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1. WSTĘP

W ramach Programu Inwestycyjnego w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków
będzie realizowane Zadanie II – Budowa kotłowni rezerwowo – szczytowej (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  płomienicowo-płomieniówkowych  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 PGE
Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków. 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.

Dnia 29 listopada 2019r. Inwestor wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla  ww.  przedsięwzięcia,  dołączając  do  wniosku  Kartę  informacyjną  przedsięwzięcia  (KIP).  W  wyniku
przeprowadzonego  postępowania  administracyjnego,  UM  w  Lublinie  wydał  postanowienie  o  konieczności
przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko,  pismo z  dnia  08.07.2020r.,  znak:OŚ-OD-I.6220.54.2020
wraz z określeniem zakresu Raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Niniejsze uzupełnienie Raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko wynika z wezwania
RDOŚ w Lublinie, pismo z dnia 29.10.2020 r.; znak: WOOŚ.4221.49.2020.PD., zał. nr 1 do niniejszego opracowania.

2. SZACOWANA ILOŚĆ DRZEW I  KRZEWÓW PRZEWIDZANYCH DO WYCINKI W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ
PRZEDSIĘWZIĘCIA (PKT.1 WEZWANIA RDOŚ)

Teren planowany pod lokalizację KRS znajduje się w centralnej części zakładu, pomiędzy istniejącym Budynkiem
Głównym  BGP,  a  Chłodniami  Wentylatorowymi.  Lokalizacja  została  pokazana  w  Raporcie  o  oddziaływaniu
planowanego przedsięwzięcia na środowisko, na rysunku nr 2, str.108. Teren ten jest wolny od drzew i krzewów. 
W związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia nie będzie konieczności wycinki roślinności. 
Realizacja planowanego przedsięwzięcia na terenie PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie
Wrotków nie będzie miała wpływu na system przyrodniczy miasta Lublin. 
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3. ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI

Zgodnie z zapisami Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko:

Art. 74. 1. Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć:

<8)  analizę  kosztów i  korzyści,  o  której  mowa  w art.  10a ust.  1  ustawy  z  dnia  10 kwietnia  1997 r.  −  Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.19)).>

powyższa  analiza  została  wykonana  na  etapie  składania  przez  Inwestora  wniosku  o  wydanie  decyzji  
o  środowiskowych  uwarunkowaniach.  Analiza  kosztów  i  korzyści  stanowi  rozdział  17  Karty  informacyjnej,
stanowiącej załącznik do ww. wniosku. 

4. ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW

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.  
W  ramach  przedsięwzięcia  polegającego  na  budowie  Kotłowni  rezerwowo-szczytowej  (KRS)  na  terenie  PGE
Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków Inwestor nie przewiduje rozbiórki istniejących
kotłów, które nie będą pracowały w momencie przekazania KRS do eksploatacji.

 

5. INSTALACJA O DUŻYM RYZYKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ

Poważną awarią w rozumieniu art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (J.t.: Dz.
U.  z  2018  r.,  poz.  799  z  późniejszymi  zmianami)  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 znajdujących się w tym zakładzie. 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.

Paliwem podstawowym dla obecnie eksploatowanego na terenie elektrociepłowni Bloku gazowo-parowego jest
gaz ziemny. Gaz doprowadzany jest odcinkiem gazociągu wysokiego ciśnienia 5,5 MPa, prowadzonym do stacji
redukcyjno-pomiarowej,  graniczącej  z  terenem zakładu i  dalej  po zredukowaniu ciśnienia,  do turbiny gazowej
znajdującej się w Budynku Głównym.

Paliwem  podstawowym  dla  KRS  gaz  ziemny,  doprowadzany  tym  samym  gazociągiem,  zatem  nie  będzie
występował na terenie zakładu proces magazynowania gazu ziemnego (np. w zbiornikach) a co za tym idzie, nie
będą występowały ilości substancji, stwarzające zagrożenie. Zaopatrzenie w paliwo olejowe (awaryjne) będzie się
odbywało  z  istniejącego  zbiornika  oleju,  zatem  nie  będzie  dodatkowych  ilości  oleju  w  związku  z  realizacją
planowanego przedsięwzięcia.
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Podsumowując, PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków nie zalicza się do kategorii
zakładów  o  zwiększonym ryzyku,  ani  tym  bardziej  do  kategorii  zakładów  o  dużym ryzyku.  Po  oddaniu  KRS  
do eksploatacji klasyfikacja ta nie ulegnie zmianie.

6. ANALIZA WARIANTOWA

W zakresie emisji zanieczyszczeń gazowo-pyłowych do powietrza

W celu przeanalizowania racjonalnego wariantu alternatywnego przyjęto porównanie oddziaływania w zakresie
emisji substancji do powietrza w odniesieniu do KRS, stanowiącej przedmiot wniosku:

 4-ch kotłów stacjonarnych o łącznej nominalnej mocy cieplnej 136,8 MW t (czyli  ok. 34,2 MWt każdy),
odprowadzających  swoje  spaliny  z  wykorzytaniem  projektowanych  2  emitorów  dwuprzewodowych,  
o wysokości 45 m oraz średnicy każdego przewodu = 1,4 m

 oraz 5-ciu kotłów mobilnych o łącznej nominalnej mocy cieplnej 53,2 MW t z (czyli ok. 10,64 MWt każdy),
odprowadzających  swoje  spaliny  z  wykorzytaniem  projektowanych  5-ciu  emitorów  o  wysokości  8m  
oraz średnicy każdego emitora = 0,8 m

z alternatywnymi źródłami, tj.:
 4-ema jednostakmi  węglowymi,  których  moc  odpowiadałaby mocy  kotłów  stacjonarnych (czyli  136,8

MWt),  odprowadzających  swoje  spaliny  z  wykorzytaniem  istniejącej  infrastruktury,  tj.  komina  
4 przewodowego o wysokości 150 m oraz średnicy każdego przewodu = 3,4m;

 5-cioma jednostakmi opalanymi olejem opałowym, których moc odpowiadałaby mocy kotłow mobilnych
(czyli  136,8 MWt),  odprowadzających swoje spaliny z wykorzytaniem projektowanych 5-ciu emitorów  
o wysokości 8 m oraz średnicy każdego emitora = 0,8 m.

