń  gazowo  –  pyłowych,  generowane  pracą  KRS,  nie  będą  wyższe
od określonych w przepisach, jako dopuszczalne ze względu na ochronę zdrowia ludzi;

 hałas przenikający  z terenu  nowej  instalacji  w warunkach  normalnej  pracy  instalacji  na  tereny  podlegające
ochronie  akustycznej  nie będzie  przekraczał  wartości  dopuszczalnych  określonych  dla  terenów
podlegających ochronie, zlokalizowanych w obszarze potencjalnego oddziaływania KRS;

 ścieki powstające w trakcie eksploatacji nowej instalacji nie będą odprowadzane bezpośrednio
do wód powierzchniowych.

Zastosowane w ramach KRS rozwiązania będą gwarantowały, że potencjalne uciążliwości  związane z jej eksploatacją
będą ograniczone do granic terenu, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny. Dotrzymywanie standardów jakości
środowiska w zakresie wszystkich jego komponentów nie powinno być traktowane jako uciążliwość dla otaczającego
środowiska. W świetle obowiązujących przepisów, (Art. 144 ustawy – Prawo ochrony środowiska) eksploatacja instalacji
nie  powinna  powodować  przekroczenia  standardów  jakości  środowiska.  Eksploatacja  instalacji  powodująca
wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, emisję hałasu oraz wytwarzanie pól elektromagnetycznych nie powinna,
z zastrzeżeniem ust. 3, powodować przekraczania standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący
instalację  ma  tytuł  prawny.  Eksploatacja  instalacji  będzie  prowadzona  zgodnie  z wymaganiami  przepisów z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obowiązującymi na terenie zakładu instrukcjami ogólnymi i stanowiskowymi. Na
terenie KRS będzie funkcjonował system zarządzania bezpieczeństwem pracy. W związku z tym będą dotrzymywane
wszystkie  wymagania  określone  w normach  i przepisach  prawa.  Firma  zapewni  pracownikom  bezpieczne  i zdrowe
środowisko pracy poprzez realizację między innymi następujących zadań:

 systematyczne analizowanie bezpieczeństwa pracowników;
 szczegółowe  kontrole  z zakresu  bezpieczeństwa  pracy  pracowników  w trakcie  odbiorów  technicznych

remontowanych urządzeń,
 realizację planów poprawy warunków bhp,
 przeglądy warunków higieniczno-sanitarnych z udziałem pracowników służb bhp, ppoż., lekarza medycyny pracy,

a także społecznych inspektorów pracy,
 rozpatrywanie istotnych spraw z zakresu bezpieczeństwa pracowników na posiedzeniach komisji bhp.

Pracownicy zatrudnieni przy eksploatacji KRS zostaną objęci ww. zasadami BHP.
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9.13. ODDZIAŁYWANIE  NA ROLNICTWO

9.13.1. FAZA  BUDOWY  I EKSPLOATACJI

Ze  względu  na  prognozowane  wielkości  stężeń  zanieczyszczeń  gazowo-pyłowych  w powietrzu,  nieprzekraczające
dopuszczalnych, ze względu na ochronę roślin, poziomów, nie należy spodziewać się istotnego wpływu emitowanych
zanieczyszczeń na roślinność uprawową zarówno w fazie budowy, jak i eksploatacji KRS.

9.14. ODDZIAŁYWANIE  NA DOBRA MATERIALNE

9.14.1. FAZA  BUDOWY

Budowa KRS będzie związana z ingerencją w ukształtowanie obszaru, na którym ta nowa instalacja powstanie. Należy
jednak wziąć  pod uwagę,  że  jest  to  teren  od wielu lat  przekształcony antropogenicznie,  przekształcony  w kierunku
przemysłowym i w ten sposób eksploatowany.

9.14.2. FAZA  EKSPLOATACJI

Wszelkie  działania  związane  z  ochroną  środowiska  powodują  zazwyczaj  pośredni  pozytywny  wpływ  na  wartość
zmodernizowanych obiektów, a także na dobra materialne w najbliższym otoczeniu.

Planowana KRS przyczyni się przede wszystkim do znacznego ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowo-pyłowych
do powietrza  z  terenu  elektrociepłowni.  Będzie  to  miało  potencjalnie  wpływ  na  poprawę  stanu  technicznego  dóbr
materialnych zlokalizowanych w obszarze potencjalnego oddziaływania zakładu.

9.15. ODDZIAŁYWANIE  NA ZABYTKI I KRAJOBRAZ KULTUROWY

9.15.1. FAZA  BUDOWY

W  fazie  realizacji  przedsięwzięcia  nie  przewiduje  się  wpływu  na  zabytki  i krajobraz  kulturowy,  zlokalizowane
w obszarze  potencjalnych  oddziaływań  instalacji.  W przypadku,  gdyby  w trakcie  prac  budowlanych  natrafiono  na
znaleziska archeologiczne, wymagany będzie nadzór archeologiczny.  Nadzór archeologiczny  będzie się ograniczał  do
obserwacji  warstw  ziemi  w trakcie  kopania  dołów  fundamentowych.  Zostanie  wówczas  sporządzona  dokumentacja
fotograficzna  i (jeśli  będą  takie  przesłanki)  rysunkowa.  Dokumentacja  będzie  przedstawiona  konserwatorowi.
Konserwator  wyrazi  zgodę  na  dalsze  prowadzenie  prac  budowlanych  albo  zaleci  bardziej  szczegółowe  badania
archeologiczne.

9.15.2. FAZA  EKSPLOATACJI

 W  fazie  eksploatacji  planowana  KRS  nie  będzie  miała  wpływu  na  zabytki  i krajobraz  kulturowy,  zlokalizowane
w obszarze potencjalnego oddziaływania instalacji.

Biorąc  pod  uwagę  charakter  i położenie  planowanego  przedsięwzięcia,  jedynym źródłem  oddziaływania  na  obiekty
zabytkowe  może  być  emisja  zanieczyszczeń  do  powietrza.  Z  przeprowadzonych  obliczeń  rozprzestrzeniania  się
zanieczyszczeń gazowo – pyłowych w powietrzu wynika jednak, że po jej uruchomieniu maksymalne stężenia badanych
zanieczyszczeń nie będą powodowały przekroczeń poziomów odniesienia.

Planowane  przedsięwzięcie,  poprzez  znaczne  ograniczenie  emisji  zanieczyszczeń  gazowo-pyłowych  do  powietrza,
eliminację  powstawania  odpadów  paleniskowych,   nie  będzie  wpływało  niekorzystnie  na  wartości  kulturowe,
występujące w zasięgu jego potencjalnego oddziaływania w kontekście emisji substancji do powietrza.
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9.16. WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE MIĘDZY ELEMENTAMI ŚRODOWISKA

9.16.1. FAZA  BUDOWY

Nie  przewiduje  się  istotnego  wzajemnego  oddziaływania  między  elementami  środowiska  podczas   budowy  nowej
instalacji. Podczas budowy planowanego przedsięwzięcia nie będą występowały zintegrowane problemy środowiskowe.
9.17.2. Faza eksploatacji

Nie przewiduje się istotnego wzajemnego oddziaływania między elementami środowiska w trakcie eksploatacji nowej
instalacji. Podczas eksploatacji KRS nie będą występowały zintegrowane problemy środowiskowe.

9.17. ODDZIAŁYWANIA TRANSGRANICZNE

9.17.1. FAZA  BUDOWY

Prace  budowlane,  jakie  będą  prowadzone,  w związku  z budową  planowanego  przedsięwzięcia,  nie będą  miały,  ze
względu na lokalizację nowej instalacji, transgranicznego zasięgu.

9.17.2. FAZA  EKSPLOATACJI

Planowane przedsięwzięcia mogą podlegać procedurom oceny oddziaływania na środowisko, wynikającym z przepisów
polskich  oraz  ratyfikowanej  przez  Polskę  konwencji  o ocenach  oddziaływania  na środowisko  w kontekście
transgranicznym  (Konwencja  z Espoo).  W przypadku  stwierdzenia  możliwości  wystąpienia  oddziaływania
transgranicznego,  polskie  wymagania  w zakresie  Raportów  z oceny  oddziaływania  na  środowisko  uwzględniają
wymagania  określone  w w/w Konwencji.  W Konwencji  tej  określone  zostały  również  kryteria,  których  wypełnienie
skutkować  powinno  uruchomieniem  procedury  oceny  w kontekście  transgranicznym  (Zał.  nr  III  do Konwencji).  W
Ustawie z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie  środowiska  oraz  o ocenach  oddziaływania  na  środowisko  (Dz.  U.  10291712),  wskazuje  się,  że  w razie
stwierdzenia możliwości  transgranicznego oddziaływania na środowisko pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,  przeprowadza  się  postępowanie  dotyczące  transgranicznego  oddziaływania  na  środowisko.  Dotyczy  to
przedsięwzięć  planowanych.  Wydanie  decyzji  o środowiskowych  uwarunkowaniach  nie  może  mieć  miejsca  przed
zakończeniem  postępowania  dotyczącego  transgranicznego  oddziaływania  na środowisko.  Decyzję  o wszczęciu
procedury postępowania transgranicznego oddziaływania na środowisko podejmuje organ właściwy do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach.

Procedura postępowania transgranicznego jest określona w art. 104 112 ww. Ustawy.

Oddziaływanie na jakość powietrza

Planowane przedsięwzięcie będzie spełniać wymagania dotrzymywania poziomów odniesienia w powietrzu, nie będzie
obiektem uciążliwym pod względem emisji  zanieczyszczeń  do powietrza.  Wielkości  emisji  zanieczyszczeń  gazowo-
pyłowych do powietrza, generowane w trakcie eksploatacji KRS, nie będą powodować przekraczania:

 dopuszczalnych poziomów substancji  w powietrzu,  które  są określone w rozporządzeniu  Ministra  Środowiska
z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1031),

 wartości  odniesienia substancji w powietrzu, które są określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).

Analiza  wpływu  KRS  na  jakość  powietrza  w obszarze  jej  potencjalnego  oddziaływania  została  przeprowadzona
w zakresie czterech substancji, jakie mogą być emitowane z nowej instalacji (SO2, NOx,  pył i CO). Uzyskane wyniki
obliczeń kształtują się na poziomach poniżej wartości dopuszczalnych w obszarze potencjalnego oddziaływania nowej
instalacji. Oznacza to, że wpływ instalacji na jakość powietrza w zakresie tych zanieczyszczeń będzie niewielki.

Wraz  ze  wzrostem odległości  od  emitorów,  stężenia  zanieczyszczeń  w powietrzu  będą  malały  i na  granicy  Państwa
z Ukrainą - w odległości ok. 75 km, będą stanowiły kilka procent poziomów odniesienia.

S t r o n a  179 | 207



 Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: 
„Program Inwestycyjny PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków. Zadanie II –

Budowa kotłów rezerwowo – szczytowych (KRS)”.

W trakcie eksploatacji KRS nie będzie obiektem mającym wpływ na jakość powietrza w kontekście transgranicznym.

Hałas

Hałas  jest  uciążliwością  o zasięgu  lokalnym.  Oddziaływanie  hałasu  w fazie  eksploatacji  nowej  instalacji  na  tereny
sąsiadujące będzie ograniczone do kilkuset metrów, zatem nie będzie to uciążliwość mająca transgraniczny zasięg.

Powierzchnia ziemi

Odpady,  jakie  będą  powstawać  w trakcie  eksploatacji  KRS  nie  będą  stanowiły  uciążliwości  o charakterze
transgranicznym. Sposób ich zagospodarowania ogranicza zasięg oddziaływania do miejsca magazynowania na terenie,
do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny.

Wody powierzchniowe i podziemne

W aspekcie  całościowym  wpływu  instalacji  na  środowisko,  gospodarka  wodno-ściekowa  nie  będzie  powodować
oddziaływania transgranicznego.

Oddziaływanie w wyniku poważnej awarii przemysłowej

Zastosowany  system  zabezpieczeń  poszczególnych  prac  pozwoli  na  ograniczenie  skutków  ewentualnej  awarii  do
minimum, a zasięg jej  oddziaływania do terenu zakładu.  Na terenie KRS będą obowiązywać szczegółowe instrukcje
urządzeń i obiektów, których ścisłe przestrzeganie zapewni ich bezawaryjną pracę, a co za tym idzie zmniejszy ryzyko
powstania awarii  stwarzającej  zagrożenie  dla środowiska.  Teren  instalacji  będzie tak przygotowany,  by w momencie
wystąpienia  awarii  służby  ratownicze  nie  miały  problemu  z dotarciem  do  miejsca  awarii.  Ewentualny  przypadek
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej nie będzie miał charakteru oddziaływania transgranicznego.

Generalnie  należy stwierdzić,  że w trakcie  eksploatacji  KRS nie będzie obiektem mającym wpływ na
jakość  środowiska  w  kontekście  transgranicznym,  przede  wszystkim  ze  względu  na  odległość  od
najbliższej  granicy  państwa  oraz  ze  względu  na  niewielkie  oddziaływanie  nowej  instalacji  na  jego
poszczególen elementy. 
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10.  OPIS  PRZEWIDYWANYCH  DZIAŁAŃ  MAJĄCYCH  NA  CELU
ZAPOBIEGANIE,  OGRANICZANIE  LUB  KOMPENSACJĘ
PRZYRODNICZĄ  NEGATYWNYCH  ODDZIAŁYWAŃ  NA
ŚRODOWISKO

10.1 FAZA BUDOWY

Wpływ planowanego na terenie ECL przedsięwzięcia na środowisko wiąże się również z okresem budowy. Planowane
prace  budowlano-montażowe  będą  należycie  wykonywane  i zabezpieczane,  nie  powodując  zagrożenia  dla  wód
powierzchniowych,  gruntowych  i podziemnych.  Planowane  przedsięwzięcie  nie  koliduje  z istniejącą  zabudową
mieszkaniową, nie wymuszając tym samym konieczności przeprowadzenia wysiedleń i wywłaszczeń oraz nie przebiega
przez formy ochrony przyrody.

