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Wykaz skrótów:
CCGT – turbina gazowa o cyklu złożonym
EC – elektrociepłownia
PPP – partnerstwo publiczno prywatne
HP – ciepłownia
RDF – paliwo odpadowe
OOŚ – ocena oddziaływania na środowisko
EBOR – Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
IED – Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych
MPEC – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
SCR – selektywna redukcja katalityczna
SNCR – selektywna redukcja niekatalityczna
CFB – cyrkulacyjne złoże fluidalne
BFB – pęcherzykowe złoże fluidalne
BAT – najlepsze dostępne techniki
IPPC – Zintegrowane Zapobieganie i Kontrola Zanieczyszczeń
APCR – pozostałości z kontroli zanieczyszczenia powietrza
OTNOC – inne niż normalne warunki eksploatacji
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WPROWADZENIE
MPEC Olsztyn, miejskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej (Przedsiębiorstwo) miasta Olsztyn
buduje elektrociepłownię (EC), która będzie stanowić główne źródło ciepła dla miejskiej sieci
ciepłowniczej (Projekt). Projekt jest realizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
(PPP). Proces wyboru partnera prywatnego jest obecnie w toku.
Najważniejszym czynnikiem decydującym o budowie nowego źródła ogrzewania jest fakt, że drugie
największe takie źródło, elektrociepłownia Michelin, kończy działalność na przełomie 2019/2020,
ponieważ nie będzie ona w stanie sprostać ograniczeniom w zakresie ochrony środowiska
nałożonym Dyrektywą IED. Zamknięcie elektrociepłowni Michelin spowoduje deficyt energii cieplnej
sięgający 100 MWt, tak więc miasto i Przedsiębiorstwo opracowały studia wykonalności w celu
wskazania optymalnego rozwiązania dla przyszłego zaopatrywania w ciepło. W wyniku tych badań,
w roku 2012 została ostatecznie wybrana koncepcja elektrociepłowni (EC) opalanej paliwem
odpadowym (RDF) z dodatkowymi kotłami opalanymi gazem/olejem. Wybrana koncepcja
techniczna zapewnia pokrycie przyszłego zapotrzebowania na ciepło w Mieście pomimo niższej
mocy cieplnej ciepłowni Kortowo Przedsiębiorstwa, a także obejmuje koncepcję gospodarowania
odpadami komunalnymi w centralnej części województwa Warmińsko-Mazurskiego poprzez
wykorzystanie paliwa RDF wytwarzanego w nowym zakładzie mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie.
Projekt został poddany ocenie oddziaływania na środowisko (OOŚ) i uzyskał decyzję środowiskową
nakładającą ograniczenia w zakresie ochrony środowiska wymagające uwzględnienia na etapie
projektowania i załączone do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. OOŚ przeprowadzono na
podstawie raportu OOŚ1, omawiającego kompleksowo oddziaływanie na środowisko i społeczeństwo
na etapie budowy, eksploatacji i wycofania zakładu z eksploatacji. Raport OOŚ został udostępniony
do wglądu wszystkim zainteresowanym stronom.
Finansowanie Projektu jest rozważane przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (Bank, EBOR).
W ramach szczegółowej oceny pod kątem Wymogów w zakresie polityki ochrony środowiska i
polityki społecznej oraz wykonania EBOR, Ramboll Environ sporządził Raport z analizy braków
wskazujący, że krajowy raport OOŚ sporządzony przez Energoprojekt Katowice w kwietniu 2015 r.
i zatwierdzony przez organy właściwe, w oparciu o który wydano decyzję środowiskową (decyzję o
środowiskowych uwarunkowaniach) w roku 2016, był zgodny z unijną Dyrektywą OOŚ, Dyrektywą
Siedliskową, Dyrektywą IED oraz innymi mającymi zastosowanie przepisami unijnymi. Raport z
analizy braków wykazał, iż spełnienie Wymogów EBOR wymaga uzupełnienia krajowej OOŚ
niezależnymi badaniami w zakresie:
• Oceny BAT;
• Oddziaływań związanych z obiektami powiązanymi z projektem;
• Oddziaływań społecznych;
• Działań angażujących interesariuszy;
• Istniejącego systemu zarządzania środowiskiem i społeczeństwem
• Emisji dwutlenku węgla.
Dodatkowa ocena Projektu, jego dokumentacji technicznej i działań w zakresie planowania
podjętych do dnia dzisiejszego i obejmujących ww. tematy, została przedstawiona w niniejszym
Raporcie uzupełniającym z analizy środowiskowej i społecznej, sporządzonym przez Ramboll
Environ. Poza Raporcie uzupełniającym z analizy środowiskowej i społecznej zostały sporządzone
Plan zaangażowania interesariuszy, Streszczenie w języku niespecjalistycznym oraz Plan działań
środowiskowych i społecznych, będących częścią pakietu informacji ujawnianych publicznie.
Ponadto, w skład tego pakietu wejdzie krajowy raport OOŚ sporządzony przez Energoprojekt
Katowice.

1

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa instalacji termicznego przekształcania frakcji palnej

powstałej w wyniku przetworzenia odpadów komunalnych, zapewniającej odzysk energii i zaopatrywania mieszkańców Olsztyna w ciepło
wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w języku polskim). Energoprojekt Katowice, kwiecień 2015 r.
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Jak wskazano w poprzedniej sekcji, Projekt zostanie opracowany przez spółkę specjalnego
przeznaczenia (SPV) założoną przez MPEC i partnera prywatnego, którego wybór jest obecnie w
toku. MPEC jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością będącą własnością Miasta Olsztyn.
Spółka obsługuje jedną kotłownię, wyposażoną w pięć kotłów opalanych węglem typu WR-25 o
całkowitej przepustowości nominalnej brutto 179 MWt. Dwa z tych kotłów mogą współspalać
biomasę. Kolejny kocioł opalany biomasą jest w budowie i będzie najprawdopodobniej gotowy do
eksploatacji w 1-szym kwartale 2019 r. Ponadto w zakładzie zainstalowano dwa silniki gazowe
wytwarzające ciepło i elektryczność w kogeneracji. Moc cieplna silników wynosi odpowiednio
855 kWt i 427 kWt, a moc wytwórcza energii elektrycznej 800 kWe i 400 kWe. MPEC zaopatruje w
ciepło do ok. 60% mieszkań i budynków użyteczności publicznej w mieście przez miejską sieć
ciepłowniczą o całkowitej długości ok. 155 km, z której ok. 99 km (64%) wykonano z rur
preizolowanych o wieku nieprzekraczającym 27 lat. Miejska sieć ciepłownicza zaopatruje w ciepło
do 1289 węzłów ciepłowniczych.
Przedsiębiorstwo zatrudnia 290 osób w Dziale Produkcji Ciepła (ciepłownia Kortowo ), Dziale
Dystrybucji Ciepła i Dziale Obsługi Technicznej.
Przedsiębiorstwo wdrożyło i otrzymało certyfikat dla zintegrowanego systemu zarządzania opartego
o normy ISO 9001, ISO 14001 i PN-N 18001.
Oprócz elektrociepłowni Kortowo, miejska sieć ciepłownicza jest również zasilana z innego źródła
ciepła, tj. elektrociepłowni Michelin o mocy cieplnej 100 MWt. Elektrociepłownia ta nie będzie
jednak spełnić przyszłych norm środowiskowych i jest przewidziana do zamknięcia na przełomie
2019/2020.
Po modernizacji, elektrociepłownia Kortowo będzie w stanie produkować ciepło z istniejących
urządzeń głównie opalanych węglem) na poziomie 150-175MWt, która to wielkość zostanie
zwiększona o 25 MW po odbiorze nowego kotła opalanego biomasą. Zapotrzebowanie na ciepło
systemu grzewczego MPEC Olsztyn wynosi obecnie 240-250MWt, przy czym, zgodnie z obecną
analizą MPEC, nie zakłada się znacznego spadku zapotrzebowania. Co za tym idzie, wyłączenie EC
Michelin z systemu spowoduje ok. 90MWt deficyt ciepła.
2.2

Rozwiązanie strategiczne
W celu wypełnienia luki cieplnej, w wyniku analizy, zaleceń ze studium wykonalności (Studium
wykonalności dla EC Olsztyn sporządzone przez Ramboll Polska Sp. z o.o. w roku 2012) oraz ustaleń
dialogu konkurencyjnego z potencjalnymi Partnerami Prywatnymi, przedsiębiorstwo podjęło
decyzję o realizacji nowego źródła energii składającego się z:
• punktu odbioru i rozładunku paliwa;
• bunkra na odpady na potrzeby dostaw paliwa do procesu;
• rusztu na wstępne paliwo odpadowe RDF i spalarni paliwa odpadowego RDF o maksymalnej
przepustowości 110 000 t/r i mocy cieplnej 48MWt;
• systemu oczyszczania gazu odlotowego;
• komin z systemem monitorowania gazów wylotowych;
• instalacja do zagospodarowania odpadów paleniskowych;
• siłowni;
• instalacji zewnętrznych;
• instalacji pomocniczych, w tym gospodarowania paliwem dodatkowym (lekkim olejem
opałowym), wstępna oczyszczalnia wód procesowych, instalacje gospodarowania sorbentami i
amoniakiem (lub mocznikiem);
• dwóch rezerwowych kotłów szczytowych opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym,
każdego o mocy 38 MW;
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Generator na olej napędowy do użytku w razie awarii o mocy 1 MW, stanowiący awaryjne źródło
zasilania podczas rozruchu lub wyłączania sprzętu zakładu oraz rezerwowe źródło zasilania dla
kotłów szczytowych w przypadku przerwy w dostawie energii.

Rys. 1. Widok ogólny technologii spalania. (Źródło: Raport z oceny oddziaływania na środowisko
sporządzony przez Energoprojekt-Katowice SA w kwietniu 2015 r.).

Zakład będzie wyposażony w skuteczną instalację oczyszczania gazów odlotowych, która będzie
wykorzystywać metodę półsuchą z wapnem palonym lub gaszonym do redukcji gazów kwaśnych,
SCR lub SNCR do redukcji NOx oraz węglem aktywowanym od redukcji metali ciężkich i dioksyn.
Pyły zawieszone będą usuwane za pomocą filtrów workowych. Spalarnia odpadów (SO) będzie,
jako nowe źródło ciepła, wytwarzać ciepło dla sieci ciepłowniczej, gorącej wody i elektryczności.
Przyjęte rozwiązanie umożliwia spójną i ekologiczną realizację dwóch celów:
•
•

utrzymania ciągłości zaopatrywania w ciepło bez stosowania paliw kopalnych;
oraz skutecznego zarządzania frakcją energetyczną odpadów komunalnych dostarczanych z
województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zostaną zastosowane następujące strumienie paliw:
•
•
•
•

odpady z ZGOK Olsztyn - paliwo alternatywne o kodzie 19 12 10 - Odpady palne;
frakcja wysokoenergetyczna pozostała po sortowaniu odpadów komunalnych;
frakcja wysokoenergetyczna pozostała po kompostowaniu frakcji 20-80mm;
inne odpady o podobnych parametrach do ww. strumieni odpadów.

Projekt jest opracowywany od roku 2012 i obejmuje szereg działań, w tym szeroko zakrojone
konsultacje społeczne (patrz sekcja 7), przygotowanie dokumentów umownych do wyboru Partnera
Prywatnego i badania techniczne i ekonomiczne (patrz sekcja 3). Projekt został również poddany
pełnej ocenie oddziaływania na środowisko zgodnie z prawodawstwem krajowym, która została
pomyślnie zakończona w roku 2016 i przyniosła efekt w postaci wydania Decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach przez Prezydenta Miasta Olsztyna. Ponadto, Projekt został wcielony do
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (2016 r.), poddanego strategicznej ocenie
oddziaływania na środowisko.
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Rys. 2. Koncepcja architektoniczna Projektu. (źródło: strona internetowa Projektu opracowana przez MPEC
(dostępna w Internecie: http://ec.olsztyn.pl/plebiscyt, dostęp: kwiecień 2017 r.).

2.3

Lokalizacja Projektu
Miejscem planowanej lokalizacji obiektu jest gmina Olsztyn, ul. Lubelska, działki będące własnością
MPEC Olsztyn, mieszczące się w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (patrz
Rys. 3).

Rys. 3. Lokalizacja obiektu (Źródło: Raport OOŚ1)
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Lokalizacja jest otoczona liniami kolejowymi (od strony zachodniej), drogą dojazdową do centrum
logistycznego Michelin (od wschodu), centrum logistycznym Michelin (od południa) oraz obszarem
przeznaczonym pod planowaną obwodnicę miasta Olsztyna (od północy). Lokalizacja nie znajduje
się w pobliżu obszarów chronionych. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa mieści się w odległości ok.
300 m na północny zachód od obiektu. Teren lokalizacji obiektu jest niezabudowanym nieużytkiem
pokrytym roślinnością o charakterze nieantropogenicznym, w tym trawami i chwastami (patrz Rys/
5 i Rys. 4). Teren lokalizacji obiektu nie jest wykorzystywany do celów rolniczych.

Rys. 4. Teren lokalizacji Projektu (widok na południe) (źródło: raport OOŚ)

Rys. 5. Teren lokalizacji Projektu (widok na północny zachód) (źródło: raport OOŚ)

Najbliższe obszary chronione:
• Obszar Natura 2000 ustanowiony zgodnie z Dyrektywą Siedliskową i Ptasią:
a) Ostoja Napiwodzko-Ramucka (PLH280052) - zlokalizowana ok. 8,9 km na południowy
wschód od obiektu;
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b) Puszcza Napiwodzko-Ramucka (PLB280007) - zlokalizowana ok. 6,1 km na południe od
obiektu.
Obszary chronionego krajobrazu:
a) Dolina Środkowej Łyny zlokalizowana ok. 4 km na północ od obiektu;
b) Ostoja Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej – zlokalizowana ok. 4,3 km na południe od
obiektu;
c) Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olsztyńskiego – zlokalizowany ok. 4,4 km
na schód od obiektu.
Rezerwaty przyrody:
a) Mszar - zlokalizowany ok. 5,6 km na północny zachód od obiektu;
b) Redykajny - zlokalizowany ok. 8,4 km na północny zachód od obiektu;
c) Las Warmiński im prof. Benona Polakowskiego - zlokalizowany ok. 10,6 km na południe
od obiektu;
d) Jezioro Kośno - zlokalizowane ok. 14,8 km na południowy wschód od obiektu;
e) Ostoja Bobrów na Rzece Pasłęce – zlokalizowana ok. 18 km na południowy zachód od
obiektu;
f) Kamienna Góra - zlokalizowana ok. 18,4 km na północny zachód od obiektu.
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ROZWIĄZAŃ

Wybór ostatecznej konfiguracji elektrociepłowni w Olsztynie poprzedził szereg studiów
wykonalności, analizujących różne konfiguracje z uwzględnieniem takich kryteriów, jak możliwe
lokalizacje i rozwiązania techniczne, przy czym to ostatnie obejmowało różne paliwa i technologie
kotłów.
W pierwszym wstępnym studium wykonalności (2011 r.) dla Projektu analizowano następujące
lokalizacje (patrz Rys. 6)2:
• “Hałda popiołów” – działka w pobliżu ul. Kołobrzeskiej na terenie przemysłowym Michelin
Polska;
• Działka w pobliżu ul. Sprzętowej i Towarowej;
• “Lubelska” na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej;
• "Część wodna” elektrociepłowni Michelin;
• “Na Tracku” – działki w pobliżu jeziora Trackiego oraz
• Ciepłownia Kortowo.

Rys. 6. Lokalizacje elektrociepłowni analizowane we wstępnym studium wykonalności

Trzy spośród rozważanych lokalizacji odrzucono bez bardziej szczegółowej analizy:

2

Wstępne studium wykonalności budowy elektrociepłowni w Olsztynie. Intercon Consulting Group, Wrocław, 2011 r. (w języku polskim)
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Elektrociepłownia Kortowo, z powodu niekorzystnej lokalizacji w porównaniu do istniejącej sieci
ciepłowniczej, co wymagałoby znacznego przekształcenia głównej części sieci w centrum
miasta;
Działka w pobliżu ul. Sprzętowej i Towarowej, z powodu ograniczonej możliwości pozyskania
gruntów w krótkim okresie czasu (grunt jest własnością miasta, dzierżawiony przez Michelin);
“Część wodna” of elektrowni Michelin, z powodu negatywnego stanowiska Michelin odnośnie
przekazania gruntu stronie trzeciej i konieczności znacznego przekształcenia istniejącej
infrastruktury technicznej obiektu.

Ponadto, pozostałe trzy lokalizacje porównano pod kątem takich kryteriów, jak struktura własności
i dostępność gruntów, lokalizacja względem istniejącej infrastruktury sieci ciepłowniczej,
elektroenergetycznej sieci przesyłowej, dróg i przeznaczenia gruntów w lokalnym planie
zagospodarowania przestrzennego. W efekcie, jako najlepszy wariant dla lokalizacji Projektu
wybrano działkę przy ul. Lubelskiej, z uwagi na:
• Możliwość łatwego zakupu gruntu o powierzchni 4-8 ha lub więcej;
• Niewielką odległość od:
• istniejącej magistrali ciepłowniczej (ok. 650 m);
• elektroenergetycznej sieci przesyłowej: możliwość przyłączenia do istniejącej linii 110 kV
na miejscu lub do podstacji Olsztyn 1 znajdującej się w odległości 3,4 km od lokalizacji;
• gazociągu (ok. 1 km);
• linii kolejowej;
• Możliwość doprowadzenia wody i odprowadzania ścieków z/do infrastruktury miejskiej;
• Dostęp do dróg;
• Trwającą procedurę opracowywania lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu lokalizacji (plan został zatwierdzony i pozwala na budowę elektrociepłowni).
Główne zidentyfikowane czynniki działające na niekorzyść lokalizacji:
• Wysoka cena nabycia;
• Złożone warunki glebowe, które wymagałyby kompleksowych prac ziemnych na terenie
lokalizacji;
• Długotrwałe negocjacje z organami drogowymi
• Konieczność modyfikacji i budowy ok. 2,75 km magistrali ciepłowniczej.
We
•
•
•
•

wstępnym studium wykonalności przeanalizowano różne opcje paliwowe:
Gaz ziemny;
Biomasę;
Paliwo odpadowe (RDF) i
Węgiel kamienny.