W przypadku kotłów stacjonarnych opalanych gazem ziemnym oraz jednostek węglowych, obie instalacje objęte
zostałyby wymaganiami konkluzji BAT):

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

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

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

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

u .
 CO wskaźnikowo ze spalania gazu – 15 mg/m3

u; ze spalania węgla kamiennego – 140 mg/m3
u

Ponadto,  w przypadku  spalania  węgla  kamiennego  w  kotle,  obowiązywać  będą  graniczne  wielkości  emisyjne
(GWE) w zakresie chlorowodoru (HCl), fluorowodoru (HF), rtęci (Hg) i amoniaku (NH 3) w przypadku konieczności
zastosowania instalacji odazotowania spalin (SCR). 
Zastąpienie  istniejących jednostek  węglowych,  kotłami  opalanymi  gazem ziemnym stanowi  o  przewadze tego
rozwiązania,  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. Jest to dodatkowa przewaga technologii gazowej nad węglową i tym, między innymi, kierował się
Inwestor, wybierając wariant do realizacji. Oba powyższe elementy stanowią doskonałe uzasadnienie dokonanego
przez Inwestora wyboru. Nowa jednostka węglowa musiałaby ponadto zostać wyposażona w instalacje, dzięki
którym możliwe byłoby osiągnięcie GWE ww. zanieczyszczeń na poziomie:

 HCl – 3mg/Nm3

 HF - <2mg/Nm3

 Hg - 3µg/Nm3

 NH3 – 3mg/Nm3
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Projektowane  źródła  mobilne  oraz  alternatywnie  przyjęte  źródła  opalane  olejem  opałowym  nie  podlegają
wymaganiom  konkluzji  BAT,  niemniej  jednak,  jeżeli  porównamy  wymagania  stawiane  przez  rozporządzenie       
w  sprawie  standardów  emisyjnych  z  instalacji  (Dz.U.2020.1860)  jednostkom  mobilnym  opalanym  gazem  
z  jednostkami  opalanymi  olejem  opałowym,  to  źródła  opalane  olejem  będą  również  emitowały  więcej  do
powietrza:

 SO2 ze spalania gazu ziemnego – 35 mg/m3
u;    ze spalania oleju   – 350 mg/m3

u;
 NOx ze spalania gazu ziemnego – 100 mg/m3

u;    ze spalania oleju  – 200 mg/m3
u;

 pył ze spalania gazu ziemnego –    5 mg/m3
u;     ze spalania oleju  –  50 mg/m3

u

 CO wskaźnikowo* ze spalania gazu ziemnego - 1,494 kg/h; ze spalania oleju  - 0,578 kg/h. 

* - w związku z brakiem standardu emisji  CO, emisja tego zanieczyszczenia z kotła mobilnego została
wyliczona  w  oparciu  o  wskaźnik  39g/GJ  dla  gazu  ziemnego  oraz  15,1  g/GJ  z  oleju  opałowego
(EMEP/EEA air pollutant emission inventory guide book 2019):
39g/GJ x 38,304GJ/h (10,64MWt x 3,6)= 1,494kg/h
15,1g/GJ x 38,304GJ/h (10,64MWt x 3,6)= 0,578 kg/h.

Poniżej przedstawiono sosób wyliczenia godzinowej emisji zanieczyszczeń gazowo - pyłowych do powietrza z
źródel uwzględnionych w wariancie alterantywnym:

Emisja z kotłow olejowych:

Na jeden kocioł:
10,64 MWt x 3,6= 38,304GJ;
38,304GJ x 270m3

u /GJ* = 10 342 m3
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 oleju opałowego z jednego kotła olejowego przedstawiają się
następująco:

 SO2 –  3,62 kg/h;
 NOx –  2,07 kg/h;
 Pył – 0,52 kg/h;
 CO – 0,58 kg/h;

Założono jednoczesną pracę 5-ciu kotłow w ciągu 22 godz. w roku. Emisja miałaby następować poprzez 5 osobnych
emitorów o wysokości 8 m i średnicy 0,8  m każdy. 

Roczne emisje ww. zanieczyszczeń ze spalania oleju opałowego z wszystkich 5-ciu jednostek opalanych olejem
opałowym, przedstawiają się następująco (zakładając 22 h/rok pracy):

 SO2 – 0,398  Mg/rok;
 NOx – 0,228 Mg/rok;
 Pył – 0,057 Mg/rok;
 CO – 0,064 Mg/rok.