W celu ograniczenia potencjalnego negatywnego wpływu fazy budowy analizowanego przedsięwzięcia na środowisko
zostaną podjęte następujące działania:

w zakresie ochrony powietrza:
 emisja  spalin  z maszyn  budowlanych  i samochodów  będzie  minimalizowana  poprzez  wyłączanie  silników

w trakcie postoju bądź załadunku,
 stosowany będzie sprzęt sprawny technicznie,
 drogi dojazdowe będą utrzymywane w stanie ograniczającym pylenie,
 koła pojazdów będą oczyszczane przed wyjazdem z placu budowy,
 materiały sypkie będą transportowane pojazdami wyposażonymi w plandeki,
 materiały sypkie, magazynowane na terenie budowy, będą osłaniane,
 zraszanie potencjalnych miejsc wtórnego pylenia w okresie suchej i wietrznej pogody,
 właściwa organizacja  dostaw materiałów budowlanych,  w celu  zapewnienia  efektywnych  dojazdów na  tereny

budowy i ograniczenia utrudnień w ruchu drogowym,
 systematyczne sprzątanie terenu budowy podczas prac ziemnych.

w zakresie ochrony środowiska gruntowo – wodnego:
 plac budowy i jego zaplecze  oraz  drogi  techniczne  zostaną  zorganizowane  w sposób zapewniający  oszczędne

korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni,
 bazy  materiałowo  -  sprzętowe  i miejsca  magazynowania  odpadów  zostaną  zlokalizowane  na  terenach

utwardzonych  i zabezpieczonych  przed  możliwością  przedostania  się  szkodliwych  substancji  do środowiska
wodno - gruntowego,

 stosowanie  sprawnego  sprzętu  mechanicznego  w celu  zapobiegania  wyciekom  paliw  oraz  płynów
eksploatacyjnych,

 teren  prac  budowlanych  zostanie  wyposażony  w środki  techniczne  i chemiczne  do  usuwania  lub neutralizacji
ewentualnych awaryjnych wycieków substancji ropopochodnych,

 dla  zapewnienia  prawidłowej  gospodarki  ściekami  o charakterze  bytowym  zorganizowane  zostanie  zaplecze
socjalno  – sanitarne  dla  pracowników wykonujących  roboty  np.  poprzez  zastosowanie  przenośnych  urządzeń
sanitarnych regularnie opróżnianych przez specjalistyczną firmę,

 po  zakończeniu  robót  budowlano  -  montażowych  projektowanych  obiektów,  zostaną  wykonane  roboty
niwelacyjne,  polegające na plantowaniu,  humusowaniu i obsianiu trawą poszczególnych,  naruszonych podczas
realizacji fragmentów terenu,

 miejsca gromadzenia surowców i odpadów, parking, zbiorniki na oleje posiadać będą odpowiednie zabezpieczenia
podłoża przed możliwością zanieczyszczenia gruntu.
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w zakresie gospodarki odpadami:
 powstające  w czasie  realizacji  prac  budowlanych  odpady  będą  gromadzone  w sposób  selektywny,

niedopuszczający w szczególności do zmieszania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,
 odpady magazynowane będą w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem środowiska,  w wydzielonych

miejscach odpowiednio przystosowanych dla danego typu odpadu, posiadających utwardzone szczelne podłoże,
 po  zakończeniu  prac  teren  objęty  pracami  budowlanymi  zostanie  uporządkowany,  a wszystkie  wytworzone

w procesie  budowlanym  odpady  przekazane  firmom  specjalistycznym  posiadającym  stosowne  zezwolenia
w zakresie gospodarki odpadami.

w zakresie ochrony przed hałasem:
 wykorzystanie sprzętu budowlanego w dobrym stanie technicznym,
 wyłączanie silników maszyn i samochodów w trakcie postoju i załadunku,
 prace budowlane z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu budowlanego, powodujące emisję hałasu do środowiska,

realizowane będą tylko w godzinach dziennych,
 baza sprzętowo-maszynowa będzie zlokalizowana na terenie placu budowy w takim miejscu i w takiej odległości

od zabudowy mieszkaniowej,  aby  zapewnić  dotrzymanie  standardów akustycznych  na terenach  podlegających
ochronie akustycznej,

 maszyny  i urządzenia  wykorzystywane  podczas  prac  budowlanych  będą  spełniać  wymagania  akustyczne
określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla
urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. nr 263, poz. 2202
z późniejszymi zmianami), a dotyczące maszyn i urządzeń pracujących na zewnątrz,

 zapobieganie  i ograniczanie  zagrożenia  emisją  hałasu  w trakcie  budowy  (prace  ziemne  i transport)  będzie
realizowane  w miejscach  największego  zbliżenia  terenu  budowy  i dróg  transportu  do terenów  chronionych
(zabudowa mieszkaniowa).

w zakresie ochrony przyrody:
1. eliminacja lub minimalizacja najbardziej uciążliwych  procesów i prac,
2. stosowanie pojazdów oraz maszyn o niskich mocach akustycznych,
3. dbałość o drożność systemów odprowadzających zanieczyszczone wody opadowe spływające z utwardzonych,

szczelnych nawierzchni,
4. stosowanie ażurowych ogrodzeń umożliwiających swobodną wędrówkę zwierząt,
5. zachowanie odpowiedniej ilości terenów zielonych – poprawa warunków aerosanitarnych,
6. odpowiednie zagospodarowanie humusu: warstwa humusu zdjęta podczas prac ziemnych będzie składowana

w jednym miejscu i w miarę możliwości powtórnie wykorzystana po zakończeniu realizacji inwestycji,
7. utrzymanie retencji  glebowej  i właściwych stosunków wodnych: do pokrycia terenu placów oraz  parkingów

zamiast nieprzepuszczalnych powierzchni asfaltowych stosowane będą np. ekorastry.

10.2 FAZA EKSPLOATACJI

Możliwe  do  wystąpienia  rodzaje  oddziaływania  KRS  na  otaczające  środowisko  będą  minimalizowane  poprzez
zastosowanie działań i projektowych rozwiązań technicznych, technologicznych i lokalizacyjnych.

Poniżej  zostały  opisane  rozwiązania,  jakie  zostaną  zastosowane  w celu  minimalizacji  oddziaływań  ww.  instalacji
na poszczególne komponenty środowiska w trakcie jej eksploatacji.

10.2.1 OCHRONA  POWIETRZA

W  zakresie  redukcji  emisji  zanieczyszczeń  gazowo-pyłowych  do  powietrza  nie  będzie  wymagana  zabudowa
dodatkowych  instalacji  chroniących  środowisko.  Zastosowanie  gazu  ziemnego,  jako  paliwa  do  produkcji  ciepła  na
potrzeby  odbiorców  zewnętrznych  w  tzw.  szczycie  grzewczym,  jest  samo  w  sobie  działaniem  proekologicznym,
zapewniającym  dotrzymywanie  wymagań  emisyjnych,  wynikających  z  konkluzji  BAT.  Olej  opałowy  lekki  będzie
stosowany jedynie w stanach awaryjnych.
Gaz ziemny jest paliwem bezpyłowym, o ograniczonej, w stosunku do węgla, zawartości siarki czy azotu.
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Zastosowanie w kotłach gazowych spalinowego wymiennika ciepła, czyli tzw. ekonomizera, w związku z podniesieniem
efektywności  energetycznej  kotła,  będzie  działaniem  ograniczającym  emisję  zanieczyszczeń  gazowo-pyłowych
do powietrza oraz CO2, podstawowego gazu cieplarnianego.
Olej opałowy lekki będzie stosowany jedynie w stanach awaryjnych, przemijających, krótkotrwałych.

10.2.2 OCHRONA  WÓD  POWIERZCHNIOWYCH

Sieć kanalizacji deszczowej służyć będzie do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z dachów projektowanych
obiektów oraz dróg, parkingów i placów, które powstaną w ramach planowanego przedsięwzięcia.  Projektowana sieć
kanalizacyjna podłączona zostanie do istniejącej na terenie zakładu, zakładowej sieci kanalizacji deszczowej.

Ścieki,  w których  mogą  wystąpić  zanieczyszczenia  olejowe,  przed  włączeniem  ich  do  sieci  kanalizacyjnej,  będą
podczyszczane  w separatorach  koalescencyjnych,  które  służą  do  redukcji  stężenia  zanieczyszczeń  w  ściekach.
Kanalizacja  będzie  wyposażona  w  układy  wstępnego  oczyszczania  wód  opadowych  z  osadów  i  substancji
ropopochodnych, jeśli będzie taka potrzeba (np. dla odprowadzania ścieków z dróg i parkingów).

10.2.3 OCHRONA  WÓD  PODZIEMNYCH

Wszystkie ścieki powstające na terenie KRS będą ujmowane w szczelny system kanalizacji rozdzielczej.

W  celu  ochrony  środowiska  gruntowo-wodnego  dodatkowo  zostaną  zabudowane  urządzenia  podczyszczające
i zabezpieczające:

 osadniki oczyszczające ścieki przy pomocy sedymentacji zawiesin,
 odolejacze (separatory  oleju)  -  woda w separatorze będzie oddzielana od oleju i odprowadzana do kanalizacji,

natomiast olej nagromadzony w komorze separatora będzie okresowo zbierany w beczkach (zostaną zabudowane
przede wszystkim przy obiektach gospodarki olejowej).

W  celu  eliminacji  zagrożeń  dla  środowiska  gruntowo  –  wodnego  zostaną  przygotowane  utwardzone  miejsca
magazynowania oraz wydzielone sektory magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów.

10.2.4 OCHRONA  POWIERZCHNI  ZIEMI

W zakresie  gospodarki  odpadami  realizowana  będzie  zasada  ograniczania  ilości  odpadów  i ich  negatywnego
oddziaływania na środowisko poprzez prowadzenie następujących działań organizacyjnych:

 prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami,
 kontrolowanie ilości wytwarzanych odpadów, poprzez prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów,
 prowadzenie racjonalnej gospodarki środkami używanymi przez pracowników,
 prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów,
 przekazywanie odpadów specjalistycznym firmom celem unieszkodliwienia lub poddania procesowi recyclingu.

Zgodnie z wymaganiami przepisów ochrony środowiska, jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne użytkujące grunty,
są obowiązane zapewnić ochronę gleby przed erozją, niszczeniem mechanicznym oraz zanieczyszczeniem substancjami
szkodliwymi.

Szczegółowe zasady ochrony powierzchni ziemi określa Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2017 r. poz. 519 t.j. z późn. zm.) Dział IV „Ochrona powierzchni ziemi”. Ochrona powierzchni ziemi polega
na:

 racjonalnym gospodarowaniu;
 zachowaniu funkcji środowiskowych, gospodarczych, społecznych i kulturowych;
 zapobieganiu zanieczyszczeniu substancjami powodującymi ryzyko oraz na remediacji;
 zachowaniu jak najlepszego stanu gleby;
 minimalizacji stopnia i łagodzeniu skutków zasklepienia gleby;
 zapobieganiu ruchom masowym ziemi i ich skutkom;
 przeciwdziałaniu niekorzystnym zmianom naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi.

W ECL stosowane są następujące metody ochrony powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniem:
 zapobieganie powstawaniu odpadów lub minimalizacja ich powstawania;
 prawidłowa eksploatacja maszyn i urządzeń;
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 właściwy sposób magazynowania odpadów na terenie zakładu;
 przekazywanie odpadów podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia.

W  stosunku  do  planowanego  przedsięwzięcia  będą  stosowane  te  same  zasady  przeciwdziałania  zanieczyszczeniu
powierzchni ziemi.

10.2.5 OCHRONA  PRZED  HAŁASEM

Rozwiązania  techniczno  –  technologiczne,  zaproponowane  w  ramach  planowanego  przedsięwzięcia,  nie  będą
powodowały pogorszenia  klimatu akustycznego na terenach  podlegających  ochronie  akustycznej,  zlokalizowanych  w
obszarze potencjalnego oddziaływania ECL. Nowe urządzenia – potencjalne źródła hałasu, będą spełniać wymagania
w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Dostawcy nowych urządzeń na etapie oferty
będą zobowiązani do spełniania wymagań akustycznych. tzn.: uśredniony poziom dźwięku A na powierzchni pomiarowej
w odległości  1  m od nowych urządzeń  – źródeł  hałasu,   zmierzony podczas  normalnej  pracy,  nie może przekraczać
85 dB/8h poziomu ekspozycji.

Planowane przedsięwzięcie będzie spełniało wymagania BAT (najlepszej dostępnej techniki) w zakresie ochrony przed
hałasem:

 w przypadku, gdy będzie to niezbędne, stosowane będą osłony akustyczne urządzeń wirujących, izolacje;
 stosowane  będą  odpowiednie  fundamenty,  podparcia,  elastyczne  podpory,  odpowiednie  połączenia  między

urządzeniami zmniejszające wibracje;
 będą stosowane przegrody budowlane o wysokiej tłumienności hałasu.

Zostaną  zabudowane  tłumiki  hałasu.  Tłumik,  zabudowany  w  pozycji  poziomej,  będzie  zlokalizowany  na  każdym
przewodzie  spalinowym  kotłów  pomiędzy  ścianą  budynku  kotłowni  a  kominem.  Tłumik  będzie  tłumił  hałas
spowodowany przepływem spalin w przewodzie na poziomie – 21 dB(A).

Parametry  akustyczne  projektowanych,  kubaturowych  i wszechkierunkowych  źródeł  hałasu,  zamieszczone  zostały
w załącznikach do Raportu, w postaci wydruku z programu komputerowego, zawierającego wszystkie znaczące źródła
hałasu i określający wymagany maksymalny poziom mocy akustycznej poszczególnego źródła hałasu oraz minimalną
izolacyjność akustyczną źródeł kubaturowych. Parametry te zostały przyjęte w oparciu o doświadczenia eksploatacyjne
analogicznych  urządzeń  w innych  obiektach  tego  typu,  o zbliżonych  parametrach  technicznych  i technologicznych.
Przyjęte  wielkości,  jak  potwierdziły  wyniki  obliczeń  propagacji  hałasu  w środowisku,  będą  gwarantowały
nieprzekraczanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku zarówno w porze dnia, jak i nocy. Będą one stanowić
wytyczne dla potencjalnych dostawców poszczególnych obiektów, instalacji i urządzeń.