W oparciu o prognozowane zapotrzebowanie na ciepło, dostępność poszczególnych paliw, we
wstępnym studium wykonalności przeanalizowano następujące opcje techniczne:
• Opcja 1G, zakładająca budowę dwóch CCGT o całkowitej mocy elektrycznej 240 MW i mocy
cieplnej 173 MW. Taka opcja wymagałaby funkcjonowania elektrociepłowni Kortowo jako
szczytowego źródła ciepła.
• Opcja 1MPS, zakładająca budowę dwóch kotłów ze złożem fluidalnym i turbiną parową o mocy
elektrycznej 86,5 MW. Opcja ta została wykluczona z dalszych analiz z powodu dużego
zapotrzebowania na grunty (powyżej 13 ha).
• Opcja 2G, zakładająca budowę CCGT o mocy całkowitej 262 MWe i 183 MWt, co wymagałoby
pracy 2 kotłów elektrociepłowni Kortowo pod podstawowym obciążeniem.
• Opcja 2MPS, zakładająca budowę kotła ze złożem fluidalnym (opalanego węglem kamiennym,
RDF i biomasą) z turbiną parową o mocy całkowitej 183 MWt i 102 MWe. Taka opcja
wymagałaby pracy 2 kotłów elektrociepłowni Kortowo jako szczytowego źródła ciepła.
• Opcja 3G zakładała budowę CCGT o mocy całkowitej 116 MWe i 93 MWt, co wymagałoby pracy
2 kotłów elektrociepłowni Kortowo jako szczytowego źródła ciepła;
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Opcja 3B, zakładająca budowę kotła ze złożem fluidalnym opalanego biomasą i turbiny parowej,
która to opcja została odrzucona z powodu istotnych korzyści, które można uzyskać stosując
inne warianty technologiczne.
Opcja 3RDF, zakładająca budowę kotła ze złożem fluidalnym opalanym RDF i turbiny parowej,
która to opcja została odrzucona z powodu niedoboru RDF w czasie opracowywania studium
wykonalności;
Opcja 3MPS, zakładająca budowę kotła ze złożem fluidalnym (opalanego węglem kamiennym,

RDF i biomasą) z turbiną parową o mocy całkowitej 93 MWt i 56 MWe. Taka opcja wymagałaby
pracy kotłów elektrociepłowni Kortowo jako szczytowego źródła ciepła;
Opcja MPSiG, zakładająca budowy kotła opalanego RDF i biomasą i CCGT o mocy całkowitej
120 MWe i 93 MWt. W okresie zimowym, niedobór ciepła pokrywałaby elektrociepłownia
Kortowo.

Ww. opcje zostały przeanalizowane pod kątem wymogów gruntowych oraz kosztów inwestycyjnych
i eksploatacyjnych.
W roku 2014 Ramboll przeprowadził bardziej szczegółową analizę Projektu i sporządził szczegółowe
studium wykonalności3 dla elektrociepłowni opalanej RDF jako paliwem głównym, z zastrzeżeniem
dostępności RDF wytwarzanego przez nowo wybudowany zakład gospodarki odpadami
komunalnymi w Olsztynie. Po sporządzeniu studium wykonalności, MPEC Olsztyn ogłosiło procedurę
wyboru partnera prywatnego i zebrało wstępne koncepcje elektrociepłowni, które, wraz z EC
Kortowo, powinny pokryć zapotrzebowanie miasta na ciepło szacowane na 240-250 MWt.
Studium wykonalności z roku 2014 analizowało następujące warianty technologiczne
przedstawione w koncepcjach oferentów (potencjalnych operatorów):
• W wariancie podstawowym analizowano spalarnię o przepustowości 85 – 150 tys. t/r z
technologią rusztową i złoża fluidalnego (CFB i BFB) (kocioł rusztowy w wariantach R85, R100
i złoże fluidalne w wariantach BFB100, CFB100 i CFB200) z jednostką kogeneracyjną;
• Warianty oparte o paliwo gazowe pozwalające na maksymalne zwiększenie czasu eksploatacji
przy normalnej przepustowości, z założeniem wysokowydajnej kogeneracji; Analizowano
warianty oparte o CCGT (PGP40) i silniki gazowe (Sil30);
• Wariant opart o paliwo z biomasy (BIO20);
3

Studium wykonalności elektrociepłowni w Olsztynie z uwzględnieniem paliwa alternatywnego pochodzącego z przetwarzanych odpadów

komunalnych. Ramboll Polska Sp. z o.o., Warszawa, 2014 r. (w języku polskim)
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Wariant zakładający dwie osobne jednostki kogeneracyjne, które mogłyby zostać wybudowane
etapowo: jednostka opalana RDF (R85) i jednostka opalana gazem (BGP40 lub SIL30) oraz
jednostka opalana biomasą (BIO20)
Wariant hybrydowy, zakładający jednostkę kogeneracyjną opalaną RDF (R85) i turbinę gazową
oraz kocioł odzysknicowy zasilający turbinę parową.

W przeprowadzonych analizach porównano:
• Technologie spalania RDF w oparciu o prognozowane wielkości i parametr paliwa (ruszt, BFB,
CFB);
• Ilości dostępnego RDF w przedziałach od 85 do 150 ton (warianty R85, R100 i CFB200);
• Przesłanki za rozbudową EC o jednostkę kogeneracyjną opalaną gazem lub biomasą. Dla
wariantu z biomasą przedstawiono rozwiązanie alternatywne, zakładające budowę większej
jednostki współspalającej odpady i biomasę (CFB200)
W studium wykonalności przeanalizowano także:
• Technologię maszynowni i systemu chłodzenia;
• Przesłanki za instalacją jednostki kondensującej gaz odlotowy dla kotłów opalanych RDF.
W oparciu o analizę wielokryterialną, która, oprócz czynników technicznych i ekonomicznych,
uwzględniała także ograniczenia środowiskowe, w studium wykonalności postawiono wniosek, że z
powodu istniejącego potencjału dostaw RDF i lepszych wskaźników finansowych, EC powinna spalać
100 tys. ton RDF, a nie 85 tys. Taka opcja skróciłaby również czas pracy kotłów szczytowych w EC
i kotłów opalanych węglem w EC Kortowo, tj. byłaby korzystniejsza dla środowiska na skutek
redukcji emisji do powietrza i wykorzystania węgla.
Ponadto, w studium wykonalności przeanalizowano kotły rusztowe w porównaniu do kotłów CFB i
BFB. W oparciu o wady i zalety analizowanych technologii, wszystkie trzy zostały
zarekomendowane do dalszych analiz. Raport rekomenduje również budowę kotłów szczytowych
opalanych olejem gazowym.
Ponadto, w raporcie OOŚ1, analizujący wariant preferowany przez Inwestora tj. kocioł rusztowy
oraz wariant alternatywny oparty na technologii CFG, przeanalizowano również proponowane
lokalizacje, przedstawione powyżej, a także technologie (sterylizacja odpadów w autoklawie,
piroliza odpadów, spalanie odpadów, gazyfikacja odpadów, technologie plazmowe, eliminacja
kwaśnych komponentów gazowych w złożu fluidalnym). Analiza wykazała, że kocioł rusztowy, w
porównaniu z CFB, charakteryzuje się tym samym wkładem energetycznym brutto (tj. energią
wprowadzoną do kotła w paliwie) i:

•
•
•
•
•
•

Niższą produkcją energii elektrycznej brutto (11,3 w porównaniu do 12,1 MW);
Nieco wyższą energią ciepło brutto (32 w porównaniu do 31,1 MW);
Mniejszą objętością gazów odlotowych z przetwarzania odpadów niebezpiecznych (5,5 w
porównaniu do 10,56 tys. t/r);
Wyższą objętością popiołów paleniskowych (18,7 w porównaniu do 14,52 tys. t/r);
Wyższym zużyciem wody (13,7 w porównaniu do 12,7 m3/godz.);
Nieco wyższą objętością wytwarzanych ścieków (3,3 w porównaniu do 3,1 m 3/godz.).

Ponadto, raport OOŚ rekomenduje do realizacji technologię kotła rusztowego, głównie z powodu
faktu, iż technologia ta jest powszechnie stosowana na całym świecie, a także iż ilość wytwarzanych
odpadów niebezpiecznych jest o wiele mniejsza, niż w przypadku technologii CFB.

RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY Z ANALIZY ŚRODOWISKOWEJ I SPOŁECZNEJ

11

4.

OCENA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK I IED

4.1

Wprowadzenie
Celem Projektu jest wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej z RDF jako głównego paliwa oraz
dwóch rezerwowych kotłów szczytowych opalanych gazem ziemnym lub olejem grzewczym, w
związku z czym jest on klasyfikowany jako spalarnia odpadów z odzyskiem energii.
Warunki budowy i eksploatacji spalarni określała, do roku 2014, Dyrektywa 2000/76/WE w sprawie
spalania odpadów (WID). Dyrektywa WID została w dużym zakresie implementowana przez
Dokument referencyjny (BREF) dotyczący najlepszych dostępnych technik (BAT) dla spalania
odpadów (2006). Mimo, że niniejszy BREF stanowi raczej dokument referencyjny, a nie wiążące
prawo, jego przepisy, przytoczone w niniejszym dokumencie, powinny być przyjmowane i
wdrażane dla istniejących i planowanych spalarni odpadów.
W roku 2014 Dyrektywa WID została uchylona i zastąpiona Dyrektywą 2010/75/UE z dnia 24
listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (IED). Większość wymogów dotyczących budowy
i eksploatacji spalarni odpadów została bezpośrednio przeniesiona z Dyrektywy WID do nowej
dyrektywy. Dyrektywa IED zawiera przepisy szczegółowe dla spalarni odpadów określone w
Rozdziale IV oraz wymogi dotyczące emisji i monitoringu w częściach 3-7 Załącznika VI.
Dyrektywa IED wprowadza konkluzje BAT jako wiążące standardy dla różnych sektorów przemysłu,
w tym spalania odpadów. Należy zauważyć, że konkluzje BAT dla sektora spalania odpadów nie
zostały jeszcze przyjęte. Wersja robocza BREF dotyczącego spalania odpadów została
opublikowana przez Europejskie Biuro IPPC w maju 2017 r. Ta wersja robocza została opublikowana
wyłącznie do celów informacyjnych, co zostało wyraźnie wskazane na stronie tytułowej: "dokument
nie został przyjęty ani zatwierdzony przez Komisję Europejską. Wszelkie wyrażone opinie są
wstępnymi opiniami służb Komisji nie mogą być w żadnych okolicznościach traktowane jako
określające oficjalne stanowisko Komisji". Pomimo tego, wersja robocza określa generalne
wskazówki dla sektora spalania odpadów, dlatego dla bezpieczeństwa Projektu istotne jest, aby
jego założenia ogólne były z nimi zgodne.
Struktura wersji roboczej jest zgodna z Dyrektywą IED, dlatego najlepsze dostępne techniki zostały
przedstawione w postaci konkluzji. Jeżeli zostaną one zatwierdzone przez Komisję Europejską,
będą one stanowić prawo wiążące dla przemysłu spalania odpadów.
Poniżej przedstawiono ocenę Projektu w porównaniu do BREF (2006), wersji roboczej BREF (2014)
i Dyrektywy IED. Należy zauważyć, że projekt końcowy zakładu nie został jeszcze ukończony.
Zostanie on przedstawiony przez partnera prywatnego SPV. Z powodu wielkości i charakteru
Projektu, zostanie on objęty pozwoleniem IPPC, dlatego też wszystkie przyjęte rozwiązania muszą
spełniać kryteria wskazane w Dyrektywie IED oraz polskich przepisach z zakresu ochrony
środowiska, a także w dokumencie BREF lub Konkluzjach BAT, o ile zostaną przyjęte. MPEC nakłada
na partnera prywatnego wymóg dostarczenia urządzeń i instalacji w pełni zgodnych z wiążącym
prawem krajowym i unijnym na dzień dostawy, przy czym w przypadku niezgodności przepisów,
dyrektywy unijne będą mieć znaczenie nadrzędne. Ponadto, na etapie wydawania pozwolenia IPPC
zostanie ponownie przeprowadzona szczegółowa ocena zgodności z BAT dla instalacji w stanie
"powykonawczym" (pozwolenie wydawane przez Marszałka Województwa WarmińskoMazurskiego) zgodnie z wymogami przepisów krajowych. W przypadku wykrycia niezgodności,
pozwolenie IPPC nie zostanie wydane, a zakład nie uzyska pozwolenia na eksploatację. Takie
ograniczenia gwarantują, że ostatecznie zaprojektowany i wybudowany Projekt będzie zgodny ze
wszystkimi odpowiednimi BAT.

RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY Z ANALIZY ŚRODOWISKOWEJ I SPOŁECZNEJ

4.2

12

Ocena zgodności Projektu z BAT (2006 r.)
Ocena zgodności Projektu z BAT (2006 r.) została przedstawiona w tabeli poniżej.
Numery rozdziałów skazane w kolumnie "Wymóg" odnosi się do odpowiednich rozdziałów w
dokumencie referencyjnym. BAT nie mające zastosowania do omawianego zakładu zostały
wyłączone z oceny.
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Tabela 1. Ocena projektu na zgodność z BREF (2006 r.)

Nr

Wymóg

1.

Wybierz
projekt
instalacji
charakterystyki spalarni.

odpowiedni

Stan
Ocena
Projekt i instalacja są zgodne z rozumieniem dokumentu
referencyjnego. Instalacja zostanie zaprojektowana możliwie w
jak największym zakresie zgodnie z wymogami ekologicznymi, z
maksymalnym odzyskiem wytworzonej energii, odpylaniem i
minimalizacją emisji zanieczyszczeń z wykorzystaniem metody
półsuchej oczyszczania gazów odlotowych w połączeniu z metodą
dla
czyszczenia strumieniowego - z doprowadzaniem węgla
Zgodny
aktywowanego.
Dla danej instalacji zaakceptowano zastosowanie pieca
rusztowego jako najczęściej stosowanego rozwiązania i najlepiej
dostosowanego do spalania mieszanych odpadów komunalnych.
Podsumowanie parametrów zakładu:
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Wymóg
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Stan
Rodzaj paliwa

Ocena
Wysokokaloryczna
frakcja stałych odpadów
komunalnych (RDF)
110 000

Przepustowość
Mg/r
Przepustowość
Mg/godz.
12,8
na godzinę
Niska wartość
MJ/kg
11- 16
opałowa (LCV)
Dostępność
h/r
8 200
Oczyszczanie gazów odlotowych (FGT)
Odsiarczanie
Metoda półsucha z wapnem
(SOx)
palonym lub gaszonym
Denitryfikacja
SCR lub SNCR z 24% roztworem
(NOx)
amoniaku lub mocznika w wodzie
Odpylanie
Filtr workowy
Redukcja
dioksyn,
Węgiel aktywowany
furanów
i
metali ciężkich
2.
3.

4

Obiekt jest ogólnie utrzymywany w stanie czystości i Obszar zakładu zostanie ogrodzony i będzie odpowiednio
porządku.
administrowany, z uwzględnieniem zieleni i utrzymaniem
Utrzymywać sprzęt w dobrym stanie i przeprowadzać czystości.
kontrole konserwacyjne i zapobiegawcze.
Odpowiednie procedury i zasady działania i eksploatacji instalacji
Określić
i
przeprowadzać
kontrole
jakości
zostaną dostarczane. W punkcie odbioru, każdy pojazd ciężarowy
dostarczanych
odpadów,
zgodnie
z
rodzajami
będzie ważony w celu określenia ilości dostarczanych odpadów.
odpadów, które mogą być stosowane w instalacji, jak
Odczyty z wagi będą rejestrowane w systemie komputerowym z
Zgodny
opisano w: 4.1.3.1 Określenie wartości granicznych
kodem identyfikacyjnym odpadów i nazwą dostawcy. Dostarczone
załadunku dla instalacji oraz identyfikacja kluczowych
odpady zostaną poddane procesowi kontroli jakości
zagrożeń; 4.1.3.2 Komunikacja z dostawcami odpadów
w celu poprawy kontroli jakości dostarczanych
Instrukcje obsługi instalacji oraz procedury operacyjne będą
odpadów;
4.1.3.4
Kontrola
jakości
odpadów
zawierać informacje o rodzajach i częstotliwościach kontroli i
dostarczanych
do
spalarni;
4.1.3.4
Kontrola,
utrzymania niezbędnych do utrzymania ruchu oraz daty i czas
pobieranie prób i badanie dostarczanych odpadów;
przerw technologicznych.
4.1.3.5 Detektory materiałów radioaktywnych.
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Nr

5.

6.

7.

8.

Wymóg

Składowanie odpadów zgodnie z oceną ryzyka dla
właściwości odpadów, w sposób minimalizujący ryzyko
zanieczyszczenia. Technika BAT zaleca w zasadzie
składowanie
odpadów
w
miejscach
o
nieprzepuszczalnych i odpornych nawierzchniach, z
kontrolowanymi
i
osobnymi
systemami
kanalizacyjnymi, jak opisano w 4.1.4.1.
Techniki i procedury redukcji i zarządzania czasem
składowania odpadów, zgodnie z opisem w sekcji
4.1.4.2, powinny być stosowane w celu redukcji ryzyka
emisji
z
miejsca
składowania/pojemników
na
składowanie odpadów oraz eliminacji potencjalnych
problemów. Ogólnie rzecz ujmując, BAT ma na celu:
zapobiegnięcie składowaniu nadmiernej ilości odpadów
w niedostosowanych do tego celu magazynach;
możliwie jak największą kontrolę i zarządzanie
dostawami w drodze komunikacji z punktami odbioru
odpadów, itp.

15

Stan
Ocena
Detektory materiałów radioaktywnych nie zostały przewidziane,
ponieważ paliwo będzie dostarczane z instalacji mechanicznobiologicznego przetwarzania odpadów (MBP).

Bunkier zostanie zamknięty, a opcja odwadniania odcieków
Zgodny
zapewniona.

Odebrane RDF zostaną rozładowane w hali zrzutu do bunkra na
odpady
o
pojemności
odpowiadającej
5-dniowemu
zapotrzebowaniu na paliwo, co gwarantuje stałość dostaw paliwa Zgodny
w ciągu dni bez dostaw odpadów, takich jak weekendy i święta
państwowe.

W hali zrzutu będzie utrzymywane ciśnienie ujemne w celu
zapobiegnięcia uwalnianiu się zapachów. Hala zrzutu będzie mieć
strukturę zamkniętą, z automatycznymi bramami, co łagodzi
oddziaływanie zapachów i hałasu na środowisko zewnętrzne w
czasie rozładunku RDF.
Ponadto, ciśnienie ujemne będzie Zgodny
utrzymywane w hali poprzez doprowadzanie powietrza do procesu
spalania jako powietrze pierwotnego. Zamykanie i otwieranie
bram do hali rozładunku będzie kontrolowane automatyczne, z
sygnalizacją świetlną umieszczoną przy bramie.
Przygotowanie planów zapobiegania, wykrywania i W obszarze bunkra na odpady zostaną zainstalowane detektory i
Zgodny.
kontroli (opisanych w 4.1.4.7) ryzyka pożarowego w alarmy przeciwpożarowe w celu automatycznego gaszenia
Minimalizacja zapachów (oraz innych potencjalnych
emisji niekontrolowanych) z obszarów składowania
zawierających duże ilości odpadów (w tym zbiorników i
bunkrów, ale nie małych ilości odpadów składowanych
w pojemnikach), a także z obszarów obróbki wstępnej
przez doprowadzanie powietrza do pieca w celu
spalania (patrz 4.1.4.4).
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Nr

9.

10.

