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DECYZJA
Na podstawie art. 104 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyj nego (j.t. Dz. U. z 20 13 r., poz. 267 ze zm.) oraz art. 188, 214 ust. 4, art. 2 17
ustawy z dni a ustawy z dnia 27 kwiet nia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (j.t. Oz. U.
z 20 I 3 r., poz. 1232 ze zm.)

po ro zpatrzeniu

wniosku PGE G6rnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., zlokalizowanej w Belchatowie
ul. Weglowa 5(NIP: 769-050-24-95, REGON: 000560 207) dzialajacego przez Pelnomocnika
Pana Oariu sza Janigacz, Zaklady Pomiarowo-Badawcze Energetyki " ENERGOPOMIAR" Sp.
z

0.0.

ul. Gen. J. Sowinskicgo 3, 44-100 Gliwice dla PGE GiEK SA

Oddzial

Elektrocie plownia Kielce, ul. Hubalczyk6w 30, 25-668 Kielce

orzekam
I.

Zmieniam decyzje Wojewody Swietokrzyskiego z dnia 30 gr ud nia 2005 r, znak:
SR.II I.6618-8/05 zmienionq decyzjami Ma rsz a lka Wojew6dztw a Swietokrzyskiego:
z dnia 18 grudnia 2008r. znak: OWS.VII.7651-14/08, z dnia 19 stycznia 201l r. zn ak:
OWS.VII.7651-23/2010r., z dnia II Iipca 2013 r, zna k : OWS.VII.7222.9.2013, z dnia
4 grudnia 2014r. znak: OWS-VII.7222.49.2014 oraz z dnia 21 sty cznia 2015r. zna k:
OWS-VII.7222.16.2014

ud zielajaca

pozwolenia

zintegr owa nego dla

instalacji

spa lajacej paliwa w celu wytwa rzania ene rg ii elektryc znej i cieplnej zlokalizowanej
w Oddzial e Elektr ocieplowni Kielce przy ulicy Hubalc zykow 30, 25-668 Kielce,
w nastepujacy sposob:

Calosc decyzji po slowach:

11'1.:413421861;

fax: 413443610;
sekrt'tariat.OWS@sejmik.kielce.pl
al.lXWiekOw Kiek 3; 25-516 Kielce

..orzekam:

udzielam pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalajacej paliwa w celu wytwarzania
energii elektrycznej i cieplnej zlokalizowanej w Kielcach przy ulicy Hubalczyk6w 30, 25-668
Kielce (NIP: 769-050-24-95, REGON: 000560207). "

nadac brzmienie:

"
I RODZAJ INSTALACJI I WARU NKI EKSPLOATACYJNE

I Opis instalacji (parametry techniczne i technologiczne)
Podstawowym produktem PGE GiEK S.A. Oddzial Elektrocieplownia Kielce sa cieplo
i energia elektryczna. Proces produkcji poszczeg61nych energii jest prowadzony w oparciu
o spalanie wegla kamiennego i biomasy.
PGE G6rnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddzial Elektrocieplownia Kielce na
potrzeby produkcji ciepla i energii elektrycznej eksploatuje instalacje spalania paliw, w sklad
kt6rej wchodza:
•

6 kotl6w wodnych cieplowniczych, w tym:
jeden kociol typu WP-140

0

mocy cieplnej w paliwie wprowadzanym do kotla -

164 MW,
piec kotl6w typu WR-25 0 mocy cieplnej w paliwie wprowadzanym do kotla:
kotly WR-25 nr 1,2,3 - 35 MW,
kociol WR-25 nr 4 - 36 MW,
kociol WR-25 nr 5 - 34 MW,
•

jed en kociol parowy typu OR50-N

0

mocy cieplnej w paliwie wprowadzanym do kotla -

48 MW pracujac y na turbozesp61 przeciwprezny

0

mocy 10,84 MWe, tzw. "blok

weglowy" (blok nr 1),
•

jeden kociol typu OS20

0

mocy cieplnej w paliwie wprowadzanym do kotla - 20 MW,

wspolpracujacy z turbozespolem upustowo - kondensacyjnym 6,71 MWe , tzw. "blok
biomasowy" (blok nr 2).
Instalacje powiazane technologicznie z instalacja spalania paliw:
•

instalacja olejowa (gospodarka paliwem rozpalkowym),

•

instalacje zaopatrzeni a w wode dla cel6w procesowych (gospodarka wodna),
2
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•

instalacje gospodarki sciekowej z procesow technol ogicznych (gospodarka sciekowa),

•

oczyszczalnia sciekow przemys/owo - deszczowych,

•

instalacj e oczys zczania spalin,

•

instalacje sk/adowania i transportu paliw oraz pozosta/ych surowcow (gospodarka
paliwowo - surowcowa).

W zwiazku z zaplanowanymi na koniec 20 15 r. wylaczeniem z eksploatacji kot/a WR-25 nr 3
w sk/ad instalacji spalania paliw zlokalizowanej na terenie PGE GiEK S.A. Oddzia/
Elektrociep /ownia Kielce od dnia 30 grudnia 20 15r. wchod zic bedzie:
•

5 kotlow wodnych ciep/owniczych, w tym:
-

jeden kocio/ typu WP-140

0

mocy cieplnej w paliwie wprowadzanym do kot/a

- 164 MW,
cztery kot/y typu WR-25 0 mocy cieplnej w paliwie wprowadzanym do kot/a :
kot/y WR-25 nr 1, 2 - 35 MW,
kocio/ WR-25 nr 4 - 36 MW,
kocio/ WR-25 nr 5 - 34 MW,
•

j eden kocio/ parowy typu OR50-N 0 mocy cieplnej w paliwie wprowadzanym do kot/a48 MW pracujacy na turbozespol przeciwprezny

0

mocy 10,84 MWe, tzw. "blok

weglowy" (blok nr I ),
•

jeden kocio/ typu OS20

0

mocy cieplnej w paliw ie wprowad zanym do kot/a - 20 MW,

wspolpracujacy z turbozespo /em upustowo - konde nsacyjny m 6,7 1 MWe, tzw. "blok
biomasowy" (blok nr 2).

1.1 Charakterystyka kotlow
Kociol WP-140 jest kot/em wodnym z wymuszonym obiegiem wody, przeznaczonym do

celow grzewczych. Czesc cisnie niowa stanowia op/etwowane ekrany komory paleniskowej,
komora grodziowa i peczek konwekcyjny. Jest on opalany py/em wegla kamiennego poprzez
uk/ad paleniskowy skladajacy sie z czterech mlynow kulowych misowych 6M75, podajacych
py/ do szesnastu palnikow strumieniowych, zainstalowanych po cztery w ka:i:dym narozu
kot/a. Kocio/ wspolpracuje z dwoma wentylatorami powietrza, dwoma wentylatorami ciagu
i elektrofiltrem energetycznym typu HE 2*24 -500/3 (4)*4.0* 11.6/300. Kociol WP-140 jest
wyposazo ny w instalacje pierwotnej redukcj i tlenkow azotu NC R - "SETNOx".
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Kotly WR-25 sa kot/ami rusztowymi, wodnyrni, przeplywowyrni,

0

wym uszonym

przep/ywie czynnika grzewczego. Kazdy z kotlow WR-25 wyposazony j est w urzad zenia
odpylajace spaliny

0

skutecz nosc i odpy lania ok. 90 %. Kocio/ nr 2 wyposazo ny jest w bat erie

6 cyk lonow, kazdy z pozosta/ych kotlow wyposazony jest w trzysekcyj ny mul ticyklon.
Dodatkowo w uk/adzie odpylania kot/a WR-25 nr 2 i 4 zamontowany jest multicyklon osiowy
typu MOS. Kocio/ WR-25 nr 2 j est przystosowany do wspolspalania z weg lem biomasy
(zre bkow drzewnych).

Kocio/ OR50-N jest kot/em parowyrn, przeznac zonym do produkcji pary przegrzanej do
napedu turbiny. Jest on wyposazony w rusz t mechaniczny tas mowy do spalania mia/u weg la
kamien nego energetycznego . Kocio / OR50-N wyposazony jest w urzadzenia odpylajace
spaliny

0

skutecznosci odpylania ok. 99 % - urzadzenie odpylajace w postaci multicyklonow

2 x MOS 20 oraz mod u/owy filtr workowy. Kocio/ OR50 wspolpracuje z turbi na parowa
przeciwpre zna produkcji EKOL -Brno,

0

konstrukcji jednokadlubowej z dwoma lozyskami

nosnyrni i lozyskiem opo row ym znaj dujacym sie w stojaku. Posiada stopien regulac yjny
akcyj ny i dalsze stopnie 0 olopatkowaniu reakcyj nym .
Parametry ogol ne:
-

para wejsciowa

p,

-

temperatura

To = 480 °C,

ilosc

m., = 50,0 111,0 t/h,

cisnienie wyjsciowe

P2 = 0,4 - 1,2 bar

predkosc obro towa turbiny

n, = 9000 obr/min,

predkosc obro towa generato ra przek/adnia

n2 = 1500 obr/mi n,

przek/adnia

n 1/n2,

=

53 bar,

pozio m akustyczny cisnienia w odleglosci 1 mod zrodla 85 dB (A) .

Kocio/ OS20 jest kot/em parowym wod norurowy m przeznaczonym do produkcji pary
przegrzanej do napedu turbiny. Jest on wypo sazony w ruszt schodkowy

0

ruchu

posuwistozwrotnym do spalania biomasy w formie zrebkow drzewnych. Kocio/ OS20
wyposazony jest w urzadzenia odpylajace spaliny

0

skute cznosci odpylania ok. 99 % -

urzadzenia odpylajace w postaci cyklonow 2 x CE/S oraz modu/owy filtr workowy. Kocio/
OS20 pracuje z turbina upustowo-kondensacyjna prod ukcji SIEMENS - j ednokadlub owa
z osiowy m przep/ywem pary do kondensatora . Posiada stopien regulacyj ny i dalsze stopnie
o olo patkowaniu reakcyjnym .
4
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Podstawowe dane turbozespolu:
-

Przelyk

25 t/h ,

-

Cisnienie nominalne pary na wloeie do turbiny

53 bar,

Temperatura nominalna pary na wloeie do turbiny

480° C,

Cisnienie pary z upustu regulowanego

1,5 - 2,5 bar,

Maksymalny pobor pary z upustu regulowanego

22, I t/h,

Cisnienie pary z upustu nieregulowan ego

0,7 1 bar,

Mak symalny pob6r pary z upustu nieregulowanego

2,I t/h ,

Cisnienie pary wylotowej do kondensat.

0,067 bar,

Ilosc pary wy lotowej

2,76-2 1.86 t/h ,

-

Obroty nominalne turbiny

8300 1 Imin,

-

Moe na zaeiskaeh generatora - nominalna

6,71 MW .

-

Wyp r owadzanie spalin
Spaliny powstajace w proeesie spalania wegla kamiennego i biomasy w kotlaeh ECK sa
odprowadzane do powiet rza w spos6 b zorganizowany za pornoca emitor6w w nastepujacym
ukladzie:
Do dnia 29 grudnia 20 15r.:
E- l (i:elbe towy z wew ne trzny m prz ewod em sta lowy m odp rowadzajacym spa liny)
Wysokosc H= 200 m
Sredniea wylotu de = 3,7 m - zwezka de = 3,0 m
Wspol rzedne punktu emisji - szerokosc: 50° 53! 52' .dlugosc: 20° 36 ' 59"
Temperat ura spa lin - 438 K Podlac zony koeiol- WP-140
Nominalna moe cieplna em itora - 164 MW
E-2 (i:elbc towy)
Wysoko sc H= 114 m Sredniea wylotu de = 2,8 m
Wspolr zedne pun ktu emisji - szerokosc: 50° 53' 45 ',dlugose: 20° 36' 44"
Temperatura spalin - 438 K
Podlaczone kotly - 5 x WR- 25, 1 x OR50 -N, 1 x OS20
Nominalna moe cieplna emitora - 243 MW
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Od dnia 30 grudnia 2015r.:
E-I (zelbetowy z wewnetrznym przewodem stalowym odprowadzajacym spaliny)

Wysokosc H= 200m
Srednica wylotowa de = 3,7 m - zwezka de = 3,0 m
Wspolrzedne punktu emisj i - szerokosc: 50° 53' 52' ,dlugosc: 20° 36' 59"
Temperatura spalin - 438 K Podlaczony kociol- WP-140
Nominalna moc cieplna emitora - 164 MW
E-2 (zelbetnwy)

Wysokosc H= 114m Srednica wylotowa de= 2,8 m
Wspolrzedne punktu emisji - szerokosc: 50° 53' 45' .dlugosc: 20° 36' 44"
Temperatura spalin - 438 K
Podlaczone kotly - 4 x WR-25, I x OR50-N
Nominalna moe cieplna emitora -188 MW
E-3 (stalowy

0

podwyzszonej odpornosci) - nowoprojektowany

Wysokosc H= 80m Srednica wylotowa de = 1,3 m
Wspolrzedne punktu emisji - szerokosc: 50° 53' 46',dlugosc: 20° 36' 46"
Temperatura spalin - 413-423 K Podlaczone kotly - I x OS20 .
Nominalna moe cieplna emitora - 20 MW

1.2 Gospodarka wodna i sciekowa

Z instalacja spalania paliw powiazana technologic znie jest instalacja zaopatrzenia w wode dla
cel6w procesowych (gospodarka wodna)
Gospodarka wodnal Zaopatrzenie w wode

Elektrocieplownia Kielce nie posiada wlasnych ujec wody. Pobor wody odbywa sie na
podstawie stosownych umow, z sieci Wodociagow Kieleckich Sp. z

0 .0. -

przylacza ON

150/110 - Centralna Cieplownia - Gruchawka, ON 400/250 - EC ulica L6dzka i z sieci
wodociagowej nalezacej do ZUChiP Chemar Sp. z

0.0.

Kielce - przylacze ON 110.