10.2.6 OCHRONA PRZYRODY

Opisane  powyżej  rozwiązania  generalnie  będą  minimalizować  wpływ  planowanego  przedsięwzięcia  na  otaczające
środowisko. KRS będzie zlokalizowana w centralnej części zakładu, pomiędzy istniejącym Budynkiem Głównym BGP
a Chłodniami Wentylatorowymi. ECL jest zlokalizowana w centrum dużego miasta, z dala od form ochrony przyrody.
W związku z tym nie przewiduje się specjalnych działań, oprócz opisanych powyżej, mających na celu ograniczenie
potencjalnego negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na otaczającą przyrodę.

10.2.7 KOMPENSACJA  PRZYRODNICZA

Kompensacja przyrodnicza to zespół działań prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej  na danym
terenie  i wyrównania  szkód  dokonanych  w środowisku  przez  realizację  przedsięwzięcia.  Szkodą  w środowisku  jest
negatywna mierzalna zmiana stanu lub funkcji elementów przyrodniczych, oceniana w stosunku do stanu początkowego,
która  została  spowodowana  bezpośrednio  lub  pośrednio  przez  działalność  prowadzoną  przez  podmiot  korzystający
ze środowiska.
W  związku  z wykazanym  w Raporcie  generalnym  brakiem  negatywnego  wpływu  planowanego  przedsięwzięcia
na otaczające  środowisko  przy  zastosowaniu  działań  minimalizujących  oraz  spełnieniem  wymogów  prawnych
dotyczących emisji  substancji  i  energii  do otaczającego środowiska,  nie będzie zachodziła  potrzeba  określania  form
i realizacji przedsięwzięć kompensujących.
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W  związku  z  realizacją  planowanego  przedsięwzięcia  nastąpi  znacząca  redukcja  emisji  zanieczyszczeń  gazowo-
pyłowych do powietrza, w tym emisji  pyłu PM10 oraz benzo(a)pirenu.  Przewidywane wielkości tej redukcji zostały
przedstawione w rozdziale 3 Raportu.
Ponadto, w związku z planowaną likwidacją wszystkich kotłów  węglowych, nastąpi całkowita redukcja wytwarzanych
w zakładzie odpadów paleniskowych.
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11.WSKAZANIE  KONIECZNOŚCI  USTANOWIENIA  OBSZARU
OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA

Zgodnie z art.  135 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (J.  t.:  Dz. U. z 2018 r.,  poz. 799,
z późniejszymi zmianami):

Art. 135.  1. Jeżeli z przeglądu ekologicznego albo z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaganej
przepisami  ustawy  z dnia  3  października  2008  r.  o udostępnianiu  informacji  o środowisku  i jego  ochronie,  udziale
społeczeństwa  w ochronie  środowiska  oraz  o ocenach  oddziaływania  na  środowisko,  albo  z analizy  porealizacyjnej
wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być
dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu, to dla:

 oczyszczalni ścieków,
  składowiska odpadów komunalnych,
  kompostowni,
  trasy komunikacyjnej,
  lotniska,
  linii i stacji elektroenergetycznej,
  obiektów sieci gazowej oraz instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i radiolokacyjnej

 tworzy się obszar ograniczonego użytkowania.

Nowe  instalacje  energetycznego  spalania  paliw  nie  podlegają  przepisom  o tworzeniu  obszaru  ograniczonego
użytkowania.

Planowana  do  zabudowy  na  terenie  ECL  instalacja  w  postaci  KRS,  zostanie  tak  zaprojektowana,  aby  w żadnym
elemencie wpływu na środowisko nie powodować przekroczenia standardów jakości środowiska.

S t r o n a  186 | 207



 Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: 
„Program Inwestycyjny PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków. Zadanie II –

Budowa kotłówKotłowni  rezerwowo – szczytowychej (KRS)”.

12.OPIS  PRZEWIDYWANYCH  ZNACZĄCYCH  ODDZIAŁYWAŃ
PLANOWANEGO  PRZEDSIĘWZIĘCIA  NA  ŚRODOWISKO,
OBEJMUJĄCY  BEZPOŚREDNIE  I POŚREDNIE,  WTÓRNE,
SKUMULOWANE,  KRÓTKO-,  ŚREDNIO-,  DŁUGOTERMINOWE,
STAŁE I CHWILOWE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Zanieczyszczenie  powietrza  jest  jedną  z najważniejszych  uciążliwości  dla środowiska,  gdyż  wpływa  nie  tylko
na atmosferę,  ale pośrednio na wszystkie elementy ekosystemu: ludzi, zwierzęta,  rośliny, wodę i glebę. Bezpośrednie
oddziaływanie zanieczyszczenia powietrza na glebę ujawnia się wówczas, gdy stężenia zanieczyszczeń są dostatecznie
wysokie,  a wśród  składników gleby  występują  związki  aktywne  biochemicznie  i fizykochemiczne.  W zależności  od
rodzaju gleby oddziaływanie bezpośrednie może w niej wywołać skutki negatywne, pozytywne lub okresowo pozytywne
z przejściem do negatywnych. Oddziaływanie pośrednie jest związane z wpływem zanieczyszczeń powietrza na funkcję
jednego  czynnika  lub  zespołu  czynników  procesu  glebotwórczego.  Polega  ono  np.  na  uszkadzającym  wpływie
zanieczyszczeń  gazowych  na  aparat  asymilacyjny  roślin.  Negatywne  skutki  oddziaływania  pośredniego  mogą  być
przenoszone na glebę dopiero po długim czasie. Tlenki azotu wraz z dwutlenkiem siarki opadające na ziemię w postaci
kwaśnego deszczu powodują zakwaszenie gleby. Zakwaszenie gleby powoduje ograniczenie rozwoju mikroorganizmów
glebowych i stwarza niekorzystne warunki do poboru przez rośliny substancji mineralnych niezbędnych do ich wzrostu
i rozwoju. Kwas siarkowy wpływa również na proces rozpuszczania niektórych rozpuszczalnych substancji mineralnych
uwalniając  tym samym do gleby  substancje  toksyczne,  takie  jak:  siarczki,  nadmiar  manganu,  żelaza  i glinu.  Suche
i mokre strumienie związków siarki powodują nie tylko postępujące zakwaszenie gleb, ale także wód powierzchniowych,
powodują  również  korozję  konstrukcji  stalowych,  budynków,  większy  stopień  zużycia  maszyn  itd.  Gazowe
zanieczyszczenia powietrza (SO2, NO2) oddziałują w procesie długofalowym niekorzystnie na środowisko przyrodnicze.
Czynnikiem  decydującym  o narażeniu  np.  roślin  na  ich  działanie  jest  wysokość  stężeń  zanieczyszczeń  oraz  czas
ekspozycji.  Według  danych  literaturowych  przy  średnich  stężeniach  SO2 0,03  ÷  0,32 mg/m3 występują  zauważalne
niekorzystne  zmiany  u  roślin  (uszkodzenie  liści,  zahamowanie  wzrostu  czy  obniżenie  plonowania)  a uszkodzenia
chroniczne wystąpić mogą przy długotrwałym oddziaływaniu stężeń NO2 rzędu 0,14 mg/m3.

W całym okresie eksploatacji KRS będą wprowadzane do środowiska substancje i energia. Będzie występowało także ciągłe
zapotrzebowanie na surowce naturalne (gaz ziemny, woda),  co wiązać się będzie ze zubożeniem zasobów tych surowców
w środowisku.

Wprowadzane substancji i energii będzie miało charakter bezpośredni i długotrwały (przez cały okres funkcjonowania instalacji).
Jednak w związku z zastosowaniem proekologicznej technologii ochronnej, zgodnej z wymaganiami BAT, emisja ta nie będzie
powodowała  w dłuższym  okresie  czasu  negatywnych  skutków  dla  środowiska  w postaci  kumulowania  się  związków
toksycznych.  Nie  będą  występowały  zagrożenia  dla  powierzchni  ziemi,  gdyż nie  będą  powstawały  odpady paleniskowe.
Przewiduje  się  całkowite  zagospodarowywanie  odpadów,  jakie  będą  powstawały  w procesie  produkcyjnym.  W zakresie
właściwego sposobu gospodarowania ściekami i ich wpływu na wody powierzchniowe stwierdza się, iż zastosowane w ramach
nowego przedsięwzięcia rozwiązania zapewnią ochronę wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem.

Oddziaływanie KRS na klimat akustyczny terenów, zlokalizowanych wokół działki zakładu i podlegających ochronie
akustycznej, będzie miało charakter bezpośredni i długotrwały (przez cały okres eksploatacji instalacji). Nie będzie to
oddziaływanie ponadnormatywne. W wyniku zastosowanych rozwiązań ograniczających emisję hałasu do środowiska,
dotrzymywane będą standardy jakości środowiska.

Poniżej,  w kolejnej  tabeli,  zostało przedstawione syntetyczne zestawienie spodziewanych oddziaływań na środowisko
KRS.
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Tabela 54 Przewidywane oddziaływanie KRS na środowisko
Element

środowiska
Rodzaj oddziaływania

Bezpośrednie Pośrednie Skumulowane Wtórne Krótkoterminowe Długoterminowe

Powietrze
w całym okresie

eksploatacji 
instalacji 

brak oddziaływania

wraz z istniejącym tłem
zanieczyszczeń inwestycja

nie będzie powodowała
przekroczeń standardów

jakości powietrza
ustanowionych ze względu
na ochronę zdrowia ludzi

i ochronę roślin.
 

brak oddziaływania
oddziaływanie w fazie

budowy instalacji
w całym okresie eksploatacji

instalacji  

Klimat akustyczny
w całym okresie

eksploatacji
instalacji  

brak oddziaływania

Skumulowane
oddziaływanie w kontekście

emisji hałasu
przemysłowego nie będzie

powodowało istotnej zmiany
w istniejącym klimacie

akustycznym wokół
instalacji

brak oddziaływania
oddziaływanie w fazie

budowy instalacji  
w całym okresie eksploatacji

instalacji  

Wody
powierzchniowe

brak oddziaływania brak oddziaływania
oddziaływanie w fazie

budowy instalacji  
w całym okresie eksploatacji

instalacji 

Wody podziemne brak oddziaływania
oddziaływanie

na etapie budowy
instalacji 

brak oddziaływania brak oddziaływania
oddziaływanie na etapie

budowy instalacji 

potencjalne oddziaływanie w
całym okresie eksploatacji
instalacji - przewiduje się
prowadzenie monitoringu

Środowisko
gruntowe

możliwość
wystąpienia
zagrożenia

w przypadku
wystąpienia awarii

oddziaływanie
na etapie budowy

instalacji 
brak oddziaływania brak oddziaływania

oddziaływanie na etapie
budowy KRS

potencjalne oddziaływanie w
całym okresie eksploatacji
instalacji  - przewiduje się
prowadzenie monitoringu

Powierzchnia
ziemi

oddziaływanie
na etapie budowy

brak oddziaływania brak oddziaływania brak oddziaływania
oddziaływanie na etapie

budowy KRS

potencjalne oddziaływanie w
całym okresie eksploatacji
instalacji - przewiduje się
prowadzenie monitoringu

S t r o n a  188 | 207



 Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: 
„Program Inwestycyjny PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków. Zadanie II – Budowa Kotłowni rezerwowo – szczytowej (KRS)”

Element
środowiska

Rodzaj oddziaływania
Bezpośrednie Pośrednie Skumulowane Wtórne Krótkoterminowe Długoterminowe

Krajobraz

pojawienie się
nowego akcentu

zabudowy
przemysłowej
w krajobrazie

brak oddziaływania brak oddziaływania brak oddziaływania brak oddziaływania
w całym okresie eksploatacji

instalacji  

Gleby
oddziaływanie

na etapie budowy
brak oddziaływania brak oddziaływania brak oddziaływania

oddziaływanie na etapie
budowy instalacji 

brak oddziaływania

Rośliny i zwierzęta
w całym okresie

eksploatacji
instalacji  

brak oddziaływania brak oddziaływania brak oddziaływania
oddziaływanie jedynie na
etapie budowy instalacji 

w całym okresie eksploatacji
instalacji 

Formy ochrony
przyrody

w całym okresie
eksploatacji

instalacji 
brak oddziaływania brak oddziaływania brak oddziaływania brak oddziaływania

w całym okresie eksploatacji
instalacji  

Dobra materialne
brak oddziaływania brak oddziaływania brak oddziaływania brak oddziaływania brak oddziaływania brak oddziaływania

Zabytki i krajobraz
kulturowy

brak oddziaływania brak oddziaływania brak oddziaływania brak oddziaływania brak oddziaływania brak oddziaływania

Zdrowie ludzi

możliwość
wystąpienia
zagrożenia

w przypadku
wystąpienia awarii

brak oddziaływania brak oddziaływania brak oddziaływania
możliwość wystąpienia
zagrożenia w przypadku

wystąpienia awarii

nowe miejsca pracy

w całym okresie
eksploatacji 

Wzajemne
oddziaływanie

między elementami
środowiska

brak oddziaływania brak oddziaływania brak oddziaływania brak oddziaływania brak oddziaływania brak oddziaływania

Transgraniczne
oddziaływanie
na środowisko

brak oddziaływania brak oddziaływania brak oddziaływania brak oddziaływania brak oddziaływania brak oddziaływania
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13.ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH
Obowiązek  ochrony  uzasadnionych  interesów  osób  trzecich  wynika  m.in.  z ustawy  z dnia  7  lipca  1994 r.  Prawo
budowlane.  Według  art.  5  ust.  1  pkt  9  ww.  ustawy,  obiekt  budowlany  wraz  ze  związanymi  z nim  urządzeniami
budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony
w przepisach, w tym techniczno- budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając poszanowanie
występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do
drogi publicznej.