11.

16

Wymóg
Stan
Ocena
instalacji, w szczególności: w obszarach składowania i pożarów. Ponadto, wnętrze bunkra będzie widoczne z centralnej
wstępnej obróbki odpadów; obszarach załadunku do dyspozytorni oddzielonej przeszkleniem.
pieca; elektronicznych systemach kontroli; filtrach
workowych i złożu statycznym; BAT są uwzględniane,
jeżeli
plany
obejmują
wykorzystanie:
a)
automatycznych systemów wykrywania pożarów i
ostrzegania
pożarowego;
b)
manualnych
lub
automatycznych systemów kontroli i zapobiegania
pożarom zgodnie z wymogami oceny ryzyka.
Mieszanie (np. stosowanie mieszadła w zbiorniku
zasypowym) lub dalsze przetwarzanie (np. mieszanie
cieczy i przetworzonych odpadów lub mielenie
określonych
odpadów
stałych)
odpadów
niejednorodnych w zakresie niezbędnym do spełnienia
specyfikacji instalacji odbiorczej (4.1.5.1). Analizując
zakres
mieszania/przetwarzania,
należy
w
szczególności uwzględnić skutek wzajemnych powiązań
pomiędzy różnymi komponentami środowiska (np.
zużycia energii, hałasu, zapachów lub innych emisji)
bardziej ekstensywnego przetwarzania (np. mielenia).
Przetwarzanie
wstępne
odpadów
jest
zwykle
wymagane, gdy instalacja została zaprojektowana dla
odpadów jednorodnych o wąskiej specyfikacji.
Dostarczenie operatorom środków do monitoringu
wizualnego, bezpośrednio lub przez ekrany telewizyjne
lub podobne urządzenia, obszarów składowania i
załadunku odpadów
Usuwanie metali

Odpady w bunkrze będą mieszane w celu uzyskania jednorodności
i ładowane do zbiornika zasypowego za pomocą suwnic. Biorąc
pod uwagę wykorzystanie RDF z różnych instalacji zewnętrznych,
odpady można uznać za wstępnie przetworzone, tak więc w
zakładzie nie nastąpią wzajemne powiązania pomiędzy różnymi
komponentami środowiska Ujednolicenie odpadów będzie zatem
koncentrować się na uzyskaniu stałej wartości grzewczej w
Zgodny
największym możliwym zakresie.

Wnętrze magazynu będzie widoczne z pomieszczeń dyspozytorni
centralnej, która będzie oddzielona od innych pomieszczeń
Zgodny.
przeszkleniem
Separacja metali będzie prowadzone przez producentów paliwa.
Jako środek ostrożności na obiekcie zostanie zainstalowany Zgodny.
dodatkowy system separacji metali.
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Nr

Wymóg

12.

Minimalizowanie niekontrolowanego przedostawania
się powietrza do komory spalania przy załadunku
odpadów lub innymi drogami

13.

W celu zredukowania emisji ogólnej, przyjęcie
systemów eksploatacji i wdrożyć procedury (np.
działania ciągłego zamiast wsadowego, systemów
konserwacji profilaktycznej) w celu zminimalizowana,
w możliwym zakresie, planowanych i nieplanowanych
wyłączeń i rozruchów.

14

Określenie filozofii kontroli spalania oraz wykorzystanie Projekt zakłada wdrożenie skutecznego systemu kontroli spalania,
kluczowych kryteriów spalania i systemu kontroli w oparciu o pomiary ciągłe różnych parametrów.
spalania do monitorowania i utrzymania tych kryteriów
w przedziale odpowiednich warunków granicznych, w
celu utrzymania efektywności spalania, zgodnie z
Zgodny.
4,2,6. Ewentualne techniki dla kontroli spalania mogą
obejmować wykorzystanie kamer na podczerwień
(patrz 4,2,7), lub inne rozwiązania, takie jak
ultradźwięki lub kontrola różnic temperatur.

15.

16.

Optymalizacja i kontrola warunków spalania poprzez
połączenie:
a. kontrolę doprowadzania powietrza (tlenu), rozkładu
i temperatury, w tym mieszania gazu i utleniacza
b.
kontrolę
poziomu
temperatury
spalania i
dystrybucji; oraz
c. kontrolę czasu przebywania gazu nieoczyszczonego.
Ogólnie, BAT zaleca wdrożenie warunków eksploatacji
(tj. temperatur, czasów przebywania i turbulencji)
zgodnie z postanowieniami Artykułu 6 Dyrektywy

Stan
Ocena
Spalanie odpadów podawanych ze zbiornika zasypowego będzie
odbywać się na ruchomym ruszcie chłodzonym powietrzem.
Podawanie odpadów ze zbiornika zasypowego wyposażonego w Zgodny.
blokadę zapobiega niekontrolowanemu napływowi powietrza do
pieca.
Kocioł będzie wyposażony w system stałego dopływu paliwa (ze
zbiornika zasypowego) i ewentualnego bieżącego oczyszczania
kotła i zostanie zaprojektowany i będzie pracować tak, aby
minimalizować ilość nieplanowanych wyłączeń i rozruchów. Zgodny.
Zakłada się, że zakład będzie działać przez 8200 (w oparciu o
raport OOŚ) godzin rocznie, ale co najmniej przez co najmniej
7800 godz./r gwarantowane przez producenta.

Projekt zakłada wdrożenie skutecznego systemu kontroli spalania,
w oparciu o pomiary ciągłe różnych parametrów.
Zgodny.

Projekt zakłada utrzymanie takich warunków eksploatacji, które
są najbardziej skuteczne do efektywnego niszczenia odpadów.
Zgodny.
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Nr

17.

18.

19.

18

Wymóg
Stan
2000/76. Należy ogólnie unikać wdrażania warunków
eksploatacji przekraczających wymogi przewidziane dla
skutecznego zniszczenia odpadów. Wdrożenie innych
warunków eksploatacji również może być BAT - jeżeli
zapewniają one podobny lub wyższy poziom ogólnej
efektywności środowiskowej. Przykładowo, jeżeli
wykazano, że stosowanie temperatur eksploatacji
poniżej 1100 °C (jak określono dla określonych
odpadów niebezpiecznych w Dyrektywie 2000/76/WE)
zapewnia podobny lub wyższy poziom ogólnej
efektywności
środowiskowej,
stosowanie
takich
niższych temperatur uważa się za BAT.
Wstępne
podgrzewanie powietrza
do
spalania
pierwotnego odpadów o niskiej wartości opałowej z
wykorzystaniem ciepła odzyskanego z instalacji, w
warunkach, w których może to doprowadzić do lepszej
efektywności spalania (np. gdy spalane są odpady o
niskiej
wartości
opałowej/wysokiej
wilgotności),
zgodnie z 4,2,10.
Stosowanie palników pomocniczych do rozruchu i
wyłączania
oraz
utrzymania
wymaganych
eksploatacyjnych temperatur spalania (odpowiednio
dla określonych odpadów) za każdym razem, gdy
niespalone odpady znajdują się w komorze spalania,
zgodnie z 4.2.20
Zastosowanie połączenia usuwania ciepła blisko pieca
(np. stosowania ścian wodnych w piecach rusztowych
oraz/lub wtórnych komór spalania) oraz izolacji pieca
(np. powierzchni odpornych lub innych materiałów,
którymi wyłożone są ściany pieca), które, zgodnie z
wartością opałową i korozyjnością
spalanych odpadów, zapewnia:

Ocena

Projekt zakłada wdrożenie środków technicznych, które zapewnią
najbardziej efektywne spalanie odpadów i najwyższą efektywność
eksploatacji.
Zgodny.

Odpady ze zbiornika zasypowego mogą być stale podawane na
ruszt, jeżeli temperatura w komorze spalania osiągnie 850°C
wymaganą przez rozporządzenia. Temperaturę tą osiąga się
Zgodny.
stosując palniki opalane gazem. Palniki są stosowane podczas
rozruchu i wyłączania zakładu oraz gdy temperatura komory
spalania spadnie poniżej wymaganych 850oC.
Ciepło z gazów odlotowych zostanie odzyskane przez powierzchnie
konwekcyjne (ściany wodne) kotła do produkcji pary. Napływ i
cyrkulacja powietrza spalania stymuluje ciśnienie ujemne w
komorze spalania. Ścianki kotła będą wykonane ze szczelnej Zgodny.
membrany. System wymiany ciepła z kotła będzie składać się z
podgrzewaczy wody, parownika i przegrzewacza.
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Nr

19

Wymóg
Stan
a. odpowiednie utrzymanie ciepła w piecu (odpady o
niskiej wartości opałowej wymagają wyższej retencji
(utrzymania) ciepła w piecu
b. dodatkowe ciepło przekazywane do odzysku energii
(odpady o wyższej wartości opałowej mogą
umożliwiać/wymagać
usunięcia
ciepła
na
wcześniejszych etapach przechodzenia przez piec)

20%

Wykorzystanie pieca (w tym wtórnych komór spalania) Budowa kotła zapewni pozostanie gazów odlotowych
o wymiarach
temperaturze co najmniej 850°C przez ok. 2 sekundy.
wystarczająco dużych, aby zapewnić skuteczną
kombinację czasu przebywania gazu i temperatury i
tak, aby
zaszły reakcje spalania i powstały niskie i stabilne
emisje
CO i LZO

21.

W celu uniknięcia problemów eksploatacyjnych, które
mogą być spowodowane lepkimi pyłami lotnymi o
wyższej temperaturze, należy używać kotła o
konstrukcji umożliwiającej wystarczającą redukcję
temperatur
gazów
przed
wymianą
ciepła
konwekcyjnego (np. przez zapewnienie wystarczająco
dużych pustych przestrzeni pomiędzy piecem/kotłem
oraz/lub ścianami wodnymi lub zastosowanie innych
technik wspomagających chłodzenie), zgodnie z 4.2.23
oraz 4.3.11. Rzeczywista temperatura, powyżej której
następuje znaczące osadzanie brudu, zależy od rodzaju
odpadów i parametrów pary z kotła. Ogólnie rzecz
ujmując,
dla
stałych
odpadów
komunalnych
temperatura ta wynosi zwykle 600 – 750 ºC, niższa jest
dla odpadów z gospodarstw domowych i osadów
ściekowych. Radiacyjne wymienniki ciepła, takie jak
przegrzewacze typu wałkowego, mogą być stosowane

Ocena

w

Zgodny

Komorę grzewczą należy zaprojektować tak, aby uniknąć
problemów eksploatacyjnych podczas pracy bojlera, np. poprzez
redukcję temperatury gazów odlotowych do 650oC przed
konwekcją.

Zgodny.
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Nr

22

23.

24.

Wymóg
przy wyższych temperaturach gazów odlotowych, niż w
przypadku innych konstrukcji (patrz 4.3.14).
Ogólna optymalizacja efektywności energetycznej i
odzysku energii z instalacji, z uwzględnieniem
wykonalności
techniczno-ekonomicznej
(w
szczególności w odniesieniu do wysokiej korozyjności
gazów odlotowych, która wynika ze spalania wielu
odpadów,
np.
odpadów
chlorowanych)
oraz
dostępności użytkowników odzyskanej w ten sposób
energii, zgodnie z 4.3.1, a także
ogólnie:
aby
zabezpieczyć,
gdzie
jest
to
wykonalne,
długoterminowe
umowy
na
zaopatrywanie
w
ciepło/parę przy obciążeniu podstawowym do dużych
użytkowników ciepła/pary (patrz 4.3.1), tak aby
stworzyć bardziej regularne zapotrzebowanie na
energię z odzysku, a tym samym większy udział energii
ze spalanych odpadów

20

Stan

Ocena

Zakład zostanie zaprojektowany w sposób zapewniający wysoką
efektywność i niezawodność.

Zgodny.

Zakład pokryje zapotrzebowanie na ciepło miasta Olsztyna w
sezonie letnim oraz część zapotrzebowania na ciepło w sezonie
zimowym. W okresie letnim, całość zapotrzebowania na ciepło
zostanie pokryta przez zakład, za wyjątkiem przestoju Zgodny.
technologicznego (planowanego na 1000 godzin), podczas którego
zapotrzebowanie na ciepło będzie pokrywane przez EC Kortowo.

Lokalizacja
nowych
instalacji
zapewniająca Lokalizacja obiektu została wybrana w oparciu o analizę
maksymalizację wykorzystania ciepła oraz/lub pary wielokryteriową. Lokalizacja zapewnia optymalne wykorzystanie
wytworzonej w kotle poprzez dowolne połączenie:
wytwarzanego ciepła.
a. produkcji energii elektrycznej z zaopatrywaniem w
ciepło lub parę do użytku (np. przez EC)
b. zaopatrywania w ciepło lub parę do użytku w
Zgodny.
miejskich sieciach ciepłowniczych
c. dostaw pary procesowej do różnych, głównie
przemysłowych, zastosowań (patrz przykłady w
4.3.18)
d. zaopatrywanie w ciepło lub parę do użytku jako siły
napędowej do systemów chłodzenia/klimatyzacji
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Nr

25.

26.

27.

Wymóg
W przypadku wytwarzania energii elektrycznej,
optymalizacja parametrów pary (zależna od
wymogów użytkownika dla wytwarzanego ciepła lub
pary), z uwzględnieniem następujących aspektów
(patrz 4,3,8):
a. wykorzystania wyższych parametrów pary w celu
zwiększenia wytwarzania energii elektrycznej oraz
b. ochrony kotła za pomocą odpowiednio odpornych
materiałów (np. okładzin lub specjalnych materiałów do
rur kotła).
Optymalne parametry dla poszczególnych instalacji
zależą w dużej mierze od korozyjności gazów
odlotowych, a także od składu odpadów.

21

Stan
Ocena
Jednostka zostanie zaprojektowana tak, aby wytwarzać parę o
optymalnych parametrach zarówno na potrzeby produkcji energii
elektrycznej, jak i zaopatrywania sieci ciepłowniczej.

Zgodny

Zakład
zostanie wyposażony
w turbinę przeciwprężną,
odgazowywacz oraz dwa wymienniki ciepła w obiegu woda-para.
Turbina będzie zasilać generator wytwarzający energię
Wybór turbiny dostosowany do:
elektryczną, natomiast para wylotowa z turbiny będzie kierowana
a. systemu dostaw energii elektrycznej i ciepła, zgodnie
do wymiennika ciepła w celu produkcji ciepła dla sieci Zgodny.
z 4.3.7
ciepłowniczych (tryb kogeneracji - EC). Drugi wymiennik ciepła
b. wysokiej efektywności energoelektrycznej
będzie odbierać parę z upustu turbiny. W okresie letnim, nadmiar
ciepła będzie zrzucany do chłodnicy suchej zainstalowanej w sieci
grzewczej w celu wytwarzania energii elektrycznej.
Ogólna minimalizacja ogólnego zapotrzebowania Wszystkie powyższe aspekty zostały uwzględnione.
instalacji na energię, z uwzględnieniem następujących
aspektów (patrz 4.3.6):
a. w celu zapewnienia wymaganego poziomu
efektywności, wybierać techniki o niższym ogólnym
zapotrzebowaniu na energię przed technikami o
Zgodny
wyższym zapotrzebowaniu
b. gdzie jest to możliwe, instalować systemy
oczyszczania gazów odlotowych w taki sposób, aby
uniknąć ponownego podgrzewania gazu odlotowego
(tj. tych z najwyższą temperaturą eksploatacyjną
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Nr

22

Wymóg
Stan
zamiast
tych
z
niższymi
temperaturami
eksploatacyjnymi)
c. w przypadku stosowania SCR;
i. stosować wymienników ciepła do ogrzewania gazów
odlotowych na wlocie SCR z wykorzystaniem energii z
gazów odlotowych na wylocie SCR
ii. wybierać system SCR w taki sposób, aby przy
wymaganym
poziomie
efektywności
(w
tym
dostępności/osadzania
i
efektywności
redukcji)
charakteryzował się on
niższą temperaturą eksploatacyjną
d. jeżeli ponowne ogrzewanie gazów odlotowych okaże
się konieczne, korzystać z systemów wymiany ciepła w
sposób minimalizujący zapotrzebowanie na energię do
ponownego ogrzewania gazów odlotowych
e. unikać korzystania z paliw pierwotnych poprzez
wykorzystywanie energii wytwarzanej wewnętrznie
zamiast ze źródeł importu

Ocena

28.

Jeżeli niezbędne są systemy chłodzące, należy wybrać Chłodnica sucha zostanie zainstalowana w miejskiej sieci
opcję techniczną systemu chłodzenia kondensatora ciepłowniczej, aby umożliwić wytwarzanie energii elektrycznej w
pary, który jest najlepiej dostosowany do lokalnych okresie letnim.
Zgodny.
uwarunkowań środowiskowych, z uwzględnieniem
potencjalnego oddziaływania wzajemnych powiązań
pomiędzy różnymi komponentami środowiska

29.

Stosowanie połączenia technik czyszczenia kotła on- Projekt zakłada wdrożenie takich środków.
line i off-line w celu zmniejszenia rezydencji pyłów i ich
akumulacji w kotle

30.

Stosowanie ogólnego systemu oczyszczania gazów
odlotowych (FGT) w sposób który, w połączeniu z całą
instalacją,
zapewnia
utrzymanie
odpowiednich
eksploatacyjnych poziomów emisji.

Zgodny

Projekt wymaga zainstalowania systemu FGT, który zapewni, aby
poziomy emisji nie przekraczały poziomów dozwolonych
Zgodny.
dyrektywą IED i przepisami wdrażającymi dyrektywę na poziomie
krajowym.
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Nr

31.

32.

33.

34.

23

Wymóg
Stan
Podczas wyboru ogólnego systemu FGT należy Projekt będzie zgodny z ww. postanowieniami BREF.
uwzględnić:
a. czynniki ogólne opisane w 4.4.1.1 i 4.4.1.3
b. potencjalne oddziaływanie na zużycie energii przez
instalację, zgodnie z sekcją 4.4.1.2
c.
dodatkowe
kwestie
ogólne
związane
z
kompatybilnością systemu, które mogą pojawić się
podczas modernizacji istniejących instalacji (patrz
4.4.1.4)
Podczas wybierania pomiędzy mokrymi/półsuchymi/ i
suchymi
systemami
FGT,
należy
uwzględnić
(niewyłączne) ogólne kryteria wyboru przedstawione
przykładowo w Tabeli 5.3.
W celu zapobiegnięcia powiązanego zwiększonego
zużycia energii elektrycznej, należy ogólnie (tj. chyba
że pojawił się
określony czynnik lokalny) unikać stosowania dwóch
filtrów workowych w jednej linii FGT (zgodnie z
4.4.2.2 i 4.4.2.3)
Zmniejszenie zużycia odczynnika FGT i wytwarzania
pozostałości FGT w suchych, półsuchych i pośrednich
systemach FGT przez odpowiednie połączenie:
a. dostosowania i kontroli ilości dostarczonych
odczynnika(ów) w celu spełnienia wymogów dla
oczyszczania gazu odlotowego, tak, aby spełnić
docelowe ostateczne poziomy emisji z eksploatacji
b. wykorzystania sygnału generowanego z urządzeń
monitorujących szybkiego reagowania zainstalowanych
przed
i
za
systemem
FGT
dla
poziomów
nieoczyszczonego HCl oraz/lub SO2 (lub innych
parametrów przydatnych do tego celu) w celu
optymalizacji dawkowania odczynnika FGT, zgodnie z
4.4.3.9

Ocena

Zgodny.