Wewnetrzny system wodociagowy Elektrocieplowni sklada sie z dw6ch rozdzielczych sieci
wodociagowych : sieci wody pitnej i sieci wody ppoz. i technologicznej. Woda z sieci wody
pitnej wykorzystywana jest na potrzeby socjalno-bytowe, technologic zne (w tym m.in. do
przygotowania wody uzdatnionej dla potrzeb produkcji energii cieplnej i elektrycznej) oraz
przekazywana jest do najemc6w. System wodociagowy wody ppoz, i technologicznej
zasilany jest woda nadosadowa ze skladowiska odpad6w paleniskowych "Gruchawka". Woda
6
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z tego systemu wykorzystywana jest m.in. do gaszenia zuzla w odzuzlaczach kotl6w WR-25,
hydrotransportu popiol6w kotla WP-140 oraz do cel6w zmywnych we wszystkich obiektach
technologicznych PGE GiEK S.A. Oddzial Elektrocieplownia Kielce.
Ilosc wykorzystywanej wody wynosi 196 000 m 3 /rok , w tym 12 000 m 3 /rok na cele socjalno bytowe i 184 000 m 3/rok na cele technologiczne.

Uklad chlodzenia kotla WP-140

jest ukladem zamknietym bez strat wody. Chlodzenie

nastepuje poprzez przeplyw wody w niezaizolowanym na zewnatrz rurociagu, Chlodzone sa
lozyska obrotowego podgrzewacza powietrza, oraz dlawice pomp cyrkulacyj nych.
Uklad chlodzenia Pompown i Sieciowej jest ukladem zamknietym bez strat wody. Chlodzenie
nastepuje poprzez wymiennik wentylatorowy. Chlodzone sa dlawice pomp sieciowych.
Uklad chlodzenia bloku nr 1 je st ukladem otwartym ze stratami wody. Zadaniem instalacji
chlodniczej jest odebranie ciepla zakumulowanego w ukladzie wody chlodzacej urzadzenia
pomocnicze turbiny.
Instalacj a chlodnicza sklada sit; zasadniczo z trzech podstawowych element6w:
- chlodnia wentylatorowa wraz z zbiornikiem ociekowym, pompowni z pompami gl6wnymi
oraz instalacjami pomocniczymi laczaca chlodnie z budynkiem maszynowni. G16wnym
urzadzeniem wymiany ciepla systemu jest chlodnia wentylatorowa RCO 42SL
Uklad chlodzenia bloku nr 2 jest ukladem otwartym ze stratami wody. Zadaniem instalacji
chlodniczej je st odebranie ciepla zawartego w kondensacie oraz ciepla zakumulowanego
w ukladzie wody chlodzacej urzadzenia pomocnicze turbiny oraz kondensatora.
Instalacja chlodnicza sklada sit; zasadniczo z trzech podstawowych element6w:
- chlodnia went ylatorowa wraz z zbiornikiem ociekowym;
- budynek pompowni z pompami gl6wnymi oraz instalacjami pomocniczymi;
- instalacja rurociagowa laczaca pompownie i chlodnie z budynkiem maszynowni oraz
zamontowanym tam konden satorem pary.
GI6wnym urzadzeniem wymiany ciepla systemu jest chlodnia wentylatorowa MITA PMM

8 55.
Obieg kotlowv:
PGE GiEK S.A. Oddzial Elektrocieplownia Kielce eksploatuje kotly wodne bez strat wody.
Obieg wodny kotl6w parowych:
Woda dla potrzeb kotl6w parowych, ze wzgledu na wymagane parametry , jest uzdatniana na
stacjach demineralizacji wody bloku nr 1 i nr 2. Woda zdemineralizowana potrzebna jest do
7
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uzu pe/ni ania strat w obiegu parowo-wodn ym oraz okreso wo do uzupe/nienia ubytkow
w wy mienniku ciep/ owniczym. Woda ze stacj i demineralizacji odprowadzana jest do

zbiornikow wo dy zdemineralizowanej

0

poj ernnosci 20 m' , Woda ze zbiornikow przet/ac zana

jest 2 pompami do stacji odgazowywania dla uzu pe/nienia strat w obiegu parowym kotl ow
OR50 - N i OS20 . Woda ze zbiom ika wykorzystywanaj est rowniez do nape/niania kotlow,
Staci e Uzdatniania Wo dy (SU W):
Na terenie PGE GiEK S.A. Oddzia/ Elektroci ep/ownia Kielce funkcjonuja trzy stacj e
uzdatniani a wody (SUW).
Pierwsza ze Stacj i pracuj e w oparciu
wstepna

reali zowana

na

bazie

0

filtrow

technologie membranowa i obejmuje: obrobke
mult imedialnych

wspoma ga nyc h

koagulacja

kontaktowa oraz uzdatnianie podstawowe z zastosowaniem modulow odwroco nej osmo zy
(RO). Woda uzdatniona jest wykorzystywana dla potrzeb uzupelniani a wody siec iowej .
Wydajn osc nominalna netto instal acji Q =25 rrr' /h. Srednie rozbi ory dobowe wahaja sie
w zakresie 200 do 250 m 3/d tj. oko 10 mJ/h.
Druga Stacja wykonana zosta/a na potrzeby bloku nr I , zlokalizowana w przybudowce
maszynowni i podobnie jak pierwsza pracuje, w oparciu

0

technologic membranowa

(odwroco na osmoza). Woda zdernineralizowana ze stacj i 0 wydajnosci 3 m 3/h wraz
z zbiornikiem 0 pojemnosci 20 m J pokrywane sa straty w obiegu parowo - wodn ym kotlow
parowych oraz nape/nianie kotlow, Scieki z odzelaziacza, instal acji zmiekczania i odwroconej
osmozy, maksymalnie 700 l /h odprowadzane sa do zbiornika spustow i odwodnien,
a nastepni e wykorzystywane sa do uzup e/ni ania strat w obiegu chlodzacym.
Trzecia Stacj a Uzdatniania Wody,

0

wydaj nosci 5,0 mJ/h, wyko nana zostala na potrzeby

obiegu parowo-wo dnego bloku nr 2, zlokalizowana w pom ieszczeniu po zdemo ntowanej
stacj i uzdatniania wody metoda jonitowa, W j ej sk/ad wchodza dw ie od rebne instalacje:
- instalacj a dem ineralizacj i sluzac a do preparowani a wody uzup eln iaj acej obieg parowo
wodny ko t/a OS-20 i nowej turbiny, 0 wydajnosci 5,0 rrr' /h,
instalacja

zmiekczania

do

preparowania

wody

uzupelniaj acej

obieg

chlodzacy

J

o wy dajnosc i 35,0 m /h .
Surowcem wejsciowyrn do obr6bki w obydwoch instalacjach jest woda pitn a z miejskiej sieci
wod ociagowej i woda z ujecia Chemar.

Gospodarka sciekowa
Na terenie PG E GiEK S.A. Odd zia/ Elektrociep/ownia Kielce powstaja scieki przem ys/owe,
8
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scisle zwiazane

Z

cyklem produkcyjnym Elektrocieplowni. Scieki

kraza w obiegu

za rnknietym, tym samym nie sa wprowadzane do srodowiska.
Wsrod nich mozna wyroznic:
-

scieki ze stacji uzdatniania wody,

-

scieki zmywne z kot/owni, naweg lania i rejonu urzadzen odpylajacych,

-

scieki z gospodarki transportowej ,

-

scieki z chemiczne go oczyszczania i konserwacji kotlow,
scieki z mycia urzad zen stacj i uzdatniania wody,
scieki z kotlow parowych (OR50-N i OS-20 ) - odsoliny (obiekt kotlowni ),
scieki z maszynowni (turbozespol cieplowniczy),

-

scieki z maszynowni (turbozespol upustowo - konde nsac yjny nr 2),

-

scieki z chlodni wenty latorowej (odsoliny).

Scieki

przemyslowe w calo sci kierowane sa na zakladowa oczyszczalnie sciekow

przemyslowo-deszczowych. Stad poprzez pompownie bagrowa i rurociag hydro trans portu
trafiaj a na skladowisko odpadow paleniskowych "Gruchawka", wraz ze sciekami opadowymi

i roztopowymi. Nastep nie popr zez studnie przelewowa, rurociagi podziemne , zbiorniki
wyrownawcze, pompownie wody powrotnej kierowane sa z powrotem na pornpownie
bagrowa. Scieki te po wymieszan iu z wypadem z kot/a WP -140 trafiaja poprzez
hydrotransport ponownie na kwatere Nr 1 mokrego skladowiska odpadow paleniskowych.
Wszystkie scieki przem yslowe z kotlow parowych i turbozespolu przeciwpreznego
doprowadzane sa do kanali zacji przemyslowej PGE GiEK S.A. Oddzial Elektrocieplown i
Kielce. Zrz ut scieko w przemyslowych zostal ograniczony tylko do awaryjn ego dzieki
ponownemu ich wykorzystaniu do hydrotransportu zuzla i popi olu na skladowisko odpadow
paleniskowych "Gruchawka".
W koncowym bilan sie do kanali zacj i przemyslowej odprowadzane sa :
-

scieki ze stacj i demineralizacji bloku nr 1 i 2 - 2m J/h ,

-

odsoliny powstajace w procesie chlodzenia kondensatu bloku nr 2 max 10 m3/h,

-

odsoliny powstajace w proce sie prod ukcji pary:
J

•

kociol weg lowy 1,25 m /h,

•

kociol biomasowy 0,525 rrr' /h,

odwodnienia urzadzen w maszynowni a takze zrzuty awaryj ne:
•

odwodnienie urzadzen mas zynowni max 5,4 m 3/h,
9
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•

zrzuty awaryjne (max) 8,7 m3/h.

1.3 Gospodarka odpadami
W zwiazku z dzialalnoscia w PGE GiEK S.A. Oddzial Elektrocieplownia Kielce wytwarza ne
sa nastepujace strumienie odpad6w:
odpady produkcyjne, wytwarzane w zwiazku z energetycznym spalaniem wegla
kamiennego i biomasy,
odpady wytwarzane w zwiazku z pracami remontowymi,
inne odpady zwiazane z prowadzona dzialalnoscia,
Odpady paleniskowe, bedace produktem spalania wegla i biomasy wytwarzane w zwiazku
z produkcja ciepla i energii elektrycznej , stanowia w ECK ponad 90 % calosci wytwarzanych
odpad6w. Odpad y te przekazywane sa do odzysku lub za pomoca transportu hydraulicznego
kierowane sa na skladowisko odpad6w paleniskowych "Gruchawka".
Zagospodarowanie popiolu i zuzla:
Zuzel z kotla W P-140 spada poprzez lej do wanny odzuz lacza wypelnionego woda, poprzez
ciegna zgrzeblowe zostaje wygarniety do kruszarki, a nastepnie do kanalu hydrotransportu,
kt6rym trafia do zbiornika pulpy w pompowni bagrowej . Popiel wytracony w elektrofiltrze,
za posrednictwem systemu aeracji dostaje sie do mieszalnikow popiolu, gdzie jest mieszany
z woda i kanalem hydrotransportu kierowany rowniez do zbiornika pulpy w pompowni
bagrowej . Tam rurociagami pulpy, za posrednictwem pomp bagrowych, mieszanina popiolu
i zuzla jest transportowana na mokre Skladowisko Odpadow Paleniskowych.
Zu zel z kotlow WR-25 spada poprzez leje do wanien odzuzlaczy wypelnionych woda, skad
poprzez ciegna zgrzeblowe zostaje wygarniety i dalej transportowany za pomoca
przenosnikow tasmowych do miejsca magazynowania zuzla i popiolu. Wytracony
w multicyklonach popiol opada poprzez leje do przenosnika rurowo-liniowego i za
posrednictwem zgarniaczy umieszczonych na linie jest transportowany do urzadzenia
zwilzajacego, skad trafia na tasrnociag, ktorym razem z zuzlem zostaje przetransportowany
na plac magazynowy zuzla i popiolu.
Zuzel i pop iel z kotlew WR-25 sa odbierane z placu magazynowego przez odbiorcow
zewnetrznych, lub wykorzystywane przez EC Kielce na wlasne potrzeby.
Zuzcl z kotla OR50-N spada poprzez leje do wanien odzuzlaczy wypelnionych woda.
Schlodzony zuzel poprzez zgrzebla zostaje wygarniety z odzuzlacza i dalej transportowany
jest za pornoca przenosnikow tasmowych w miejsce magazynowan ia zuzla i popiolu. Popiel
10
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za posrednictwem przenosnika slimakowego jest transportowany do urzadzenia zwilzajacego.
Zroszo ny pyl trafia na tasmociag, kt6rym zostaje przetransportowan y na plac tymczasowego
gromadzenia zuzla i popiolu.
Zuzel z kotla OS-20 spada poprzez leje zsypowe do wanny odzuzlacza wypelnionej woda.

Schlodzo ny zuzel poprzez zgrzebla zostaje wygarniety z wanny i przez kr6ciec zsypowy
trafia na podstawiona przyczepe, Po napelnieniu przyczepy zuzel jest przewozony na plac
magazynowy zuzla i popiolu.
Popi61 z kroccow odbiorczych lej6w zsypowyc h odpylaczy gromadzony jest w pojemnikach
tkaninowych typu "big-bag" 0 pojernnosci okolo 1000 litr6w. Za pomoca wozkow widlowych
pojemniki z popiol em sa usuwane spod odpylaczy, a nastepnie kierowane na wydzielona
czesc tymczasowego placu magazynowego popiolu i zuzla, skad odbierane sa przez
odbi orcow zewnetrznych.

1.4 Zr6dla halasu

Oddzial Elektrocieplownia Kielce je st zakladem pracujacym calodobowo. Poziom halasu
emit owanego do srodowiska jest scisle uzalezniony od ilosci rownoczesnie pracujacych
zrodel halasu.
Zr6dla halasu na terenie Zakladu podzielono na trzy kategorie :
zrodla "punktowe" ernitujace halas bezposrednio do srodowiska (zainstalowane na
zewnatrz budynk6w),
zrodla

"kubaturowe".