Praktyka wskazuje, że realizacja każdego przedsięwzięcia może być powodem lokalnych konfliktów społecznych. Mogą
one  wystąpić  zwłaszcza  w przypadku  naruszenia  interesów  osób  trzecich,  zamieszkałych  w zasięgu  oddziaływań
spowodowanych  funkcjonowaniem obiektów przemysłowych  albo pracami  wykonywanymi  na  jej  terenie.  Powodem
konfliktów mogą być odczuwalne emisje zanieczyszczeń do powietrza,  hałas, czy też niekorzystna zmiana krajobrazu
oraz, kojarzony z przedsięwzięciem, nadmierny ruch na drogach.

Teren przewidziany pod zabudowę KRS jest wolny od cennych przyrodniczo gatunków flory i fauny. Teren nie jest
objęty ochroną przyrody lub krajobrazu. Nie podlega również ochronie w programie Natura 2000
Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie związana z naruszeniem prawa własności gruntów, co mogłoby być
powodem wystąpienia konfliktów społecznych.

Wszystkie  opisane  poniżej  działania,  jakie  będzie  podejmował  Wnioskodawca  zarówno  na  etapie  realizacji,  jak  i
eksploatacji  i  likwidacji  planowanego  przedsięwzięcia,  powinny  prowadzić  do  uniknięcia  konfliktów  z  lokalną
społecznością.
Wnioskodawca  na  każdym  etapie  realizacji  projektu  będzie  dążył  do  maksymalnego  ograniczenia  możliwości
występowania konfliktów społecznych.

Przedsięwzięcie  zostało  tak  zaprojektowane,  aby  w  trakcie  jego  eksploatacji  nie  były  przekraczane  obowiązujące
standardy jakości środowiska.

13.1 FAZA BUDOWY

W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia będą się pojawiały różne rodzaje oddziaływań na środowisko, np.:

 transport materiałów, urządzeń;
 wywóz gruntów;
 oddziaływania akustyczne;
 emisja niezorganizowana.

W rozdziale: OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE
LUB KOMPENSACJĘ  PRZYRODNICZĄ  NEGATYWNYCH  ODDZIAŁYWAŃ  NA  ŚRODOWISKO  zostały
szczegółowo przedstawione działania,  jakie zostaną podjęte w celu ograniczenia potencjalnego negatywnego wpływu
realizacji analizowanego przedsięwzięcia na środowisko w zakresie następujących komponentów:

 powietrza;
 środowiska gruntowo-wodnego;
 klimatu akustycznego;
 otaczającej przyrody.

Wszystkie te działania, a w tym:

 utrzymywanie dróg dojazdowych w należytym stanie;
 stosowanie  sprawnego  sprzętu  mechanicznego  w celu  zapobiegania  wyciekom  paliw  oraz  płynów

eksploatacyjnych;
 organizowanie prac budowlanych z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu budowlanego, powodujące emisję hałasu

do środowiska w porze dnia;
 powierzanie  wykonywania  prac  budowlanych  firmom  posiadającym  stosowne  zezwolenia  w  zakresie

gospodarki odpadami;
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będą w skuteczny sposób ograniczać możliwość powstawania konfliktów z lokalną społecznością.  Podobne działania
będą prowadzone na etapie likwidacji instalacji.

W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia może występować emisja niezorganizowana do powietrza w wyniku
korzystania z mechanicznego sprzętu budowlanego oraz przy przesypywaniu substancji sypkich. Maszyny, jakie będą
używane do prac budowlanych, będą napędzane silnikami wysokoprężnymi i one będą stanowiły główne źródło emisji
zanieczyszczeń  do  powietrza  podczas  realizacji  przedsięwzięcia.  Emitowane  będą  typowe  zanieczyszczenia
komunikacyjne: pył, dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, węglowodory.

W  rozdziale  :  EMISJA  DO  POWIETRZA  zostały  zamieszczone  wskaźniki  oraz  szacunkowe  wyliczenia  emisji
zanieczyszczeń z pojazdów, jakie będą się poruszały po terenie instalacji w fazie budowy. Jak wynika z powyższego,
emisja  zanieczyszczeń  gazowo-pyłowych  ze  środków  transportu  będzie  niewielka.  Przewiduje  się  zatem,  że  przy
zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, faza realizacji i likwidacji planowanego przedsięwzięcia może mieć
wpływ  na  jakość  powietrza  w minimalnym  stopniu.  Zanieczyszczenia  będą  wprowadzane  do  powietrza  niskimi
emitorami,  co  spowoduje,  że zasięg  oddziaływania  będzie  bardzo  mały,  ograniczony  do  miejsca  prowadzenia  prac.
Biorąc pod uwagę przejściowy charakter prac budowlanych należy uznać, że faza budowy i likwidacji nie spowoduje
negatywnego oddziaływania na jakość powietrza i nie będzie stanowiła źródła konfliktów społecznych.

Zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  ustawie  Prawo  budowlane,  obiekt  budowlany  należy  budować  w  sposób
zapewniający min. ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. Pod tym pojęciem w Prawie Budowlanym rozumie
się m.in. ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas oraz ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza,
wody lub gleby. W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia powstawać będzie hałas o charakterze nieciągłym,
którego energia będzie ulegać zmianom w okresie obserwacji. Różnice te wynikać będą ze zmiennego nawet w okresie
jednej  zmiany (8h),  przebiegu  prac  budowlanych oraz,  co za tym idzie,  zmiennego udziału poszczególnych maszyn
i urządzeń  budowlanych,  jakie będą brały udział  w procesie  budowy.  Ze względu na zasadę  powstawania hałasu,  w
trakcie budowy pojawiać się może hałas od źródeł aerodynamicznych (wytwarzających dźwięk w następstwie przepływu
powietrza lub innego gazu, np. sprężarki, silniki spalinowe w części wydechu spalin), hałas od źródeł mechanicznych
(wytwarzających dźwięk wskutek tarcia i zderzeń ciał stałych, np. wszelkiego rodzaju maszyny), a także hałas od źródeł
mieszanych  (stanowiących  kombinację  źródeł  aerodynamicznych  i mechanicznych).  Ilość  równocześnie  pracujących
na placu  budowy  maszyn  budowlanych  jest  na obecnym  etapie  prac  projektowych  bardzo  trudna  do oszacowania.
Przewiduje  się  zatem,  że  przy  zastosowaniu  rozwiązań  chroniących  środowisko,  faza  realizacji  planowanego
przedsięwzięcia może mieć wpływ na klimat akustyczny jakość powietrza w niewielkim stopniu i nie będzie stanowiła
źródła konfliktów społecznych.

Niezależnie  od  powyższych  działań,  należy  się  liczyć  z  aktywnością  organizacji  ekologicznych,  dla  których  obiekt
przemysłowy  może  jednoznacznie  kojarzyć  się  z nierozpoznanymi  zagrożeniami  i  niebezpieczeństwami  mogącymi
wystąpić również  na etapie jego realizacji.  W trakcie realizacji  planowanego przedsięwzięcia  Wnioskodawca będzie
prowadził politykę transparentności i dialogu z lokalną społecznością w celu rozwiązywania potencjalnych problemów,
które mogą się stać przyczyną ewentualnych konfliktów.

13.2 FAZA EKSPLOATACJI

Podstawę prawną postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz konsultacji społecznych stanowi
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (J.t.:Dz. U.  2020  poz 283).

W  trakcie  przeprowadzania  postępowania  udostępniany  jest  każdemu  obywatelowi  Raport  o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko. Każdy obywatel ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym
z udziałem społeczeństwa. Możliwość składania uwag i wniosków trwa 30 dni od daty podania do publicznej wiadomości
wniosku o wydanie decyzji uwarunkowaniach środowiskowych.

W  wyniku  przeprowadzonej  w niniejszym  Raporcie  analizy  wpływu  planowanego  przedsięwzięcia  na poszczególne
komponenty środowiska stwierdzono,  że eksploatacja  KRS nie spowoduje naruszenia  interesów osób trzecich,  a tym
samym nie może stanowić źródła konfliktów społecznych, gdyż:

 oddziaływanie obiektu w fazie eksploatacji nie będzie znaczące poza terenem instalacji;
 nie zostaną ograniczone możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepła, a także środków

łączności oraz możliwości dostępu do dróg publicznych;
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 emisja zanieczyszczeń gazowo-pyłowych do powietrza nie będzie wyższa od obowiązujących wymogów w tym
zakresie:  dotrzymane  będą  zarówno  standardy  emisyjne  obowiązujące  w Unii  Europejskiej,  jak  i wymagane
polskimi przepisami poziomy odniesienia dla poszczególnych zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym;

 gospodarka odpadami powstającymi w wyniku eksploatacji instalacji  będzie prowadzona zgodnie z wymogami
ochrony środowiska;

 dotrzymywane będą dopuszczalne poziomy hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej.
Otwartość  Właściciela  obiektu  oraz  transparentność  działania  pozwoli  na  łagodzenie  potencjalnych  konfliktów
społecznych w trakcie eksploatacji nowej instalacji.

13.3 FAZA  LIKWIDACJI

Ryzyko konfliktów społecznych w fazie likwidacji  będzie podobne do sytuacji w fazie budowy. Rozbiórka obiektów
budowlanych  i instalacji  jest  podobna  do  fazy  budowy,  czyli  wiąże  się  z równoczesną  pracą  maszyn  związanych
z demontażem konstrukcji, instalacji i urządzeń.

Niezależnie  od  powyższego,  należy  liczyć  się  z możliwością  zaistnienia  konfliktów  społecznych  także  ze  strony
organizacji  ekologicznych,  próbujących podważyć przedstawioną w raporcie ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko, aby nie dopuścić do realizacji inwestycji. Dla rozmaitych pozarządowych organizacji ekologicznych, taki
stosunkowo  duży  obiekt  przemysłowy  może  jednoznacznie  kojarzyć  się  z nierozpoznanymi  zagrożeniami
i niebezpieczeństwem.
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14.  PROPOZYCJE  MONITORINGU  ODDZIAŁYWANIA
PLANOWANEGO  PRZEDSIĘWZIĘCIA  NA  ETAPIE  JEGO
BUDOWY  I UŻYTKOWANIA,  W  SZCZEGÓLNOŚCI  
NA  CELE  I  PRZEDMIOT  OCHRONY  OBSZARU  NATURA  2000
ORAZ INTEGRALNOŚCI TEGO OBSZARU

14.1 FAZA BUDOWY

MONITORING JAKOŚCI POWIETRZA

Polskie  przepisy  z zakresu  ochrony  powietrza  przed  zanieczyszczeniem  nie  precyzują  wymogu  monitorowania
oddziaływania  na  środowisko  fazy  realizacji  nowego  obiektu.  W związku  z powyższym,  w Raporcie  nie  zostało
zaproponowane prowadzenie monitoringu ilości emitowanych zanieczyszczeń i czystości powietrza.

MONITORING HAŁASU

W obecnej fazie realizacji KRS poziomy hałasu, jakie będą pojawiać się w trakcie jej budowy są trudne do przewidzenia.
Tym bardziej, że raczej nie będą możliwe do zastosowania techniczne metody ograniczenia emisji hałasu pochodzącego
z placu  budowy,  a jedynie  metody organizacyjne.  Metody techniczne  odnoszą  się  bowiem do ograniczenia  hałasu  u
źródeł jego powstawania poprzez zastosowanie np. odpowiednich rodzajów materiałów do budowy urządzeń i maszyn
będących źródłami hałasu. Faza eksploatacji urządzenia technicznego (tutaj eksploatacja maszyn i urządzeń budowlanych
oraz  samochodów  ciężarowych  przeznaczonych  do  transportu)  jest  działalnością  drogą  i kłopotliwą  z technicznego
i organizacyjnego  punktu  widzenia.  Tak  więc  określenie  stopnia  i zasięgu  występowania  uciążliwości  hałasowej
pochodzącej  od maszyn i urządzeń, jakie będą pracować na placu budowy jest na obecnym etapie prac projektowych
bardzo trudne.

Zakłada się wdrożenie organizacji pracy przewidującej prowadzenie prac budowlano-montażowych podczas realizacji
instalacji  w porze dnia i w związku z tym hałas pochodzący z placu budowy będzie mniej  uciążliwy dla okolicznych
mieszkańców. W związku z powyższym, w Raporcie nie zostało zaproponowane prowadzenie monitoringu emisji hałasu
w trakcie procesu budowy planowanego przedsięwzięcia.

MONITORING ILOŚCI ZUŻYWANEJ WODY I ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW

W Raporcie nie zostało zaproponowane prowadzenie monitoringu ilości zużywanej wody ani ilości odprowadzanych
ścieków  w fazie  realizacji  planowanego  przedsięwzięcia.  Ilość  zużywanej  wody  i odprowadzanych  ścieków  będzie
wyznaczana do celów rozliczania się z dostawcą i odbiorcą ścieków.

MONITORING ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW I SPOSOBU POSTĘPOWANIA Z NIMI

Monitoring gospodarki odpadami w fazie budowy będzie obejmował prowadzenie ewidencji rodzajów wytwarzanych
odpadów,  ilości  wytwarzanych  odpadów  poszczególnych  rodzajów  oraz  sposobów  postępowania  z odpadami
z wykorzystaniem następujących dokumentów:

 karty ewidencji odpadu,
 karty przekazania odpadu.

Całość powstających odpadów będzie monitorowana i rejestrowana przez wykonawcę.
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14.2 FAZA EKSPLOATACJI

Monitoring  instalacji  w  trakcie  eksploatacji  będzie  prowadzony  zgodnie  z wymaganiami  przepisów  wykonawczych
do ustawy Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne i ustawy o odpadach. Monitoring ten będzie prowadzony przez cały
okres  eksploatacji  instalacji  i będzie  obejmował  monitoring  wielkości  emitowanych  do  środowiska  zanieczyszczeń
(substancji  i energii)  oraz  monitoring  parametrów  technicznych  instalacji,  ilości  zużywanych  materiałów,  surowców
i paliw.

KRS zostanie objęta systemem monitoringu procesów technologicznych. Monitoring procesów technologicznych traktuje
się,  jako  komplementarny  do monitoringu środowiska.  Stanowi on źródło  informacji  o stanie  technicznym instalacji
i dodatkowych  danych,  które  mogą  być  wykorzystywane  do  oceny  wpływu  instalacji  na  środowisko.  Zarówno
podstawowy  proces  produkcyjny  w planowanej  instalacji,  jak  i procesy  pomocnicze  będą  wyposażone  w aparaturę
kontrolno  –  pomiarową  i automatykę.  Pozwolą  one  na  stałą  kontrolę  procesów  produkcyjnych  i utrzymywanie
optymalnych warunków ich prowadzenia, a to dzięki szybkiej i właściwej reakcji na zmianę parametrów zewnętrznych
wpływających na ich przebieg.