Do realizacji.
Zgodny.
Filtr będzie składać się z kilku modułów, co
konserwację i naprawy bez wyłączania całego filtra.

pozwoli na

Emisja pyłów zawieszonych będzie zgodna z normami emisji dla
wszystkich warunków eksploatacji, w tym dla parametrów paliwa.

Zgodny

Do realizacji.

Zgodny.
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Nr

35.

36.

Wymóg
c. ponownego obiegu części zebranych pozostałości z
FGT, zgodnie z 4.4.3.7
Stosowanie pierwotnych (powiązanych ze spalaniem)
środków redukcji NOX w celu zredukowania produkcji
NOX, wraz z SCR 4.4.4.1) lub SNCR (4.4.4.2), zgodnie
z wymaganą
efektywnością redukcji gazu odlotowego. Ogólnie rzecz
ujmując, SCR jest uznawana za BAT, gdy wymagana
jest
wyższa redukcja NOX (tj. poziomy NOX w
nieoczyszczonym gazie odlotowym są wysokie) i gdy
wymagane są
niskie końcowe stężenia emisji NOX w gazie
odlotowym.
W celu zredukowania ogólnej emisji PCDD/F do
wszystkich komponentów środowiska, wykorzystanie:
a. technik poprawy wiedzy o i kontroli odpadów, w tym
w
szczególności
o
charakterystyce
spalania,
odpowiednio wybierając techniki opisane w 4.1. oraz
b. technik pierwotnych (powiązanych ze spalaniem)
(opisanych w skrócie w 4.4.5.1) w celu niszczenia
PCDD/F w odpadach i niszczenia ewentualnych
prekursorów PCDD/F oraz
c. projektów instalacji i środków kontroli eksploatacji
pozwalających na uniknięcie warunków (patrz 4.4.5.2),
które mogą spowodować odtworzenie lub wytworzenie
PCDD/F, w szczególności w celu uniknięcia redukcji
pyłów w przedziale temperatur 250 – 400 oC.
Zgłoszono dodatkową redukcję syntezy de-novo,
w ramach której temperaturę redukcji pyłów obniżono
z temperatury 250 do poniżej 200 oC, a także
d. odpowiedniej kombinacji jednego lub większej liczby
następujących dodatkowych środków redukcji PCDD/F:

24

Stan

Ocena

Redukcja emisji NOx z kotła rusztowego realizowana jest z
wykorzystaniem metod pierwotnych i wtórnych. Redukcja emisji
NOx metodami pierwotnymi składa się z utrzymywania niskiej
temperatury spalania (850 - 900°C), co hamuje tworzenie się
tlenków azotu i ogranicza przechodzenie azotu z paliwa do gazów
odlotowych, a także poprzez odpowiednie doprowadzanie
Zgodny.
powietrza spalania, z kontrolą nadmiaru, w celu optymalizacji
procesu spalania.
Projekt umożliwia zastosowanie zarówno metody SCR, jak i SNCR.

Węgiel aktywowany zostanie doprowadzony do gazów odlotowych
przed procesem odpylania w filtrze workowym. Doprowadzony
węgiel aktywowany adsorbuje dioksyny, rtęć i furany.

Zgodny
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Nr

25

Wymóg
Stan
i. adsorpcji przez doprowadzanie węgla aktywowanego
lub innych odczynników w odpowiedniej dawce, z
filtracją workową, zgodnie z 4.4.5.6, lub
ii. adsorpcji z wykorzystaniem złóż stałych z
odpowiednim dawkowaniem absorbentu, zgodnie z
4.4.5.7, lub
iii. wielowarstwowej SCR, odpowiednio dostosowanej
do zapewnienia skutecznej kontroli PCDD/F, zgodnie z
4.4.5.3, lub
iv. wykorzystania katalitycznych filtrów workowych (ale
wyłącznie wtedy, gdy stosowane są inne skuteczne
środki kontroli Hg (rtęci) metalicznej i pierwiastkowej,
zgodnie z 4.4.5.4.

Ocena

37.

W celu kontroli emisji Hg, jeżeli stosowane są półsuche Węgiel aktywowany zostanie doprowadzony do gazów odlotowych
i suche systemy FGT, należy korzystać z węgla przed procesem odpylania w filtrze workowym. Doprowadzony
aktywowanego lub innych skutecznych odczynników węgiel aktywowany adsorbuje dioksyny, rtęć i furany.
adsorpcyjnych w celu adsorpcji PCDD/F i Hg, zgodnie z
Zgodny.
4.4.6.2, z kontrolą dawkowania taką, aby końcowe
emisje
do powietrza były zgodne z przedziałami emisji BAT dla
Hg

38.

Wykorzystanie osobnych systemów odwadniania,
oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych z
obiektu,
w tym wody z powierzchni dachowych, tak aby nie
mieszała się z potencjalnymi lub istniejącymi
strumieniami ścieków zanieczyszczonych, zgodnie z
4.5.9. Czasami takie strumienie ścieków mogą
wymagać
niewielkiego
oczyszczania
przed
odprowadzeniem lub nie wymagać go wcale, w
zależności od ryzyka zanieczyszczenia i lokalnych
czynników warunkujących odprowadzanie

Odcinki dróg, na których mogą wystąpić zanieczyszczenia, np.
wycieki substancji
ropopochodnych, zostaną
utwardzone
materiałami odpornymi na działanie tych substancji. Zostanie
zbudowany osobny system kanalizacji dla takich obszarów, wraz z
instalacją wstępnego oczyszczania ścieków, w tym separator
woda-olej. Odprowadzanie deszczówki z powierzchni dachowych Zgodny.
bezpośrednio
na
powierzchnię
gruntu
lub
do
rowów
melioracyjnych jest niedozwolone. Wody deszczowe, przed
przedostaniem się do systemu odwadniania oraz/lub gruntu, będą,
w ramach planowanego projektu, oczyszczane w systemie
oczyszczania wód deszczowych.
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Nr

39.

40.

Wymóg
Stan
Wykorzystanie odpowiedniego połączenia technik i Wszystkie takie środki przewidziano w Projekcie.
zasad opisanych w 4.6.1 w celu poprawy dopalania
odpadów w zakresie wymaganym do uzyskania
wartości węgla organicznego ogółem (TOC) w
pozostałościach
popiołu
poniżej
3%
masy,
standardowo pomiędzy 1 i 2 % masy, w tym w
szczególności:
a. zastosowanie połączenia konstrukcji pieca (patrz
wybór technologii spalania w 4.2.1), eksploatacji pieca
(patrz 4.2.17) oraz przepustowości odpadów (patrz
4.2.18), zapewniającego odpowiedni czas mieszania i
rezydencji odpadów w piecu w odpowiednio wysokich
temperaturach, w tym w obszarach dopalania popiołów
b. zastosowanie konstrukcji pieców, które, w miarę
możliwości, fizycznie zatrzymują odpady w komorze
spalania (np. wąskie odstępy między prętami rusztu,
piece obrotowe lub statyczne dla odpadów płynnych) w
celu umożliwienia ich spalania. Zawracanie rusztu do
komory spalania w celu dopalenia może
stanowić środek poprawiający całkowite dopalanie,
jeżeli pojawiają się czynniki, które w znacznym stopniu
przyczyniają się do pogorszenia dopalania (patrz
4.2.21)
c. stosowanie technik mieszania i wstępnego
przetwarzania odpadów, opisane w BAT 11,
odpowiednio
dla
rodzaju(ów)
odpadów
doprowadzanych do instalacji
d. optymalizacja i kontrola warunków spalania, w tym
dostarczanie i dystrybucja powietrza (tlenu),
zgodnie z BAT 18

26

Ocena

Zgodny

Osobne gospodarowanie popiołami dennymi z popiołów Popioły denne będą usuwane z dna rusztu, chłodzone i
lotnych i innych pozostałości FGT, w celu uniknięcia transportowane przenośnikiem do składowiska popiołów dennych. Zgodny.
zanieczyszczenia popiołów dennych i tym samym
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Nr

41.

42.

43.
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Wymóg
zwiększenie możliwości odzysku popiołów dennych,
zgodnie z 4.6.2. Popioły z kotła mogą reprezentować
podobne lub odmienne poziomy
zanieczyszczenia w porównaniu z popiołami dennymi
(zależnie od lokalnych czynników eksploatacyjnych,
projektowych i odpadów) - w związku z czym ocena
poziomów zanieczyszczeń w popiołach z kotła oraz
ocenienie, czy należy je oddzielić, czy też wymieszać z
popiołami dennymi, jest uznawana za BAT. Ocena
każdego osobnego strumienia odpadów stałych o
potencjalne odzysku, zarówno osobno,
jak i w połączeniu, jest uznawana za BAT.

Stan
Ocena
Składowisko popiołów dennych będzie zadaszone i rozdzielone
odpowiednio wysokimi ściankami, a także wyposażone w system
odprowadzania i gromadzenia odcieków. Popioły na składowisku
będą dojrzewać przez okres 10 tygodni. Po okresie dojrzewania,
zostaną one przekazane do dalszej obróbki do odpowiednich
przedsiębiorstwa
posiadających
stosowne
pozwolenia.
Dopuszczalne jest również przekazanie popiołów dennych do
uprawnionych przedsiębiorstw bez procesu dojrzewania. Popioły
denne są klasyfikowane jako odpady inne, niż niebezpieczne.

Oczyszczanie pozostałości FGT (na miejscu lub
zewnętrznie) w zakresie wymaganym do spełnienia
wymogów
akceptacji
dla
wybranej
opcji
gospodarowania odpadami, w tym uwzględnienie
zastosowania technik oczyszczania pozostałości FGT
opisanych w 4.6.11

Popioły denne będą dojrzewać na miejscu i zostaną przekazane
jako
odpady
niebezpieczne
zewnętrznym
uprawnionym
przedsiębiorstwom. Dopuszczalne jest także przekazanie
Zgodny.
nieoczyszczonych pozostałości. Oczekuje się, że zakład będzie
wytwarzać ok. 5 500 ton tego rodzaju odpadów rocznie.

Popioły lotne są odpadem powstającym podczas oczyszczania
gazu odlotowego i są klasyfikowane jako odpad niebezpieczny.
Popioły lotne będą transportowane szczelną instalacją do
dedykowanego silosu, gdzie będą dojrzewać. Możliwe jest również
przekazanie popiołów lotnych do zewnętrznego uprawnionego
przedsiębiorstwa do dalszego przetwarzania.

Większość źródeł hałasu nie przekroczy poziomu ciśnienia
akustycznego 85 dBA w odległości 1 m od urządzenia. Ściany i
Wdrożenie środków redukcji hałasu w celu spełnienia dachy budynków będą wyposażone w minimalną izolację
Zgodny.
lokalnych wymogów dotyczących hałasu
akustyczną i termiczną w celu zagwarantowania zgodności z
normami środowiskowymi.
Stosowanie zarządzania środowiskiem. Za BAT uznaje Spółka specjalnego przeznaczenia (SPV) opracuje i wdroży system
się szereg technik zarządzania środowiskiem. Zakres zarządzania środowiskiem. Jest o również wymóg dla
(np. poziom szczegółowości) i charakter systemów Kredytodawców.
Zgodny.
zarządzania
środowiskiem
(EMS)
(np.
standaryzowanych lub niestandaryzowanych) będzie
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Nr

44.

45.

46.
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Wymóg
Stan
ogólnie zależeć od charakteru, skali i złożoności
instalacji, a także od zakresu potencjalnego
oddziaływania na środowisko tej instalacji. BAT jest
wdrożeniem i zachowaniem zgodności z Systemem
Zarządzania Środowiskiem (EMS), który łączy w sobie,
odpowiednio do okoliczności, następujące cechy (patrz
Rozdział 4.8):
Składowanie wszystkich odpadów (za wyjątkiem
odpadów specjalnie przygotowanych do składowania
lub przedmiotów wielkogabarytowych o niskim
potencjale zanieczyszczającym, np. mebli) odbywa się
na szczelnych powierzchniach z kontrolowanym
odprowadzaniem wewnątrz zadaszonych budynków ze
ścianami
Przy składowaniu odpadów w pryzmach (zwykle do
późniejszego spalania), odpady takie powinny być
prasowane
(patrz
sekcja
4.1.4.3)
lub
w
inny
sposób
przygotowywane do takiego składowania, tak aby
skutecznie kontrolować ryzyko powstania zapachów,
wystąpienia szkodników, ich wylęgania się, wystąpienia
pożaru lub odcieków.
W celu wstępnego przetworzenia odpadów, aby
poprawić ich jednorodność oraz charakterystykę
spalania i dopalania, należy zastosować następujące
techniki:
a. mieszanie w bunkrze (patrz 4.1.5.1) oraz
b. zastosowanie rozdrabniania lub miażdżenia odpadów
wielkogabarytowych np. mebli (patrz 4.1.5.2)
przeznaczonych do spalania,
w zakresie korzystnym dla stosowanego systemu
spalania.

Ocena

Odpady przeznaczone do spalania będą składowane w bunkrze o
pojemności zapewniającej płynne działanie zakładu przez okres 5
dni.
Zgodny.

Odpady przeznaczone do spalania będą przygotowywane w
zewnętrznych
zakładach
przetwarzania
biologicznomechanicznego (BMT), działających zgodnie z mającymi
zastosowanie przepisami krajowymi (Rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechanicznobiologicznego
przetwarzania
zmieszanych
odpadów
komunalnych).
Zgodny.
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Nr

47.

48.

49.

Wymóg
Stosowanie rusztu o konstrukcji zapewniającej
odpowiednie
chłodzenie
rusztu,
umożliwiające
zróżnicowanie doprowadzania powietrza pierwotnego w
celu kontroli spalania zamiast chłodzenia samego
rusztu. Ruszty chłodzone powietrzem o odpowiednim
rozkładzie przepływu
powietrza chłodzącego są ogólnie odpowiednie dla
odpadów o średniej wartości opałowej rzędu ok. 18
MJ/kg. Odpady o wyższej wartości opałowej mogą
wymagać wody (lub innej cieczy) chłodzącej w celu
uniknięcia
doprowadzania
nadmiernej
ilości
powietrza
pierwotnego
(tj.
skutkującej
doprowadzaniem
powietrza w ilości wyższej, niż optymalna do kontroli
spalania) w celu kontroli temperatury rusztu oraz
wysokości/umiejscowienia ognia
w ilości wyższej, niż optymalna do kontroli spalania) w
celu
kontroli
temperatury
rusztu
oraz
wysokości/umiejscowienia ognia
ruszcie (patrz sekcja 4.2.14)
Nowe instalacje powinny być zlokalizowane tak, aby
zmaksymalizować wykorzystanie EC oraz/lub pary
oraz/lub ciepła, tak aby przekroczyć całkowity poziom
eksportu energii wynoszący 1,9 MWh/t stałych
odpadów komunalnych (patrz Tabela 3.42), w oparciu
o średnią wartość opałową 2,9 MWh/t (patrz Tabela
2.11)
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Stan
Ocena
Ruszt zostanie zaprojektowany tak, aby zapewnić odpowiednie
usuwanie ciepła.

Zgodny.

Główną funkcją zakładu jest zaopatrywanie w ciepło miejskiej sieci
ciepłowniczej.

W sytuacjach, w których możliwy jest eksport poniżej Nowy zakład spełni ww. wymogi.
1,9 MWh/t stałych odpadów komunalnych (w oparciu o
średnią wartość opałową 2,9 MWh/t), większa z:
a. wytworzenia rocznej średniej 0,4 – 0,65 MWh energii
elektrycznej/t z przetworzonych stałych odpadów

Zgodny.

Zgodny.
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Nr

50.

Wymóg
Stan
komunalnych (w oparciu o średnią wartość opałową 2,9
MWh/t (patrz Tabela 2.11)
(patrz.
Tabela
3.40),
z
dodatkową
dostawą
ciepła/energii, w zakresie wykonalnym w warunkach
lokalnych, lub
b. wytworzenia co najmniej tej samej ilości energii
elektrycznej
z
odpadów
co
średnie
roczne
zapotrzebowanie
na
energię
elektryczną
całej
instalacji, w tym (gdzie stosowane) wstępnego
przetwarzania odpadów i oczyszczania pozostałości na
miejscu (patrz Tabela 3.48)
Redukcja średniego zapotrzebowania instalacji na Własne potrzeby zakładu kształtują się na poziomie 1,7 MWe
energię elektryczną (z wyłączeniem przetwarzania
wstępnego lub oczyszczania pozostałości) do poziomu
poniżej 0,15 MWh/t przetworzonych stałych odpadów
komunalnych (patrz Tabela 3.47 i sekcja 4.3.6) w
oparciu o średnią wartość opałową 2,9 MWh/t stałych
odpadów komunalnych (patrz Tabela 2.11)
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Ocena

Zgodny

51.

Składowanie odpadów:
Do realizacji.
a. w zamkniętych zbiornikach zasypowych lub
b. na szczelnych powierzchniach z kontrolowanym
odprowadzaniem w zadaszonych budynkach ze
ścianami

Zgodny.

52.

Dla nowych i istniejących instalacji, wytwarzanie Nowy zakład spełni ww. wymogi.
większej z wartości:
a. średniej rocznej wynoszącej ogólnie co najmniej 0,6
– 1,0 MWh energii elektrycznej/t odpadów (w oparciu
o średnią wartość opałową 4,2 MWh/t), lub
b. średniego rocznego zapotrzebowania na energię
elektryczną całej instalacji, w tym (gdzie stosowane)
wstępnego przetwarzania odpadów i oczyszczania
pozostałości
na miejscu

Zgodny.
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Nr

53.

54.

Wymóg
Stan
Lokalizacja nowych instalacji zapewniająca, że:
Zakład będzie
a. oprócz wytworzenia 0,6 – 1,0 MWhe/ t energii kogeneracji.
elektrycznej, ciepło oraz/lub parę będzie można
wykorzystywać także na potrzeby EC, co pozwoli na
osiągnięcie
dodatkowo poziomu eksportu 0,5 – 1,25 MWh/t
odpadów (patrz sekcja 3.5.4.3) (w oparciu o średnią
wartość opałową 4,2 MWh/t), lub
b. gdy energia elektryczna nie jest wytwarzania,
możliwy będzie eksport ciepła na poziomie 3 MWh/t
odpadów (w oparciu o średnią wartość opałową 4,2
MWh/t)

31

Ocena
wytwarzać

ciepło

i

energię

W celu zredukowania zapotrzebowania instalacji na Własne potrzeby zakładu będą wynosić 1,7 MWe
energię, średnie zapotrzebowanie instalacji na energię
elektryczną (z wyłączeniem przetwarzania wstępnego
lub oczyszczania pozostałości) powinno ogólnie
wynosić poniżej 0.2 MWh/t przetworzonych stałych
odpadów komunalnych (patrz Tabela 3.47 i sekcja
4.3.6) w oparciu o średnią wartość opałową 4.2
MWh/t odpadów

elektryczną

w

Zgodny.