Wyliczenie prędkości wylotowej spalin z jednego kotła opalanego olejem opałowym:

10 342Nm3/h (spaliny suche, 3% tlenu) – wartość wyliczona j.w., 273,15K, 1013hPa

 P: ciśnienie atmosferyczne 987 [hPa]
 d: średnica wylotowa emitora 0,8  [m]

F027 wyd.04



NR PROJEKTU
X–4110.1

 ZMIANA 0 0

PRACOWNIA S1

STR./STRON 9/22

 A: powierzchnia wylotu (π/4) x 0,82 = 0,5024 [m2]
 Q: przepływ spalin 10 342 [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%
 10 342 Nm3/h / 3600 = 2,87  Nm3/s
 korekta ze względu na ciśnienie: 2,87 Nm3/s x [1013hPa / 987hPa] = 2,95 m3/s
 korekta ze względu na temperaturę: 2,95 m3/s x [( 100o C +273,15K)/273,15K] = 4,03 m3/s
 korekta ze względu na zawartość wilgoci w spalinach: 4,03m3/s x [100 / (100-10)] = 4,48 m3/s
 korekta ze względu na zawartość tlenu w spalinach suchych: 4,48 m3/s x [(21-3) / (21-2,1)] = 4,27m3/s
 prędkość wylotowa spalin: 4,27 m3/s / 0,5024  m2= 8,5m/s

Emisja z kotłow węglowych:

Na jeden kocioł:
34,2 MWt x 3,6= 123,12GJ;
123,12GJ x 360m3

u /GJ* = 44323 m3
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 oleju opałowego z jednego kotła węglowego przedstawiają się
następująco:

 SO2 –  6,65 kg/h;
 NOx –  4,43 kg/h;
 Pył – 0,22 kg/h;
 CO – 6,21 kg/h; 

Założono jednoczesną pracę 4 kotłow w ciągu 640 godz. w roku. Emisja miałaby następować poprzez isniejący,
czteroprzewodowy komin wysokości 150 m i średnicy 3,4  m, dla każdego przewodu. 

Roczne  emisje  ww.  zanieczyszczeń  ze  spalania  oleju  opałowego  z  wszystkich  4  jednostek  opalanych  węglem
kamiennym, przedstawiają się następująco (zakładając 640 h/rok pracy):

 SO2 – 17  Mg/rok;
 NOx – 11,3 Mg/rok;
 Pył – 0,6 Mg/rok;
 CO – 15,9Mg/rok.

Wyliczenie prędkości wylotowej spalin z jednego kotła opalanego węglem kamiennym:

44 323Nm3/h (spaliny suche, 6% tlenu) – wartość wyliczona j.w., 273,15K, 1013hPa

 P: ciśnienie atmosferyczne 987 [hPa]
 d: średnica wylotowa emitora 3,4  [m]
 A: powierzchnia wylotu (π/4) x 0,82 = 9,075 [m2]
 Q: przepływ spalin 44323  [Nm3/h], warunki referencyjne: zawartość tlenu 6%, spaliny suche, 1013 [hPa],

0 [0C],
 T: temperatura spalin 130 [0C]
 Wilgotność spalin 10 %
 Zawartość tlenu – 8 %
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 44323 Nm3/h / 3600 = 12,31  Nm3/s
 korekta ze względu na ciśnienie: 12,31 Nm3/s x [1013hPa / 987hPa] = 12,63 m3/s
 korekta ze względu na temperaturę: 12,63 m3/s x [( 130o C +273,15K)/273,15K] = 18,64 m3/s
 korekta ze względu na zawartość wilgoci w spalinach: 18,64m3/s x [100 / (100-10)] = 20,71 m3/s
 korekta ze względu na zawartość tlenu w spalinach suchych: 20,71m3/s x [(21-6) / (21-8)] = 23,90m3/s
 prędkość wylotowa spalin: 23,90 m3/s / 9,075  m2= 2,7 m/s

UWAGA: Parametry BGP, jak w Raporcie o oddziaływanu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Dodatkowym  efektem  ekologicznym,  związanym  ze  spalaniem,  zamiast  węgla  kamiennego  oraz  oleju
opałowego, gazu ziemnego, jest niższa emisja dwutlenku węgla:

 Emisja CO2 ze źródeł opalanych gazem ziemnym o łącznej mocy 190 MWt – 17 678Mg/rok
 Emisja CO2 z kotłów węglowych o mocy 136,8 MWt  – 29 850/rok
 Emisj CO2 z kotłow opalanych olejem opałowym o mocy 53,2 MWt – 304 Mg/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

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

Łączna emisja CO2 dla wariantu wybranego przez Inwstora wyniosi 17     678  Mg/rok  

Emisja CO2 z kotła olejowego
Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2017 do raportowania w ramach Systemu Handlu
Uprawnieniami do Emisji  za rok 2020:
74,1kg/GJ x 38,304GJ/h = 2 838,3kg/h x 21,4 h/rok /1000 x 5 = 304 Mg/rok

Emisja CO2 z kotła węglowego
Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2017  do raportowania w ramach  Systemu Handlu
Uprawnieniami do Emisji  za rok 2020:
94,78kg/GJ x 123,12 GJ/h = 11 669,3kg/h x 639,5 h/rok /1000 x 4 = 29 850 Mg/rok

Łączna emisja CO2 dla wariantu alternatywnego wyniosłaby 30     154 Mg/rok  

Tabela 1 Porównanie rocznych wielkości emisji zanieczyszczeń gazowo-pyłowych do powietrza ze spalania gazu
ziemnego dla wariantu wybranego przez Inwestora  i węgla kamiennego oraz oleju w przypadku wariantu

alterantywnego
Lp. Rodzaj emitowanego

zanieczyszczenia
jednostka Roczne wielkości emisji zanieczyszczeń

gazowo-pyłowych
gaz ziemny węgiel kamienny i

olej
1. SO2 Mg/rok ok. 3,1 ok. 17,4
2. NOx Mg/rok ok. 5,4 ok. 11,6
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3. pył Mg/rok ok. 0,5 ok.  0,6
4. CO Mg/rok ok. 1,5 ok. 15,9
5. CO2 Mg/rok ok. 17 678 ok. 30 154

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

 SO2   – ok.14,3 Mg/rok;
 NOx –  ok.6,2 Mg/rok;
 pył    –  ok.0,1 Mg/rok;
 CO  -- ok. 14,4 Mg/rok
 CO2 – ok. 12 476 Mg/rok.