Najważniejszymi  elementami  procesu  technologicznego,  mającymi  wpływ  na  wielkość  oddziaływania  instalacji
na środowisko, które powinny podlegać monitoringowi będą:

 proces spalania w kotle;
 gospodarka materiałowo-surowcowa.

Ww.  zakres  monitoringu  pozwoli  na  ograniczanie  i zapobieganie  oddziaływania  nowej  instalacji  na  otaczające
środowisko jako całość.

KRS zostanie wyposażona w system monitorowania procesów technologicznych oraz ich optymalizację – Nadrzędny
System  Automatyki.  Optymalizacja  prowadzona  będzie  w czasie  rzeczywistym  (on-line)  lub  w systemie  off-line.
Optymalizacja on-line pozwoli na pracę na modelu nowej instalacji z wykorzystaniem aktualnych wartości parametrów
roboczych i eksploatacyjnych. Dane będą przetwarzane i sortowane do dalszej analizy, większość z tych danych będzie
pobierana bezpośrednio z urządzeń instalacji. Optymalizacja off-line będzie pozwalać na przewidywanie różnych sytuacji
i scenariuszy wpływających między innymi na sprawność, a poprzez to efektywność pracy KRS.

KRS będzie wyposażona w system automatyki. Zadaniem systemu automatyki będzie optymalizacja pracy instalacji oraz
zwiększenie efektywności ekonomicznej pracy instalacji. Wszystkie układy regulacji będą działały w pełnym zakresie
regulacji 0-100%. Nadzór nad prawidłową pracą instalacji zapewniony będzie przez realizację w systemie automatyki
algorytmów  optymalizujących  pracę.  Założone  zadania  wynikające  z potrzeb  prowadzenia  ruchu  instalacji  będą
realizowane  przez  specjalistyczny,  dedykowany  w energetyce,  system  komputerowy  o architekturze  rozproszonej.
Zadaniem jego będzie bieżąca kontrola i sterowanie procesami technologicznymi, jak również komputerowy nadzór nad
prawidłowością  eksploatacji  oraz  autodiagnostyka  systemu  i aparatury  pomiarowej,  w szczególności  układów
zabezpieczeń  urządzeń  wytwórczych.  Musi  również  umożliwiać analizę  i odtworzenie  przebiegu  zdarzeń  ruchowych
(awarii) poprzez dostęp zapisów zdarzeń i przebiegów szybkozmiennych.

System automatyki będzie zapewniał:

 ruch ze stałym obciążeniem w granicach 40 ÷ 100% Nn;
 ruch ze zmiennym obciążeniem,
 odstawienia i uruchomienia ze stanu:

 gorącego,
 ciepłego,
 zimnego,

 sytuacji zakłóceniowych,
 redukcję  czasu  uruchamiania  i odstawiania  poprzez  zastosowanie  systemu  kontroli  naprężeń  termicznych  dla

kotła,
 maksymalizację  niezawodności,  dyspozycyjności  i żywotności  instalacji  poprzez  zastosowanie  odpowiednich

systemów diagnostycznych,
 zastosowanie pełnego systemu monitorowania, archiwizowania i prezentacji informacji na temat stanu wszystkich

systemów i urządzeń.

Zakłada się, że system automatyki bazował będzie na rozbudowie obecnie użytkowanego systemu DCS Bloku Gazowo
Parowego.
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Monitoring parametrów technicznych KRS będzie obejmował:

KONTROLĘ PROCESÓW SPALANIA

Kontrola procesu spalania w turbinie będzie się odbywała poprzez:

 układ  automatycznej  regulacji  kotłów,  który  reguluje  temperaturę  wylotową  spalin  wg.  algorytmu
zoptymalizowanego przez producenta (stosunek powietrza do paliwa).

Pomiary  wyżej  wymienionych  parametrów  będą  prowadzone  w sposób  ciągły.  Wyniki  pomiarów  będą  zapisywane
i archiwizowane.

KONTROLĘ GOSPODARKI SUROWCOWO-MATERIAŁOWEJ

Parametry paliwa gazowego będą mierzone w zakresie:

 składu,
 wartości opałowej,
 gęstości. 

MONITORING ZUŻYCIA ENERGII NA POTRZEBY WŁASNE

W ramach KRS efektywność gospodarki energetycznej będzie realizowana poprzez:

 ograniczanie zużycia energii na potrzeby własne,
 ograniczanie do minimum czasu pracy w warunkach odbiegających od normalnych.

Zużycie  energii  na  potrzeby  własne  będzie  mierzone  przez  układy  pomiarowe  oparte  na elektronicznych  licznikach
energii  czynnej  i sumatorach.  KRS  zostanie  wyposażona  w oprogramowanie  do  odczytu  i przetwarzania  danych
pomiarowych z liczników. Dane te będą wykorzystywane do optymalizacji procesu produkcji energii i archiwizowane
w wyznaczonej  komórce  organizacyjnej.  Potrzeby  własne  ogólne  będą  zasilane  z układu  potrzeb  własnych  i będą
częściowo opomiarowane lub obliczane ryczałtem. Wielkości te będą odejmowane od potrzeb własnych i w ten sposób
będzie określana wielkość potrzeb własnych produkcyjnych.

MONITORING ILOŚCI ZUŻYWANEJ WODY I ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW

Monitoring ilości zużywanej wody i odprowadzanych ścieków będzie prowadzony zgodnie z wymogami określonymi
w obowiązujących pozwoleniach wodnoprawnych.

MONITORING WÓD PODZIEMNYCH

W  związku  z  eksploatacją  KRS  będzie  prowadzony  monitoring  poprawności  działania  urządzeń  kanalizacyjnych.
Prowadzony również prowadzony monitoring poprawności działania separatorów substancji ropopochodnych i urządzeń
wstępnie podczyszczających ścieki przed ich odprowadzaniem do sieci zakładowych. Na bieżąco kontrolowany będzie
poziom napełnienia separatorów i osadników w separatorach substancji ropopochodnych.

MONITORING EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWO-PYŁOWYCH DO POWIETRZA

Kotły  stacjonarne  będą  wyposażone  w system  ciągłego  monitoringu  emisji  zanieczyszczeń  gazowo-pyłowych  do
powietrza. Obowiązek ciągłego monitoringu emisji do powietrza z instalacji spalania paliw o łącznej nominalnej mocy
cieplnej  nie  mniejszej  niż  100 MWt wynika  z Rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z dnia  30  października  2014 r.
w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U.
2019  poz.2286).  Ponadto  zgodność  nowego  obiektu  z wymaganiami  BAT  (Najlepszą  Dostępną  Techniką)  nakłada
obowiązek  ciągłego monitoringu emisji  podstawowych zanieczyszczeń  do powietrza  (tlenki  siarki,  tlenki  azotu,  pył,
tlenek węgla).

Ciągły monitoring emisji zanieczyszczeń do powietrza z instalacji spalania paliw będzie prowadzony zgodnie z aktualnie
obowiązującymi aktami prawnymi, normującymi wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz
pomiarów  ilości  pobieranej  wody.  W pomiarach  będą  uwzględnione  zakresy  i metodyki  referencyjne  wykonywania
ciągłych  pomiarów  emisji  z instalacji  spalania  paliw,  zgodnie  z aktualnie  obowiązującymi  aktami  prawnymi
normującymi  wymagania  w zakresie  prowadzenia  pomiarów  wielkości  emisji  określone  w obowiązującym
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rozporządzeniu dotyczącym wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów. Wyniki z systemów do ciągłych pomiarów
emisji, raz w roku będą weryfikowane za pomocą pomiarów równoległych prowadzonych przy użyciu innych systemów
z zastosowaniem  metodyk  referencyjnych  lub  manualnych  –  zgodnie  z aktualnie  obowiązującymi  aktami  prawnymi
normującymi  wymagania  w  zakresie  prowadzenia  pomiarów  wielkości  emisji  z zapisami  rozporządzenia  w sprawie
wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody. Jeden raz w roku
będą wykonywane pomiary emisji zanieczyszczeń, określające wielkość emisji pyłów ze zbiorników technologicznych,
odprowadzających zanieczyszczenia do powietrza. Poniżej, w tabeli został pokazany zakres i częstotliwość prowadzenia
pomiarów emisji zanieczyszczeń gazowo – pyłowych do powietrza na emitorze E1, wynikający z BAT4. W ramach BAT
należy monitorować emisje do powietrza co najmniej z podaną poniżej częstotliwością i zgodnie z normami EN. Jeżeli
normy EN nie są dostępne, w ramach BAT należy stosować normy ISO, normy krajowe lub inne międzynarodowe normy
zapewniające uzyskanie danych o równorzędnej jakości naukowej.

Tabela 55 Zakres i częstotliwość monitoringu emisji zanieczyszczeń gazowo – pyłowych do powietrza na emitorze

Substancja/
parametr

Paliwo/proces/Rodzaj
obiektu energetycznego

spalania

Całkowita nominalna
moc dostarczona
w paliwie obiektu
energetycznego

spalania

Norma(-y)
Częstotliwość
monitorowania

NOx

Gaz ziemny
Kotły gazowe

stacjonarne
Wszystkie wielkości Ogólne normy EN pomiar ciągły

CO

Gaz ziemny
Kotły gazowe

stacjonarne
Wszystkie wielkości Ogólne normy EN pomiar ciągły

Zgodnie  z Rozporządzeniem  Ministra  Środowiska  z dnia  30  października  2014 r.  w sprawie  wymagań  w zakresie
prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (t.j.Dz. U. 2019 poz.2286), emisja SO2

i pyłu z  kotłów stacjonarnych będzie prowadzona okresowo:

§2.1. Ciągłe  lub okresowe pomiary emisji do powietrza prowadzi się dla następujących źródeł spalania:

5.Dla źródła, o którym mowa w ust.2, pomiary w zakresi:

1) pyłu, jeżeli źródło jest opalane wyłącznie gazem ziemnym,

2) dwutlenku siarki, jeżeli źródło jest opalane wyłącznie gazem ziemnym

- prowadzi się okresowo, natomiast w zakresie innych substancji prowadzi się ciągłe pomiary.

W ust.2 jest zapis:

„Ciągłe pomiary emisji do powietrza prowadzi się dla źródła o nominalnej mocy cieplnej  nie mniejszej niż 100MW,
ustalonej z uwzględnieniem zasad łączenia, o których mowa w art. 157a ust.2 pkt 1 i 2 ustawy”.

Natomiast w art. 157a ust.2 pkt 1 i 2 ustawy:

„źródłem spalania paliw jest także zespół dwóch lub większej liczby źródeł spalania paliw, o których mowa w ust. 1 pkt 7,
w przypadkach gdy: gazy odlotowe z tych źródeł spalania paliw są odprowadzane do powietrza przez wspólny komin
i całkowita nominalna moc cieplna jest nie mniejsza, niż 50 MW; w takim przypadku zespół źródeł spalania paliw uważa
się za jedno źródło spalania paliw złożone z dwóch lub większej liczby części, którego całkowita nominalna moc cieplna
stanowi sumę nominalnych mocy cieplnych tych części źródła spalania paliw, których nominalna moc cieplna jest nie
mniejsza, niż 15MW”

Jak  wspomniano  wyżej,  stacjonarne  kotły  KRS będą  wyposażone  w system ciągłego  monitoringu  emisji  –  System
Monitorowania Spalin, który będzie mierzył w/w parametry w spalinach przed wprowadzeniem ich do komina. System
zostanie wyposażony w ekstrakcyjne analizatory do pomiarów CO, NOx oraz O2. Mierzony gaz podlegał będzie obróbce
(zasysanie, chłodzenie, filtracja) w jednostkach poboru gazu. Jednostka wizualizacji przedstawi wartości na monitorze
w postaci  wykresów.  Dane  pomiarowe  będą  archiwizowane  na  twardym  dysku  jednostki  wizualizacyjnej.  System
monitorowania spalin generował będzie raport, który w zależności od potrzeb, może być automatycznie wydrukowany
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każdego  dnia,  miesiąca  i roku.  Ewidencjonowanie  wyników  pomiarów  wielkości  emisji  zanieczyszczeń  gazowo-
pyłowych z nowej instalacji będzie realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza:

 stanowiska do pomiarów ciągłych emisji ze stacjonarnych kotłów gazowych na kanałach spalin, przeznaczonych
do odprowadzania spalin;

 króćce  do  prowadzenia  pomiarów  okresowych  emisji  zanieczyszczeń  zlokalizowane  na  kanałach  spalin
przeznaczonych do odprowadzania spalin.

Rodzaj  wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji  – zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją
instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów sposobów ich prezentacji (Dz. U. Nr 215, poz. 1366).

W  zakresie  kotłów  mobilnych  monitoring  będzie  obejmował  pomiary  okresowe  dwa  razy  w roku  –  raz  w sezonie
zimowym (październik – marzec), raz w sezonie letnim (kwiecień – wrzesień) w zakresie:

 pomiary stężenia pyłu ogółem w spalinach [mg/Nm3],
 pomiary stężenia SO2 w spalinach [mg/Nm3],
 pomiary stężenia NOx (w przeliczeniu na NO2) w spalinach [mg/Nm3],
 pomiary stężenia CO w spalinach [mg/Nm3],
 pomiary zawartości O2 w spalinach [%],
 pomiary prędkości przepływu spalin lub ciśnienia dynamicznego spalin [m/s], [Pa],
 pomiary temperatury spalin [K],
 pomiary ciśnienia statycznego spalin [Pa]
 współczynnik wilgotności.

Usytuowanie  stanowisk  do pomiaru  wielkości  emisji  w zakresie  gazów  lub pyłów  wprowadzanych
do powietrza z kotłów mobilnych:

 króćce do prowadzenia pomiarów okresowych emisji z kotła, zlokalizowane na kanałach spalin przeznaczonych
do odprowadzania spalin.