Zgodny.
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Główne zmiany w BAT wprowadzone w wersji roboczej BREF (2017 r.)
Zgodnie z sekcją 4.1, wersja robocza BREF dla spalania odpadów został opublikowany przez
Europejskie Biuro IPPC w maju 2017 r. Ta wersja robocza została opublikowana wyłącznie do celów
informacyjnych, co zostało wyraźnie wskazane na stronie tytułowej: "dokument ten nie został
przyjęty ani zatwierdzony przez Komisję Europejską. Wszelkie wyrażone opinie są wstępnymi
opiniami
służb Komisji nie mogą być w żadnych okolicznościach traktowane jako określające oficjalne
stanowisko Komisji". Wersja robocza określa ogólne wytyczne dla sektora spalania odpadów, w
związku z czym Projekt oceniono na zgodność z wymogami wersji roboczej BREF na rok 2017.
Struktura wersji roboczej BREF na rok 2017 jest zgodna z Dyrektywą IED, dlatego najlepsze
dostępne techniki zostały przedstawione w postaci konkluzji. Jeżeli zostaną one zatwierdzone przez
Komisję Europejską, będą one stanowić prawo wiążące dla przemysłu spalania odpadów. Konkluzje
odnoszą się ogólnie do tych samych kwestii, co w przypadku BAT (2006 r.), mimo że niektóre
aspekty zostały omówione w inny sposób. Kwestie te można pogrupować w następujący sposób:
1. Ogólne kwestie dotyczące zarządzania
Wersja robocza BREF formułuje bardziej szczegółowe wymogi w odniesieniu do zawartości
i struktury systemu zarządzania środowiskiem (EMS) wymaganego dla spalarni. Dotyczy
to w szczególności uwzględnienia oddziaływania na środowisko podczas wycofania z
eksploatacji na etapie projektu oraz przygotowania, wdrożenia i utrzymywania planów
zarządzania (MP) odnoszących się do różnych kwestii operacyjnych, takich jak plan
zarządzania strumieniami odpadów, plan zarządzania OTNOC, plan zarządzania dotyczący
wypadków, zapachów i innych. Odpowiednie wymogi dla szczegółowych Planów
Zarządzania spełniające wymogi projektu BREF zostaną uwzględnione w Planie działań
środowiskowych i społecznych dla Projektu.
2. Monitorowanie emisji
BREF (2006 r.) nie definiuje wymogów szczegółowych w odniesieniu do monitorowania
działania zakładu, w tym jego oddziaływania na środowisko i społeczeństwo, i zamiast tego
przekierowuje do dokumentu BREF dla monitorowania emisji. Wersja robocza opisuje ten
aspekt bardziej szczegółowo, podając wymogi dla:
• Kluczowych parametrów procesów: parametry spalania gazów odlotowych,
oczyszczania ścieków z gazów odlotowych, oczyszczania ścieków z popiołów dennych
(monitorowanie ciągłe);
• Emisji do powietrza: monitorowanie ciągłe substancji wskazanych w Części 6 Załącznika
VI do Dyrektywy IED oraz dodatkowo monitorowanie ciągłe Hg oraz monitorowanie
okresowe substancji wymienionych w Załączniku oraz benzo(a)pirenu;
• Ścieków: comiesięczne pomiary okresowe metali ciężkich wymienionych w ww.
Załączniku oraz molibdenu - w strumieniu pochodzącym z oczyszczania gazów
odlotowych oraz comiesięczne pomiary okresowe węgla organicznego ogółem, siarki
organicznej ogółem, NH4-N, chlorków oraz SO42- w strumieniach z oczyszczania
popiołów dennych (nie ma zastosowania w przypadku Projektu, ponieważ będą w nim
stosowane metody suche)
• Popiołów dennych: monitorowanie węgla organicznego ogółem oraz strat podczas
zapłonu raz na trzy miesiące.
Te szczegółowe wymogi dla monitorowania zostały w większości spełnione w Projekcie, co
wynika z dyrektywy IED lub też przepisów krajowych, w szczególności z Rozporządzenia
Ministerstwa Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie
prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U.
1542/2014). Zidentyfikowane rozbieżności obejmują potrzebę ciągłego monitorowania Hg
w gazach odlotowych (obecnie polskie prawo wymaga jedynie pomiarów okresowych) oraz
zawartości molibdenu w ściekach. Szczegółowe wymogi dotyczące monitorowania dla
Projektu, odnoszące się do wszystkich mających zastosowanie przepisów oraz norm
krajowych i międzynarodowych znajdują się w sekcji 4.5
3. Postępowanie z odpadami (paliwami)
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Przepisy wersji roboczej BREF na rok 2017 są ogólnie zgodne z obecnie obowiązującym
BREF, w związku z czym nie przewiduje się żadnych problemów w zakresie zgodności
Projektu z przyszłym BREF.
Efektywność środowiskowa
Efektywność środowiskowa w obowiązującym BREF na rok 2006 i wersji roboczej BREF na
rok 2017 dotyczy podobnych aspektów działania zakładu, takich jak zaawansowane
systemy kontroli optymalizujące proces spalania np. przez regulację doprowadzania
powietrza, temperaturę i jej rozkład oraz efektywny odzysk energii. Wiążący BREF odnosi
się bezpośrednio do Dyrektywy Odpadowej, która została przyjęta na mocy Dyrektywy IED,
natomiast wersja robocza BREF na rok 2017 określa bardziej ogólne podejście do
efektywności środowiskowej poprzez przyjęcie zaawansowanych systemów kontroli,
odpowiedniego projektu zakładu i stosowanie procedur i planów zarządzania. Odpowiednie
wymogi dla szczegółowych Planów Zarządzania spełniające wymogi projektu BREF zostaną
uwzględnione w Planie działań środowiskowych i społecznych dla Projektu.
Efektywność energetyczna
Wersja robocza określa takie metody poprawy efektywności energetycznej, jak
wykorzystanie kotła odzysku ciepła lub kogeneracji ciepła i energii elektrycznej - obie
metody są realizowane w ramach Projektu. BAT dla poziomów efektywności energetycznej
dotyczą głównie elektrowni lub elektrociepłowni zorientowanych głównie na produkcję
energii elektrycznej, dlatego też nie mają zastosowania do Projektu, którego głównym
celem jest produkcja ciepła. BAT dla poziomów efektywności energetycznej w zakresie
efektywności cieplnej brutto dla nowych zakładów wytwarzających wyłącznie lub głównie
ciepło wynosi 72-91%. Efektywność energetyczna nowej instalacji będzie wynosić 86%,
Emisje do powietrza
Oba analizowane BREF opisują podobne metody stosowane w celu zredukowania poziomów
emisji poszczególnych substancji zanieczyszczających. Obowiązujący BREF (2006 r.)
podaje osiągalne dopuszczalne wielkości emisji dla średniej półgodzinnej i dziennej,
natomiast wersja robocza podaje w większości przypadków wyłącznie średnie dzienne.
Dane liczbowe przedstawione w wersji roboczej są często mniej restrykcyjne niż w
wiążącym BREF (np. dla SO2 nowy przedział wynosi 10-20 mg/Nm3, natomiast w wiążącym
BREF 10-30 mg/Nm3). Projekt będzie spełniać wymogi w zakresie dokładnych
dopuszczalnych wielkości emisji zgodnie z Dyrektywą IED i wdrażającymi ją przepisami
krajowymi. W związku z powyższym, Projekt będzie zgodny w tym punkcie z wersją roboczą
BREF.
Emisja do wód
Metody uzyskiwania pożądanej jakości ścieków przedstawione w wiążącym BREF na rok
2006 i wersji roboczej BREF na rok 2017 są takie same. W związku z powyższym, Projekt
będzie zgodny w tym punkcie z wersją roboczą BREF.
Efektywne wykorzystanie materiałów, hałas i wibracje
Projekt wdraża wymogi ogólne w tych obszarach zgodnie z wiążącym BREF (2006 r.) i
wersją roboczą BREF (2017 r.). W szczególności, popioły denne będą oczyszczane osobno,
a starzenie, będące BAT zgodnie z wersją roboczą BREF (2017 r.) oraz projekt będą
uwzględniać emisje hałasu i wibracji, tak aby nie przekroczyć norm środowiskowych.

W oparciu o ocenę przeprowadzoną względem wersji roboczej BREF na rok 2017 dla spalana
odpadów można stwierdzić, że Projekt będzie wykorzystywać uznaną technologię i zastosuje
najlepsze praktyki przemysłowe, a także całkowicie spełni wymogi przewidziane w wersji roboczej
BREF na rok 2017. Obecny projekt jest w dużej mierze zgodny z wersją roboczą BREF na rok 2017,
przy czym pełna zgodność będzie wymagać pewnych dodatków technicznych, np. instalacji systemu
ciągłego monitorowania dla rtęci. Zakłada się, że koszty takich dodatków nie będą bardzo wysokie.
Zostały one uwzględnione w Planie Działań Środowiskowych i Społecznych (ESAP) dla Projektu.
Aspekty organizacyjne, w tym system zarządzania środowiskiem i zarządzania społecznego oraz
odpowiednie procedury i plany zarządzania zostaną sporządzone, wdrożone i będą utrzymywane w
okresie trwania Projektu, zgodnie z ESAP.
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Konieczność przeprowadzenia oceny projektu względem BAT, przepisów unijnych i krajowych w
okresie trwania projektu wynika bezpośrednio z procedury OOŚ oraz zezwolenia IPPC i została
uwzględniona w ESAP. Do momentu wdrożenia projektu zakłada się, że ostateczna wersja wersji
roboczej BREF na rok 2017 zostanie opublikowana i stanie się wiążąca dla nowych projektów.
Projekt będzie monitorowany na bieżąco przez krajowe i regionalne organy ochrony środowiska i
przez Kredytodawców.
4.4

Zgodność Projektu z Dyrektywą IED
Warunki budowy i eksploatacji spalarni określała, do roku 2014, Dyrektywa 2000/76/WE w sprawie
spalania odpadów (WID). W roku 2014 dyrektywa ta została uchylona i zastąpiona Dyrektywą
2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (IED). Większość
wymogów dotyczących budowy i eksploatacji spalarni odpadów została przeniesiona z Dyrektywy
WID do nowej dyrektywy. Należy zauważyć, że Dyrektywa WID została w dużej mierze przyjęta
przez BREF dla spalania odpadów (2006 r.). Jak wykazano w sekcji 4.1 powyżej, Projekt został
oceniony jako zgodny z wymogami BREF, jeżeli wszystkie przepisy BREF zostaną wdrożone na
wstępnym etapie projektowania.
Dyrektywa IED zawiera przepisy szczegółowe dla spalarni odpadów określone w Rozdziale IV oraz
wymogi dotyczące emisji i monitoringu w częściach 3-7 Załącznika VI. W poniższych sekcjach
przedstawimy ocenę zgodności Projektu z artykułami Dyrektywy IED mającymi bezpośrednie
zastosowanie do projektów. Dyskusja nad innymi aspektami zgodności, która powinna zostać
zapewniona przez organy, nie ma zastosowania, ponieważ Polska w pełni przyjęła Dyrektywę IED
do swego ustawodawstwa.

4.4.1

Kontrola emisji

Zgodnie z artykułem 46 Dyrektywy IED, gazy odlotowe ze spalarni odpadów uwalniane są w sposób
kontrolowany przez komin o odpowiedniej wysokości. Jednocześnie, do spalarni mają zastosowanie
dopuszczalne wielkości emisji określone w Załączniku VI, co przedstawiono poniżej.
Tabela 2. Dopuszczalne wartości emisji ze spalania odpadów zgodnie z dyrektywą IED

Średnie dzienne dopuszczalne wartości emisji dla
substancji zanieczyszczających (mg/Nm3)
przy 11 % zawartości tlenu w gazie odlotowym
Średnia dzienna

Średnia dzienna
A

L

Pył ogółem

10

30

10

Substancje organiczne w formie gazu i
pary, wyrażone jako węgiel organiczny
ogółem (TOC)

10

20

10

Chlorowodór (HCl)

10

60

10

1

4

2

Fluorek wodoru (HF)

50
200
50
Dwutlenek siarki (SO2)
Tlenek azotu (NO) i dwutlenek azotu
(NO2), wyrażone jako NO2 dla
istniejących spalarni
odpadów
o
200
400
200
przepustowości nominalnej ponad 6
ton na godzinę lub nowych spalarni
odpadów
Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) dla tlenku węgla (CO) w gazach odlotowych

Tlenek węgla (CO)

50

100

150
(średnia
dziesięciominutowa)
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Średnie dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) dla następujących metali ciężkich w okresie
pobierania próbek wynoszącym minimalnie 30 minut, a maksymalnie 8 godzin
Kadm (Cd)+ tal (Tl)

0,05

Rtęć (Hg)

0,05

Antymon (Sb) + arsen (As) + ołów
(Pb) + chrom (Cr) + kobalt (Co) +
miedź (Cu) + mangan (Mn) + nikiel
(Ni) + wanad (V)

0,5

Średnie dopuszczalne wielkości emisji (ng/Nm3) dla dioksyn i furanów w okresie pobierania
próbek wynoszącym minimalnie 6 godzin, a maksymalnie 8 godzin.

Dioksyny i furany

0,1
wartość wyrażona jako suma iloczynów stężeń dioksyn i
furanów w gazach odpadowych i ich współczynników
toksyczności

Biorąc pod uwagę krajowe i unijne przepisy w zakresie ochrony środowiska, emisje z zakładu nie
będą mogły przekraczać ww. norm w celu uzyskania pozwolenia zintegrowanego niezbędnego do
uruchomienia zakładu, dlatego też dopuszczalne wartości emisji stanowią gwarantowane wartości
emisji dla Projektu.
Dopuszczalne wartości emisji przedstawione w raporcie OOŚ zostały wykorzystane od obliczenia
rozpraszania się substancji zanieczyszczających w powietrzu. Modelowanie rozproszenia
udowodniło, że dopuszczalne normy jakości powietrza nie zostaną przekroczone, tak więc nie są
potrzebne żadne dodatkowe środki techniczne takie jak np. zwiększenie wysokości komina, a
dopuszczalne wartości emisji można określić jako równe wartościom granicznym.
Należy zauważyć, że zgodnie z BREF (2006 r.) większość instalacji spalania odpadów w Europie
spełnia ogólnie wymogi w zakresie dopuszczalnych wartości emisji zgodnie z WID, a co za tym idzie
z dyrektywą IED, tak więc osiągnięcie dopuszczalnych wartości emisji jest technicznie wykonalne.
Artykuł 46 stanowi również, że w zakresie, w jakim jest to wykonalne należy ograniczyć zrzuty do
środowiska wodnego ścieków będących rezultatem oczyszczania gazów odlotowych, a stężenie
substancji zanieczyszczających nie może przekraczać dopuszczalnych wielkości emisji określonych
w Części 5. Nie ma to jednak zastosowania do Projektu, ponieważ dla redukcji SO2 zostanie
wdrożone oczyszczanie gazów odlotowych metodą półsuchą niegenerującą ścieków. Inne
strumienie ścieków będą wstępnie oczyszczane na miejscu, do stopnia czystości uzgodnionego z
operatorem systemu kanalizacyjnego, a następnie kierowane do oczyszczalni ścieków.
Par. 5 artykułu 46 określa wymogi dla bezpiecznego składowania odpadów poprzez odpowiedni
projekt eliminujący uwalnianie substancji do gleb lub wód gruntowych oraz wymogi dotyczące
spływu zanieczyszczonych wód deszczowych. Projekt zakłada składowanie RDF w dedykowanym
bunkrze o pojemności zapewniającej paliwo na 5 dni pracy. Konstrukcja bunkra zapewni pełną
ochronę gleb i wód gruntowych, a paliwo nie będzie eksponowane na opady atmosferyczne.
Ponadto, w bunkrze zostanie umieszczony wlot powietrza do kotła, co zmniejszy uciążliwości
związane z zapachem generowane przez zakład.
Par. 6 artykułu 46 zakłada obowiązek zaprzestanie pracy zakładu, jeżeli dopuszczalne wartości
emisji zostaną przekroczone w okresie czterech godzin. Zakład wdroży system ciągłego
monitorowania emisji dla podstawowych substancji zanieczyszczających wymienionych w
Załączniku VI i zaprzestanie spalania odpadów w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości
emisji. Wszystkie pomiary emisji będą rejestrowane, przy czym dopuszczalna wartość maksymalnie
60 godzin naruszeń wartości emisji nie zostanie przekroczona.
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Gazy odlotowe z dwóch rezerwowych kotłów szczytowych będą uwalniane do powietrza przez jeden
komin dwukanałowy. W odniesieniu do powyższego, z punktu widzenia ochrony środowiska, emisje
gazów odlotowych wprowadzanych do atmosfery są równe emisjom z instalacji o całkowitej mocy
cieplnej 76 MWt (2x 38 MW = 76 MW). Co za tym idzie, kotły szczytowe podlegają postanowieniom
dyrektywy IED i normom emisji określonym w Załączniku I, części 1 dla instalacji o mocy cieplnej
powyżej 50 MWt, a także dodatkowym wymogom zgodnie z Konkluzjami BAT dla dużych instalacji
spalania (2017 r.), co przedstawiono w tabeli poniżej.
Tabela 3. Dopuszczalne wartości emisji z kotłów szczytowych zgodnie z dyrektywą IED i Konkluzjami BAT
dla dużych instalacji spalania (LCP)

IED [mg/m3]
Gaz
Olej
opałowy

SO2
NOx

35
100

350
300

Pył
CO

5
100

20
100

Konkluzje BAT [mg/m3]
Gaz
Olej opałowy
Średnia
roczna

Średnia
dzienna

Średnia
roczna

Średnia
dzienna

10-60

30-85

50-175
75-200

150-200
100-215

2-10
10-30

7-18

5-15

MPEC nakłada w warunkach dla Partnera Prywatnego wymóg spełnienia progu ww. dopuszczalnych
wartości emisji w pełnym zakresie eksploatacji kotła głównego i kotłów szczytowych. Emisje są
objęte gwarancją Partnera Prywatnego.
4.4.2

Awaria

Zakład zmniejszy lub zaprzestanie pracy, w wykonalnym zakresie, w przypadku awarii, do
momentu przywrócenia normalnego trybu pracy.
4.4.3