Stanowi to kolejny argument (obok braku konieczności budowy dodatkowych instalacji do oczyszczania spalin)
potwierdzający słuszność dokonanego przez Inwestora wyboru w zakresie technologii wytwarzania energii. 

Dla  wariantu  alternatywnego  wykonano  również  obliczenia  rozprzestrzeniania  substancji  w  powietrzu.
Wyniki przedstawiono w wydrukach do opracowania (nie wykonywano izolinii). Poniżej w tabeli przedstawiono
zbiorcze  zestawienie  stężeń  maksymalnych  oraz  średnich  poza  terenem  Zakładu  (dla  substancji
przekraczających 10% wartości  odniesienia oraz pyłu PM2,5), dla wariantu wybranego przez Inwestora oraz
wariantu alternatywnego: 

Tabela 1 Wyniki obliczeń rozprzestrzeniania się substancji, poza terenem Inwestora – poziom terenu

Lp. Rodzaj substancji Parametr Jednostka Wariant Inwestora Wariant alterantywny

1. Dwutlenek azotu

Stężenie 1-godzinne
D1=200 μg/m3 μg/m3 366,6*) 726,9*)

Stężenie 1-godzinne
Percentyl 99,8
D1=200 μg/m3

μg/m3 49,4 14

Częstość przekroczeń D1=200
μg/m3

0,2%
% 0,007*) 0,015

Stężenie średnioroczne

(przy wartości dyspozycyjnej 24
μg/m3)

μg/m3 0,486 0,442

2. Dwutlenek siarki

Stężenie 1-godzinne

D1=350 μg/m3 μg/m3 128,2 1271,1**)

Stężenie 1-godzinne

Percentyl 99,7
D1=350 μg/m3

μg/m3 - 7,3

Częstość przekroczeń
D1=350μg/m3

0,3%
% - 0,015

Stężenie średnioroczne

(przy wartości dyspozycyjnej 16
μg/m3)

μg/m3 0,142 0,144

F027 wyd.04



NR PROJEKTU
X–4110.1

 ZMIANA 0 0

PRACOWNIA S1

STR./STRON 12/22

Lp. Rodzaj substancji Parametr Jednostka Wariant Inwestora Wariant alterantywny

3. Pył PM10

Stężenie 1-godzinne

D1=280 μg/m3 μg/m3
Poniżej 10%wartości

odniesienia

91,3

Stężenie 1-godzinne

Percentyl 99,8
D1=280 μg/m3

μg/m3

Poniżej 10%wartości
odniesienia

-

Częstość przekroczeń D1=280
μg/m3

0,2%
%

Poniżej 10%wartości
odniesienia

-

Stężenie średnioroczne

(przy wartości dyspozycyjnej 24
μg/m3)

μg/m3
Poniżej 10%wartości

odniesienia

0,020

4. Pył PM2,5 Stężenie średnioroczne μg/m3 0,021 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.

**) 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 0,3% czasu w roku.

Wytwarzanie odpadów

Eksploatacja kotłów węglowych wiąże się z wytwarzaniem znaczących ilości odpadów. Są to przede wszystkim tzw.
odpady paleniskowe oraz odpady wytwarzane w związku z eksploatacją instalacji oczyszczczania spalin

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

Tabela 32 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.

Stanowi to kolejny argument do wyboru technologii wytwarzania energii w oparciu o paliwo gazowe.

Potencjalny wpływ na klimat

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 emisja CO2 w wariancie alternatywnym  to ok. 30 tys.Mg/rok.

Zatem potencjalny wpływ wariantu alternatywnego na klimat będzie znacząco wyższy od wybranego wariantu  
z KRS.
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Wariant  alternatywny  będzie  także  źródłem  emisji  tlenków  azotu  –  prekursorów  ozonu,  jednego  z  gazów
cieplarnianych  -   których  emisja,  w przeliczeniu  na  dwutlenek  azotu,  wynosić  będzie  około  17Mg/rok.
Przewidywana emisja tlenków azotu z KRS będzie na poziomie 5Mg/rok, czyli ponadtrzykrotnie niższa od emisji z
kotła węglowego.

Stanowi to kolejny argument potwierdzający słuszność dokonanego przez Inwestora wyboru w zakresie technologii
wytwarzania energii. 

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. W wariacie alternatywnym emisja SO2  wynosić będzie około 17Mg/rok.
Przewidywana emisja SO2 z  KRS będzie na poziomie ok.3Mg/rok,  czyli  ponadpięciokrotnie niższa od emisji  ze
źródła węglowego.

Stanowi to kolejny argument potwierdzający słuszność dokonanego przez Inwestora wyboru w zakresie technologii
wytwarzania energii. 

Potencjalny wpływ na zdrowie ludzi

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.

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.

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. 

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.