MONITOROWANIE EMISJI CO2

Monitorowanie emisji CO2 będzie prowadzone na podstawie planu monitorowania w ramach zezwolenia na emisję gazów
cieplarnianych  z KRS,  zgodnie  z  Rozporządzeniem Komisji  Europejskiej  nr  601/2012 z  dnia  21  czerwca  2012r.  w
sprawie  monitorowania  i  raportowania  w  zakresie  emisji  gazów  cieplarnianych  zgodnie  dyrektywą  2003/87/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady i raportowania dla potrzeb systemu handlu uprawnieniami do emisji.

MONITORING HAŁASU

Obowiązek  przeprowadzania  okresowych  pomiarów  hałasu  wynika  z  rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia
30 października 2014r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości
pobieranej  wody  (Dz.  U.  2019,  poz.  2286).  Obecnie  pomiary  są  przeprowadzane  zgodnie  z metodyką  referencyjną
prowadzenia  okresowych  pomiarów  hałasu  emitowanego  do  środowiska  przez  instalację.  Częstotliwość  pomiarów,
zgodnie z w/w rozporządzeniem – raz na dwa lata.

Ponadto pomiary są wg zaleceń, zgodnie z następującymi normami:

 PN–N-01341 Hałas środowiskowy. Metody pomiaru i ocena hałasu przemysłowego.
 PN-ISO 1996-1: 1999. Akustyka. Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Podstawowe wielkości i procedury.

PROPOZYCJA LOKALIZACJI PUNKTÓW OKRESOWYCH POMIARÓW

Proponuje  się  wykonywanie  kontrolnych  pomiarów  hałasu  w punktach  zlokalizowanych  na  terenach  podlegających
ochronie akustycznej, zgodnie z posiadanym przez zakład Pozwoleniem zintegrowanym.

MONITORING ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW I SPOSOBU POSTĘPOWANIA Z NIMI

Posiadacz  odpadów zgodnie  z ustawą  z dnia  14  grudnia  2012 o odpadach  (Dz.  U.  2020  poz. 797)  jest  obowiązany
do prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z katalogiem odpadów (Rozporządzenie
Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 w sprawie katalogu odpadów Dz. U. 2020.10). Monitoring gospodarki odpadami
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będzie  obejmował  prowadzenie  ewidencji  rodzajów  wytwarzanych  odpadów,  ilości  wytwarzanych  odpadów
poszczególnych rodzajów oraz sposobów postępowania z odpadami z wykorzystaniem następujących dokumentów:

 karty ewidencji odpadu;
 karty przekazania odpadu.

Sprawozdawczość obejmować będzie wykonanie rocznych zbiorczych zestawień danych o:

 rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów,
 rodzajach i ilościach zbieranych odpadów,
 rodzajach  i ilościach  odpadów  poddanych  odzyskowi,  rodzajach  i ilościach  odpadów  poddanych

unieszkodliwianiu

Ponadto,  zgodnie  z ww.  Ustawą  o odpadach  oraz  Ustawą  o statystyce  publicznej,  sporządzane  będą  sprawozdania,
obejmujące wykonanie rocznych zbiorczych zestawień danych o:

 rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów,
 rodzajach i ilościach odpadów poddanych odzyskowi,
 rodzajach i ilościach unieszkodliwionych odpadów,
 instalacjach i urządzeniach służących do odzysku odpadów,
 składowiskach odpadów.

W  przypadku  wystąpienia  poważnej  awarii  lub  poważnej  awarii  przemysłowej,  zostanie  przedłożona  Staroście  -
w terminie 30 dni od dnia wystąpienia awarii - informacja o wytworzonych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami, zawierająca następujące dane:

 wyszczególnienie ilości i rodzaju odpadów powstałych w wyniku awarii,
 wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów powstałych w wyniku awarii,
 opis dalszego sposobu gospodarowania tymi odpadami.

MONITORING GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH

W  rozporządzeniu  Ministra  Środowiska  z dnia  1  września  2016r.  w sprawie  sposobu  prowadzenia  oceny
zanieczyszczenia  powierzchni  ziemi  (Dz.  U.  2016 poz.  1359)  zostały  określone  standardy  jakości  gleby  lub  ziemi,
z uwzględnieniem  ich  funkcji  aktualnej  i planowanej.  Wg  rozporządzenia  -  tereny  przemysłowe,  użytki  kopalne
i tereny  komunikacyjne  należą  do  grupy  gruntów  IV.  Dla  tej  grupy  dopuszczalne  wartości  stężeń  metali  ciężkich,
węglowodorów, węglowodorów alifatycznych, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, środków ochrony
roślin itd. są wyższe, niż dla gleb terenów podlegających ochronie. Glebę lub ziemię uznaje się za zanieczyszczoną, gdy
stężenie  co najmniej  jednej substancji  przekracza  wartość dopuszczalną,  określoną  w w/w rozporządzeniu. Ustalenie
częstotliwości  badań  jakości  gleby  nastąpi  na  etapie  wniosku  o Pozwolenie  zintegrowane  dla  planowanego
przedsięwzięcia.

MONITORING PRZYRODY

Funkcjonowanie  i eksploatacja  wszystkich  obiektów  wchodzących  w skład  KRS,  objętej  niniejszym  Raportem,  nie
będzie powodować negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym także na obszary NATURA 2000,
stąd nie wynika potrzeba prowadzenia monitoringu w tym zakresie.

MONITORING PARAMETRÓW TECHNOLOGICZNYCH DLA SYSTEMU KONTROLI EKSPLOATACJI

 Monitoring parametrów technologicznych będzie prowadzony w następującym zakresie:
 Rejestracja wartości chwilowych do obliczeń i raportowania,
 Archiwizacja  w/w  danych  w okresie  1  roku  bezpośrednio  w systemie  oraz  późniejsza  ich  archiwizacja

na nośnikach zewnętrznych,
 Generowanie na żądanie raportów zmianowych, dobowych, miesięcznych, rocznych:

 wartości chwilowych wybranych parametrów,
 wartości średnich godzinowych parametrów,
 wartości średnich dobowych wybranych parametrów,
 przekroczeń  wartości  dopuszczalnych  wybranych  parametrów  wraz  z czasem  trwania  i wartością

przekroczenia,
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 stanu ruchowego urządzeń,
 czasu  pracy  urządzeń  podstawowych  i pomocniczych  zawierających  łączny  czas  pracy,  ilość  załączeń

i wyłączeń, obciążenie itp.,
 zużycia paliw, wody itp.

Wszystkie rejestrowane dane będą dostępne on - line w postaci:

 graficznej – na obrazach synoptycznych stacji operatorskich w zakresie potrzebnym doprowadzenia pracy bloku;
 graficznej i tabelarycznej – na stacji operatorskiej DIR oraz na stacji inżyniera systemu;
 wielkości liczbowych w Jednolitym Systemie Monitorowania Procesu Technologicznego.

ORGANIZACJA ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

Podczas  budowy  za  zarządzanie  sprawami  ochrony  środowiska  będzie  odpowiadał  Realizator  przedsięwzięcia.  Po
oddaniu  do  użytkowania  KRS,  zarządzanie  sprawami  ochrony  środowiska  zostanie  przekazane  do kompetencji
wyznaczonych  komórek  organizacyjnych  ECL.  W celu  dochowania  wymagań  ZSZ  oraz  określonych  w przepisach
o najlepszej dostępnej technice, prowadzący instalację opracuje i wdroży plan działań na rzecz ochrony środowiska. Plan
działań obejmie zagadnienia związane z ograniczaniem emisji, właściwym utrzymaniem ruchu i innymi zagadnieniami
dotyczącymi ochrony środowiska oraz spraw BHP na terenie KRS.

Prowadzący instalację wystąpi, przed oddaniem jej do eksploatacji, o uzyskanie Pozwolenia Zintegrowanego.

W Pozwoleniu Zintegrowanym zostaną określone warunki korzystania ze środowiska w zakresie:

1) wielkości emisji zanieczyszczeń gazowo- pyłowych do powietrza,
2) wielkości emisji hałasu na tereny podlegające ochronie akustycznej,
3) wytwarzania i sposobów postępowania z odpadami,
4) poboru wody z ujęć powierzchniowych i podziemnych,
5) warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód powierzchniowych.

W przeprowadzonej  na podstawie z art.29 ust.1  ustawy z dnia 11 lipca  2014r.  o zmianie ustawy – Prawo ochrony
środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014 poz. 1101) analizie prowadzący instalację wykazał, że eksploatacja
instalacji spalania paliw ECL obejmuje wykorzystanie i wytwarzanie substancji powodujących ryzyko, ale nie występuje
możliwość  zanieczyszczenia  nimi  gleby,  ziemi  lub  wód  gruntowych.  Zastosowany  na  terenie  instalacji  system
zabezpieczeń technicznych, organizacyjnych oraz monitorowania instalacji pod kątem możliwości powstania uwolnień
substancji  szkodliwych  do  środowiska  jest  wystarczający  dla  zabezpieczenia  gleby,  ziemi  i  wód gruntowych  przed
zanieczyszczeniem.

Rozwiązania zastosowane w ramach KRS będą wystarczające dla zabezpieczenia gleby, ziemi i wód gruntowych przed
zanieczyszczeniem.  Problem  ten  zostanie  szczegółowo  przeanalizowany  we  wniosku  o  wydanie  pozwolenia
zintegrowanego dla planowanej instalacji spalania paliw.
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15.WSKAZANIE  TRUDNOŚCI  WYNIKAJĄCYCH
Z NIEDOSTATKÓW  TECHNIKI  LUB  LUK  WE  WSPÓŁCZESNEJ
WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO, OPRACOWUJĄC RAPORT

Rozwiązania techniczno – technologiczne, jakie zostaną zastosowane w ramach KRS, w postaci kotłów płomienicowo-
płomieniówkowych, opalanych gazem ziemnym, są powszechnie znane i stosowane od wielu lat w przemyśle. Zatem
zaprojektowana technologia nie stanowiła trudności w przygotowaniu Raportu. W ocenie rodzajów, wielkości, a także
zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska nie napotkano trudności
wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.

Trudności,  jakie  napotkano  w trakcie  opracowywania  raportu  dotyczyły  np.  oszacowania  ilości  odpadów  na  etapie
realizacji i likwidacji planowanego przedsięwzięcia. W związku z tym, podane w Raporcie ilości odpadów z fazy budowy
stanowią wielkości szacunkowe.
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16.PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Przeprowadzona na potrzeby niniejszego dokumentu ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego
na budowie KRS, składającej się z czterech kotłów gazowych stacjonarnych i pięciu kotłów gazowych mobilnych, na
terenie ECL w województwie lubelskim, prowadzi do wniosku, że jest to przedsięwzięcie korzystne zarówno z punktu
widzenia oddziaływania na środowisko, jak i rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.

W wyniku  spalania  gazu  ziemnego  w wodnych  kotłach  gazowych  stacjonarnych,  emitowane  będą  do powietrza
zanieczyszczenia  w postaci  gazów i pyłów.  Emisja ww.  zanieczyszczeń  do powietrza  będzie  na  poziomie  wymagań
określonych  w Decyzji  Wykonawczej  Komisji  (UE)  2017/1442  z dnia  31  lipca  2017  r.  ustanawiającej  konkluzje
dotyczące  najlepszych  dostępnych  technik  w odniesieniu  do  dużych  obiektów  energetycznego  spalania  zgodnie
z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz. Urz. UE L 212 z 2017 r., s. 1).

W wyniku spalania gazu ziemnego w wodnych kotłach gazowych mobilnych (a w stanach awaryjnych – oleju lekkiego),
emitowane  będą  do powietrza  zanieczyszczenia  w postaci  gazów i pyłów.  Emisja  ww.  zanieczyszczeń  do  powietrza
będzie na poziomie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra  Środowiska z dnia 1 marca 2018r.  w sprawie
standardów  emisyjnych  dla  niektórych  rodzajów  instalacji,  źródeł  spalania  paliw   oraz  urządzeń  spalania  lub
współspalania odpadów (Dz.U.2019, poz. 1806).

W  trakcie  eksploatacji  KRS  powstawać  będą  odpady.  Technologia  spalania  gazu  ziemnego  w  kotle  jest  jednak
technologią,  która nie generuje  odpadów paleniskowych,  typowych dla technologii  węglowych.  Z eksploatacją  KRS
będzie związane wytwarzanie odpadów z działalności pomocniczej, obejmującej działalność remontową i warsztatową, z
robót budowlano-montażowych obiektów budowlanych i infrastruktury drogowej.   Odpady te będą  wykorzystywane
w sposób najbardziej  korzystny dla środowiska.  Będą one przekazywane firmom posiadającym stosowne zezwolenia
w celu dalszego wykorzystania.

Emisja  hałasu  z KRS na  tereny  podlegające  ochronie  akustycznej  nie  będzie  wyższa  od  dopuszczalnych  poziomów
hałasu, określonych dla tych terenów w stosownych przepisach.

Woda na cele eksploatacji nowej instalacji będzie pobierana z istniejącej na terenie zakładu sieci.

Ścieki, powstające w trakcie eksploatacji KRS, będą odprowadzane do kanalizacji zakładowej.

W  związku  z  ekspoloatacja  KRS ilość  pobieranej  wody  oraz  ilość  i  jakość  odprowadzanych  ścieków  nie  naruszą
obecnych ustaleń, wynikających z posiadanego przez zakład Pozwolenia zintegrowanego.

Budowa i eksploatacja KRS nie będzie naruszała zasad i przepisów ochrony obszarów podlegających ochronie na mocy
ustawy o ochronie przyrody. Nie będzie też miała negatywnego wpływu na sieć ekologiczną NATURA 2000.

Zgodnie  z  przeprowadzoną  w Raporcie  analizą  wariantów  technologicznych  wytwarzania  ciepła  w wybranej  przez
Wnioskodawcę lokalizacji stwierdza się, że wariant  wnioskowany przez Wnioskodawcę jest równocześnie wariantem
najkorzystniejszym dla środowiska. Teren, na którym zostanie wybudowana KRS jest własnością Wnioskodawcy.