Halas

urzadzen

zainstalowanych

wewnatrz

budynkow

emitowany do srodowiska poprzez powierzchnie ograniczajace obiekty (sciany, okna,
drzwi, otwory wentylacyj ne),
-

zrodla " ruchome". Halas urzadzen zwiazanych z transportem samochodowym ,
kolejowym oraz praca urzadzen na skladowiskach wegla i biomasy
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Zestawienie zrodel "punktowych" emisji halasu w warunkach normalnej pracy Zakladu:
Rown owazn y poziom moey aku styrznej A.
Lwa i cza s prac y urzad zeni a to w czas ie odniesie nia

liaS<

Nazwa irodla halasu

IszI·1
Para dnia

T~480 min

Pora nocy T=60min

Wentylator spalin kotla weglowego OR50·N

I

10- 480 miruwx ~ 90 dB(A) 10 = 60 min LWA=90 dB(A )

Wentyla tor spalin kotla biomasowego OS20

I

to ~ 480 min L,.. =90dB(A)

Wentylatorrecyrkulacj i spalin kotla biomasowego
OS20

I

to ~ 480 min t wx ~90 dB(A) to ~ 60 rniru«,

Wentylator ciagu kotla WP-14 0

2

Went ylato r ciagu kotla WR-25

10

Chlodnia wentylatorowa

I

to = 480 min L,, =95 dB(A) to = 60 min LwA=95 dB(A)

Cze rpnie powietrza kot!a WP-140

2

to = 480 min LwA=90 dB(A)

Wyladowarka wagon6w kolej owych

I

to = 40 min Lw.=81 dB(A)

Przenosnik tasmowy biomasy

2

t, - 480 min LWA- 85
dB(A)

Przenosniki tasmowe

I

Przesypy przy skladowiskach wegla

I

mi nL,, ~82

dB(A)
~ 90

dB(A)

to = 60 min LWA =94

to = 480 miruwx - 94
dB(A)
to- 480 min LwA- 90
dB(A)

to- 480

10 ~60min LwA - 90

dB(A )
to ~ 60 rniru-« =90 dB(A)

to = 60 mlruwx = 90
dB(A)

to = 60 min L'" =85 dB(A)

dB(A) to = 60 min L.,- 82 dB(A)

to = 480 min r- , = 88 dB(A) to ~ 60 min LWA- 88 dB(A)

Zrodla "kubaturowe" emisji halasu w warunkach normalnej pracy Zakladu:

Nazwa i r6dla hala su

Budynek kotla weglow ego
OR50 -N
Budynek kot!a biomasowego
OS20

Rown owazny poziom hala su wewn atrz budynku odl eglosci 1 mod setany
zewnetrzne] IdBI
Pora dni a T=480min

Para nocy T=6 0min

to = 480 min L.- 85 dB(A)

to = 60 min L.- 85 dB(A)

to = 480 min " ." dB(A)

to ~ 60 min " ." dB (A)

Budynek maszynowni

to = 480 min L.- 85 dB(A)

le =

60 min L.- 85 dB (A)

Budynek nowej maszynowni

to = 480 min L.- 85 dB(A)

to = 60 min L.- 85 dB(A)

Budynek rebaka

to = 480 min " = 95 dB(A)

to- 60 min L.- 95 dB(A)

Budynek zmiekczalni i trafo

to = 480 min L,- 80 dB(A)

to = 60 min L.- 80 dB (A)

Budynek kotlowni WP- 140

to= 480 min L.- 85 dB(A)

to = 60 min L.- 85 dB (A)

Budynek kotlowni WR-25

to= 480 min L.- 85 dB(A)

to = 60 min LA = 85 dB(A)

Pompownia wody sieciowej

to = 480 mim.x = 90 dB( A)

to = 60 min LA- 90 dB(A)

Budynek przesypu wegla

to = 480 min L.- 85 dB (A)

to ~ 60 min L,- 85 dB( A)

Budynek sprezarkowni

to ~ 480 min L.- 94 d B(A)

to ~ 60 min L.- 94 dB(A)
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~

Pomp own ia bagrowa

to = 480 min 1.... 90 dB(A)

to- 60 min e.

Pompow nia wody chlodzacej

to = 480 min e.- 90 dB(A)

to ~ 60 min L.- 90 dB(A)

Chlodnia wentylatorowa

to = 480 min L.- 75 dB(A)

to = 60 min L.- 75 dB(A)

90 dB(A)

Zestawienie zrodel "ruchomych" emisj i halasu w warunkach nonnalnej pracy Zakladu:

lIose (dzieJilnoe)
[szt .]

Nazwa zro d la hal asu

Rownowa zny poziom moey aku styeznej A.
Lwa i cza s pracy ur zad zenia to w cza sie
od niesienia T
Pora dnia T =480min

Ladowarki na skladc wiskach wegla i

biomasy

2/0

Ladowarki na skladowiskach wegla i
biomasy

1/0

Spycharka na skladowisku wegla

110

Przejazdy samochod6w lekkich

10010

Przej azdy samochod6w ciez kich (w tym z
bioma sa)

24/0

Przej azdy pociagow z weg lem

III

to- 70 miru- , - 89.6
dB(A)
to = 70 miru-; = 89.6
dB(A)
to ~ 220 min Lw.- 108.6
dB(A)
to = 300 min L.- 92.7
dB(A)
to ~ 100 min LA ~ 92.8
dB(A)
to = 5 mim,c ~ 77 .4 dB(A)

Pora nocy
T =60min
to = 0 min
to = 0 min
to = 0 min
to = 0 min
to = 0 min
to ~ 5 min L.- 86.5
dB(A)

II WA R UNKI KORZYSTA NIA ZE SRO DOWISKA

I

W prowa dzanie gazow i pyhiw do powiet rza

I.I Cha rakterystyka i paramet ry zredel emisji

- do dnia 29 grudnia 2015 r.:

Moe zrodfa Nomina lna Hosespa Hn
Emito
Inm' /hl
IMWtl

Z ro d lo
emi sji

PaHwo

WR-25 nr
1

wegiel kam ienny

29

58 200

WR-25 nr
2

wegiel kam ienny;
biomasa

29

WR-25 nr
3

wegiel kamienny

WR-25 nr
4

wegie l kamienny

Parametry
emitora

w ysck osc Sred nica

Te m p.
s pa lin, lK I

h
ImJ

d
[m]

E2

114

2,8

438

58200

E2

114

2.8

438

29

58 200

E2

114

2,8

438

30

58200

E2

114

2,8

438
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WR-25 or
5

wegiel kamienny

29

58200

E2

114

2,8

438

WP- 140

wegiel kamienny

140

244000

EI

200

3,0

438

OR50-N

wegiel kamienny

41 ,18

66 600

E2

114

2,8

44 3

OS-20

biomasa

16,4

45720

E2

114

2, 8

413-423

- od dnia 30 grudnia 2015r.
Parametry
emitora

Moe ir6d la Nominalna ilose spali n
Emitur w ysokosc Srednica
3
IMWtl
lom /hl
d
h
[m ]
Iml

trodlo
emisji

Paliwo

WP-140

wegiel kamienny

140

244000

EI

200

3,0

438

W R-25 nr
1

wegiel kamienny

29

58200

E2

114

2,8

438

WR-25 nr
2

wegiel kamienny;
biomasa

29

58200

E2

114

2,8

438

WR-25 nr
4

wegiel kamienny

30

58200

E2

114

2,8

438

WR-25 nr
5

wegiel kamienny

29

58200

E2

114

2,8

43 8

Temp.
spa lin, IKI

OR 50- N

wegiel karnienny

41 ,18

66600

E2

114

2,8

44 3

OS-20

biomasa

16,4

45720

E3

80

1.3

413-423

1.2 Dopuszczalne wielkosci emisji zanieczyszczen do powietrza
1.2.1 Dopuszczalne wielkosci emisji zanieczyszczeri do powietrza od dnia 30 grudnia
2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
a) obowiazujace standardy emisyjne w odniesieniu do warunk6w umownych tj. temperatury
273 K, cisnienia 101 ,3 kPa i gazu suchego (zawartosc pary wodnej nie wieksza nit 5 g/kg
gaz6w odlotowych) oraz przy zawartosci tlenu 6% w gazach odlotowych , dla instalacji
spalania paliw (zrodla istniejace), dla kt6rych pierwsze pozwolenie na budowe lub
odpowiednik tego pozwolen ia wydano przed I lipca 1987 r., wedlug zal. nr 2 do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie standard6w
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emisyjnych dla niektorych rodzajow instalacji, zrodel spala nia paliw oraz urzad zen
spalania lub wspolspalania odpadow (Dz. U. z 2014 r., poz. 1546):

Z ro dl. emisji

Nr

Pyl

DwutJenek azotu

Dwutl enek siarki

[mg/Nm'u]
I

WR-25 or 1

400

1500

400

2

WR-25 or 2*

400

1500

400

3

WR-25 nr 4

400

1500

400

4

WR-2 5 nr 5

400

1500

400

5

WP-140

100

1500

600

* Standardy Z jednoczesnego spalania wegla kamiennego I biomasy ustala SUr. jako srednia obliczona ze standard6w
emisyjnych dla tych paliw (zestawio ne ponizej w tabeli), wazona wzgledern mocy cieplnej ze spalania tych paliw.

. wez ra
Stand ardv
d z .re d noczesnezo spa1arua
I karmennezo I. b'iornasv:
Dwutlenek siarki

Dwutl enek azotu

Pyl
Zr6dlo emisji

Paliwo
[rng/N m' u ]

wegiel kamienny 400

1500

400

800

400

WR-2 5 or 2

biomasa

400

b) obowiazujace standardy emisyjne w odniesieniu do warunkow umown ych tj. temperatury
273 K, ci snienia 101,3 kPa i gazu suchego (zawartosc pary wodnej nie wieksza niz 5 g/kg
gazow odlotowy ch) oraz przy zawartosci tlenu 6% w gazac h odlotowyc h, dla instalacji
spalania paliw (zrodla nowe), dla ktor ych wniosek

0

wydanie pozwoleni a na budowe

zlozo no po dniu 26 listopada 2002 r. lub ktore zostaly oddane do uzytkowania po dniu 27
listopad a 2003 r., wedlug zal. nr 4 do rozporzadzenia Mini stra Srodowiska z dnia 7
listopada 20 14 r. w spraw ie standardow emisyjnych dla niektorych rodzajow instalacji ,
zrodel spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspolspalania odpadow

Nr

Zr6dlo em isji

Pyl

DwutJenek siarki

Dwutlenek azo tu

[m g/Nnr 'u]

1

OR50-N

100

1300

400

2

05-20

100

25**

400

*"stezenie zadeklarowane przez Elektrocieplownie Kielce

Standardy emisyjne, z ktorych gazy odlotowe odprowadzane sa do powietrza wspolnyrn
emitorem, uznaj e sie za dotrzymane, j ezeli srednie steze nie substancj i w gazach odlotowyc h
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odprowadzanych ze zrodel do powietrza wsp61nym emitorem, wazone wzgledem natezenia
przeplywu objetosci gaz6w odlotowych , nie przekroczy sredniej obliczonej ze standard6w
emisyjnych ze :i:r6del pracujacych w tym samym czasie, wazonej wzgledem nominalnego
natezenia przeplywu objetosci gaz6w odlotowych z tych zrodel.

1.2.2 Dopuszczalne wielkosci emisji zanieczyszezen do powietrza od 1 stycznia 2016 r.
Ustala sie rodzaje i ilosci substancji dopuszczonych do wprowadzania do powietrza
z instalacji energetycznego spalania paliw dla nastepujacych okres6w:
1. Od 01.01.2016 r. do 31.12.2022 r. derogacja cieplownicza obejmujaca kotly WR-25 nr
I, 2, 4 i 5 oraz kociol OR50-N - emitor E- 2.
2. Od 01.01.2016 r. do 31.12.2023 r. lub wczesniejszego wypracowama 17 500 h derogacja 17 500 h obejrnujaca kociol WP-140 - emitor E- I.
3. Od 01.01.2016 r. bez terminu waznosci dla kotla OS-20 - emitor E-3.
W zwiazku z powyzszym, standardy emisyjne zanieczyszczen pylowych i gazowych, dla
zrodel POE 06mictwo i Energetyka Konwencjonalna S. A. z siedziba w Belchatowie ,
w sklad kt6rej wchodzi Elektrocieplownia Kielce zgodnie z rozporzadzenicm Ministra
Srodowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standard6w emisyjnych dla niekt6rych
rodzaj6w instalacji , zrodel spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspolspalania odpad6w
(Oz. U. 14.1546), przedstawiaja sie nastepujaco :
Od 01.01.2016r. bez terminu waznosci emitor - E3
Wielkosci

standard6w emisyjn ych dla emitora

E- 3 (kociol

OS-20) zgodnie

z

rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standard6w
emisyjnych dla niekt6rych rodzaj6w instalacji, zrodel spalania paliw oraz urzadzen spalania
lub wspolspalania odpad6w (Oz. U. 14.1546) oraz z zalacznikiem nr 4 ww. rozporzadzenia.
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Standardy obowiazujace dla kotla OS-20 (emitor E-3).
Nr

Zr6dlo emisji £-3

PyJ

I

Dwutlenek siarki
mg/Nm"

I

Dwutlenek azotu

Standard emisyjny dIa wegja kamiennego
1

05-20

100

I

25*

I

*- wartosc" zadeklarowana przez Elektrocieplownie KIelce

400

Od 01.01.20 16r do 31.12.2022r. derogaeja eieplownieza - emitor E- 2
Zgodnie z art. 146b ustawy POS standardy emisyjne dla zrodla przejmujacych derogacje
cieplownic za w okresie od dnia I styeznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. - wielkosci
dopuszezalnej emisji tlenku azotu i dwutlenku azotu w przeliezeniu na dwutlenek azotu,
wielkosci dopuszezalnej emisji pylu i wielkosci dopuszezalnej emisji dwutlenku siarki dla
kotl6w przepisanyeh do derogaeji eieplowniezej odpowiadaja wartosciom , kt6re zostaly
okreslone w pozwoleniu zintegrowanym jako obowiazujace w dniu 31 grudnia 2015 r. ezyli
wielkosci zgodne z LCP (Large Combustion Plants) w sprawie niekt6ryeh zanieczyszczen
z duzych zrodel spalania (Dyrektywa 2001 /80/WE z 2001 r.).
Wszystkie kotly WR-25 zostaly oddane do uzytkowania przed I lipea 1987 roku, a wiec
zgodnie z klasyfikacja zrodel sa zrodlami "istniejqeymi" a ieh moe cieplna jest mniejsza od
50 MWt wiec ieh standardy emisyjne odpowiadaja zalacznikowi nr 2 rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standard6w emisyjnyeh dla niekt6ryeh
rodzaj6w instalaeji, zrodel spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspolspalania odpad6w
(Dz. U. 14.1546). Natomiast koeiol OR50-N zostal oddany do uzytkowania w 2008 r. dlatego
tez traktowany jest jako (zrodlo nowe) standardy emisyjne dla tego zrodla odpowiadaja
zalacznikowi nr 4 w/w rozporzadzenia (Dz. U. 14.1546).
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Standardy obowiazujace dla kotl6w WR-25 nr 1,2,4 i 5 oraz kotla OR50-N przepisanych do
derogacji cieplowniczej (emitor E-2).
Pyl

Dwutlenek siarki

Zr6dlo emisji
Nr
E-2

Dwutlen ek azotu

py, 1 Dwutlenek siarki

mgINm'

I Dwutlenek azotu

mg /Nm

Standard emisyjny d la biomasy

Standard emisyjny dla wegfa kamiennego

1

WR-25 or I

400

1500

400

2

WR- 25 nr 2 *

400

1500

400

3

WR-25 or 4

40 0

1500

400

4

WR-25 or 5

400

1500

400

5

OR50 -N

100

1300

400

* standardy z jedno czesnego spalania weg la kamien nego

a

400 1

800

400

1

i biomasy ustala sie, j ako srednia obli czon a ze standardow

emisyjnych dla tych paliw, wa zona wzgledem moey cieplnej ze spalania tych paliw .