Eksploatacja  instalacji  spalania  paliw,  opalanej  węglem  kamiennym,  musi  być  prowadzona  z  dochowaniem
wszelkich wymogów ochrony środowiska. Muszą być dotrzymywane GWE, wynikające z konkluzji BAT, wartości
odniesienia i dopuszczalne poziomy stężeń zanieczyszczen w powietrzu, a także dopuszczalne poziomy hałasu na
terenach  podlegających  ochronie  akustycznej.  Instalacja  nie  może  powodować  wzrostu  zanieczyszczenia  wód
powierzchniowych i podziemnych. 

Nowy kocioł węglowy byłby zabudowany w istniejącym budynku kotłowni, spaliny byłyby wyprowadzane przez
istniejący  komin,  kocioł  korzystałby  z  istniejącej  infrastruktury  (np.  składowisko  węgla  i  urządzenia  na  nim
pracujące, układ nawęglania, itd.).

Można się zatem spodziewać, że hałas, emitowany z terenu zakładu, byłby na podobnym poziomie, jak obecnie.

Generalnie  należy  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
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węgla kamiennego w procesie wytwarzania energii. Ponadto, jak zostało wspomniane w Raporcie, planowane
przedsięwzięcie  „wpisuje  się”  w  wyznaczone  w  PEP2040  (Polityka  Energetyczna  Polski  do  2040  roku)  cele
strategiczne polityki energetycznej państwa poprzez:

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

W  dokumencie  tym  wskazano  również,  że  „wzrost  wykorzystania  gazu  ziemnego  będzie  wynikał  
ze  zwiększenia wykorzystania tego paliwa w wytwarzaniu energii  elektrycznej  i  cieplnej,  w tym jako moce
regulacyjne  i  rezerwowe,  a  także  w  celu  poprawy  jakości  powietrza,  jako  paliwo  o  zdecydowanie  niższej
emisyjności niż węgiel”.

 W obecnej  sytuacji,  w świetle obowiązujących uregulowań prawnych (m.in.  Zielony Ład dla UE,  PEP2040),
mając również na uwadze, że zadaniem nowego źródła energii będzie zapewnienie pokrycia wymaganej  mocy
grzewczej cieplnej, zapotrzebowanej przez miejską sieć ciepłowniczą w okresie szczytowym sezonu grzewczego
dla  sieci  ciepłowniczej  ECl,  Inwestor  wybrał  do  realizacji  optymalny  wariant  produkcji  ciepła  na  potrzeby
zaopatrzenia miasta Lublin w ciepło w długookresowej perspektywie. 

7. BLOK BIOMASOWY NA TERENIE PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków
(PKT.6 WEZWANIA RDOŚ)

Wyjaśnienie  dotyczące  bloku  opalanego  biomasą,  dla  którego  Inwestor  uzyskał  decyzję  o  środowiskowych
uwarunkowaniach,  zostało  zamieszczone  w  załączniku  nr  2  do  niniejszego   uzupełnienia  Raportu.  Z  pisma,
przedstawionego przez Inwestora, wynika, że blok biomasowy nie zostanie wybudowany na terenie PGE Energia
Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków. 
W związku z powyższym, w rozdziale Raportu, dotyczącym oddziaływania skumulowanego, nie wzięto pod uwagę
ww. przedsięwzięcia.

8. KUMULOWANIE SIĘ ODDZIAŁYWAŃ Z POZOSTAŁYCH ZAKŁADÓW (PKT. 7 WEZWANIA RDOŚ)

Obliczenia  rozprzestrzeniania  zanieczyszczeń  w  powietrzu  wokół  emitorów  PGE  Energia  Ciepła  S.A.  Oddział
Elektrociepłownia  w  Lublinie  Wrotków  zostały  wykonane  zgodnie  z  obowiązującą  metodyką  obliczeń
rozprzestrzeniania, zamieszczoną 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), w której tło zanieczyszczeń
uwzględnia  się  w  przypadku  stężeń  średniorocznych.  Tło  zanieczyszczeń  obrazuje  stan  jakości  powietrza  dla
określonej lokalizacji. Udział w tle mają źródła emisji eksploatowane na danym terenie, ale też źródła, z których
zanieczyszczena  napływają  nad  analizowany  teren.  Funkcjonowanie  pozostałych  zakładów  emitujących
zanieczyszczenia  do  powietrza  (w  ramach  oddziaływań  skumulowanych)  zostało  uwzględnione,  zgodnie  
z obowiązującą metodyką obliczeń,  w obliczeniach w postaci aktualnego stanu zanieczyszczeń.

Maksymalne stężenia zanieczyszczeń, generowane w trakcie pracy Elektrociepłowni z KRS, będą występowały  
w odległości ok. 820m od zakładu. W tej odległości nie są zlokalizowane instalacje, z których emisje zanieczyszczeń
gazowo-pyłowych do powietrza mogłyby się kumulować z emisjami z KRS.
Zatem nie widzimy konieczności pogłębionej, w stosunku do przeprowadzonej zgodnie z   obowiązującą metodyką,
analizy skumulowanego oddziaływania KRS na jakość powietrza.  W analizie rozprzestrzeniania,  zamieszczonej  
w Raporcie, został uwzględniony istniejący na terenie zakładu, Blok gazowo-parowy. 
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9. SPOSÓB  WYZNACZENIA  NOMINALNYCH  GODZINOWYCH  PRZEPŁYWÓW  SPALIN Z  KOTŁA
STACJONARNEGO I KOTŁA MOBILNEGO (PKT.8 WEZWANIA RDOŚ)

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w Raporcie,  przewidywana nominalna godzinowa ilość  spalin z kotła
stacjonarnego – ok. 34 504Nm3/h (spaliny suche, 3% tlenu) oraz przewidywana nominalna godzinowa ilość spalin 
z kotła mobilnego – ok. 10 747Nm3 /h (spaliny suche, 3% tlenu) to dane uzyskane od  potencjalnych dostawców
tych urządzeń. Ilości te zostały przyjęte do obliczeń rozprzestrzenianai zanieczyszczeń w powietrzu. Ostateczna
ilość spalin zostanie określona przez wybranego  dostawcę kotłów.  