Wnioski:

1. Niniejszy  Raport  został  wykonany  na  potrzeby  wydania  Decyzji  o środowiskowych  uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia  :  „Program  Inwestycyjny  PGE  Energia  Ciepła  S.A.  Oddział  Elektrociepłownia  w  Lublinie
Wrotków. Zadanie II – Budowa Kotłów rezerwowo – szczytowych (KRS)”.

2. Zakres Raportu obejmuje KRS na terenie ECL, w skład której będą wchodziły cztery kotły  stacjonarne i pięć kotłów
mobilnych.

3. Zakres Raportu wynika z 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.  2020
poz.283) oraz z Postanowienia Prezydenta Miasta Lublin  z dnia 8 lipca 2020r. (pismo znak OŚOD-I.6220.54.2020).

4. Podstawowym  celem  planowanego  przedsięwzięcia  jest  wytwarzanie  ciepła  na  potrzeby  miejskiego  systemu
ciepłowniczego miasta Lublin w celu pokrycia wymaganej  mocy grzewczej w okresie szczytowym w oparciu o
spalanie gazu ziemnego w kotłach stacjonarnych i mobilnych, przy jak najmniejszym oddziaływaniu na środowisko,
poprzez zastosowanie Najlepszych Dostępnych Technik (BAT).

5. Planowane przedsięwzięcie z mocy przepisów prawa ochrony środowiska należy do kategorii,  dla której nie jest
wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu z przeprowadzonej oceny,
ze względu na rodzaj i wielkość:
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§ 3 ust. 1 pkt 4) elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie lub inne instalacje do spalania paliw w rozumieniu §
2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych
rodzajów  instalacji,  źródeł  spalania  paliw  oraz  urządzeń  spalania  lub  współspalania  odpadów  z  wyłączeniem
odpadów niebędących biomasą w rozumieniu § 2 pkt 1 tego rozporządzenia, w celu wytwarzania energii elektrycznej
lub cieplnej, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 3, o mocy cieplnej rozumianej jako ilość energii wprowadzonej w
paliwie do instalacji w jednostce czasu przy nominalnym obciążeniu tych instalacji, nie mniejszej niż 25 MW, a przy
stosowaniu paliwa stałego – nie mniejszej niż 10 MW;

Sumaryczna  moc cieplna  KRS, rozumiana,  jako ilość  energii  wprowadzanej  w paliwie  do  komory  paleniskowej
w jednostce czasu będzie wynosiła około 190 MWt .

6. Biorąc pod uwagę cel,  któremu ma służyć KRS – zastąpienie  istniejących kotłów wodnych węglowych kotłami
wodnymi gazowymi – przedsięwzięcie to można zaliczyć do kategorii:

-  §  3 ust.  2 pkt.  1:  „Do przedsięwzięć mogących  potencjalnie znacząco  oddziaływać na środowisko zalicza się
również przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego
przedsięwzięcia wymienionego w § 2 ust. 1 i niespełniające kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1;

Obecnie  sumaryczna  moc  w  paliwie  instalacji  spalania  paliw  ECL  wynosi  1013,9MWt.  Po  zrealizowaniu
planowanego przedsięwzięcia sumaryczna moc w paliwie instalacji spalania paliw będzie wynosiła ok.677,7MWt.

7. Z uwagi na ciągle rosnące wymagania w zakresie emisji dwutlenku węgla oraz wymagania w zakresie stosowania
odnawialnych źródeł energii, w procesie wytwarzania ciepła w KRS będzie wykorzystywany gaz ziemny, paliwo
o niższej emisji dwutlenku wegla, niż obecnie eksploatowane kotły weglowe.

8. KRS będzie realizowana na terenie, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny.

9. W trakcie  eksploatacji  planowanego  przedsięwzięcia  będą  wprowadzane  do otaczającego  środowiska  substancje
i energia. 

10. Wytworzone w KRS ciepło będzie wyprowadzane do miejskiej sieci ciepłowniczej  w celu zapewnienia pokrycia
wymaganej mocy grzewczej w okresie szczytowym.

PROCES INWESTYCYJNY I JEGO WPŁYW NA ŚRODOWISKO

1. Proces budowy KRS będzie prowadzony zgodnie z ustalonym harmonogramem i będzie obejmował opracowanie
szczegółowych  projektów  budowlanych  pod  poszczególne  prace,  przygotowanie  terenu,  prowadzenie  prac
budowlanych,  montaż  i zabudowę  poszczególnych  urządzeń  instalacji,  próby  eksploatacyjne,  rozruch  próbny
i przekazanie instalacji do eksploatacji.

2. W trakcie  budowy emisja  zanieczyszczeń  do  powietrza  będzie  następowała  w wyniku  korzystania  przy pracach
budowlanych z mechanicznego sprzętu budowlanego oraz przy przesypywaniu mas ziemnych. Maszyny, jakie będą
wykorzystywane  do  prowadzenia  prac  budowlanych,  będą  w większości  napędzane  silnikami  wysokoprężnymi
i będą one stanowiły główne źródło emisji zanieczyszczeń do powietrza. Emitowane będą typowe zanieczyszczenia
komunikacyjne takie jak pył, dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, węglowodory.

3. Zanieczyszczenia  będą  wprowadzane  do  powietrza  niskimi  emitorami,  co spowoduje,  że  zasięg  oddziaływania
będzie  bardzo  mały,  ograniczony  do  samego miejsca  prowadzenia  prac  i nie  będzie  przekraczało  granic  terenu
lokalizacji instalacji.

4. Biorąc pod uwagę przejściowy charakter prac budowlanych należy uznać, że etap budowy nie spowoduje trwałego,
negatywnego oddziaływania na środowisko.

5. Oddziaływanie  na  wody  powierzchniowe  i  podziemne  w  fazie  realizacji  przedsięwzięcia  będzie  krótkotrwałe,
odwracalne i nie wpłynie na trwałe zmiany w środowisku gruntowo – wodne w rejonie lokalizacji  planowanego
przedsięwzięcia.

6. Wszystkie powstające na etapie realizacji  odpady będą zbierane selektywnie w wyznaczonych miejscach luzem
lub w kontenerach  podstawionych  przez  firmy  posiadające  zezwolenia  na  ich  odbiór.  Odpady  niebezpieczne
zbierane  będą  w wydzielonych,  szczelnych  i  zamykanych  kontenerach,  zabezpieczonych  przed  dostępem osób
nieupoważnionych.

7. Podczas budowy może wystąpić okresowy wzrost  poziomu dźwięku w bezpośrednim otoczeniu terenu budowy,
wyłącznie  w porze  dnia.  Urządzenia  wykorzystywane  do  prowadzonych  prac  posiadać  będą  niższe  moce
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akustyczne,  niż  urządzenia  związane  z normalną  pracą  instalacji,  dlatego  nie  przewiduje  się  znaczącego
oddziaływania fazy budowy na klimat akustyczny terenów podlegających ochronie.

WPŁYW KRS NA JAKOŚĆ POWIETRZA

1. W ramach KRS będą eksploatowane następujące źródła emisji zanieczyszczeń gazowo – pyłowych do powietrza:
 cztery  kotły  stacjonarne,  rozumianej  jako  ilość  energii  wprowadzanej  w paliwie  do  źródła  spalania  paliw,

instalacji albo urządzenia w jednostce czasu, ok.34,2MWt każdy, opalane gazem ziemnym. Sumaryczna moc
cieplna  kotłów  stacjonarnych  będzie  wynosić  ok.136,8MWt.  Spaliny  z każdego  z  dwóch  kotłów  będą
odprowadzane  do powietrza  odrębnym  przewodem  emitora  dwuprzewodowego  o  wysokości  h  ≥  45,0  m
i średnicy u wylotu ≤ 1,4m;

 pięć  kontenerowych  kotłów  mobilnych  o mocy  w paliwie  ok.10,64MWt każdy,  opalane  gazem  ziemnym.
W sytuacjach awaryjnych kotły te będą opalane olejem opałowym lekkim. Sumaryczna moc cieplna kotłów
mobilnych  będzie  wynosić  ok.53,2MWt.  Spaliny   z każdego  z  kotłów  będą  odprowadzane  do  powietrza
odrębnym kominem o wysokości h ≥ 8,0 m i średnicy u wylotu ≤ 0,8m każdy;

2. Emisja zanieczyszczeń  gazowo – pyłowych do powietrza  z każdego z kotłów stacjonarnych nie będzie  wyższa
od GWE, określonych dla tego typu źródeł w konkluzjach BAT:

 tlenki azotu                                                              60mg/Nm3*

 CO (wskaźnikowo)                                                   15mg/Nm3*.

W  zakresie  pozostałych,  emitowanych  do  powietrza  zanieczyszczeń,  ich  stężenia  w  spalinach  nie  będą  wyższe
od określonych, jako dopuszczalne dla tego typu źródeł w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie standardów
emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów
(Dz. U. 2018, poz. 680) z dnia 1 marca 2018r.:

 dwutlenek siarki 35mg/Nm3*,

 pył   5mg/Nm3*,

* - w mg/m3
u suchych gazów odlotowych w warunkach normalnych przy zawartości 3 % tlenu

Wielkości  emisji  zanieczyszczeń  z każdego  z  pięciu  kotłów  mobilnych  nie  będą  wyższe  od  określonych,  jako
dopuszczalne  dla  tego  typu  źródeł  w  rozporządzeniu  Ministra  Środowiska  w  sprawie  standardów  emisyjnych  dla
niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. 2019
poz. 1806) z dnia 1 marca 2018r.:

 dwutlenek siarki   35 mg/Nm3*

 tlenki azotu 100 mg/Nm3*

 pył    5 mg/Nm3*

* - w mg/m3 suchych gazów odlotowych w warunkach umownych przy zawartości 3% tlenu

3. Szacuje się, że roczna wielkość emisji z KRS nie będzie przekraczała następujących poziomów:
 dwutlenek siarki 3,13 Mg,
 tlenki azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu 5,41 Mg,
 pył ogółem 0,449 Mg,
 tlenek węgla 1,4848Mg,
 CO2                                                                        17 678Mg.

4. Obecnie jakość powietrza na terenie Lublina, w rejonie ulicy Inżynierskiej jest właściwa. Średnioroczne stężenia
dwutlenku  azotu,  dwutlenku  siarki,  pyłu  zwieszonego  PM10,  pyłu  zawieszonego  PM2,5,  ołowiu  i benzenu
nie przekraczają wartości dopuszczalnych, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia
2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 nr 16 poz. 87).

5. W  związku  ze  znaczną  redukcją  emisji  wszystkich  ww.  zanieczyszczeń  z  terenu  elektrociepłowni  (likwidacja
istniejących  jednostek  węglowych,  wybudowanie  jednostek  o  niżej  mocy,  opalanych  paliwem  uznawanym
za bezpyłowe  i  niskosiarkowe  –  gazem  ziemnym)  na  obszarze  potencjalnego  oddziaływania  KRS  nie  nastąpi
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pogorszenie  jakości  powietrza.  Przeciwnie,  należy  się  spodziewać  jej  poprawy.  Nie  będzie  wymagane
przeprowadzenie postępowania kompensacyjnego.

6. Powyższa  kwestia  będzie  szczegółowo  analizowana  na  etapie  uzyskiwania  pozwolenia  zintegrowanego
dla planowanego przedsięwzięcia, gdyż dopiero wówczas (perspektywa kilkuletnia) pozyskane zostanie aktualne tło
zanieczyszczeń na dany okres (po 2020 roku). Podkreślić należy, że zaktualizowane programy ochrony powietrza
dla aglomeracji lubelskiej oraz dla strefy lubelskiej mają na celu ograniczenie poziomów stężeń pyłu zawieszonego,
w tym pyłu PM2,5. Należy się zatem spodziewać poprawy jakości  powietrza w okresie,  gdy KRS zostanie już
oddana do eksploatacji.

7. W analizie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu zostały ujęte cztery substancje emitowane ze źródeł KRS
pod kątem spełnienia standardów jakości powietrza:  dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, pył zawieszony i tlenek
węgla.

8. Na  podstawie  uzyskanych  wyników  obliczeń  można  stwierdzić,  że  w trakcie  eksploatacji  KRS  dopuszczalne
wartości stężeń zanieczyszczeń w powietrzu będą dotrzymywane zarówno na poziomie terenu, jak i na wysokości
najbliższej zabudowy mieszkaniowej.

9. Zasięg  występowania  maksymalnych  wielkości  stężeń  zanieczyszczeń  w powietrzu,  generowanych  pracą  KRS
będzie wynosił około 824 m od emitorów.

9. KRS nie będzie obiektem uciążliwym dla krajów sąsiadujących pod względem emisji zanieczyszczeń gazowo -
pyłowych do powietrza. Wielkości stężeń badanych zanieczyszczeń na granicy państwa z Ukrainą będą bardzo małe
i nie  będą  przekraczały  wielkości  określonych,  jako  dopuszczalne  na  terenie  krajów  Unii  Europejskiej
oraz określonych jako dopuszczalne przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

10. KRS w trakcie eksploatacji nie będzie miała niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzi mieszkających w obszarze jej
potencjalnego oddziaływania. Średnioroczne stężenia badanych zanieczyszczeń w powietrzu nie będą przekraczały
dopuszczalnego,  ze  względu  na  ochronę  zdrowia  ludzi,  poziomu  stężeń,  nie  będą  miały  wpływu  na  zmiany
w istniejącym tle zanieczyszczeń.

WPŁYW KRS W ZAKRESIE GOSPODARKI WODNOŚCIEKOWEJ

1. Ilość  wody  na  potrzeby  eksploatacji  KRS  nie  spowoduje  naruszenia  warunków  określonych  dla  ECL  w
obowiązujących pozwoleniach.

2. Ścieki powstające w trakcie eksploatcji KRS będą oczyszczane i wprowadzane do istniejącej kanalizacji zakładowej.

3. Ilość i jakość ścieków nie spowoduje naruszenia warunków określonych dla ECL w obowiązujących pozwoleniach.

WPŁYW KRS W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI

1. W  trakcie  eksploatacji  KRS  nie  będą  powstawały  odpady  paleniskowe,  charakterystyczne  dla  technologii
węglowych.