Od 01.01.20 16L do 31.1 2.2023r lub wczesniejszego wypracowania 17 500 h - emitor E- 1
Zgodnie z art. 146a Ustawy POS zachowane sa w okresach derogacji wielkosci
dopuszczalnych emisji okreslone w pozwo1eniu na dzien 31 grudnia 2015 L czyli wielkosci
zgodne z LCP (Large Combustion Plants) w sprawie niekt6rych zanieczyszczen z duzych
zrodel spalania (Dyrektywa 2001lS0/WE z 2001 L). Wielkosci standard6w emisyjnych dla
emitora E- l (kociol WP - 140) odpowiadaja zalacznikowi nr 2 rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standard6w emisyjnych dla niekt6rych
rodzaj6w instalacji, zrodel spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wsp61spalania odpad6w
(Dz. U. 14.1546).
Standardy obowiazujace dla kotla WP-140 przepisanego do derogacji czasowej 17500 h
(emitor E-1).
Pyl
Nr

ZrOdlo emisji E-I

1

WP-140

I

I

Dwutlenek siarki
mgiNm

Dwutlenek azot u

a

Standard emisyjny dla wffgla kamiennego

100

I

I

1500

600

Po wyczerpaniu limitu 17 500 h, jezeli operator zrodla bedzie eksploatowal takie zrodlo lub
je go czesc po dniu 31.1 2.2023 L (lub po wyczerpaniu limitu czasu uzytkowania 17 500h), to
przy okreslaniu wielkosci dopuszczalnej emisji w okresie dalszej eksploatacji zrodlo bedzie
uznawane za oddane do uzytkowania po dniu 7 stycznia 2014 L (art. 146a ust. 4).
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1.2.3 Dopuszczalne wielkosci emisji zanieczyszczeit do powietrza od 1 stycznia 2023 r.
Standardy obowiazujace dla kotlow WR-25 nr 1,2,4 i 5 oraz kotla OR50-N po zakonczcniu
derogacji cieplowniczej ulegna zrnianie, poniewaz zgodnie z wymaganiami Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 20 I 0175/UE z dnia 24 listopada 20 I Or. w sprawie emisji
przemyslowych - lED, dyrektywa wprowadza zasade agregacji zrodel odprowadzajacych
spaliny wspoln ym emitorem, przy czym emitor wieloprzewodowy jest traktowany jako
wspolny emitor. Laczna moe cieplna instalacj i wyniesie 223MW t . Standardy obowiazuj ace
dla tej mocy cieplnej przedstawiono w tabeli ponizej:

Pyl

trodlo
Nr

Dwutlenek
siarki

Dwutlenek
azotu

Dwutlenek
siarki

Pyl

Dwutl enek
azotu

mgINm'

mgINm'

Sta nda rd emisyjny dla wegla kamiennego

Standa rd e misyjny dla biomasy *

emisj i

Em ito r
I

25

E-2

250

* standardy Z jednoczesnego spalania weg la kamiennego

200
I

20

biomasy ustala

Sly ,

200

250

jako srednia ob liczona ze standardow

emisyj nych dla tych paliw, wazo na wzg ledem mocy cieplnej ze spalania tych pal iw.

1.3 Dopuszczalna emisj a roczna dla calej instalacji
od 30 do 31 grudni a
2015r. ***

od dnia I stycznia
2016 r.

od 1 stycznia
2023r.

od 1 stycznia
2024r.

[Mg/rok]

IMg/rokl

[Mg /rok]

IMg/rokl

SO,

1174

1174

365,8

184,26

NO,

506

506

366,3 1

293,69

Py1

184

184

55,46

47.46

Rod zaj
zanieczyszczenia

..
warto sc zdeklarowana przez Elektroci eptownle Kielce

1

*** - emisja zanieczyszczen za rok 20 15 r. bedzie liczona odpow iednio
1.3.1 Dopuszczalna emisja roczna od 1 stycznia 2016 r , dla kotla WP-140 objetego
derogacja l ? 500 h (emitor E-l ):
E S02 = 181 Mg/rok

E NO x = 73 Mglrok
E pylu = 8 Mglrok

1.3.2 Dopuszczalna emisja roczna od 1 stycznia 2016r. do 31.12.2022r . dla kotl6w WR-25
nr 1, 2, 4 i 5 oraz dla kotla OR50 -N objetych derogacja cieplownicza (emitor E-2):
E S02 = 983 Mglrok
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E NO x = 279 Mg/rok
E pylu = 146 Mglrok

1.3.2 Dopuszczalna emisja roczna od 1 stycznia 2016 r, dla kotla 08-20 (emitor E-3):
E S02 = 10 Mg/rok
E NO x = 154 Mg/rok
E pylu = 30 Mg/rok

1.4 Usytuowa nie stanow isk do pomiaru emisji zanieczyszczeri powietrza.
Na kazdym z emitor6w zainstalowane sa urzadzenia do ciaglego monitoringu emisji:
na emitorze E- I (kociol WP- 140) na wysokosci 42 m (dostep z pomostu, dojazd winda
wewnatrz zelbetowego plaszcza emitora),
na emito rze E-2 (kotly WR-25 , OR50 -N i OS20) na wysoko sci 43,5 m (dostep na
pomost po drabince zewnetrznej).
Na tych samyc h poziomach zainstalowane sa rowniez krocce do pom iar6w manualnych ,
zgodnie z wymaganiami normy PN-Z-04030-7 , sluzace do weryfikacji systemu ciaglego
monitoringu emisji. Dodatkowo za kotlami OR50-N i OS20 na wylocie spalin, za filtrami
workowymi zainstalowane sa dla kazdego kotla punkty pomiaru zanicczyszczen gazowyc h

i pylow ych.
Od dnia 30 grudnia 2015r. od momentu kiedy kociol OS20 zostanie podpiety do emitora E-3,
pomiar zanieczyszczen bedzie w dalszym ciagu odbywal sie na wylocie spalin za filtrem
workowym kotla OS20 przy pomoc y urzadzen do ciaglego monitoringu. Na odciagach spalin
zostana zainstalowane krocce do pomiar6w manualnych, zgodnie z wymaganiami norm y PNZ-04030-7, sluzace do weryfikacji system u ciaglego monitoringu emisj i i pomiar6w
kontrolnych.

2. Dopuszczalny poziom halasu przenikajacego z instalacji do srodowiska.
Dopu szczalny poziom halasu wyrazony rownowaznym poziomem dzwieku A (dB)
przenikajacym z insta lacji do srodowiska na tereny podlegajace ochronie prze d halasem, tj .:
-

na tereny zabudowy mieszkaniowo-uslugowej (tereny zlokalizowane na poludnie od
Zakladu), wynos i:
w porze dziennej (od godz. 600 do godz. 22°°) - 55 dB,
w porze nocnej (od godz. 22 00 do godz. 6°0) - 45 dB.
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na tereny zabudowy zwiazanej ze sta/ym lub czasowym pobytem dzieci i mlodziezy,
(teren Staropolskiej Szko/y Wyzszej w Kielcach zlokalizowanej przy ul. Ponurego
Piwnika 49 w Kie/cach) wynosi:
w porze dziennej (od godz. 6°0 do godz. 2200) - 50 dB.

3 Warunki wynikajace z art. 188, ust. 2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r , Prawo
ochrony srodowiska

3.1

Wyszczego /nienie

rodzajow

odpadow

przewidzianych

do

wytwarzania,

z uwzglednienlem ich podstawowego sk/adu chemicznego i wlasciwosci oraz okreslenie
ilosci odpadow poszczegdlnych rodzajow przewidzian ych do wytwarzania w ciagu roku.
Rodzaje przewidzianych do wytwarzania odpadow niebezpiecznych

Hose

Kod
odpadu

opa d6w
Rodzaj odpadu
L p.
Podstawowy sklad che miczny i wlasc iwosci odpadu
IM g/r okl
Mieszanina weg lowo dorow alifatycznych C IS - C22,
13 01 13* lnne oleje hydrau liczne
I.
1,50
aromatyc znych
oraz
roznych
zanieczyszczen.
lone
oleje
silnikowe,
Zaw ieraj a w swo im skladzie: wode , zanieczyszczeni
2. 1302 08*
3,00
przekladniowe i smarowe
mechaniczne, zwiazki roznych meta li (np. baru,
kadm u, cynku, magnezu, olow iu, wa pnia, wa nadu,
miedzi), zwiaz ki: siarki, fosforu, ars enu powstajace
z dod atk6w uszlachetniajacych, produ kty starzeni
i rozkladu olej6w. Steze nie zanieczyszczen stalych
wynosi
od 0, 1 % masy do I %. Zanieczyszcze ni
Mineralne
o leje
i
ciecze
przepracowanych
olejow zaw ieraja od 65 do 87 0;(
stosowane jako elektro izo latory
su
bstancji
organicz
nych i od 13 do 35 % zwiazkow
1,00
3. 13 03 07* oraz
nos niki
ciepla
ni
nieorganicznych.
Stan
skupienia plynny. Zapach
zawierajace zwiazkow chlorowco charakterystyczny dla weg lowo dorow ,
organicznyc h
N ieroz puszczalny w wodzie, temp. zaplonu >2 10 D
c.
Rozpuszczalny w wiekszosc i rozpuszczalnikow
organicznych.
Wlasc iwosci: odpad niebezpiecz ny wg Zalacznika nr 3
do ustawy 0 odpadach - H 14.

4.

5.

6.

Sor benty , materialy filtracyjne
Zuzyte czysciwo i odziez robocza zanieczyszczon
(w tym filtry olej owe nieuj ete
substancjami niebezpiecznymi np . olejem.
w innych grupach), tkaniny do
Stan skupienia staly; paine. Zapach specyficzny jak dl
I S 02 02* wycierania (np. szmaty, scierki)
olejow i smarow,
i
ub rani a
ochronne
Wlasciwosci: odpad niebezp ieczny wg Zalacznika nr 3
zanieczyszczone
substancja mi
do ustawy 0 odpadach - H3-B.
niebezpie cznymi (np. PCB).
Mo nitory. swietlow ki, lamp y wysokoprezne, telefony
Zuzy te urz adzenia zawi eraj ace
kornorkowe i ich czesc i, zestawy komputerowe i ich
niebezp ieczne elementy inne niz
16 02 13*
czesc i, sprzet elektro niczny i elekt ryczny, zuzyty sprzet
wymienione w 16 02 09 do
AG D i biurowy . Sklad niki: polimery syntetyczne,
160212
metale ciezk ie (Pb, Cd, Ni), rnetale obud6w (A I, Fe),
Nie bezpieczne
eleme nty
lub kwasy( kwas solny, kwas siarkowy , brom owodor,
16 021 5* czesci
skladowe
usuniete jodowodor , kwas nadchlorowy, kwas azotowy, kwas
octowy, kwas siarkowy, kwas azotawy), krzem ionka.
z zuzyryc h urzad zeri

2,00

\ ,50

0,50
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Stan skupienia staly.
Wlasciwosc i: odpad niebezpieczny wg Zalacznika nr 3
do ustawy 0 odpadac h - H8, H 14.

Rodzaje przewidzianych do wytwarzania odpad6w innych nit niebezpieczne
Lp.

Kod
odpadu

lIo sc
Rodzaj odpadu

Podstawowy skl ad chemiczny i wlasctwosct odpadu

opad6w

IM g/rokl
Podstawowymi skladnikami odpad u sa krze m jako SiO" glin

.aka AlzO.h zelazo j ako FeZ030 Poza gJ6wnymi skladnikam i w

I.

Zuzle, popioly paleniskow e mniej szych ilosciach wyste puj a takze wa pn jako CaO, potas jako
K,O , weg lany jako CO" magnez jako MgO, s6d jako Na, O
i
pyly
z
kotl6w
10 01
mangan jako MnJ0 4. tytan jako TiO z siarka jako S03oraz fosfo
(z
wylacze niem
pylow
2 000,00
"aka PzOs Odczyn zasadowy, konsystencja stala, kolor szary, be
01
z kotlow wy mienionych w
wyc zuwalnego zapachu. Zawartosc suchej masy wy nos i
1001 04)
ok. 95%, z kt6rej 8% stanowi substancja organiczna . N ie ma
wlas nc sci odpadu niebezpiecznego okreslonego w Zalaczniku n
3 do Ustawv 0 odoadach.
Podstawowymi skladnikami odpadu S'!: SiOl> Fe20 3, AhO), C orll;'

Odczyn zasadowy, konsystencja stala, kolor czarny, zapach

2.

Popioly lotne z torfu
wyczuwalny z bliskiej od leglosc i. Zawa rtosc suchej masy ok.
10 0 1
i drewna niepoddanego
I 000 .00
03
97% , z kt6rej ok. 37% stanow i substancja organlczna. Nie m
obr6bce chemicznej
wlasnosci odpadu niebezpiecznego okreslonego w Zataczniku n
3 do Ustawv 0 odoadach.

Mieszanki

3.