10. EMISJA NOX NA POZIOMIE 100mg/Nm3 (PKT. 9 WEZWANIA RDOŚ)

Zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w punkcie 9 wezwania RDOŚ, zostały wykonane uzupełniające obliczenia
rozprzestrzeniania w zakresie NOx, z uwzględnieniem emisji NO2 na poziomie 100mg/Nm3.

Tabela 1 Wyniki obliczeń rozprzestrzeniania się NOx - poziom terenu

Lp. Rodzaj substancji Parametr Jednostka
Stężenia zanieczyszczeń

na poziomie terenu

1. Dwutlenek azotu

Stężenie 1-godzinne
D1=200 μg/m3 μg/m3 366,6*)

Stężenie 1-godzinne
Percentyl 99,8
D1=200 μg/m3

μg/m3 49,4

Częstość przekroczeń D1=200 μg/m3

0,2%
% 0,007*)

Stężenie średnioroczne

(przy wartości dyspozycyjnej 24
μg/m3)

μg/m3 0,486

*) 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.

W kolejnej tabeli zestawiono maksymalne wyniki obliczeń rozprzestrzeniania się NOx na wysokości zabudowy 
mieszkaniowej. 

Tabela 2 Wyniki obliczeń rozprzestrzeniania się NOx - poziom zabudowy mieszkaniowej

Lp. Rodzaj substancji Parametr Jednostka
Stężenia zanieczyszczeń

na poziomie terenu

1. Dwutlenek azotu
Stężenie 1-godzinne

D1=200 μg/m3 μg/m3 178,1

Wyniki  obliczeń  rozprzestrzeniania  NOx w przeliczeniu  na NO2  w powietrzu  na poziomie  terenu oraz  terenie
zabudowy  zostały  przedstawione  graficznie  na  załączonych  rysunkach  oraz  w  postaci  wydruków  z  programu
obliczeniowego. W wynikach 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. Wydruki z programu komputerowego – załącznik nr 5 do niniejszego uzupełnienia.
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11. CZASY PRACY NOWYCH KOTŁÓW (PKT.10 WEZWANIA RDOŚ)

Wskazane w Raporcie i przyjęte do obliczeń rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu czasy pracy KRS:
 640 h/rok  - cała grupa kotłów stacjonarnych
 22 h/rok – cała grupa kotłów mobilnych.

wskazują, jak długo dana grupa kotłów musiałaby pracować z pełną mocą, by wyprodukować roczną, założoną dla 
nich ilość ciepła.
Przyjete założenie jest wariantem, w którym oddziaływanie na jakość powietrza będzie największe.

12. OPISANIE WYDRUKÓW (PKT.11 WEZWANIA RDOŚ)

Dwa brakujące tytuły rysunków z izoliniami stężeń maksymalnych godzinowych dla NOx oraz SO2, które nie zostały
wygenerowane  na  załączonych  do  Raportu  o  odziaływania  na  środowisko  rysunkach,  zostały  uzupełnione
i przedstawione w załączeniu (załączniki nr 3 i 4 do nniejszego uzupełnienia).

13. MONITORING EMISJI W WARUNKACH ODBIEGAJĄCYCH OD NORMALNYCH (PKT.12 WEZWANIA RDOŚ)

BAT11

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  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.

Rozruchy i wyłączenia

Podczas  warunków  użytkowania  instalacji  innych  niż  normalne  (uzasadnione  technologicznie  w  tym  rozruch,
wyłączenie) monitorowane będą zarówno procesy technologiczne, jak i emisje 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).
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Zgodnie z art. 157a. 1. 3) ustawy POŚ:
„okresy  rozruchu  i  wyłączania  należy  określić  z  uwzględnieniem  specyficznych  procesów  
oraz  parametrów  operacyjnych  pozwalających  na  określenie  momentu  zakończenia  rozruchu  
i rozpoczęcia wyłączania źródła spalania paliw oraz decyzji wykonawczej Komisji z dnia 7 maja 2012 r. dotyczącej
określenia okresów rozruchu i wyłączania do celów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w
sprawie emisji przemysłowych (Dz. Urz. UE L 123 z 09.05.2012, str. 44) „  

Procesy rozruchu i zatrzymania kotłów gazowych będą prowadzone zgodnie z Instrukcją eksploatacji kotła. Czas
trwania procesów rozruchu i zatrzymania urzadzenia będzie ograniczony do niezbędnego minimum wynikającego
z technologii urządzenia. Nie będzie on miał wpływu na wielkości emisji zanieczyszczeń gazowo – pyłowych do
powietrza ze względu na fakt rozpalania paliwem gazowym oraz krótkim czasem trwania tego procesu. 