2. Nie będą też powstawały odpady charakterystyczne dla procesów oczyszczania spalin.

3. Odpady powstawać będą w związku z koniecznością utrzymania instalacji w dobrym stanie technicznym. Będą to
głównie zużyte oleje, uszkodzone i zużyte elementy urządzeń instalacji, zużyte opakowania.

4. Pozostałe  odpady  to  odpady  budowlane  i remontowe,  jakie  będą  wytwarzane  podczas  prowadzenia  remontów
oraz typowe odpady powstające przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

5. Odpady te będą przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania podmiotom posiadającym stosowne uprawnienia.

6. W  zakresie  zmniejszenia  uciążliwości  odpadów  dla  środowiska,  powstających  w wyniku  eksploatacji  KRS,
a w szczególności  negatywnego  oddziaływania  na  powierzchnię  ziemi,  przewiduje  się  maksymalne
wykorzystywanie wytwarzanych odpadów jako surowca w innych technologiach oraz minimalizację ilości odpadów
kierowanych na składowisko.

WPŁYW KRS NA POZIOM DŹWIĘKU W ŚRODOWISKU
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1. Nowe urządzenia – potencjalne źródła hałasu, będą wyposażone w rozwiązania techniczne ograniczające emisję
hałasu do otaczającego środowiska.

2. Najbardziej znaczące źródła hałasu, na terenie KRS – na podstawie analizy ich udziału w punktach recepcyjnych
zabudowy chronionej akustycznie, to:

Źródła kubaturowe, obejmujące:

 Budynek kotłowni rezerwowo-szczytowej

 Budynek stacji redukcyjnej gazu

 Budynek elektryczny (hałas transformatorów)

Punktowe źródła hałasu, obejmujące:

 wyloty z kominów kotłów kontenerowych

 wyloty z kominów kotłów rezerwowo-szczytowych.

Przestrzenne źródła hałasu, obejmujące:

 5 kotłów gazowych kontenerowych.

3. Przeprowadzone obliczenia pokazują,  że poziom hałasu A, jaki będzie przenikał z terenu zakładu po zabudowie
KRS, w warunkach normalnej pracy, na tereny podlegające ochronie akustycznej nie będzie przekraczał wartości
dopuszczalnych.

4. Dobór  przegród  (ścian  nowoprojektowanych  budynków)  o odpowiedniej  izolacyjności  akustycznej  oraz  innych
zabezpieczeń w postaci wymaganych obudów dźwiękochłonno-izolacyjnych  oraz tłumików dla urządzeń HVAC,
kominów,  a przede  wszystkim wymóg,  jaki  będzie  stawiany  dostawcom urządzeń,  dotrzymania  maksymalnego
dopuszczalnego  poziomu mocy akustycznej  urządzenia  oraz  poziomu ekspozycji  na hałas  na stanowisku pracy
w wysokości 85 dB/8h, stanowią działania ograniczające emisję hałasu do środowiska.

WPŁYW KRS NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

1. W celu  zmniejszenia  negatywnego  wpływu  na  środowisko  przyrodnicze,  w ramach  KRS zostaną  zastosowane
najnowsze  technologie,  w związku  z tym planowane  przedsięwzięcie  nie  będzie  wpływało  negatywnie  na  stan
otaczającego środowiska.

2. Najbliższe  tereny  zaliczane  do  obszarów  NATURA  2000  znajdują  się  w znacznej  odległości  od  terenu
przedsięwzięcia,  tj.  powyżej  1km.  Teren  przewidziany  pod  budowę  KRS  nie  przedstawia  znaczącej  wartości
przyrodniczej.

3. Na podstawie obserwacji terenowych stwierdzono, że projektowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na florę
i faunę na etapie budowy.

4. KRS  nie  będzie  miała  negatywnego  wpływu  na  otaczającą  przyrodę,  w tym  florę,  faunę,  siedliska  i obszary
chronione, w tym sieć NATURA 2000. Stan siedlisk i siedlisk przyrodniczych na obszarach NATURA 2000 nie
ulegnie  w wyniku  realizacji  tego  przedsięwzięcia  pogorszeniu.  W  obliczeniach  rozprzestrzeniania  się
zanieczyszczeń  w powietrzu  wykazano,  że  średnioroczne  poziomy  stężeń  zanieczyszczeń  będą  bardzo  małe,
znacznie poniżej poziomów dopuszczalnych ze względu na ochronę roślin.

WPŁYW KRS NA ZABYTKI

1. Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na zabytki zlokalizowane na terenie miasta Lublin.

2. W przypadku, gdyby w trakcie prac budowlanych natrafiono na znaleziska archeologiczne, wymagany będzie nadzór
archeologiczny.

WPŁYW KRS NA KRAJOBRAZ

1.   W  związku  z realizacją  planowanego  przedsięwzięcia  wybudowane  zostaną  obiekty  o znacznej  powierzchni
i znacznych gabarytach. Będą one jednak zlokalizowane na terenie istniejącego zakładu przemysłowego, w jego
środkowej części.

3. Krajobraz  w miejscu  pod  planowaną  instalację  jest  już  obecnie  przekształcony  i ma  cechy  krajobrazu
przemysłowego.
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4. Instalacja zostanie zaprojektowana zgodnie z  zasadami ładu przestrzennego,  obejmującego takie ukształtowanie
przestrzeni,  które  stworzy  harmonijną  całość  oraz  będzie  uwzględniało  wszelkie  wymagania  i  uwarunkowania
funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne. Dochowanie tych
wymagań złagodzi wpływ planowanego przedsięwzięcia na krajobraz.

WPŁYW KRS NA KLIMAT

1. Projektowana  KRS może  potencjalnie  wpływać  na  klimat,  głównie  poprzez  emisję  dwutlenku  węgla  –  CO 2,
który jest obecnie uważany za najistotniejszy gaz cieplarniany.

2. KRS będzie także źródłem emisji tlenków azotu,  których emisja, w przeliczeniu na dwutlenek azotu,  wynosić
będzie około 5Mg/rok. Tlenki azotu nie są gazami cieplarnianymi, jednak zaliczają się do prekursorów ozonu,
a ten jest jednym z gazów cieplarnianych.

3. Mniejszy wpływ na zmiany klimatu ma SO2, który także będzie emitowany z KRS. Gaz ten w atmosferze ulega
przekształceniu  w aerozole,  które  oddziałują  negatywnie  na  zmiany  klimatu  np.  poprzez  wpływ  na  optykę
i żywotność chmur, a także efekt albedo.

4. Skala przedsięwzięcia, jakim jest projektowana KRS oraz przewidywany czas pracy instalacji w ciągu roku jest
względnie mały, aby w znaczący sposób wpłynąć na klimat globalny. Instalacje energetycznego spalania paliw są
źródłem emisji CO2, uważanego za główny powód zmian klimatycznych, w przypadku analizowanej instalacji nie
będą to jednak wielkości mogące wpływać na zmianę klimatu.

5. KRS  zostanie  zaprojektowana  z  uwzględnieniem  wymagań  ochrony  środowiska,  co  będzie  zapewniać  jak
najmniejsze oddziaływanie na środowisko również w kwestii emisji gazów cieplarnianych.

6. Dodatkowo,  w  związku  z  planowanym  przedsięwzięciem,  likwidacji  ulegną  obecnie  eksploatowane  na  terenie
zakładu kotły węglowe. Prognozuje się, że roczna redukcja emisji dwutlenku węgla, w związku z budową KRS, z
terenu zakładu może wynosić ok. 25 tys.Mg.

7. W ramach KRS zostaną zastosowane środki łagodzące zmiany klimatu.

8. Na etapie projektowania KRS zostaną zastosowane rozwiązania ograniczające jej narażenie na bieżące i przyszłe
zmiany klimatu.

MONITORING

1. Monitoring  gospodarki  odpadami  w  fazie  budowy  będzie  obejmował  prowadzenie  ewidencji  rodzajów
wytwarzanych odpadów, ilości wytwarzanych odpadów poszczególnych rodzajów oraz sposobów postępowania z
odpadami z wykorzystaniem kart ewidencji odpadu i kart przekazania odpadu. Całość powstających odpadów będzie
monitorowana i rejestrowana przez wykonawcę obiektu.

2. Kotły  stacjonarne  będą  wyposażone  w automatyczny  monitoring  emisji  zanieczyszczeń  do powietrza.  W sposób
ciągły będą prowadzone pomiary na emitorze odprowadzającym do powietrza spaliny w zakresie: tlenków azotu,
tlenku węgla, zawartości tlenu w spalinach, prędkości przepływu spalin lub ciśnienie dynamiczne spalin, temperatury
spalin, ciśnienia spalin. Pomiar pozostałych uwalnianych do powietrza zanieczyszczeń (SO2, pył) będzie realizowany
okresowo.

3. Pomiary emisji zanieczyszczeń gazowo-pyłowych do powietrza z kotłów mobilnych oraz stacjonarnych w zakresie
SO2 i  pyłu  będą  prowadzone  okresowo,  dwa  razy  w roku  –  raz  w sezonie  zimowym  (październik  –  marzec),
raz w sezonie letnim (kwiecień – wrzesień).

4. W trakcie eksploatacji  będą prowadzone pomiary ilości i jakości wody pobieranej z istniejącej sieci. Będą również
prowadzone pomiary ilości i jakości ścieków przemysłowych odprowadzanych do istniejącej kanalizacji zakładowej.

5. Ustalenie częstotliwości badań jakości gleby nastąpi na etapie wniosku o Pozwolenie zintegrowane dla instalacji.
Do wniosku  o  wydanie  Pozwolenia  Wnioskodawca  dołączy  analizę  konieczności  sporządzenia  Raportu
początkowego lub Raport początkowy.

6. W  trakcie  eksploatacji  KRS  będzie  prowadzony  monitoring  gospodarki  odpadami,  który  będzie  obejmował
prowadzenie ewidencji rodzajów wytwarzanych odpadów, ilości wytwarzanych odpadów poszczególnych rodzajów
oraz sposobów postępowania z odpadami.

7. W trakcie eksploatacji  KRS będą prowadzone – raz na dwa lata - pomiary emisji  hałasu na tereny podlegające
ochronie  akustycznej,  zlokalizowane  wokół  terenu  nowej  instalacji.  Pomiary  będą  przeprowadzane  zgodnie
z metodyką referencyjną prowadzenia okresowych pomiarów hałasu emitowanego do środowiska przez instalację.

8. KRS zostanie wyposażona w system monitorowania procesów technologicznych oraz ich optymalizację. Pozwoli to
na ograniczanie i zapobieganie niekorzystnego oddziaływania instalacji na środowisko jako całość.
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ZAPOBIEGANIE AWARIOM

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się
w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym
ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016 poz. 138) stwierdza się, że KRS, ze względu na
stosowane  substancje,  nie  będzie  się  zaliczać  do  instalacji  o zwiększonym  ryzyku  wystąpienia  poważnej  awarii
przemysłowej.

2. Ewentualne  sytuacje  awaryjne  mogą  być  spowodowane  zdarzeniami  losowymi  typu:  pożar,  wybuch  czy wyciek
w wyniku  stosowania  substancji  niebezpiecznych.  Wnioskodawca  posiada  zidentyfikowane  miejsca  potencjalnie
zagrożone wystąpieniem sytuacji  awaryjnych,  a projekt  instalacji  zakłada  szereg  zabezpieczeń  przed  możliwością
powstania awarii.

3. Ewentualne  zagrożenia  związane  ze  stosowaniem  substancji  niebezpiecznych  zostaną  szczegółowo  opisane
w instrukcji postępowania na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń.

MOŻLIWE KONFLIKTY SPOŁECZNE

1. Planowane przedsięwzięcie zostało tak zaprojektowane, aby w trakcie normalnej eksploatacji były dotrzymywane
standardy jakości środowiska.

2. KRS  zostanie  wyposażona  w  systemy  rozwiązań  i  zabezpieczeń  zapewniające  dotrzymanie  obowiązujących
przepisów w zakresie wszystkich oddziaływań środowiskowych, w tym zabezpieczenia przed nadmierną emisją
hałasu, jednak fakt bliskości instalacji od zabudowy mieszkaniowej może stwarzać konflikty w tym zakresie.

3. W  wyniku  przeprowadzonej  w Raporcie  analizy  wpływu  KRS  na  poszczególne  komponenty  środowiska
stwierdzono,  że  jej  eksploatacja  nie  będzie  powodować  naruszenia  interesów  osób  trzecich,  a tym samym nie
powinna stanowić źródła konfliktów społecznych.

4. W  trakcie  realizacji  planowanego  przedsięwzięcia  Wnioskodawca  będzie  prowadził  politykę  transparentności
i dialogu z lokalną społecznością w celu rozwiązywania potencjalnych problemów, które mogą się stać przyczyną
ewentualnych konfliktów.

5. Przewidziane działania powinny minimalizować możliwość powstawania konfliktów społecznych.

KOMPENSACJA PRZYRODNICZA

1. W związku z wykazanym w Raporcie  brakiem znaczącego  negatywnego  wpływu planowanego  przedsięwzięcia
na otaczające  środowisko  przy  zastosowaniu  działań  minimalizujących  oraz  spełnieniu  wymogów  prawnych
dotyczących emisji substancji i energii do środowiska, nie będzie zachodziła potrzeba określania form i realizacji
przedsięwzięć kompensujących.

2. W  związku  ze  znaczącą,  w  stosunku  do  obecnego  stanu,  redukcją  emisji  zanieczyszczeń  gazowo-pyłowych
do powietrza, po wybudowaniu KRS i wycofaniu z eksploatacji kotłów węglowych, eksploatowanych na terenie
elektrociepłowni,  nie przewiduje się konieczności przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego.

W świetle przeprowadzonej w niniejszym Raporcie analizy wpływu przedsięwzięcia pod nazwą: 

„Program Inwestycyjny PGE Energia Ciepła S.A.
Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków

Zadanie II – Budowa kotłów rezerwowo – szczytowych (KRS)”

na środowisko, Wnioskodawca wnosi o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla planowanego przedsięwzięcia.
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