1001
80

zuzlowe

Mieszanina wieloskladnikowa: sio, Alz0 3, FeZ03' CaO, MgO,
oraz sladowy ch ilosci BaO, PzOs, NazO, KzO, S03, Sf.
Odczyn zasadowy, postac stab, kolor szary, bez wyczuwalnego 35 000 ,00
odp ad6w
zapachu. Nie ma wlasnosc i odpadu niebezpiecznego okres lonego

popi otcwo
z

odprowadzania
paleniskowych

rio,
mokrego

w Zalaczniku or 3 do Ustawy

0

odpadac h.

materialy Zuzyte czysc iwo i odziez robocza, filtry workowe, membrany
filtracyjne, tkaniny
do RO. Materialy mineralne (dr ewno, celuloza, bawelna, dolomit)
15 02 wycierania (np. szmaty, i pyly zaw ierajace krzemi onke SiO" weg iel C, wa pno palon e
03
sc ierki) i ubrania ochronne CaO . Stan skupien ia: staly, paine , wielobarw ne. Nie ma
inne nit. wymienione w 15 wlasnos ci odpadu niebezpiecznego okres loneg o w Zataczniku n
3 do Ustawy 0 odpadach.
02 02
Bawel na, sztuczny jedwab, tworzywa sztuczne, metale zelaz ne,
Inne
nie
wymienione guma kauczukowa. Stan skupienia: staly, odpady te
16 01
odpady (tas my gumowe charakteryzuja sie mala gestosc ia. Nie ma wlasnosci odpadu
99
niebezpiecznego okreslonego w Zalaczniku nr 3 do Ustawy
z prz enosnik ow)
Sor benty,

4.

5.

3,00

2,00

o odpadach.

6.

7.

Zuzyte urzadz enia inne nit
16 02
wymienio ne w 16 02 09 do
14
Glow nie tworzywa sztuczne skladajace sie ze zmodyfikowanych
16 021 3
polimer6w naturaln ych ora z dodatk6w modyfi kuj acych takich
iak op. napelniacze proszkowe lub wl6kniste, stabilizatory
Elemeoty
usuniete termiczne, srodk i antystatyczne, itp . Stan skupienia: staly. Nie
16 02
wlasnosci
odpadu
niebezpiecznego
okres lonego
z zuzytych urzadzen inne ma
16
~
Zalacz
niku
or
3
do
Ustawy
0
odp
adach
niz wymienione w 16 02 15

8.

17 04
Miedz , braz, mosiadz
01

9.

17 04
Aluminium
02

Skladniki: miedi Cu, cyna Sn, cynk Zn. Stan skupienia staly.
Nie ma wlas ncsc i odpadu niebezpiecznego okreslonego
w Zalacz nlku or 3 do Ustawy 0 odpadach .

1,0

0,50

3,00

Glin AI

Stan skupienia: staly, odporny na korozj e. Nie rna wlasnosc i
odpadu niebezpiecznego okres tonegc w Zalacz niku nr 3 do

3,00

Ustaw v 0 od padach,
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10.

1704
Ze lazo i stal
05

11.

1704
Mieszaniny metali
07

Skladniki: Zelazo Fe, dodatki: C, Si, Mn, P, S, Cr, Mo, Ni. Stan
skupienia staly. Nie rna wlasno sci odpadu niebezpiecznego
okreslonego W Zalaczniku nr 3 do Ustawy oodpadach.

200,00

200,00

3.2 Wskazanie sposobOw zapobiegania powstawaniu odpadow lub ograniczania ilosci
odpadow i ich negatywnego oddzialywania na srodowisko:
Zapobieganie pow stawania odpad6w odbywac sie bedzie gl6wnie poprzez:
wykorzystywanie

paliwa

w

proce sic

produkcyjnym

0

dobr ych

parametrach

jakosciowych tj. 0 wysokiej wartosci opalowej oraz niskiej zawartosci popiolu i siarki,
utrzymanie w nalezytym stanie technicznym maszyn i urzadzen oraz instalacji
technologicznych funkcjonujacych na terenie zakladu,
wykonywanie

prac

remontowych

w

spos6b

prowadzac y

do

racjonalnego

wykorzystania surowc6w i material6w.
Postepowanie z odpadami uzaleznione bed zie od ich rodzaju i prowadzone bedzie w spos6b
zapobiegaj acy ich negatywnemu oddzialywaniu na srodowisko.

3.3 Opis sposobu dalszego gospodarowania odpadami, z uwzglednicniem zbierania,
transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadow, a takie wskazanie miejsca i sposobu
oraz rodzaju magazynowanych odpadow.
a) odpady niebe zpiec zne
Lp.

Kod
odpadu

1. 1301 13*
2. 13 0208*

3. 13 03 07*

Rodzaj odpadu

Miejsce i sposob magazynowania odpad6w

lone oleje hydrauliczne
. . .
..
Odpady gromadzone selektywnie w metalowych
lone oleJe sllmkowe, przekladmowe I smarowe beczkach 0 pojemnosci 180 i 2001, w magazynie
olej6w przepra cowan ych w wydzielonym miejscu
Mineralne oleje i ciecze stosowane jako przeznaczonym do magazynowania odpadov
elektroizolatory oraz nosniki ciepla nie niebezpiecznych.
zawieraj ace zwiazkow chlorowcoorganicznych

4. 150202*

Sorbenty, materialy filtrac yjne (w tym filtry
.
. .
.
. .
.
h
h) k . Odpady gromadzone s~ selektywni e w rmejscu
oIeJ owe meujete w mnyc grupac , t anmy
.
.
.
.
.
.
. (
. ' ki) ] b . powstawaru a, a nastepni e w specj alnyc h poj emnikach
d o wycterarua np, szmaty, se rer I 1 U ram
.
It
.
d dov
.
. . umleszczonyc
w
magazyme
0 pa O\<1
ochronne
zarueczyszczone
substancj amil" bezni
h
Ole ezprecznyc .
. bezui
me
ezptecznyrru. ( np , PCB)

5. 1602 13*

Odpady
te
sa
magazynowane
selektywnie
dzeni
. .
. bezni
w wydzielonym miejscu w magazynie odpadov
Zuzyte urza zema zawierajace me ezpieczne . bezni
h
..
16 02 09 d Ole ezp tecznyc
w
specj alnie
do
tego
I
.
.
~ :~;~i mne nit wymiemone W
0 przeznaczonyc.h
szczelnych
pojemnikach
lub
W
opakowaniach fabrycznych (tzw. koszulkach
i kartonach), zabeznieczaiacvch odoa dv nrzed

23
tel.:413421861;

fax:413443610;
sekretarial.QW5@sejmik.kielcf'.pl

at IXWiekow Kiek 3; 25-516 Kielce

uszkodzeniem.

6. 1602 IS"

Odpady
rnagazyn owan e
selektywnie
te
s~
N iebezpieczne elementy lub czesci skladow
w wydzielonym miejscu w magazynie odpadow
usuniete z zuzytych urzadzen
niebezpiecznyc h.

b) Odpady inne niz niebezpieczne
L p.

Kod
od pa d u

i\li ejsce i sp osob magazynowania od pad6w

Rodzaj odpadu

I. 10 010 1

Zuzle, popioly paleniskowe i pyly Odpady czasowo gromadzone w sposob selektywny n
z kotlow (z wy lacze niem pylow wydzi elonej czesc i wybetonowanego placu tymczasowegc
kotlow wymi enio nych w 10 0 1 04)
gromadzenia popiolu i zuzla z Centralnej Cieplow ni.

2. 10 01 03

Popioly lotne z torfu i drewna Odpady gromadzone selektywnie na wybetonowa nym placu
niepoddanego obrobc e chemicznej
w wydz ielonym miejseu na terenie zakladu.

3. 10 0 1 80

Mieszanka popiolowo- zuilowa z kotlow Centralnej Cieplowni
ezasowo gromadzo ne w sposo b se lektywny na
Miesz anki popiolowo - zuzlowe z wybetonowanym placu tymczasow ego gromadzenia popiotu i
mokrego odprowadzania odpadow zuzla. Mieszanki popiolowo-zuzlowe z kotla WP- 140 nie sa
paleniskowych
magazynowane, leez bezposrednio pompowane stalowy mi
rurociagami na skladowisko odpadow paleniskowych
.G ruchawka".

4. 15 0203

Sorbe nty, materialy filtracyj ne, tkaniny
pdpady gromadzone S(J selektywnie w miejscu powstawania,
do wye ierania (np. szmaty, scierki)
fa nastepnie w pojemnikaeh umieszezonyeh w magazynie
i
ubrania
oehronne
inne
niz
p dpadow.
wymienione w 15 02 02

5. 16 01 99

pdpady grornadzone sa w uporzadkowany sposob n,
Inne nie wymien ione odpady (t asmy
twYdzielonej czesci placu magazynowani a odpado w lub
~umowe z przenosnikow )
~ mag azynie odpadow.

s~

6. 16 02 14
7. 1602 16

~utyte

urzadzenia
inne
ni
vymie nione w 16 02 09 do 16 02 13 Maga zynowane selektywnie w maga zynie odpado w. Odpady te
Elementy usuni ete z zuzyryc h urzadzeri s ~ magazynowane eel em zebrania odpowi edniej partii
w ransportowej.
inne
nit
wymienione
16 021 5

8. 17 04 01

Miedi, braz, mosiadz

9. 17 04 02

Aluminium

10. 17 04 05

Zelazo i stal

11. 17 04 07

Mieszaniny metali

Od pady gromadzo ne s~ w uporzadkow any sposob na
czesc i
placu
magazynowania odpadow,
wydzielonej
w magazy nie odpadow oraz w boksach beto nowyc h
w wydzie lonej czesci placu magazy nowego odpadow
remontowyeh.
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Wszystkie przewi dziane do wytwarzania odpady niebezpiecz ne zostana przekazane
odbiorcom zewnetrznym, posiadajacym stosowne uprawnienia z zakresu gospodarowania
odpadami. Odpady

0

kodach 10 0 1 01, 10 01 03, 10 0 1 80, 17 04 07 beda czesciowo

poddawane procesom przetwarzania na tereni e Zakladu. Pozostale odpady przekazywane
beda odbiorcom odpad6w, posiadajacym stosown e uprawnienia z zakresu gospodarowania
odpadami .

4 Warunki wynikajace z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.

0

odpadach

4.1 Rodzaj i masa odpad6w przewidywanych do przetworzenia i pow stajacych
w wyniku przetwarzania w okresie roku

a) rodzaj i masa odpadow przewidywanych do przetworzenia w okresie roku:
Lp, Kod odpadu

Rodzaj odpadu

1. ex 1001 01

Zuzle
Popioly lotne z torfu i drewna niepoddanego
obr6bce chemicznej
Stale odpady w postaci mieszanek popiolowozuzlowych z mokrego odprowad zania odpad6w
naleniskowvch
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbi6rek
i remont6w
Mieszaniny metali

2.

3.

1001 03
ex lO 0 180

4.

1701 01

5.

17 04 07

b)

rodzaj

i masa odpadow

powstajacych w wyniku

Ilosc odpadow
poddanych odzyskowi
IMl!/r oki
I 500,00
500,00
3000,00
200,00
20,00

przetwarzania odpadow

w okresie roku :

Nie przewiduje sie powstania odpad6w w wyniku przetwarzania odpad6w .

4.2 Miejsce i dopuszczone metody przetwarzania odpadow, ze wskazaniem procesu
przetwarzania, zgodnie z zalacznika mi nr I i 2 do ustawy, oraz opis procesu
technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urzadzenia:

a) miejsce i dopuszczona metoda przetwarzania odpadow:
Odpady przetwarzane beda na terenie POE Gornictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
w Belchatowie, Oddzial Elektrocieplownia Kielce ul. Hubalc zyk6w 30, 25-668 Kielc e
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- metody przetwarzania odpadow
Ko d
odpadu
1. ex l OOIO I

M etody
odzy sku
R5

Rodzaj odpadu

Lp.

Zuzle
Popioly lotne z torfu i drewna niepodd anego obr6bce
2. 10 0 1 03
chernicznei
Stale
odpady
w
postaci
mieszanek popiolo wo-zuzlowych z
3. exl 0 0 1 80
mokrego odprowadzania odpad6w paleni skowych
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbi6rek i remont6w
4.
5.

170407

R3, R5
R5
R5

Mieszaniny metali

R II

Szczegolowy opis stosowanych metod odzysku lub unieszkodliwiania odpad6w:
Utwardzanie teren6w , do kt6rych posiadacz posiada tvtul prawny (R5):
Rodzaj stosowanych odpad6w :
ex 100101 Zuzle;
ex 10 0 I 80 Stale odpady w postaci mieszanek popiolowo-zuzlowych z mokrego
odprowadzania odpad6w paleniskowych;
17 01 0 I Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbi6rek i remont6w.
Opis metody:
Od pad y po ewe ntualnym zmieszaniu zostana rozmie szczone na terenie wymagajac ym
utwardzenia przy uzyciu odpowiedniego sprze tu, typu : spycharki itp . Wyr6wnana warstwa
zostanie zageszczona w spos6 b mechanic zny, przy uzyciu odpowiedniej zageszczarki.
Wykonywanie dro bnych napraw i konserwacji (RIl):
Rodzaj stosowanych odpad6w :
17 04 07 Mieszaniny metali.
Opis metody:
Wyselek cj onowany odpad w postaci zlomu metalicznego zostanie wykorzystany do drobnych
napr aw i konserwacj i na terenie ECK.
Wypelnian ie

teren6w

niekorzystnie

przeksztalconych

(takich

jak

zap adliska,

nieek sploataowane odkrywkowe wyrobiska lub WYeksploatowane czeSci tych wyrobisk pod
warunkiem ze zostana spelnione warunki

0

kt6rych mowa w zalaczniku do rozporzadzenia

Ministra Srodo wiska z dnia II maja 20 15 r. w sprawie odzysku odpad6w poza instalacjami
i urzadzeniami (Oz.U z 20 15 r., poz. 796) (R3, R5) :
Rodzaj stoso wanych odpad6w :
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10 01 03 Popioly lotne z torfu i drewna niepoddanego obr6bce chemicznej .
Odpady czasowo gromadzone na wybetonowanym placu w wydzielonym miej scu na terenie
zakladu. Czt;SC odpadow zostanie przekazana odbiorcom posiadajacyrn stosowne zezwolenie.

4.3 Dodatkowe warunki przetwarzania odpadow, jezeli wymaga tego rod zaj odp ad ow,
w szczegolnosci niebezpiecznych, lub potrzeba zachowania wymagan ochrony zycia,
zdrowia ludzi lub srodowiska:
Przetwarzanie odpadow winno odbywac SIt; w spos6b, niepowodujacy zagrozenia dla
zdrowia i zycia ludzi oraz srodowiska.