W ramach nowej instalacji spalania paliw sposób podejścia do określania momentu:

 od którego kończy się rozruch, a zaczyna normalna eksploatacja, 

 od którego kończy się normalna eksploatacja, a zaczyna się wyłączenie, 

który został przedstawiony w ww. decyzji Komisji zostanie zastosowany, jako wzorzec metodyczny do określania
specyficznych  procesów  oraz parametrów  operacyjnych  pozwalających  na określenie  momentu  zakończenia
rozruchu i rozpoczęcia wyłączania każdego z kotłów gazowych. Określenie tych momentów będzie dostosowane
do specyfiki analizowanej instalacji, jednak nadrzędna wytyczna metodyczna wynikająca z ww. decyzji Komisji jest
taka, że:

 jeśli  ze stanu  normalnej  eksploatacji  zainicjowano  proces  zatrzymywania  instalacji,  
to  moment,  od którego  nie  można  już  czerpać  pożytku  z pracy  instalacji  jest  początkiem  okresu
wyłączenia

 natomiast po zainicjowaniu procesu rozruchu - moment jego zakończenia i rozpoczęcie okresu normalnej
eksploatacji następuje, kiedy można rozpocząć czerpać pożytek z pracy instalacji. 

Czas funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych

Czas  występowania  warunków  odbiegających  od  normalnych  (rozruch  i  wyłączenia  kotłów)  
jest niewspółmiernie krótszy od czasu trwania pracy w warunkach normalnych. 

Uzasadnione  technologiczne  warunki  pracy  instalacji  odbiegające  od  normalnych  (rozruch  
i  wyłączenie)  nie  powinny  odbiegać  od  warunków  podczas  normalnej  pracy  instalacji  i  powodować  zmiany
sposobu wprowadzania substancji do powietrza, ani też zwiększenia emisji zanieczyszczeń gazowo – pyłowych
do powietrza.

Wyłączanie kotła gazowego
Na  potrzeby  określenia  początku  wyłączenia,  proponuje  się,  aby  początek  wyłączenia  wiązał  się  
z  zakończeniem  pracy  normalnej  i  uzależniony  został  od  sygnału  mocy  minimalnej,  zgodnie  
z Instrukcją eksploatacji kotła gazowego.

Włączanie kotła gazowego
Na potrzeby określenia początku włączenia, proponuje się, aby początek włączenia został uzależniony od sygnału
mocy minimalnej, zgodnie z Instrukcją eksploatacji kotła gazowego.

Sytuacje awaryjne

W  sytuacjach  awaryjnych  postępowanie  będzie  zgodnie  z  dokumentacją  eksploatacji  urządzeń  i  instalacji
oczyszczania spalin. 
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W przypadku awarii  źródła emisji,  jakim jest kocioł gazowy, 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.

14. WERYFIKACJA LOKALIZACJI TERENÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE AKUSTYCZNEJ (PKT.13 WEZWANIA
RDOŚ)

PGE  Energia  Ciepła  S.A.  Oddział  Elektrociepłownia  w  Lublinie  Wrotków  jest  położona  w  VI  rejonie
planistycznym, obecnie nieobjętym MPZP. 
Stan planistyczny części miasta Lublin przedstawia rysunek poniżej. Wokół Zakładu planowane są do uchwalenia
MPZP o numerach  67, 110 i 113 tj.: 

 Doliny V – Bystrzyca Wrotków 592/XXIV/2012
 VI – Zamborzycka/Abramowicka 968/XXXVI/2017
 VI – Zamborzycka 998/XXXVIII/2017

F027 wyd.04



NR PROJEKTU
X–4110.1

 ZMIANA 0 0

PRACOWNIA S1

STR./STRON 19/22

                                    Rysunek 1. Stan planistyczny części miasta Lublin

Zakład  jest  położony  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.

Tereny chronione akustycznie określono na podstawie rzeczywistego zagospodarowania mieszkalnego miasta oraz
na  podstawie  historycznie  wykonywanych  pomiarów  hałasu  w  środowisku  (patrz  Załącznik  nr  2  do  ROŚ:
Pozwolenie zintegrowane ECL Decyzja Nr PZ_17_2017 oraz Załącznik nr 10 – Wyniki pomiarów hałasu 2019 r.)

Działka PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie graniczy:
 od strony północnej,w odległości ok. 200m z zabudową produkcyjno – usługową; 
 od strony północnej,  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.

15. PORÓWNANIE BAT W ZAKRESIE HAŁASU (PKT. 14 WEZWANIA RDOŚ)

BAT17

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

Środki operacyjne:
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Jak wspomniano w Raporcie (rozdz. 7 Porównanie proponowanej techniki z najlepszymi dostępnymi technikami), 
w   fazie  projektowania  instalacji  prowadzony  jest  na  bieżąco  aktualizowany  model  akustyczny,  pozwalający  
na monitorowanie sytuacji akustycznej, dobór zabezpieczeń, właściwe umiejscowienie wyposażenia i budynków
itd.  Również  w  fazie  eksploatacji  instalacja  będzie  objęta  Systemem  Zarzadzania  Środowiskowego,  które
funkcjonuje na Zakładzie.

Małohałaśliwy sprzęt:

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.  Ponadto  wyniki
prowadzonej  analizy  akustycznej  z  fazy  projektowania  wykażą  maksymalną  możliwą  emisję  hałasu  z
poszczególnych źródeł hałasu.

Urządzenia do ograniczania hałasu:
Zostanie zabudowany tłumik 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).

Prowadzona analiza akustyczna podczas fazy projektowania i doboru urządzeń Dostawców wykazuje maksymalne
możliwe  poziomy  mocy  akustycznej.  Obowiązkiem  dostawcy  jest  dostarczenie  takiego  urządzenia,  które  nie
przekracza  tych  poziomów.  W przypadku  braku  możliwości  doboru  zaoferowania  odpowiedniego  urządzenia,
Dostawca  zobowiązany  jest  do  dostarczenia  go  z  zainstalowanym  już  urządzeniem  do  ograniczania  hałasu,
np. tłumikiem, czy obudową dźwiękochłonno-izolacyjną.