4.4

Miejsce

sposob

magazynowania

przetwarzanych

odpadow

oraz rod zaj

magazynow an ych odpadnw:
L p,

Kod
od pad u

Rodzaj odpadu

Miej sce i spos6b magazynowania odpad6w

Zuzle

1. exlOOIO I

W uporzadkowany spos6b na wybetono wanym placu w wydzielo nym
miejscu na tereni e zakladu ,
Popi oly lotne z to rfu i drewna
2. 10 01 03
niepoddanego obrobce
chemicz nej
ex 100 180
Stale odpady w post aci
mieszanek pop iolowoMieszanka popiolowo-zuzlowa z kotl6w Central nej C ieplowni sa
zuzlowych z mokre go
czaso wo gromadzo ne w spos6b selektywny na wybeton owanym placu
odprowadzania odpad6w
tymc zasowego groma dzenia popio lu i zuzla, Mieszank i popio lowo 3.
palen iskowych
zuz lowe z kotla WP- 140 nie sa maga zynowane, leez bezposredni o
pompowane stalowymi rurociagami na skladowisko od pad6w
pale niskowych "G roc hawka".

4.

5.

17 01 01

Odp ady belonu oraz gruz
betonowy z rozbi 6rek
i remon t6w

Odpady gromadzone sa w uporzadkow any w boksach beto nowych na
wydzielon ej czesc i placu magazynow ania odpad6w remo ntowyc h.

Miesza niny metali

Od pady zbierane sa w uporzadk owany spos6 b na wydzi elonej czesci
placu maga zyn owan ia odpad6w, w magazynie odp adow oraz w
boksach betonowych w wydzie lonej czesci placu magazynowan ia
odpadow remon towych .

170407

4.5 Informacje wynikajace z przepisow odrebnych:
Odzysk odpadow

0

kodach: ex 10 0101,10 0103, ex 100 180,170101 ,17 0407,

odbywal sie bedzie zgodnie z obowiazujacymi przepisami w sprawie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadow poza instalacjami i urzadzeniami.
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III. WARUNKI PROWADZENIA MONITORINGU EMISJI ORAZ KONTROLI
EKSPLOATACJI INST ALACJI

1 Zakres i sposob monitorowania procesow technologicznych, w tym pomiaru
i ewidencjonowania wielkosci emisji
1.1 Monitoring emisji gazow i pylow do powietrza
Nalezy prowad zic ciagle i okresowe pomiary emisji, kt6rych szczegolowy zapis okreslono w
stosownym rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziemika 2014 r. w sprawie
wymagan w zakresie prowadzenia pomiar6w wielkosci emisji oraz pomiar6w ilosci
pobieranej wody (Dz. U. z 2014 r. poz. 1542).
ad 1.01.2016 r. do 31.12.2023 r. kociol WP-140 objety zostaje derogacja - czas uzytkowania
zrodla w tym okresie nie przekroczy 17500 h. (art. 146a Ustawy
ad 1.01.2016r. do 31 grudnia 2022r. kotly WR-25
zostaja derogacja cieplownicza (art. 146b Ustawy

ill

ros;

1,2,4 i 5 oraz kociol OR50-N objete

ros;

Dla kotla objetego derogacja 17 500 h oraz dla kotlow objetych derogacja cieplownicza (art.
146a i 146b Ustawy

ros:

zachowane sa w okresach derogacji wielkosci dopuszczalnych

emisji okreslone w pozwoleniu na dzien 31 grudnia 2015 r czyli wielkosci zgodne z LCP
(Large Combustion Plants) w sprawie niekt6rych zanieczyszczen z duzych zrode] spalania
(Dyrektywa 2001l80/WE z 2001 r.), wiec nie nalezy stosowac do nich warunk6w spelnienia
dotrzymania standard6w z dyrektywy lED . Kociol WP-140 objety dercgacja 17500 h i kotly
objete derogacja cieplownicza powinny podlegac nastepujacym zasadom sprawdzenia
dotrzymania standard6w emisyjn ych i prowadzenia ciaglych pomiar6w wielkosci emisji
substancji, w odniesieniu do rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie standard6w
emisyjnych dla niekt6rych rodzaj6w instalacji , zrodel spalania paliw oraz urzadzen spalania
lub wsp61spalania odpad6w (Dz.U. z 2014. poz. 1546):
1 zgodnie z § II ust. 1 pkt. I) dla zrodel, do kt6rych nie stosuje sie pierwszej zasady laczenia,
o ktorej mowa w art. 157a ust. 2 ustawy, odprowadzajacych gazy odlotowe do powietrza
przez wspolny komin:
a) w przypadku zrodel,

0

kt6rych mowa w § 6 ust. 2-5 (Dz.U. z 2014. poz. 1546) stezenie

substancji w gazach odlotowych we wspolnym kominie lub srednie stezenie substancji
w gazach odlotowych odprowadzanych z roznych zrodel do wsp6lnego komina wazone
wzgledem strumienia objetosci gaz6w odlotowych , nie przekroczy sredniej obliczonej ze
standard6w emisyjnych, 0 kt6rych mowa w § 6 ust. 2-5 (Dz.U. z 2014. poz. 1546), dla zrodel
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pracujacych w tym samym czasie, wazon ej wzgledem nomin alnego strumienia objetosci
gazow odlotowyc h z tych zrodel. 2) zgodnie z § I I ust, 5 dla zrodel, dla ktorych standardy
emisyjne okresla sie zgodnie z § 6 ust. 2, 3 i 5 (Oz. U. z 2014 . poz. 1546), a w gazach
odlotowyc h tych zrodel sa prowadzone ciagle pomiary wielkosci emisji substancj i, standard
emisyjny uznaje sie za dotrzymany, jezeli sa spelnione jednoczesnie nastepuj ace warunki :
a) srednie stezenie substancji dla faktycznych godzin uzytkowan ia zrodla, odniesione do
miesiaca kalendarzowego, nie przekroczy standardu emisyjnego, 0 ktorym mowa w § 6 ust. 2,
3 i 5 (Oz.U. z 20 14. poz. 1546);
b) 97% srednich wartosci stezen dwutl enku siarki, 97% srednich wartosci stezen pylu oraz
95% srednich warto sci stezen tlenkow azotu obliczonych dla faktycznych godzin
uzytkowania

zrodla

kazdego

dnia

kalendarzowego

dla

poprzednich

dwoch

dni

kalendarzowych, liczac od poczatku roku kalendarzowego, nie przekroczy w roku
kalend arzowym 110% standard6w emisyjnych,

0

ktorych mowa w § 6 ust, 2, 3 i 5 (OZ. U.

z 2014 . poz. 1546).
Powyzsze zasady dotrzymania standard6w emisyjnych i prowadzenia ciaglych i okresowyc h
pomiar6w wielkosci emisji stosuje

sie do czasu

wygasn iecia derogacj i

17 500h

i cieplownic zej .
Zgodnie z rozp orzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernik a 20 14r. w sprawie
wyrnagan w zakresie prowadzenia pomi ar6w wielkosci emisji oraz porniarow ilosci
pobieranej wody (Oz. U. z 20 14 r. poz. 1542) dla emitora E-3 do kt6rego podlaczony jest
kociol OS-20 nie wymagane sa pomiary ciagle emisji do powietrza, natomiast wymagane sa
pomiary okresowe emisji, ktore wyko nuje sie dwa razy w roku. Rowni ez dla kotla OS-20,
ktory em ituje spaliny przez emitor E-3, nie wymagane sa pomiary rteci poni ewaz jego
nominalna moe cieplna jest mniejsza od 50 MW .

1.2 Monitoring emisji halasu

Na lezy prowadzic okresowe pomiary halasu przeni kajacego z instalacji do srodowiska
na obszarach objetych ochrona przed halasem w porze dziennej i nocnej, zgodnie
z obowiazujacym rozporzadzeniern Ministra Srodowiska w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiarow wielkosci emisj i, z czestotliwoscia co dwa lata.
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Pomi ary przep rowadzane beda w nastepujacych punktach mon itoringowych :
pkt. 1 przy budynku mieszkalnym zloka lizowany m przy ul. Ponurego Piwni ka 1,
pkt. 2 przy budynku mie szkalnym zlokalizowanym przy ul. Ponurego Piwnika 27,
pkt. 3 przy budynku szkoly zlokalizowanej przy ul. Ponurego Piwnika 49 .

1.3 Monitor ing ewidencji odpadow
Ilosc powstajacych odpadow bed zie wazona , mierzona , a pracownicy odpowiedzialni
za prowadzenie ewidencj i, winni kontrolowac ilosci wytwarzanych odpadow poszczegol nych
rodzajow, dopuszczonych niniejsza decyzja.
Ilosciowa i jakosciowa ewi dcncj c odpadow na lezy prowadzic zgodnie z przepisami ustawy
o odpad ach .

2 Sposob i czestotliwosc przekazywan ia informaeji i danyeh w zakresie monitorowania
srodowiska oraz kontroli eksploatacji instalacji
Zasady groma dzen ia i przekazywania wynikow monitoringu beda zgodne z przepisami
w sprawie rodzajow wyni kow porniarow prowadzonych w zwi azku z eksploatacj a instalacji
lub urzadzenia i innych danych oraz terminow i sposob6w ich prezentacj i.
Wynik i pomiarow nalezy przekazywac do Marszalka Woj ewodztwa Swietokrzyskiego
oraz do Swietokrzyskiego Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska w Kielcach .

2 Zakres, sposob i term in przekazywania or gano wi wla sciwemu do wydania pozwolenia
woj ewodzkiemu

inspektorowi

ochrony

srodowiska

coroczn ej

informacji

pozwalajacej na przeprowadzenie oceny zgodnosci z warunkami okreslonymi
w pozwoleniu , w zakresie nieobj etym przep isami art. 149 Prawa ochrony srodowiska .
Nalezy prowadzic ilosciowa i jakosciowa ewid encje odpadow zgo dnie z przep isami ustawy
o odpadach. Zas ady prezentacji beda zgodne z rozporzadzeniem w sprawie wzo row
dokumentow stosowanyc h na potrzeby ew idencj i odpadow i przekazywane beda do dnia 15
marca za pop rzedni rok kalenda rzowy Marszalkowi Wojewodztwa Swietok rzyskiego .
Nalezy prowadzic rejestr zuzycia surowcow, materialow i paliw wy korzys tywanych
w instalacji w ciagu roku. Rejestr zuzycia surowcow i materialow przek azywany bedz ie
Marszalkowi Wojewodztwa Swietokrzyskiego oraz Swietokrzyskiemu Wojewodzkiemu
Inspektorowi Och rony Sro dowis ka w Kielcach do konca pie rwszego kwart alu nastepujacego
po roku kalendarzowym, kto rego ten rej estr dotyczy.
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IV. SPOSOBY ZAPOBI EGANIA IILUB OGRANI CZANIA ODDZIALYWANIA NA
SRODOWISKO

Eksploatacja POE OiEK S.A. Oddzial Elektrocieplownia Kielce jest prowadzona zgodnie
z zasadami:
przeciwdzialania

zanieczyszczeniom

poprzez

zapobieganie

ich

powstawaniu,

skuteczne ogranic zanie ich wprowadzania do srodowiska;
wlasciwego doboru paliw, surowcow i materialow eksploatacyj nych zapewniajacych
ograniczenie ich negatywnego oddzialywania na srodowisko;
ograniczania do niezbedne go minimum, uzasadnionego potrzebami techn ologicznymi,
wielko sci emisji z instalacji w warunkach odbiegajacych od normalnych (rozruch,
awaria, likwidacja);
zapobiegania w oparciu

0

posiadane srodki, wdrozone procedury, mozliwosci

techniczne, powstawanie zaklocen w procesach technologicznych i operacjach
technicznych w celu ograniczenia oddzialywania ich skutk6w na srodowisko;
•

Naj lepszej Dostepnej Tech niki.

1 Metody ochrony srodowiska wodnego
1.1 Melody ochrony wod powierzchniowych

POE OiEK S.A. Oddzial Elektrocieplownia Kielce nie odprowadza sciekow przemyslowych
bezposrednio do w6d powierzchniowych. Scieki kraza w obiegu zamknietym, Scieki
przemyslowe

oczyszczane sa

w

zakladowej

oczyszczaln i

sciekow

przemyslowo -

deszczowych, w sklad kt6rej wchodza : trzy poziome osadniki, przepompownia osad6w
z

trzema

pornpami,

odolejacz

oraz

zgarniacz

osadu.

Doplywajace

grawitacyj nie

do oczyszczalni scieki, kierowane sa poprzez kornore krat do koryt doplywowych osadnikow
poziornych, skad poprze z system zastawek doprowadzane sa do pracujacych komor osadnika.
Oczyszczone scieki odplywaja grawitacyjnie do kolektora deszczowego (poprzez koryto
pomiarowe). Sedymentujacy na dnie osadnika osad zgarniany jest do lejow osadczych
zgarniaczem osadu . Rownoczesnie , w czasie jazdy zgarniacza, jego gorne zgrzeblo zgarnia
przeplywajace oleje do lapacza oleju, gdzie w wyniku napowietrzania nastepuje oddzielenie
sit; i wytracenie olej6w. Zebrany olej usuwany jest okresowo wozem asenizacyjnym.
Natomiast zebrany w lejach osad przepomp owywany jest na skladowi sko odpadow
paleniskowych "Oruchawka".
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Skladowisko odpadow paleniskowych "Gruchawka" je st obiektem pracujacym w ukladzie
hydraulicznego odpopielania i odzuzlania,

0

zamknietym obiegu wody, ktory jest

uzupelniany oczyszczonymi sciekami, Popiel spod elektrofiltrow oraz zuzel z kotla WP- 140
mieszane sa z woda w pomp owni bagrowej na terenie PGE GiEK S.A. Oddzial
Elektrocieplownia Kielce i transportowane systemem dwoch stalowych, nadziemnych
rurocia gow na skladowisko. Pulpa zrzucana je st z rurociagow na kwatere Nr 1 skladowiska,
gdzie nastepuje jej rozplyw i sedymentacja frakcjona lna. Sklarowana woda nadosadowa,
poprzez studnie przelewowe i rurociagi odprowadzana jest grawitacyj nie do kanalow wody
powrotnej i zbiornikow wyrownawczych przy pompowni wody powrotnej, gdzie pozbawiana
jest zawiesiny. Z pompowni wody powrotnej woda tloczona jest przez komore ssawna
rurociagami do instalacji hydraulicznego odpopielani i odzuzlania na terenie PGE GiEK S.A.
Oddzial Elektrocieplownia Kielce (obieg zamkniety),

1.2 Metody ochrony wOd pod ziemnych
Glownymi zanieczyszczeniami majacymi istotny wplyw na zanieczyszczenie srodowiska
gruntowo - wodnego sa weglowodory ropopochodne, zwiazane z prowadzona na terenie
zakladu eksploatacja instalacj i energetycznego spalania paliw. Ze wzgledu na odpowiednie
magazynowanie, brak przeciekow oraz zuzycie nie stanowia one zagrozenia dla srodowiska
gruntowo-wodnego.
Srodowisko gruntowo-wodne jest zabezpieczone przed dostaniem

SI"

zanieczyszczen do

gleby poprzez szczelne kolektory kanalizacji oraz konstrukcje budynk6w uniemozliwiajacc
przedostanie sie sciekow zmywnych i odwodnien technologicznych do gruntu.

1.3 Metody ochrony powietrza
Lp.

Urzadzenia ogranlczajqce emisje

Data rozp oezecla pr acy

Skuteeznose pracy 1%1

I.

Elektrofil tr dwusekcyjny, cztero strefowy
kotla WP-140

" owe urzadzenie zostalo
zamontowane na kotle w 1991
roku

99.5 %

2.

Instalacja SETNOX na kotle WP·1 40 •
ograniczanie emisji tlenk6w azotu

1997/ 1998

Emisja gwarantowana - 160glGJ,
uzyskiwana - 140 glGJ

3.

Multicyklon kotla WR-25 nr I

1995

90%

4.

Cyklon + odpylacz wstepny MOS kotla
WR-25 nr 2

2005

pc nizej 250mgINmJ

5.

Multicyklon kotla WR-25 nr 3

1993

90%
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6.

Multicyklon + odpylacz wstepny MOS
kotla WR- 25 or 4

1999/2006

ponizej 350mg/Nm'

7.

Multicyklon kotla WR·25 nr 5

1999

90%

8.

Multicyklony kotla OR50·N + liltr
workowy

2008

99%

9.

Cyklony kotla OS20+ li ltr workowy

2008

99%

1.4 Metody ochrony przed halasem
Ochrona srodowiska przed halasem polega na:
stosowaniu

tam,

gdzie

jest

to

niezbedne,

odpowiednich

zabezpieczen

przeciwhalasowych ,
prawidlowej wzajemnej lokalizacji zrodel halasu i obiektow podle gajac ych ochronie
akustycznej ,
odp owiedniej organizacji funkcjonowania obiektow w srodowisku ,
zmni ejszaniu poziomu halasu srodkow transportu.

1.5 Metody ograniczania uciazliwosci gospodarki odpadowej
W zakresie gospodarki odpadam i POE OiEK SA

Oddzial Elek trocie plownia Kielce

realizowana jest zasada ograniczania ilosci odpadow i ich negatywnego oddzialywania na
srodowisko poprzez nastepujace dzialania:
prowadzenie

szkolen

pracownikow

w

zakresie

prawidlowego

postepowania

z odpadami,
kont rolowanie ilosci wytwarzanych odpadow, poprzez prowadzenie ilosciowej
i jakosciowej ewiden cji odpadow,
prowadzenie racjo nalnej gospodarki srodkami uzywanymi przez pracown ikow,
prowadzen ie selektywnej zbiorki odpadow oraz gromadzenie ich w specjalistycznych
poj emnikach,
przekazywanie odpadow specj alistycznym firmo m ce lem unieszkodliwienia lub
poddan ia proce sowi recykl ingu, poza odpad ami palenis kowymi,
przekazywanie do odzysku odpadow, posiadajacych wlasciwosci umozliwiajace przy
aktualnym

stanie

techniki,

technologii

orgaruzacj i

ich

wykorzys tanie,

a w szczegolnosci odpady, ktore moga stanowic:
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zamienny surowiec produkcyjny dla surowc6w i material6w pochodzac ych ze
zrodel naturalnych,
czesciowy lub calkowity zamiennik surowca lub paliwa dotychczas
stosowanego w danym procesie produkcyjnym,

0

zrodlo dajacych sie odzyskac

surowc6w.

1.6 Tec hniczne i organizacyjne metody ochrony srodowiska jako calosci
1.6.1 Metody doboru technologii bezp iecznej dla srodowlska
PGE GiEK S.A. Oddzial Elektrocieplownia Kielce produkuje energ ie elektryczna i cieplna
poprzez sprawdzona przemyslowa technologic stosowana w energetyce i cieplownictwie
spalania wegla kamiennego w kotlach wodnych i parowych. Realizacja prowadzona jest
poprzez:
prawidlowo prowadzony procesy spalania paliw w kotlach,
prawidlowa prace ciagow technologicznych,
prawidlowy stan urzadzen i instalacji .
Zabe zpieczenia przed powstawaniem stan6w awaryjnyc h, ich sygnalizacja i przeciwdzialania
obejrnuja instrukcje obslugi, remontowo-konserwacyjne oraz dokumentacja technicznoruchowa poszczeg61nych urzadzen i obiekt6w.

1.6.2 Metody zapewnienia efektywnej gospodarki materialowo-surowcowej
W zakresie efektywnej gospodarki materialowo-surowcowej PGE GiEK S.A. Oddzial
Elektrocieplownia Kielce realizowana jest zasada

racjonalnego zarzadzania zasobami

surowcowo-materialowyrni poprzez nastepujace dzialania:
wykorzystania zasob6w sa zgodne z zaleceniami BAT,
zastosowanie biomasy - paliwa odnawialnego - ograniczajac zuzycie wegla,
wykorzystanie wody gl6wnie do cel6w chlodniczych, kotlowych i cieplowniczych,
ograniczenie poboru wody poprzez wykorzystywanie w6d poregeneracyjnyc h ze
stacji demineralizacji wody do hydraulicznego transportu zuzla.
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1.6.3 Metody zapewnienia efektywnej gospodarki energetycznej W PGE GiEK S.A.
Oddzial

Elektrocieplownia

Kielce

efektywnosc

gospodarki

energetycznej

jest

realizowana poprzez:
- ograniczanie zuzycia energii elektrycznej i ciepla na potrzeby wlasne,
- prowadzeniu procesu spalania w sposob optymalny,
- maksymalizacja sprawno sci urzadzen wytworczych,
- ograniczenie do minimum czasu pracy urzadzen wytworczych w warunkach
odbiegajacych od normalnych.

1.6.4 Metody zapewnienia bezpiecznej gospodarki substancjami niebezpiecznymi
Bezpieczne gospodarowanie substancjami niebezpiecznymi w POE OiEK S.A. Oddzial
Elektrocieplown ia Kielce realizowane jest poprzez:
nadzor nad prawidlowoscia przebiegu procesow produkcyjnych,
przestrzeganie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
przestrzeganie instrukcj i stanowiskowych.

1.6.5 Metody zabezpieczenia srodowiska przed skutkami awarii przemyslowej
POE OiEK S.A. Oddzial Elektrocieplownia Kielce nie zalicza sie do zakladow
o zwiekszonyrn lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemyslowej, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 pazdziemika 20 13 r. w sprawie rodzajow
i ilosci substancji niebezpiecznych, ktorych znajdowanie sie w zakladzie decyduje
o zaliczeniu go do zakladu 0 zwiekszonym ryzyku alba zakladu 0 duzym ryzyku wystapienia
powaznej awarii przemyslowej (Dz. U. 2013 poz. 1479).
Wykorzystywane w zwiazku z eksploatacja Zakladu surowce i materialy rnoga stanowic
potencjalne zrodlo zagrozenia pozarowego. Ze wzgledu na zagrozenie pozarowe,
Elektrocieplownia

Kielce

realizuje

dzialania

wynikajace

z

wymagan

ochrony

przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.
Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 27 kwietnia 200 1 r. Prawo ochrony srodowiska,
w zakresie instalacji objetych pozwoleniem zintegrowanym, w razie wystapienia awarii
zaklad podejmi e nastepujace dzialania:
I ) natychrniast zawiadomi

0

tym fakcie wlasciwy organ Panstwowej Strazy Pozarnej, oraz

Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska,
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2) niezwlocznie przekaze ww . organom, informacje:
a)

0

okolicznosciach awarii,

b)

0

niebezpiecznych substancjach zwiazanych z awaria,

c)

umozliwiajace dokonanie oceny skutk6w awarii dla ludzi i dla srodowis ka,

d)

0

podjetych dzialaniach ratunkowych, a takze dzialaniach majacych na celu

ograniczenie skutkow awarii i zapobiezenie jej powtorzeniu sie,
3) na biezaco bedzie aktualizowac podawane informacje, odpowiednio do zmiany sytuacji.

1.7 Bezpieczne dla srodowiska zakoriczenie dzialania instalacji i urzadzen
PGE GiEK S.A. Oddzial Elektrocieplownia Kielce jest zakladern eksploatowanym od 1975
roku. Przewidywan y okres dalszej eksploatacji, przy obecnej infrastrukturze, obejmuje lata co
najmniej do 2025 roku. Podstawa okreslenia bezpiecznego dla srodowiska zako nczenia
dzialania instalacj i jest zatem stan formalnoprawny aktualnie obowiazujacy, wynikajacy
z przepi s6w ustaw y Prawo budowlane .
Likwidacja obiektu, z pewnymi wyjatkami, wymaga pozwolenia na rozbiorke. Pozwolenie to
moze bye wydane po uprzednim uzyskaniu przez Inwestora, wymagany ch przepisami
szczeg61nymi uzgodnien , pozwolen lub opinii innych organ6w. Sposob postepowania
w zakresie uzgodnien jest analogiczny, jak dla pozwolenia na budowe i wymaga
zawiadomienia lokaln ych wydzial6w Inspekcji Ochrony Srodowi ska, Inspekcji Sanitarn ej,
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowej Strazy Pozarne]. W terminie 14 dni od
zawiadomienia instytucje te moga zglosic uwagi i zastrzezenia. Wniosek

0

pozwo lenie na

rozbiorke powinien zawierac:
zgode wlasciciela obiektu,

szkic usytuowania obiektu budowlanego,
opis zakres u i sposobu prowadzenia robot rozbiorkowych,
opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia,
pozwo lenia, uzgodnienia lub opinie innych organow, wymagane przepisarm
szczeg61nymi w zaleznosci od potrzeb, projekt rozbi6rki obiektu.
W odniesieniu do PGE GiEK S.A. Oddzial Elektrocieplownia Kielce wymaga ny bedzie
projekt demontazu urzadzen technic znych naziernnych, likwidacji sieci podziemn ych oraz
rozbi6rki obiekt6w kubaturowych .
W przypadku bezposredniego zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia mozna podjac
roboty zabezpieczajace i rozbi6rkowe bez stosownego pozwolenia, wymaga ne jest jednak,
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zgodnie z ww. ustawa, natychmi astowe zgloszenie tego faktu we wlasciwym teren owym
urzed zie administracj i.
Uzyskanie pozwolenia na rozbiorke j est uwarunkowane przedlozcniem uzgodni onego
projektu rozbiorki, moze tez bye wymagana ocena oddzialywania obiektu na srodowisko na
etapie likwidacji. Ponadto zalecane jest wczesniejsze wykonanie badan stanu skazenia
uzytkowaneg o terenu .
Na etapie robot rozbi6rkowych konieczne je st zachowanie wymog6w bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz przestrzeganie wymog6w ochrony srodowiska, szczeg61nie z zakresu
gospodarki odp adami. W trakcie demontazu urzadzen technicznych i obiektow bud owlanych
beda powstawaly znaczne ilosci odpad6w - gl6wnie gruzu ceramicznego, zlomu, fragmentow
izo lacji, od pad6 w tworzyw sztucznych i drewn a, kt6re nalezy wykorzystac gospodarczo,
unieszkodliwic lub skladowac.
Proce s dernont azu infrastruktury techni cznej wymaga szczeg6 1nej ostroznosc i ze wzgledu na
mozliwosc skazen ia grunt6w przy likwidacji nastepujacych urzad zen :
uklad gospodarki olejowej (zbio m iki magazynowe, ruro ciagi dostawcze),
urzadzenia gospodarki odpadami niebezpiecznymi (miej sca gromadzenia olej6w
przepracowanych i innych odpad6w niebezpiecznych),
obiekty gos podarki wodno - sciekowej (urzadzenia do neutralizacji, zbiom iki srodkow
chemicznych, separatory oleju, osadnik konco wy, kanalizacja przemyslowa),
system transportu ko lejowego (torowiska - spodziewane zanieczyszczenia olejowe).
Przed dernon tazem wszelkie urzadzenia oraz sieci dostawcze powinny bye oproznione,
a wszelkie osady i odpadowe substancje chemiczne usuni ete z terenu zakladu oraz poddane
utyli zacji bezpiecznej dla srodowiska (neutralizacja chemiczna, degradacja termiczna).
Przebi eg procesu likwidacji pow inien bye monit orowany i dokumentowany, jako ze
odpowiedzialnosc za skutki obszarowego zanieczyszczenia srodowiska, kt6re moga

SIc,:

ujawnic po likwidacji obiektu ponosi operator instalacji.
Prowadzacy instalacje pon osi takze odpowiedzialnosc za stan terenu po likwidacji obiektu, co
j est r6wnozna czne z obowi azkiem rekultywacj i przez wykonanie niwel acji, ewentu alnej
wymia ny wierzchniej warstwy gruntu, zabezpieczenia przed erozj a przez obsianie
i wysadzen ie odp owiednia roslinnoscia.
Spos6b postep owania na etapie likwidacji zakladu i wynikajacy z przep is6w pra wa
krajowego j est zgodny z wytycznymi BREF dla duzych zrodel spa lania, kt6re zalecaja:
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minimalizacje

ilosci

zrerm

wydobywanej

z

wykopow,

ograruczarue

JeJ

przemieszcza nia oraz zabezpieczanie przed zanieczyszczeniem;
zabez pieczanie grunt6w przed skazeniern na skutek wycieku, niewlasciwego
skladowan ia material6w niebezpiecznych i depozycji z powietrza;
dokonanie

oceny

stanu

zanieczyszczenia

srodowiska

w

celu

opracowani a

harmon ogramu dzialan rewitali zacyjnych.
W przypadku podjec ia decyzji

0

likwidacji poszczeg6lnych kotl6w w POE OiEK S.A.