Część źródłe zostanie zlokalizowana  wewnątrz budynków, stanowiących źródła kubaturowe, których izolacyjność
akustyczna ścian i dachu budynku, została już określona:

Tabela 3 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

KRS 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.

Właściwe umiejscowienie wyposażenia i budynków

Przyjęte wielkości parametów akustycznych projektowanych, kubaturowych i wszechkierunkowych źródeł hałasu,
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
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dla potencjalnych dostawców poszczególnych obiektów, instalacji i urządzeń. W trakcie procesu projektowania  
na bieżąco będzie prowadzony model akustyczny, dzięki temu możliwa będzie ciągła kontrola poziomów hałasu 
w  punktach  –  odbiornikach,  lokalizowanych  na  terenach  podlegających  ochronie  akustycznej  wokół  zakładu.
Będzie także możliwe sprawdzanie i poszukiwanie właściwego umiejscowienia wyposażenia. 

Budynki KRS, stacji redukcyjnej gazu i budynku elektrycznego zostały objęte analizą akustyczną i zlokalizowane  
w  taki  sposób,  by  minimalizować  ich  wpływ  akustyczny  przy  uwzględnieniu  możliwości  technicznych  
i technologicznych.

16. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ, GŁĘBOKOŚĆ WYKOPÓW (PKT.15 WEZWANIA RDOŚ)

Zapotrzebowanie na wodę na etapie realizacji przedsięwzięcia (Raport, rozdział 9.1.1.)

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
0,15m3 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. 0,06m3. Podczas największego nasilenia robót na placu budowy będzie zatrudnionych ok. 200
pracowników. Wówczas szacowane maksymalne zapotrzebowanie na wodę pitną dla celów socjalno-bytowych
może wynieść ok. 12 m3/dobę. 

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. 

W  trakcie  prac  wiertniczych  wykonanych  w  sierpniu  2019  r.,  do  maksymalnej  głębokości  10,0  m  p.p.t.  
nie stwierdzono występowania wody gruntowej.  Na postawie  mapy hydrogeologicznej  w rejonie wykonanych
robót woda gruntowa występuje na głębokości znacznie poniżej poziomu osiągniętego wierceniami, tj. na rzędnej
około 170,0÷175,0 m n.p.m. (ok. 20,0÷25,0 m p.p.t.). 
Należy liczyć się z możliwością okresowego wahania zwierciadła wód gruntowych, w zależności od pory roku i
ilości opadow. Woda może pojawiać się i stagnować czasowo w nasypach. Przedmiotowa działka leży w dolinie
rzeki  Bystrzyca,  z  tego  powodu  przeanalizowano zagrożone  wodami  powodziowymi,  o  prawdopodobieństwie
przewyższenia  1%  (woda  stuletnia).  Według  mapy  przygotowanej  przez  Krajowy  Zarząd  Gospodarki  Wodnej,
najwyższy  maksymalny  poziom  wody  stuletniej  wynosi  175,2  m n.p.m.,  a  badany  teren  leży  poza  obszarem
zagrożenia powodziowego. 

Na  podstawie  danych  zawartych  w  dokumentacji  określającej  warunki  posadowienia   dla  przedmiotowego
przedsięwzięcia, wykonanej przez firmę GeoNep Geotechnika Nepelski  Chymosz Sp. J.  w Sierpniu 2019 roku,  
nie przewiduje się konieczności prowadzenia stałego odwodnienia wykopów. W przypadku prowadzenia prac i
zmiany  poziomu  zwierciadła  wody  gruntowej,  Inwestor  przed  rozpoczęciem  prac  uzyska  stosowne  zgodny
wodnoprawne. 

17. DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE – OCHRONA ŚRODOWISKA GRUNTOWO-WODNEGO (PKT.16 WEZWANIA
RDOŚ)

W celu  ochrony  środowiska  gruntowo-wodnego  dodatkowo  zostaną  zabudowane  urządzenia  podczyszczające
i zabezpieczające:
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 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.

Ponadto,  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.

18. ŹRÓDŁO POBORU WÓD NA CELE PRZEMYSŁOWE (PKT. 17 WEZWANIA RDOŚ)

Obecnie woda na potrzeby technologiczne w postaci:

 uzupełniania ubytków w sieci ciełowniczej;
 uzupełniania strat w obiegu wodno – parowym;
 uzupełniania strat w obiegach chłodzących,

jest pobierana z ujęcia wód powierzchniowych na Zalewie Zęborzyckim. Pobór wód odbywa się na podstawie
posiadanego przez zakład Pozwolenia zintegrowanego, Decyzja nr 8/2014 z dnia 29 kwietnia 2014r., znak RŚ-V.
7222.21.2014/ILU. Dopuszczalna ilość wody na cele technologiczne wynosi:

 Qhmax= 380,0m3/h;
 QdSr = 3 288,0m3/d;
 Qroczne max = 1 200 000m3/rok.

Źródło zaopatrzenia w wodę KRS – to samo, Zalew Zęborzycki. Przewidywane roczne zapotrzebowanie na wodę 
do celów technologicznych to  35 000m3/ rok. W związku z likwidacją węglowej części elektrociepłowni ilość ta
będzie pokrywana w ramach obecnego PZ. Planowane przedsięwzięcie nie będzie związane z eksploatacją wód
podziemnych.
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