Oddzial Elektrocieplownia Kielce zostanie zachowa na ww . proced ura postepowania.

1.8 Wymagania zapewniajace ochrone gleby, ziemi i wed gruntowych, w tym srodki

majace na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wed gruntowych oraz spo sob ich
systematycznego nadzorowania.
Na terenie POE Gornictwo i Energety ka Konwencj onalna S.A. Oddzial Elektrocieplownia
Kielce ochrona gleby, ziemi i wod gruntowych realizowanajest m.in. poprzez:
wyposazenie terenu Zakladu w rozdzielcze systemy kanalizacj i,
gospo darowa nie preparatami niebezpiecznymi z zachowaniem zalecen znajduja cych
sie w kartach charakterystyki,
magazynowanie surowc6w lub odpadow opakowaniowych zawierajacc substancje
niebezpieczne w spos6b selektywny,

w oznakowanych opakowaniach badz

zbiom ikach w pomieszczeniach posiadajacych betonowe posadzki,
nadzor nad prawidlowoscia przebiegu procesow produkcyj nych , przestrzeganiem
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz instrukcji stanowiskowych,
wyposazenie

nuej sc

magazynowan ia

materialow

niebezpiec znych

w

sorbent

przeznaczony do likwidacji ewentualnych wyciekow, dostosowany do rodzaju
magazynowanej substancji.
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V Eksploatacja instalacji w warunkach odbiegajacych od normalnych
1.

Okreslanie okresow rozruchu i wylaezenla dla obiektew energetycznego spalania
wytwarzajacych energie cieplna.

Kon iec rozruchu kotla:
Zgodnie z Artykulem 7 decyzji wykonawczej Komi sj i z dnia 7 maja 20 12 r. dot yczacej
okreslania okres6w rozruchu i wylaczania do cel6w dyrektywy Parlamentu Europej skiego i
Rad y 201017 5/UE w sprawie emi sji przemyslowych (Dz. Urz. UE L 123 z 09.05 .2012, str.
44) okreslony zostal okres rozruchu z zastosowaniem wartosci progowych obciazenia.
Za koniec rozruchu uznaje sie moment, w kt6rym obiekt osiaga minimalne obcia zenie
rozruchu dla stabilnego wytwarzan ia, a wytwor zona energia cieplna moze bye bezpiecznie i
niezawodnie dostarczana do sieci dystrybucji , akumulatora ciepla lub wykorzystywana
bezpo srednio na lokalnym terenie przemyslowym .
Kotl y WR-25 (or I, 2, 4, 5)
Wartosc mocy progowej dla kotl6w WR-25 wynosi 8,7 MW .
Kociol WP-140
Wartosc mocy progowej dla kotl6w WP-140 wynosi 84 MW .
Wylaczeni e kotla:
Zgodnie z Artykulem 7 w/w decyzj i okreslo ny zostal poczate k okresu wylaczcnia
z zastosowaniem wartosci progowych obciazenia.
Za poc zatek okresu wylaczenia uznaje sie osiagniecie minimalnego obcia zenia wylaczenia dla
stabilnego wytwarzania , gdy energia cieplna nie moze juz bye bezpiecznie i niezawodni e
dostarczana do sieci lub wyko rzystywana bezposrednio na lokalnym terenie przemyslowym .
Kotly WR-25 (or I, 2, 4, 5)
Wartosc mocy progowej dla kotl6w WR-25 wynosi 8,7 MW.
Kociol WP-140
Wartosc mocy progowej dla kotl6w WP-140 wynosi 84 MW .

Zgodnie z artykulem 5 dec yzji wykonawczej Komisji z dnia 7 maja 2012 r. dot yczacej
okreslania okres6w rozruchu i wylaczania do cel6w dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 20 10175IUE w sprawie emisji przem yslowych okre sy rozruchu i wylacze nia obiekt6w
energetycznego spalania skladajacych sie z dw6ch lub wiecej jednostek obejmuja wylac znie
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okres rozruchu pierwszej jednostki spalania oraz okres wylaczenia ostatniej wylaczanej
jednostki spalania - kolly WR-25.

2.

Okreslanie okres6w rozruchu i wylaczenia dla obiektow energetycznego spalania
wytwarzajacych energle ciep lna i elektryczna.

W przypadku obie kt6w energetycz nego spalania wytwarzajacych ene rgie elektryczna
i cieplna rna zastosowanie artykul 6, 7 i 8 w/w decyzji .
Koniec rozruchu kotla:
Zgodnie z Art ykulem 6 decyzji wykonawczej Komisji z dnia 7 maja 2012 r. dotyczac ej
okreslania okres6w rozruchu i wylaczania do cel6w dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 20 10175fUE w sprawie emisj i przemyslowych (Dz. Urz. VE L 123 z 09.05.20 12, str.
44), w przypadku obiekt6w energetyc znego spalania wytwarzajacych energie elektryczna, za
koniec rozruchu uznaje sie mome nt, w ktorym obiekt osiaga minimaine obci azenie rozruchu
dla stabilnego wytwarzania.
Zgodnie z artykulem 9 do cel6w okres lenia minimalnego obciazenia rozruchu ustala sie 3
kryteria pararnetrow operacyjnych, przy czy m koniec okresu rozruchu nastepuje po spelnieniu
co najmniej dw6ch kryteri 6w.
KocioIOR50-N :
- temperatura pary na wylocie z kolla 440 °C,
- cisnienie pary 47 bar,
- ilosc pary na wylocie z kotla 13 t/h.
Kociol OS20 :
- tempe ratura pary na wylocie z kolla 4

rrc;

- cisnienie pary 49,35 bar,
- ilosc pary na wylocie z kolla II t/h.
Wylaczenie kotla:
Zgodnie z Artykulem 6 w/w decyzji, w przypadku obiekt6w ener getycznego spalania
wytwarzaja cych energie elektryczna, za poczatek okresu wylaczenia uznaje sie moment
zakonczenia dostarczania paliwa po osiagnieciu punktu minim alnego obciazenie wylaczenia
dla stabilnego wytwarzania, od kt6rego wytwarza na energia elekt ryczna nie jest juz dostepna
dla sieci .
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Zgo dnie z artyk ulem 9 do celow okreslenia minimalnego obciazenia wylaczenia ustala sie 3
kryte ria para metrow operacyjnych, przy czym poczatek okres u wylac zen ia nastepuj e po
spelnieniu co najmniej dwoch kryteriow,
KocioI OR 50-N:
- temperatura pary na wylo cie z kotla 440°C,
- cisnienie pary 47 bar,
- ilosc pary na wylocie z kotla 13 tlh.

Kociol OS20:
- temperatura pary na wy locie z kotla 4

rrc,

- cisnienie pary 49,35 bar,
- ilosc pary na wylocie z kotla 11 tIh.

VI TERMIN WAZNOSCI POZWOLENIA

"

Pozwolen ie wydaje sie na czas nieoznaczony.

UZASADN IENIE
PGE Gornictwo i Energetyka Konwencj onalna S.A. ul. Weglowa 5, 97-400 Belchatow
wystapilo z wnioskiem

0

zrniane pozwolenia zintegrowanego , wyda nego dla insta lacji

spalania paliwa w celu wytwarza nia energii cieplnej zlokalizowanej w Kielcac h przy ulicy
Hubalczyk6w 30. Zmiana pozwolenia zintegrowanego zwiazana jest przede wszystkim
z uwzgl edni eniern mechanizmow derogac yjnych takich jak ograniczony czas prac y 17 500 h
i dero gacj i cieplowniczej. Dodatkowo zmiana pozwolenia zintegrowanego wprowadza
zmiany dotyczace miejsc magazynowania odpad6w w PGE Gornic two i Energetyka
Konwencjo nalna S.A . z siedziba w Belchatowie, w sklad ktorej wchodzi Oddzial
Elektrocieplownia Kielce.
Tut. Organ dokonal rowniez weryfikacj i pozwolenia zintegrowanego w zakresie
procesow

przetwarzania

odpadow na terenie

zakladu w

oparc iu

0

obowiazujace

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 maj a 20 15 r. w sprawie odzys ku odpadow
poza instalacjami i urzad zeniarni (Dz.U. z 2015 r., poz. 796) .
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Wnioskodawca zwraca sie rowniez do tut. Organu 0 ujednolicenie tekstu obow iazujacego
w/w pozwolenia zintegrowanego, zgodnie art . 2 17 Ustawy z dnia 27 kwietnia 200 1r. Prawo
Ochrony Srodowiska (tekst jednolity: Oz. U. z 2013r. , poz. 1232 ze zm.), z uwzglednieniem
wszystkich zmian wprowadzonych do tego pozwolenia od dnia jego wydan ia, lacznie
z zaproponowanymi zmianami zawartymi w rozpatrywan ym wnio sku.
Wnio skowane zmiany w mysl przepisow ochrony srodowiska me stanowia istotnej
zmiany instalacji.
Przedm iotowy wniosek

0

zrmane pozwolenia zintegrowa nego spelnia wymagania

formalne okreslone wart. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(j.t, Oz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) .

Wielkosci dopuszczalnej emisji substancji zanieczyszczajacych do powietrza usta lono
na poziomie zapewniajacym dotrzymanie wartosci odniesienia zawartyc h w zalaczniku nr 1
do Rozporzadzenia Ministra z dnia 26 stycznia 20 10 r. w sprawie wartosci odni esienia dla
niektorych substancj i w powietrzu (Oz. U. Nr 16 z 2010 r. poz. 87). Jak wyk azano
w dokum entacji wnio sku, prawidlowa

eksploatacja

instalacji zapewnia

dotrzymanie

standardow emisyjnych dla instalacji spalania, zawartych w zalaczniku nr 1, 2 i 4 do
rozporzadzenia Ministra Srodow iska z dnia 4 listopada 20 14 r. w sprawie standardow
emisyjnych dla niektorych rodzajow instalacji , zrodel spalania paliw oraz urzadzen spalania
lub wspolspalania odpadow (Oz. U. z 20 14 r., poz. 1546).
Zaklad nie graniczy bezposred nio z terenami podlegajacymi ochronie przed halasem,
wyszczegolnionymi w zalacz niku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwc a

2007

r.

w

G. t. Oz. U. z 2014 r., poz.

sprawie

dopu szczalnych

poziomow

halasu

w srodowisku

112). Naj blizsze tereny podlegajace ochronie akustycznej to teren y

zabudowy mieszkaniowo-uslugowej oraz zabudowy zwiazanej ze stalym lub czasowym
pobytem dzieci i mlodziezy. Oopuszczalne poziomy halasu emitowanego z instalacji
na tereny

pod legajace

ochronie akustycznej

okreslone

zostaly

w niniejszej

decyzj i

na podstawie ww. rozporzadzenia,
W

zakresie

gospoda rki

odpadami,

spolka

zweryfikowala

rodzaj e

odpadow

przewidzianych do wytworzenia oraz rodzaje odpadow przewidzianych do przetwarzania.
Niniejsza decyzja dostosowano zapisy z zakresu gospodarki sciekowej do aktualnych
przepisow, Zgodnie z art. 2 11 ust. 6 pkt 7 ustawy Prawo ochrony srodow iska, pozwolenie

zintegrowane

okresla takze, w

odniesieniu do instalacji

zintegrowanego ilosc, stan i sklad sciekow przemyslowych,

wymagajacej
0

pozwolenia

ile scieki nie beda
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wprowadzane do wod lub do ziemi. Na terenie PGE GiEK S.A. Oddzial Elektrocieplownia
Kielce

powstaja

scieki

przernyslowe ,

scisle

zwiazane

z

cyk lem

produkcyjnym

Elektrocieplowni . Scieki kraza w obiegu zamk nietym, tym samym nie sa wprowadzane
do srodowiska.
Jednoczesnie zgodnie z art. 29 ust. I ustawy z dnia 11 lipca 20 14 r.
Prawo ochron y

0

zmianie ustawy

srodowiska oraz niekt6rych innych ustaw (Oz.U. z 20 14 r. poz. 11 01),

prowadzacy insta lacje opracowal i przedlozyl Marszalkowi Woj ew6dztwa Swietokrzyskiego
analize, z ktorej
wykorzystywanie

wynika, ze eksploatacja przedmiotowej instalacj i IPpe obej muje
substancji

powodujacych

ryzyko

lecz

me

wystepuj e

mozliwosc

zaniec zyszczenia nim i gleby, ziemi lub wod gruntowych. Zastosowany na terenie instalacji
system zabezpieczeiJ. technicznych, organizacyjnych oraz mon itorowania instalacj i pod katem
rnozliwosci powstania uwolnieiJ. substancji szkodliwych dla srodowiska jest wystarczajacy dla
zabezpieczenia gleby, ziemi i w6d gruntowych przed zanieczyszczeniem . W zwiazku
z powyzszym sporzadzcnie raportu poczatkowego nie j est wymagane.
Zgod nie z ustawa z dnia 6 listopada 2006 r.

0

oplacie skarbowej (tekst j ednolity Oz. U.

z 20 14 r. poz. 1628) wnios kodawca wni6s1 opiate; skarbowa za zmiane pozwo lenia
zintegrowanego na konto Urzedu Miasta w Kielcach.

Wobec powyzszego orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie
stronie prawo wniesienia odwolania do Mini stra Srodo wiska
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Otrzymu ill:
Pelnomocnik Pan Dariusz Janigacz
Zaklady Pomiarowo-Badawcze Energetyki
"ENERGOPOMIAR" Sp. z 0.0.
ul. Gen. J. Sowinskiego 3
44-100 Gliwice
Do wiadomosci:
1. Minister Srodowiska
Departament Ochrony Srodowiska
ul. Wawelska 52/54,
00-922 Warszawa
2. PGE G6rnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
ul. Weglowa 5
97-400 Belchat6w
3. PGE G6rnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA.
Oddzial Elektrocieplownia Kielce
ul. Hubalczyk6w 30
25-668 Kielce
4. Swietokrzyski Wojew6dzki Inspektor Ochrony Srodowiska w Kielcach
AI. IX Wiek6w Kielc 3
25-516 Kielce
5. Urzad Miasta Kielce
Rynek I
25-303 Kielce
6. ala
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