Monitorowanie emisji

Zgodnie z artykułem 48 IED, monitorowanie emisji należy prowadzić zgodnie z częściami 6 i 7
Załącznika VI do dyrektywy. Obowiązek ten został zaimplementowany do polskiego
ustawodawstwa Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie
wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody.
Rozporządzenie jest zgodne m.in. z Załącznikiem VI dyrektywy IED. Pomiary emisji będą
prowadzone na wylocie komina. Wyniki monitorowania ciągłego i okresowego będą rejestrowane i
przedkładane organom dwa razy w roku, o ile pozwolenie zintegrowane nie nakłada innej częstości
(np. stale dla programu monitorowania ciągłego).
W odniesieniu do kotłów szczytowych, stałe monitorowanie emisji nie jest wymagane zgodnie z
IED, jednak Konkluzje BAT dla LCP przyjęte w roku 2017 nakładają obowiązek monitorowania
ciągłego z wyjątkiem zakładów o całkowitej znamionowej mocy cieplnej poniżej 100 MW i
działających krócej niż 1500 godz./r, dla których dozwolone są pomiary okresowe. Ponieważ
Konkluzje BAT stanowią prawo wiążące w procesie wydawania pozwoleń, zakład musi wdrożyć
system monitorowania ciągłego. Odpowiedni system ciągłego monitorowania emisji zostanie
zainstalowany na wylocie komina. Inne istotne parametry eksploatacyjne będą monitorowanie
ciągle zgodnie z wymogami technicznymi.
Szczegółowe środki monitorowania zostaną wymienione w każdym Planie Zarządzania
środowiskiem i społeczeństwem opracowanym dla fazy budowy i eksploatacji Projektu, i będą
zawierać opis monitorowanych parametrów, sposobu monitorowania, częstości i wskazywać osobę
odpowiedzialną za monitoring.
MPEC poprzez spółkę specjalnego przeznaczenia (SPV) opracuje także pakiet kluczowych
wskaźników skuteczności, które będą wykorzystywane do pomiarów sukcesu zarządzania
środowiskiem i społeczeństwem.
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Warunki eksploatacji

Raport OOŚ zawiera wymóg z dyrektywy IED, aby zawartość węgla organicznego ogółem w IBA
(popiołach dennych ze spalarni) nie przekraczała 3% lub aby strata przy zapłonie wynosiła mniej
niż 5% suchej masy materiału.
Analizowana technologia spalania odpadów zakłada odpowiedni projekt i wykorzystanie palników
pomocniczych w celu zagwarantowania przejścia gazów odlotowych przez komorę spalania przy
temperaturze nie niższej niż 850oC przez co najmniej 2 sekundy. Palniki będą włączać się
automatycznie, gdy temperatura gazów odlotowych spadnie poniżej 850oC. Będą one również
stosowane podczas rozruchu i wyłączania kotła.
Planowany awaryjny generator na olej napędowy umożliwi bezpieczne wyłączanie instalacji.
4.4.5

Dostawa i odbiór odpadów

Jak przedstawiono w poprzednich podsekcjach niniejszej sekcji, dostawa odpadów do obiektu
będzie odbywać się transportem samochodowym z pobliskiego ZGOK. Planowany punkt odbioru
odpadów, składający się z punktu odbioru, hali zasypowej i bunkra odpadów zostanie
zaprojektowany w sposób zapewniający minimalizację ryzyka przedostawania się zanieczyszczeń
do gruntów i wód gruntowych oraz znaczną redukcję uciążliwości zapachowych. Co za tym idzie,
Projekt spełnia postanowienia ogólne par. 1 i 2 artykułu 52 dyrektywy IED. Zakład nie będzie spalać
odpadów niebezpiecznych, zatem pozostałe paragrafy tego artykułu nie mają zastosowania.
4.5

Podsumowanie wymogów dla monitorowania emisji
W celu ułatwienia zrozumienia wszystkich wymogów monitorowania emisji, o których mowa w
dokumentach referencyjnych (wiążących i wersjach roboczych), dyrektywie IED, konkluzjach BAT
dla dużych instalacji spalania, krajowych implementacji unijnego prawa ochrony środowiska (tj.
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów
wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody), poniżej zamieszczono podsumowanie
dopuszczalnych wartości emisji i wymogów w zakresie monitorowania.
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Tabela 4. Porównanie wymogów w zakresie monitorowania emisji dla kotła rusztowego zgodnie z obowiązującymi regulacjami/BREF

Parametr

IED

BREF (2006 r.)

Wersja robocza BREF (2017
r.)

Regulacje krajowe

Częstotliwość
Ciągła

Metoda
Grawimetryczna

Częstotliwość
Ciągła

Metoda
Normy CEN, a
jeżeli
nie
są
dostępne, normy
ISO, krajowe lub
inne
normy
międzynarodowe
-

Częstotliwość
Ciągła

Metoda
Nie określona
bezpośrednio.

Częstotliwość
Nie określona
bezpośrednio.

Metoda

-

-

-

EN 13284-1

Raz do roku

-

-

SO2

Normy CEN, a
jeżeli
nie
są
dostępne, normy
ISO, krajowe lub
inne
normy
międzynarodowe

Ciągła

Nie określona
bezpośrednio.

Nie określona
bezpośrednio.

Ogólne
normy EN

Ciągła

Absorpcja
promieniowania IR lub
UV lub inna metoda
optyczna oparta o
normę PN-ISO 7935

Ciągła

NOx jako NO2

Normy CEN, a
jeżeli
nie
są
dostępne, normy
ISO, krajowe lub
inne
normy
międzynarodowe

Ciągła

Nie określona
bezpośrednio.

Nie określona
bezpośrednio.

Ogólne
normy EN

Ciągła

Chemiluminescencja
lub
absorpcja
promieniowania
IR,
lub
inna
metoda
optyczna zgodna z
normami
PN_-ISO
10849),
chyba
że
dozwolone są pomiary
okresowe

Ciągła, chyba
że dozwolona
jest częstość
okresowa

CO

Normy CEN, a
jeżeli
nie
są
dostępne, normy
ISO, krajowe lub

Ciągła

Nie określona
bezpośrednio.

Nie określona
bezpośrednio.

Ogólne
normy EN

Ciągła

Absorpcja
promieniowania IR

Ciągła

Pył zawieszony

Pył (popioły denne)

Ogólne
normy EN i
EN 13284-2
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inne
normy
międzynarodowe
HCl

Normy CEN, a
jeżeli
nie
są
dostępne, normy
ISO, krajowe lub
inne
normy
międzynarodowe

Ciągła

Nie określona
bezpośrednio.

Nie określona
bezpośrednio.

Ogólne
normy EN

Ciągła

Absorpcja
promieniowania IR

Ciągła, chyba
że dozwolona
jest częstość
okresowa

Materia
organiczna
wyrażona jako węgiel
organiczny ogółem

Normy CEN, a
jeżeli
nie
są
dostępne, normy
ISO, krajowe lub
inne
normy
międzynarodowe
Normy CEN, a
jeżeli
nie
są
dostępne, normy
ISO, krajowe lub
inne
normy
międzynarodowe
Normy CEN, a
jeżeli
nie
są
dostępne, normy
ISO, krajowe lub
inne
normy
międzynarodowe

Ciągła

Nie określona
bezpośrednio.

Nie określona
bezpośrednio.

Ogólne
normy EN

Ciągła

Wykrywanie
za
pomocą
jonizacji
płomieniowej

Ciągła

Ciągła

Nie określona
bezpośrednio.

Nie określona
bezpośrednio.

Ogólne
normy EN

Ciągła

Absorpcja
promieniowania IR

Ciągła, chyba
że dozwolona
jest częstość
okresowa

Ciągła

Nie określona
bezpośrednio.

Nie określona
bezpośrednio.

-

Ciągła

paramagnetyczna,
ogniwo cyrkonowe lub
inna
metoda
elektrochemiczna
gwarantująca
niepewność pomiaru
co najmniej ±1%

Ciągła

Normy CEN, a
jeżeli
nie
są
dostępne, normy
ISO, krajowe lub
inne
normy
międzynarodowe

Ciągła

Nie określona
bezpośrednio.

Nie określona
bezpośrednio.

-

Ciągła

Niepewność
większa niż ±5K

Ciągła

HF

O2

Temperatura
odlotowych

gazów

nie
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bezwzględne

lub
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Normy CEN, a
jeżeli
nie
są
dostępne, normy
ISO, krajowe lub
inne
normy
międzynarodowe

Ciągła

Nie określona
bezpośrednio.

Nie określona
bezpośrednio.

-

Ciągła

Niepewność
nie
większa niż ±10 hPa

Wilgotność bezwzględna

Normy CEN, a
jeżeli
nie
są
dostępne, normy
ISO, krajowe lub
inne
normy
międzynarodowe

-

Nie określona
bezpośrednio.

Nie określona
bezpośrednio.

-

Ciągła

-

-

-

Niepewność
większa niż 20%

Zawartość pary wodnej

Normy CEN, a
jeżeli
nie
są
dostępne, normy
ISO, krajowe lub
inne
normy
międzynarodowe

Ciągła, chyba
że
próbka
gazów
odlotowych
została
osuszona
przed
pomiarem

Nie określona
bezpośrednio.

Nie określona
bezpośrednio.

-

Ciągła, chyba
że
próbka
gazów
odlotowych
została
osuszona
przed
pomiarem

-

-

Pb

Normy CEN, a
jeżeli
nie
są
dostępne, normy
ISO, krajowe lub
inne
normy
międzynarodowe

Cr

Normy CEN, a
jeżeli
nie
są
dostępne, normy
ISO, krajowe lub

Co najmniej
dwa razy w
roku, co 3
miesiące
przez
pierwsze 12
miesięcy
eksploatacji
Co najmniej
dwa razy w
roku, co 3
miesiące

Nie określona
bezpośrednio.

Nie określona
bezpośrednio.

EN 14385

Co
sześć
miesięcy

PN-EN 14385

Co najmniej
dwa razy w
roku, chyba
że pozwolenie
integrowane
określa inną
częstość

Nie określona
bezpośrednio.

Nie określona
bezpośrednio.

EN 14385

Co
sześć
miesięcy

PN-EN 14385

Co najmniej
dwa razy w
roku, chyba
że pozwolenie

Przepływ

nie

Ciągła

Ciągła

RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY Z ANALIZY ŚRODOWISKOWEJ I SPOŁECZNEJ

inne
normy
międzynarodowe

Cu

Normy CEN, a
jeżeli
nie
są
dostępne, normy
ISO, krajowe lub
inne
normy
międzynarodowe

Wd

Normy CEN, a
jeżeli
nie
są
dostępne, normy
ISO, krajowe lub
inne
normy
międzynarodowe

Ni

Normy CEN, a
jeżeli
nie
są
dostępne, normy
ISO, krajowe lub
inne
normy
międzynarodowe

As

Normy CEN, a
jeżeli
nie
są
dostępne, normy
ISO, krajowe lub
inne
normy
międzynarodowe

przez
pierwsze 12
miesięcy
eksploatacji
Co najmniej
dwa razy w
roku, co 3
miesiące
przez
pierwsze 12
miesięcy
eksploatacji
Co najmniej
dwa razy w
roku, co 3
miesiące
przez
pierwsze 12
miesięcy
eksploatacji
Co najmniej
dwa razy w
roku, co 3
miesiące
przez
pierwsze 12
miesięcy
eksploatacji
Co najmniej
dwa razy w
roku, co 3
miesiące
przez
pierwsze 12
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integrowane
określa inną
częstość
Nie określona
bezpośrednio.

Nie określona
bezpośrednio.

EN 14385

Co
sześć
miesięcy

PN-EN 14385

Co najmniej
dwa razy w
roku, chyba
że pozwolenie
integrowane
określa inną
częstość

Nie określona
bezpośrednio.

Nie określona
bezpośrednio.

EN 14385

Co
sześć
miesięcy

PN-EN 14385

Co najmniej
dwa razy w
roku, chyba
że pozwolenie
integrowane
określa inną
częstość

Nie określona
bezpośrednio.

Nie określona
bezpośrednio.

EN 14385

Co
sześć
miesięcy

PN-EN 14385

Co najmniej
dwa razy w
roku, chyba
że pozwolenie
integrowane
określa inną
częstość

Nie określona
bezpośrednio.

Nie określona
bezpośrednio.

EN 14385

Co
sześć
miesięcy

PN-EN 14385

Co najmniej
dwa razy w
roku, chyba
że pozwolenie
integrowane
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miesięcy
eksploatacji

określa inną
częstość

Cd

Normy CEN, a
jeżeli
nie
są
dostępne, normy
ISO, krajowe lub
inne
normy
międzynarodowe

Co najmniej
dwa razy w
roku, co 3
miesiące
przez
pierwsze 12
miesięcy
eksploatacji

Nie określona
bezpośrednio.

Nie określona
bezpośrednio.

EN 14385

Co
sześć
miesięcy

PN-EN 14385

Co najmniej
dwa razy w
roku, chyba
że pozwolenie
integrowane
określa inną
częstość

Hg

Normy CEN, a
jeżeli
nie
są
dostępne, normy
ISO, krajowe lub
inne
normy
międzynarodowe

Co najmniej
dwa razy w
roku, co 3
miesiące
przez
pierwsze 12
miesięcy
eksploatacji
Co najmniej
dwa razy w
roku, co 3
miesiące
przez
pierwsze 12
miesięcy
eksploatacji
Co najmniej
dwa razy w
roku, co 3
miesiące
przez
pierwsze 12
miesięcy
eksploatacji

Nie określona
bezpośrednio.

Nie określona
bezpośrednio.

Ogólne
normy
and
14884

Ciągła

Co najmniej
dwa razy w
roku, chyba
że pozwolenie
integrowane
określa inną
częstość

Nie określona
bezpośrednio.

Nie określona
bezpośrednio.

EN 14385

Co
sześć
miesięcy

PN-EN
13211
lub
metoda
instrumentalna
zgodna
z
PN-EN
14884 rozszerzona o
oznaczanie Hg w fazie
stałej zgodnie z PN-EN
13211
PN-EN 14385

Nie określona
bezpośrednio.

Nie określona
bezpośrednio.

EN 14385

Co
sześć
miesięcy

PN-EN 14385

Co najmniej
dwa razy w
roku, chyba
że pozwolenie
integrowane
określa inną
częstość

Tl

Normy CEN, a
jeżeli
nie
są
dostępne, normy
ISO, krajowe lub
inne
normy
międzynarodowe

Sb

Normy CEN, a
jeżeli
nie
są
dostępne, normy
ISO, krajowe lub
inne
normy
międzynarodowe

EN
EN

Co najmniej
dwa razy w
roku, chyba
że pozwolenie
integrowane
określa inną
częstość
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V

Normy CEN, a
jeżeli
nie
są
dostępne, normy
ISO, krajowe lub
inne
normy
międzynarodowe

Co najmniej
dwa razy w
roku, co 3
miesiące
przez
pierwsze 12
miesięcy
eksploatacji

Nie określona
bezpośrednio.

Nie określona
bezpośrednio.

EN 14385

Co
sześć
miesięcy

PN-EN 14385

Co najmniej
dwa razy w
roku, chyba
że pozwolenie
integrowane
określa inną
częstość

CO

Normy CEN, a
jeżeli
nie
są
dostępne, normy
ISO, krajowe lub
inne
normy
międzynarodowe

Ciągła

Nie określona
bezpośrednio.

Nie określona
bezpośrednio.

-

-

Absorpcja
promieniowania IR

Ciągła

Dioksyny i furany

Normy CEN, a
jeżeli
nie
są
dostępne, normy
ISO, krajowe lub
inne
normy
międzynarodowe

Co najmniej
dwa razy w
roku, co 3
miesiące
przez
pierwsze 12
miesięcy
eksploatacji

Nie określona
bezpośrednio.

Nie określona
bezpośrednio.

EN 1948

Raz na sześć
miesięcy

PN-EN 1948, 1,2,3

Co najmniej
dwa razy w
roku, chyba
że pozwolenie
integrowane
określa inną
częstość

Dioksynopodobne PCB

-

-

-

-

EN 1948-1

Raz na sześć
miesięcy

-

-
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Tabela 5. Podsumowanie wymogów dla monitorowania emisji dla kotłów szczytowych o całkowitej mocy znamionowej poniżej 100 MW zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

Parametr

IED
Metoda

Częstotliwość

Konkluzje BAT dla LCP
Metoda
Częstotliwość

Regulacje krajowe
Metoda

Częstotliwość

Ciągła

Grawimetryczna

Dwa razy w roku

PM

Normy CEN, a
jeżeli
nie
są
dostępne, normy
ISO, krajowe lub
inne
normy
międzynarodowe

Raz na 6 miesięcy

SO2

Normy CEN, a
jeżeli
nie
są
dostępne, normy
ISO, krajowe lub
inne
normy
międzynarodowe

Raz na 6 miesięcy

Normy EN oraz EN
14791

Ciągła

Absorpcja
promieniowania IR lub UV
lub inna metoda optyczna
oparta o PN-EN 14791

Dwa razy w roku

NO2

Normy CEN, a
jeżeli
nie
są
dostępne, normy
ISO, krajowe lub
inne
normy
międzynarodowe
Normy CEN, a
jeżeli
nie
są
dostępne, normy
ISO, krajowe lub
inne
normy
międzynarodowe

Raz na 6 miesięcy

Normy EN

Ciągła

Chemiluminescencja lub
absorpcja
promieniowania IR, lub
inna metoda optyczna

Dwa razy w roku

Raz na 6 miesięcy

Normy EN

Ciągła

Absorpcja
promieniowania IR

Dwa razy w roku

CO
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5.

ODDZIAŁYWANIA
ZWIĄZANE
POWIĄZANYMI Z PROJEKTEM

Z

OBIEKTAMI

5.1

Źródła RDF i powiązane oddziaływania
Zakład będzie zasilany RDF dostarczanymi głównie z pobliskiego zakładu przetwarzania odpadów
komunalnych operowanego przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK). W oparciu
o umowy horyzontalne i handlowe, zakład może być również zasilany przez:
• Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” w Działdowie
• Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. w Siedliskach
• Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.
• Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Elblągu
• Novago Sp. z o.o. w Mławie
ZGOK jest przedsiębiorstwem komunalnym zarządzanym przez samorząd 37 gmin zlokalizowanych
w Województwie Warmińsko-Mazurskim, utworzonym w oparciu o umowę o współpracy zawartą
26 maja 2009 r. i obowiązującą do końca roku 2034. Zgodnie z regionalnym Planem Gospodarki
Odpadami, wszystkie gminy należą do centralnego regionu gospodarki odpadami.
Podstawową działalnością ZGOK jest organizacja systemu gospodarki odpadami w regionie
centralnym (patrz Rys. Rys. 8), w tym odbioru i transportu odpadów komunalnych i działanie
instalacji przetwarzania mechaniczno-biologicznego, które zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami
są klasyfikowane jako RIPOK (regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych).
Od sierpnia 2015 r., ZGOK kieruje instalacją mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
komunalnych (MBP) zlokalizowaną przy ul. Lubelskiej 53 w Olsztynie. Instalacja posiada
przepustowość ok. 342,5 t/dziennie (tj. ok. 125 000 ton rocznie) i działa 365 dni w roku w systemie
trzyzmianowym.
W celu kierowania instalacją IPPC, ZGOK uzyskał pozwolenie zintegrowane (zwane dalej
pozwoleniem IPPC). W dniu 11 sierpnia 2015 r. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
wydał decyzję nr OŚ-PŚ.7222.25.2015 na czas nieokreślony. Do pozwolenia IPPC wprowadzono
dwie zmiany na mocy decyzji nr OŚ-PŚ.7222.57.2015 z dnia 27 stycznia 2016 r. i decyzji nr OŚPŚ.7222.42.2016 z dnia 10 listopada 2016 r.

RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY Z ANALIZY ŚRODOWISKOWEJ I SPOŁECZNEJ

46

Rys. 8. Centralny region gospodarki odpadami zlokalizowany w Województwie Warmińsko-Mazurskim.
Źródło: Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2022

Pozwolenie IPPC obejmuje również eksploatację instalacji innych niż IPPC:
• instalacja do sortowania i selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, o przybliżonej
przepustowości 16 000 t/r, działającej 312 dni w roku w systemie jednozmianowym;
• instalacji przetwarzania i składowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych, o przybliżonej
przepustowości 5 000 t/r, działającej 104 dni w roku w systemie jednozmianowym;
• instalacji do rozbioru zbieranych selektywnie odpadów wielkogabarytowych, o przybliżonej
przepustowości 5 000 t/r, działającej 260 dni w roku w systemie dwuzmianowym.
Działanie instalacji MBP zostało ściśle określone w pozwoleniu IPPC. Proces technologiczny odbywa
się w hali przerobu odpadów i składa się z trzech głównych etapów:
• odbioru odpadów komunalnych do instalacji MBP i wstępnego przetwarzania;
• procesu biosuszenia;
• mechanicznego przetwarzania wysuszonych odpadów.
Wstępne przetwarzanie odpadów obejmuje sortowanie ręczne w celu oddzielenia od strumienia
frakcji odpadów, które mogą potencjalnie negatywnie oddziaływać na działanie linii
technologicznych. Frakcje wysokoenergetyczne odpadów kierowane są do wstępnego
rozdrabniania, a następnie do biosuszenia odpadów, a frakcje nadające się do odzysku (takie jak
metale i szkło) są kierowane do dedykowanych bunkrów na odpady.
Proces suszenia biologicznego jest prowadzony w osobnej części hali technologicznej (Segmencie
Biosuszenia Przerobu Odpadów) w 14 komorach z żelbetonu. Średnio w czasie 8 dni frakcje
organiczne odpadów komunalnych ulegają rozkładowi. Proces biosuszenia wiąże się z
wytwarzaniem ciepła, stosowanego do odparowywania wody na kolejnym etapie procesu.
Przetwarzanie biologiczne wysuszonych odpadów jest prowadzone w osobnej części hali
technologicznej (Segmencie Mechanicznego Przetwarzania Odpadów) i składa się z przetwarzania
w separatorze elektromagnetycznym, separatorze balistycznym, optycznym i w rozdrabniaczu.
Zgodnie z pozwoleniem IPPC, dopuszczalne ilości paliw alternatywnych wytworzonych w instalacji
MBP wynoszą 100 000 ton rocznie i są klasyfikowane jako kod odpadów 19 12 10. Zgodnie z
pozwoleniem IPPC, paliwa alternatywne obejmują frakcje biodegradowalne, papier, karton,
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opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, tekstylia, drewno i małe ilości materiałów
niepalnych i posiadają wilgotność poniżej 20%, wartość opałową ok.16 MJ/kg i zawartość chloru
poniżej 1%. Zgodnie z informacjami ustnymi uzyskanymi od pracowników zakładu, paliwa
alternatywne wytwarzane w instalacji MBP charakteryzują się następującymi parametrami:
• wartością opałową 18 MJ/kg;
• wilgotnością 14-20%.
Zakład przeszedł odpowiednią procedurę OOŚ przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Budowa
była współfinansowana ze środków UE i oceniona przez KE. Przeprowadzona ocena obejmowała
analizę studiów wykonalności, analizę kosztów-korzyści, w tym ocenę ryzyka oraz przewidywane
oddziaływanie na sektor, a także na sytuację społeczno-ekonomiczną, analizę oddziaływania na
środowisko oraz plan finansowania. Zatwierdzenie finansowania inwestycji w ramach programu
operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" zostało wydane przez KE w dniu 25 listopada 2013 r.
w decyzji nr C(2013) 8273 stanowiącej m.in.:
“Komisja, uwzględniając opinię Europejskiego Banku Inwestycyjnego, dokonała oceny dużego
projektu pod kątem czynników określonych w art. 40 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 i
uznaje, że jest on zgodny z priorytetami programu operacyjnego, przyczynia się do osiągnięcia
celów tych priorytetów i jest zgodny z politykami unijnymi”.
Podczas kontroli na miejscu uznano, że zakład jest dobrze utrzymany. W zakładzie zaobserwowano
dobre gospodarowanie. Wspólnym problemem wszystkich zakładów przetwarzania odpadów są
uciążliwości związane z zapachami. W ZGOK, takie uciążliwości zaobserwowano jedynie w
ograniczonym zakresie. Jak wyjaśniono, instalacja została zaprojektowana w taki sposób, aby w
obszarach technologicznych utrzymywać niewielkie ciśnienie ujemne w drodze zasysania powietrza.
Takie powietrze jest następnie kierowane do komór przetwarzania biologicznego w celu utrzymania
odpowiedniej zawartości tlenu, a następnie uwalniane do atmosfery przez filtr biologiczny. Odpady
dostarczane do zakładu są wyładowywane z pojazdów ciężarowych wewnątrz budynków. Żadne
odpady nie są składowane na zewnątrz. Zgodnie z informacjami pracowników zakładu, do zakładu
nie wpłynęły żadne skargi dotyczące zapachów lub innego oddziaływania.
Ocena zakładu, przeprowadzona w ramach oceny łańcucha dostaw Projektu, sugeruje, że zakład
został zaprojektowany i działa zgodnie z normami ochrony środowiska, przepisami lokalnymi i
najlepszymi międzynarodowymi praktykami przemysłowymi, w związku z tym problemy
środowiskowe i społeczne związane z łańcuchem dostaw odpadów do Projektu uznano za
zminimalizowane w stopniu odpowiednim.
5.2

Transport odpadów
Z perspektywy Projektu, transport odpadów może spowodować powstanie oddziaływania na etapie
dostaw odpadów do ZGOK, a następnie podczas dostaw ze ZGOK do zakładu
Odpady komunalne zebrane z 37 gmin należących do centralnego regionu gospodarki odpadami są
transportowane do jednej z najbliżej zlokalizowanych stacji przesyłu, z których każda wyposażona
jest w maszyny prasujące zmniejszające objętość transportowanych odpadów przed ich
przesłaniem do instalacji MBP w Olsztynie. ZGOK zarządza trzema stacjami przesyłu odpadów
(patrz Rys. 9):
• Medyny zlokalizowaną w gminie Lidzbark Warmiński - na północ od Olsztyna.
• Polska Wieś zlokalizowaną w gminie Mrągowo - na wschód od Olsztyna;
• Trelkowo zlokalizowaną w gminie Szczytno - na południowy wschód od Olsztyna.
W stacjach przesyłu Medyny i Polska Wieś funkcjonują także punkty selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych (PSZOK).
Odpady zbierane w gminach są transportowane śmieciarkami będącymi własnością i
eksploatowanymi przez miejscowe przedsiębiorstwa odbioru odpadów do stacji przesyłu
znajdujących się w lokalizacjach uprzednio zajmowanych przez składowiska, co nie generuje
dodatkowego ruchu na tych trasach. Średnia pojemność śmieciarek wynosi pomiędzy 10 m 3 a 24
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m3. Lokalizacja stacji przesyłu w lokalizacjach uprzednio zajmowanych przez składowiska
gwarantuje, że transport odpadów nie naraża innych grup ludzi, niż w przeszłości.
Sprasowane odpady są transportowane ze stacji przesyłowych ciężarówkami z kontenerami o
maksymalnej ładowności 20 ton. Od strony południowo-wschodniej, drogą dojazdową do Olsztyna
jest ul. Lubelska (droga krajowa nr 16). Na podstawie ogólnodostępnych map (publikowanych na
Mapach Google), zalecane trasy to:
• Ze stacji przesyłu odpadów w Medynach: droga wojewódzka nr 593 na południowy wschód,
następnie, od miejscowości Jeziorany, drogą wojewódzką nr 595 na południe i od miejscowości
Barczewo drogą krajową nr 16 na południowy zachód (całkowita odległość ok. 48 km).
• Ze stacji przesyłu w Polskiej Wsi: drogą lokalną na południe do Mrągowa, następnie obwodnicą
Mrągowa (droga nr 59) na południowy wschód i od miejscowości Marcinkowo drogą krajową nr
16 na południowy zachód (całkowita odległość ok. 62 km).
• Ze stacji przesyłu w Trelkowie: drogą lokalną na zachód, następnie drogą krajową nr 57 na
północ i od miejscowości Biskupiec drogą krajową nr 16 na południowy zachód (całkowita
odległość ok. 63 km).

Rys. 9. Lokalizacje stacji przesyłu odpadów

Eksploatacja instalacji MBP o przepustowości 342,5 t odpadów komunalnych dziennie wymaga
dojazdu co najmniej 18 pojazdów kontenerowych o ładowności ok. 20 t odpadów komunalnych do
zakładu dziennie. Kontenery są szczelne, co chroni przed utratą ładunku w trakcie jazdy, a także
ogranicza uciążliwości związane z zapachami. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od pracowników
ZGOK, jak do tej pory nie wpłynęły żadne skargi związane z transportem odpadów.

RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY Z ANALIZY ŚRODOWISKOWEJ I SPOŁECZNEJ

49

Rys. 10 Przykład śmieciarki wykorzystywanej do zbiórki i transportu odpadów komunalnych. Źródło:
strona
internetowa
gminy
Lidzbark
(dostępna
w
Internecie
pod
adresem:
http://www.odpady.gminalidzbark.com/).

Po przetworzeniu w ZGOK, paliwo alternatywne zostanie dostarczone do EC za pomocą pojazdów
ciężarowych. Planowana trasa dostawy transportem drogowym obejmuje głównie drogi dojazdowe
z drogi nr 16 do ZGOK oraz z drogi nr 16 do EC, o całkowitej przybliżonej długości ok. 1550 m.
Jedynie ok. 50 m trasy przebiega drogą nr 16. Dostawa 110 tys ton paliwa będzie, zgodnie z
raportem OOŚ, wymagać od. 40 kursów każdego dnia roboczego. Ponadto, paliwo będzie
dostarczane w dedykowanych pojazdach ciężarowych, zapewniających ochronę przed opadami
atmosferycznymi i utratą ładunku po drodze. Oprócz dostawy paliwa, dostarczane będą także inne
materiały, takie jak substancje chemiczne do instalacji oczyszczania gazów odlotowych, lekka ropa
naftowa, a wytworzone odpady (popioły i żużel) będą wymagać wywozu. Liczba niezbędnych
kursów nie powinna przekroczyć 4-6 dziennie. Całkowita liczba kursów dziennie jest nieznaczna w
porównaniu z bieżącym ruchem na drodze nr 16 i nie powinna wzbudzać problemów społecznych.
Dostawy odpadów i paliwa alternatywnego nie są uznawane przez Ramboll Environ jako zagrożenie
dla środowiska lub społeczeństwa.
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6.

ANALIZA
ODDZIAŁYWANIA
SPOŁECZNEGO
WSZYSTKICH ETAPACH PROJEKTU

NA

6.1

Warunki bazowe
Olsztyn, stolica województwa Warmińsko-Mazurskiego, zajmuje powierzchnię 88,31 km2 i jest
zamieszkała przez populację liczącą 173,5 tys., w tym 53,5% kobiet i 46,5% mężczyzn. W latach
2002-2016, liczba mieszkańców wzrosła o 0,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,5 lat i jest
nieco wyższy od średniej dla województwa. 62,9% mieszkańców jest w wieku 18 - 65 lat, 16,7%
w wieku 17 i poniżej, a 20,3% powyżej 65 lat.
W Olsztynie, na 1000 mieszkańców przypada 365 zatrudnionych, w tym 53,6% kobiet i 47,4%
mężczyzn. Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto w Olsztynie wynosi 4 104,05 zł, co stanowi
98,90% średniej krajowej.
Struktura zatrudnienia w mieście przedstawia się następująco:
• 0,7% zatrudnionych pracuje w sektorze rolnym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybołówstwo);
• 22,1% pracuje w przemyśle i sektorze budowlanym;
• 3,1% pracuje w usługach
• 3,1% pracuje w sektorze finansowym;
pozostałe osoby pracują w innych sektorach (np. administracji lub edukacji).
Miasto jest podzielone na 23 dzielnice. Ciepło w mieście jest dostarczane przez (stan na 2010 r.):
• EC Kortowo i EC Michelin przez miejską sieć ciepłowniczą;
• 16 lokalnych kotłowni o mocy cieplnej powyżej 1 MW;
• 67 lokalnych kotłowni o mocy cieplnej pomiędzy 0,1 i 1 MW;
• 17 lokalnych kotłowni o mocy cieplnej poniżej 0,1 MW; oraz
• Indywidualne kotły/piece, w dużej mierze opalane węglem.
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Rys. 11. Obiekty wrażliwe społecznie w pobliżu zakładu (Źródło: Google Maps®, OpenStreet i
Geoportal.gov.pl)

Olsztyn jest ważnym regionalnym ośrodkiem kulturalnym. Działają w nim 2 teatry, 4 kina, muzea,
galerie sztuki, filharmonia oraz inne obiekty kultury.
W mieście działa 6 uniwersytetów i liczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.
System opieki zdrowotnej w mieście jest dobrze rozwinięty i obejmuje:
• 10 szpitali;
• 5 oddziałów pogotowia ratunkowego,
• 2 hospicja;
• liczne przychodnie prywatne i publiczne.
Projekt jest zlokalizowany na obrzeżach miasta, w dużej odległości od obiektów wrażliwych (patrz
Rys. 11):
• ok. 1,2 km od najbliższego ośrodka zdrowia;
• ok. 2,8 km od najbliższego szpitala;
• ok. 2,2 km od najbliższej szkoły;
• ok. 1 km od ogródków działkowych;
• ok. 350 m od najbliższych obszarów mieszkalnych.
Należy zauważyć, iż zgodnie z polskimi przepisami w zakresie ochrony środowiska, jedynie wybrane
obiekty/obiekty przemysłowe (np. lotniska) mają prawo do wyznaczania stref ograniczonego
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użytkowania, które, zgodnie z niektórymi normami środowiskowymi, mogą zostać poszerzone. EC,
w tym Projekt, nie mogą oddziaływać na środowisko w sposób wykraczający poza normy
środowiskowe poza miejscem lokalizacji. Zgodnie z OOŚ, wszystkie oddziaływania na środowisko
wywierane przez Projekt nie spowodują naruszenia norm środowiskowych.
6.2

Oddziaływania społeczne na etapie budowy
Zgodnie ze Studium Wykonalności2, budowa EC może trwać 32-36 miesięcy, z których ok. 27
miesięcy mogą zająć prace budowlane na obiekcie. Podczas tej fazy mogą wystąpić następujące
oddziaływania społeczne:
• Zwiększony ruch drogowy, w szczególności na drodze krajowej nr 16 z powodu konieczności
dostaw elementów technologicznych, materiałów budowlanych i pracowników. Według
dostępnych źródeł4, ruch drogowy na drodze 16 w kierunku Barczewa (tj. niedaleko obiektu)
wynosi 16,4 tys. samochodów dziennie. Biorąc pod uwagę obecne duże natężenie ruchu na tej
drodze, wzrost natężenia uważa się za nieznaczący, nawet w okresie najbardziej intensywnych
prac budowlanych. Niezależnie od powyższego, ruch związany z pracami budowlanymi
przyczyni się do zwiększenia uciążliwości związanych z ruchem drogowym, takich jak emisja
hałasu oraz pierwotnymi (powiązanymi ze spalaniem paliw) i wtórnymi (np. emisjami pyłu
spowodowanymi ruchem pojazdów) emisjami do powietrza. Ponadto, wzrost ruchu drogowego
może powodować uciążliwości dla kierowców użytkujących drogę nr 16, w szczególności w
skutek tworzenia się korków, większego ryzyka wypadków samochodowych. Mieszkańcy
Olsztyna będą narażeni na uciążliwości w ograniczonym zakresie z powodu lokalizacji zakładu
na obrzeżach miasta i z dala od obiektów wrażliwych (patrz Rys. 11). Wszystkie oddziaływania
związane z ruchem drogowym są odwracalne i nie będą występować po zakończeniu prac
budowlanych.
• Prace budowlane na obiekcie będą stanowić źródło uciążliwości związanych z hałasem w efekcie
pracy maszyn budowlanych i prac montażowych. Mogą też wystąpić pierwotne i wtórne emisje
niezorganizowane do powietrza. Takie oddziaływania mogą mieć wpływ na obszary mieszkalne
zlokalizowane w pobliżu zakładu (kilkaset metrów). Oddziaływania te są odwracalne i
ograniczone w czasie - wyłącznie do okresu prac budowlanych.
• Podłączenie nowej EC do istniejącej miejskiej sieci ciepłowniczej będzie wymagać modyfikacji
ok. 2,5 km magistrali sieci ciepłowniczej. Będzie to miało wpływ na mieszkańców, którym
dostarczane jest ciepło z sieci, poprzez tymczasowo ograniczony dostęp do gorącej wody i
ogrzewania. Takie oddziaływanie można zmniejszyć, jeżeli prace modyfikacyjne będą
prowadzone w ramach standardowego utrzymania sieci/ciepłowni (gdy ciepło nie jest
dostarczane w żaden sposób do użytkowników końcowych). Ponadto, prace modyfikacyjne w
mieście będą wymagać wyłączenia z ruchu określonych części ulic, co zwiększy czasochłonność
poruszania się po mieście. Również mieszkańcy mieszkający w pobliżu magistrali
ciepłowniczych będą, podczas prowadzenia prac, narażeni na hałas i pierwotne i wtórne emisje
do powietrza. Oddziaływania te są jednak odwracalne.
• Miejska sieć ciepłownicza wymagająca przeprowadzenia prac nie jest zlokalizowana na terenie
należącym do właścicieli prywatnych, co eliminuje potrzebę wykupu nowych gruntów lub
przesiedlenia mieszkańców.
• Zarówno budowa EC i modyfikacja miejskiej sieci ciepłowniczej najprawdopodobniej stworzy
nowe miejsca pracy, zarówno dla firm (wzrost zapotrzebowania na pracowników wykonujących
prace modyfikacyjne) oraz dla wykonawców i podwykonawców prac budowlanych.
• Pracownicy wykonawców robót budowlanych i podwykonawców mogą być zatrudniani na
terenie Olsztyna, ale także z innych części kraju, a nawet z zagranicy. Zgodnie z ogólnymi
wymogami prawa krajowego, wszyscy pracownicy, bez względu na ich pochodzenie, muszą
zostać poddani odpowiednim badaniom lekarskim, muszą zostać wyposażeni w środki ochrony
indywidualnej odpowiednie dla rodzaju wykonywanych prac i muszą odbyć odpowiednie
szkolenie w zakresie BHP. Obowiązywać również będą inne zasady gwarantowane przez
konstytucję i Kodeks pracy, takie jak zakaz wszelkich form dyskryminacji lub pracy
przymusowej, pracy dzieci lub kobiet w ciąży, a także inne zasady. Spełnianie wymogów
określonych w przepisach prawa przez wykonawców/podwykonawców może zostać

4

“Generalny Pomiar Ruchu - GDDKiA 2015 r."

RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY Z ANALIZY ŚRODOWISKOWEJ I SPOŁECZNEJ

•

•

•

53

skontrolowane przez Państwową Inspekcję Pracy w dowolnym czasie w trakcie prowadzenia
prac. W związku z tym prawa pracownicze należy uznać za zabezpieczone przez prawo krajowe
i praktykę.
Zapewnienie zakwaterowania pracownikom wykonawców/podwykonawców będzie zależało
postanowień indywidualnych lub grupowych umów z pracownikami. Zarówno indywidualne, jak
i grupowe zakwaterowanie pracowników będzie najprawdopodobniej zapewniane poprzez
korzystanie z usług hoteli, pensjonatów lub poprzez wynajęcie mieszkań/pokoi.
Nie przewiduje się, aby etap budowy miał niekorzystny wpływ na zatrudnienie w
Przedsiębiorstwie. Możliwe jest jednak, że będzie miał pozytywny wpływ na stopę bezrobocia
w regionie, a także może mieć efekt stymulujący dla lokalnych firm poprzez stworzenie miejsc
pracy i nowych możliwości biznesowych.
Na etapie budowy projektu mogą wystąpić określone rodzaje ryzyka w zakresie BHP, zarówno
ze względu na charakter robót na placu budowy (np. głębokie wykopy, manewrowanie ciężkim
sprzętem, prace na wysokości, kwestie związane z pracą z elektrycznością itp.) oraz na drogach
transportowych (np. ryzyko wypadków drogowych).

6.3

Oddziaływania społeczne na etapie eksploatacji
Po uzyskaniu pełnej operacyjności Projektu, zakłada się występowanie następujących oddziaływań
społecznych:
• Zakłócenia w zaopatrywaniu w ciepło do obecnych i przyszłych klientów. Jeżeli, z dowolnych
przyczyn, planowana budowa EC nie zostanie ukończona, deficyt energii cieplnej w mieście
będzie wynosić ok. 90 MWt. Spowoduje to instalację indywidualnych lub zbiorczych źródeł ciepła
(indywidualne kotły lub lokalne kotłownie), najprawdopodobniej opalanych węglem kamiennym
lub drewnem (paliwa te są obecnej najtańsze w Polsce). Mieszkańcy poniosą z tego tytułu
znaczne koszty, ale z drugiej strony zwiększy się także tzw. niska emisja, co w konsekwencji
przyczyni się do pogorszenia stanu środowiska i jakości życia. Należy tu zauważyć, że
Przedsiębiorstwo nie przewiduje istotnych zmian taryf za ogrzewanie po zrealizowaniu Projektu.
Ponadto, zmiana taryf za ogrzewanie w Polsce wymaga zatwierdzenia przez właściwego
regulatora (Urząd Regulacji Energetyki), nieakceptującego nieuzasadnionych ekonomicznie lub
technicznie wzrostów taryf.
• W świetle raportu OOŚ3 oraz analizy BAT i IED przedstawionych w sekcji 4 Projekt
charakteryzuje się niskim prawdopodobieństwem wywierania negatywnego oddziaływania
społecznego, w tym oddziaływania na zdrowie na skutek emisji do powietrza lub hałasu.
• Jak wskazano w sekcji 5, uciążliwości związane z ruchem pojazdów lub zapachami z transportu
odpadów zostaną odpowiednio zredukowane w ramach obecnego systemu dostaw ZGOK.
• W oparciu o studium wykonalności, Projekt oddziaływanie na zatrudnienie w EC Kortowo będzie
neutralne. Całkowite zatrudnienie w EC i EC Kortowo szacuje się na 100 osób, w tym dodatkowe
100 w sezonie grzewczym. Przedsiębiorstwo nie planuje redukcji zatrudnienia po zakończeniu
Projektu. Zostało to zapewnione na mocy Układu Zbiorowego podpisanego w roku 2016 na
okres 7 lat. Uzgodniony z pracownikami Pakiet Socjalny podpisano w marcu 2016 r. Były one
negocjowane przez zarząd Przedsiębiorstwa oraz związki zawodowe i pracowników od 2014 r.
Związki korzystały z pomocy eksperta prawnego, a koszty jego usług pokryło MPEC.
• W fazie eksploatacji Projektu, pracownicy będą narażeni na różne ryzyka BHP typowe dla
rodzaju prowadzonych działań (np. związanych z zagrożeniami elektrycznymi lub pracą na
wysokościach, ale także oparzeniami, urazami, itp.) i związane z wypadkami w miejscu pracy,
np. pożarami.
• EC będzie wykorzystywać RDF wytworzone przez ZGOK, dlatego też odpady komunalne, po
segregacji frakcji wysokoenergetycznej, będą utylizowane lokalnie. Takie postępowanie
zmniejszy koszty utylizacji odpadów komunalnych, a także opłaty za gospodarowanie odpadami
nakładane na mieszkańców w regionie.

6.4

Oddziaływania społeczne na etapie likwidacji
Oddziaływania społeczne na etapie likwidacji będą podobne do tych na etapie budowy.
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Łagodzenie oddziaływań społecznych
Oddziaływanie społeczne występujące w związku z budową, a następnie eksploatacją Projektu,
można ograniczyć na różnych poziomach, w zależności od charakteru i zakresu oddziaływania.
Oddziaływanie związane z budową i likwidacją będzie głównie dotyczyło uciążliwości dla lokalnej
społeczności, ryzyka związanego ze wzmożonym ruchem drogowym i ryzyka w zakresie BHP dla
pracowników budowlanych i kierowców. Takie oddziaływanie można ograniczać poprzez
zapewnienie odpowiedniego zarządzania w tym zakresie przez spółkę specjalnego przeznaczenia
(SPV) i MPEC.
Uciążliwości dla społeczności lokalnej można ograniczyć poprzez odpowiednią organizację prac
budowlanych/na etapie likwidacji, w tym:
• Realizację dostaw sprzętu i materiałów budowlanych wyłącznie w godzinach dziennych, chyba
że dostawa nocą jest konieczna z przyczyn technicznych (np. budowa betonowych
fundamentów lub podłoża) lub ze względu na wymogi prawne (np. dostawa elementów
ponadgabarytowych). Ponadto, dostawy materiałów na plac budowy powinny być odpowiednio
zaplanowane w ramach planu zarządzania dostawami, który będzie zawierał optymalne
rozwiązania w zakresie tras transportowych w celu ograniczenia oddziaływania na obszary
mieszkalne, unikanie zwiększonego wpływu na tworzenie się korków i poprawę bezpieczeństwa
na drogach.
• Prowadzenie robót wyłącznie w godzinach dziennych, chyba że takie roboty muszą być
prowadzone w nocy ze względu na wymagania techniczne. Takie działanie w pewnym stopniu
zapobiegłoby emisji hałasu, która mogłaby być szkodliwa dla zdrowia i komfortu osób
mieszkających w pobliżu prowadzonych prac,
oraz
• Realizację Planu Współpracy z Zainteresowanymi Stronami (SEP) i informowanie społeczności
lokalnej z wyprzedzeniem o planowanych pracach w ramach miejskiej sieci ciepłowniczej, tak,
aby mieszkańcy byli świadomi przyszłych zakłóceń w dostawach ciepła oraz o ewentualnym
wyłączeniu ulic z normalnego ruchu.
Oddziaływanie na społeczność lokalną na etapie eksploatacji Projektu będzie ograniczane przez
następujące działania:
• Monitorowanie efektywności środowiskowej zakładu, w szczególności emisji do powietrza i
hałasu, oraz konsekwentne zapewnianie jakości życia mieszkańców oraz ochrona ich przed
narażeniem na choroby związane z jakością powietrza oraz przed uciążliwościami związanymi
z hałasem. Dla określonych substancji zanieczyszczających zostanie zainstalowany system
ciągłego monitorowania emisji, a dla innych będą prowadzone pomiary okresowe zgodne z IED
oraz procedurami systemu zarządzania środowiskiem, co zapewni zgodność działania zakładu
z BAT, IED oraz dobrą praktyką przemysłową. Niezakłócona i kontrolowana praca zakładu
zapewni nieprzekraczanie norm jakości powietrza i brak narażenia ludności na ryzyka związane
z zanieczyszczeniami powietrza. System monitorowania jakości powietrza nie jest przewidziany
w zakładzie, ponieważ w Polsce taki monitoring jest prowadzony przez Inspektoraty Ochrony
Środowiska, co zapewnia tą samą jakość pomiarów oraz ujednoliconą metodologię obserwacji
w skali całego kraju. Najbliższa stacja monitorowania mieści się na ul. Puszkina 10, ok. 4,5 km
na północny zachód od zakładu.
• MPEC i SPV będą wdrażać Plan Współpracy z Zainteresowanymi Stronami (SEP) i mechanizm
składania zażaleń, aby zapewnić odpowiednią wymianę informacji ze wszystkimi
zainteresowanymi stronami, w tym społecznością lokalną, oraz odpowiednio rozwiązywać
wszystkie sytuacje wskazane przez osoby prywatne lub organizacje jako kwestie
problematyczne;
Wpływ na interesariuszy wewnętrznych, tj. na własnych pracowników i pracowników zatrudnionych
w ramach łańcucha dostaw, będzie ograniczany przez następujące działania:
• MPEC i SPV będą przestrzegać wszystkich przepisów polskiego prawa pracy i przepisów w
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności postanowień Kodeksu pracy i
wymagań operacyjnych EBOR nr 2, w tym podstawowych konwencji MOP, na wszystkich
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etapach projektu. Systemy BHP dla pracowników funkcjonują obecnie w EC Kortowo, a dla
zakładu produkującego energię z odpadów zostaną sporządzone odpowiednie procedury
zarządzania i procedury operacyjne.
MPEC, poprzez SPV, opracuje Plan Zarządzania Pracą, który będzie miał również zastosowanie
do SPV i jej wykonawców na etapie budowy i eksploatacji Projektu, i będzie określał procedury
i wymagania mające na celu zapewnienie, że SPV i zaangażowani przez nią wykonawcy
przestrzegają i chronią podstawowych zasad i praw pracowników poprzez promowanie
szacunku dla osób i bezpiecznego miejsca pracy. Należą do nich, niezależnie od narodowości
pracowników:
• uczciwe traktowanie;
• niedyskryminacja i równe szanse dla wszystkich pracowników;
• ustanawianie, utrzymywanie i dążenie do poprawy racjonalnych pomiędzy pracownikiem a
pracodawcą;
• przestrzeganie obowiązujących krajowych przepisów prawa pracy i dotyczących
zatrudnienia;
• ochrona i promowanie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, w szczególności poprzez
promowanie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy;
• zapobieganie stosowania pracy przymusowej i pracy dzieci (zgodnie z definicją przyjętą
przez MOP i w polskim prawie).
MPEC i SPV będą monitorować standardy pracownicze stosowane przez zaangażowanych
wykonawców przez cały cykl życia Projektu poprzez regularne przeprowadzanie kontroli pracy
i BHP.
MPEC, przez SPV, opracuje Plan reagowania w sytuacjach kryzysowych, który będzie określał
procesy i procedury przestrzegane przez Operatora, wraz ze wskazaniem lokalnych służb
ratowniczych, na wypadek wystąpienia zdarzenia dotyczącego bezpieczeństwa pracy lub
środowiska w trakcie cyklu życia Projektu.
Zawarcie w projekcie umowy dotyczącej robót budowlanych wymogu przestrzegania wszystkich
obowiązujących norm i przepisów BHP, co oznacza, że pracownicy co najmniej:
• otrzymają szkolenie BHP odpowiednie dla rodzaju wykonywanych robót;
• będą posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, a także niezbędne uprawnienia;
• zostaną wyposażeni w odpowiednie środki ochrony indywidualnej;
Realizacja planu BHP sporządzonego w ramach planu budynku zakładu.
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Projekt został uruchomiony w roku 2011, gdy właściciel drugiego największego źródła ogrzewania
(Michelin) podjął decyzję o zakończeniu działalności w przyszłości, oraz gdy Rada Miasta Olsztyn
przyjęła "Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta
Olsztyna”.
Pierwszy etap opracowywania Projektu objął szeroko zakrojone konsultacje społeczne. W tej fazie
można wymienić następujące kamienie milowe:
•

•

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

W dniu 30 listopada 2011 r. Rada Miasta przyjęła ww. "Założenia". Przed przyjęciem, dokument
został udostępniony publicznie do wglądu i opublikowany na oficjalnej stronie internetowej
Miasta - “Biuletyn Informacji Publicznej” (BIP). W okresie konsultacji, dokument był
komentowany, przedłożono też zalecenia, m.in., przez związki zawodowe MPEC.
Na przełomie marca/kwietnia 2012 r., odbyły się spotkania z członkami Rady Miasta, w trakcie
których przedstawiono nową strategię zaopatrywania Olsztyna w energię po roku 2015 w
modelu partnerstwa publiczno-prywatnego.
W dniu 24 maja, 2012 r. Prezydent Olsztyna przy udziale przedstawicieli MPEC, przedstawił
Prezesom Spółdzielni koncepcję EC budowanej przez SPV.
W dniu 28 maja, 2012 r., uruchomiono oficjalną stronę internetową Projektu
(www.ec.olsztyn.pl).
Pomiędzy 18 czerwca a 31 lipca 2012 r. odbyła się pierwsza tura konsultacji społecznych, która
obejmowała dwa spotkania z mieszkańcami w dniach 26 czerwca i 24 lipca.
Pomiędzy 1 i 31 października 2012 r. odbyła się druga tura konsultacji społecznych. Konsultacje
obejmowały dyskusję ekspercką zorganizowaną 17 października i spotkanie z obywatelami w
dniu 18 października 2012 r., podczas których była szeroko omawiana kwestia wykorzystania
paliwa alternatywnego z odpadów. Wywiad grupowy zorganizowano 30 października. Związki
zawodowe przedsiębiorstwa wniosły o podjęcie działań w celu wykorzystania paliwa
alternatywnego z odpadów do produkcji ciepła. Raport w sprawie konsultacji zawiera deklarację
dotyczącą rozpoczęcia badania nad możliwością połączenia projektu Zakładu Gospodarki
Odpadami Komunalnymi (ZGOK) z Projektem MPEC w celu wykorzystania paliwa
alternatywnego.
Pomiędzy 5 listopada i 20 grudnia 2013 r., zorganizowano szereg spotkań z członkami Rady
Miejskiej w celu przedstawienia stanu zaawansowania prac projektowych.
31 grudnia 2013 r. Projekt przedstawiono m.in. Marszałkowi Województwa w celu pozyskania
wsparcia dla koncepcji wykorzystania paliwa alternatywnego pochodzącego z całego
województwa.
W dniu 29 stycznia 2014 r. Rada Miasta zatwierdziła koncepcję zaopatrywania miasta w ciepło
z wykorzystaniem paliwa alternatywnego pochodzącego z odpadów komunalnych.
W dniu 19 marca, 2014 r. Projekt został przedstawiony na konferencji "Metoda wykorzystania
odpadów jako paliwa alternatywnego w gminach Województwa Warmińsko-Mazurskiego"
zorganizowanej przez Marszałka Województwa.
W dniu 2 kwietnia 2014 r., stan zaawansowania Projektu został przedstawiony Radzie Miasta
Olsztyna ds. Rozwoju Miejskiej Sieci Ciepłowniczej.
W dniu 19 maja 2014 r., władze miasta otrzymały studium wykonalności dla Projektu.
W dniu 23 lipca 2014 r., Projekt został przedstawiony na konferencji zorganizowanej przez
Urząd Marszałkowski.
W dniach 4 - 20 grudnia 2015 r. odbył się plebiscyt dotyczący koncepcji architektonicznej
obiektu, w ramach którego w dniu 30 grudnia wyłoniono koncepcję Pana Macieja Powązka.
W dniu 22 lutego 2016 r. zorganizowano spotkanie z mieszkańcami Olsztyna w ramach
kampanii informacyjnej. Uczestnicy mogli zadawać ekspertom pytania dotyczące Projektu w
sprawach produkcji ciepła, energii odnawialnej, ochrony środowiska i gospodarki odpadami.
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W dniu 4 lipca 2016 r., Prezydent Olsztyna spotkał się z prezesami spółdzielni, podczas którego
Prezydent zaapelował w imieniu mieszkańców o poparcie spółdzielni dla koncepcji
zaopatrywania miasta w ciepło z wykorzystaniem paliwa alternatywnego. Taka koncepcja
została szczegółowo omówiona poprzednio i była też dyskutowana przez prezesów spółdzielni i
mieszkańców. Prezesi spółdzielni w pełni poparli koncepcję.

Równolegle do procesu konsultacji, przedsiębiorstwo prowadziło działania nad wyborem partnera
prywatnego. W dniu 30 listopada 2012 r. MPEC uruchomiło postępowanie "Wyboru partnera
prywatnego w celu świadczenia dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie”, na mocy
Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. Postępowanie zostało
przeprowadzone zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych, tj. w trybie równoległego dialogu
konkurencyjnego. W pierwszej fazie postępowania, MPEC określił wymogi, w tym określoną
zdolność kredytową oraz wielkość obrotów w ostatnich 3 latach, doświadczenie w realizacji
projektów dotyczących wytwarzania energii, itp. Oferty złożyło ośmiu oferentów, z których 5
zostało wybranych do dalszego dialogu.
W dniu 22 grudnia, 2015 r. Projekt uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
Prezydenta Olsztyna o nr SD.6220.15.2015.MJ. Decyzja została przyznana w oparciu o pełną ocenę
oddziaływania na środowisko przeprowadzoną w ramach Projektu. Procedura OOŚ obejmowała
następujące kamienie milowe:
•
W lutym 2015 r. MPEC złożyło do Wydziału Ochrony Środowiska Ratusza Urzędu Miasta w
Olsztynie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (dokument nr MPEC/PT-DBTTS/018/15).
•
Po złożeniu wniosku MPEC był trzykrotnie proszony o złożenie uzupełnień do wniosku, tj. 17
lutego, 5 marca i18 marca 2015 r. Wszystkie dodatkowe informacje żądane przez Urząd Miasta
w Olsztynie zostały dostarczone przez MPEC w wymaganym terminie.
•
3 kwietnia 2015 r. Urząd Miasta w Olsztynie rozpoczął postępowanie środowiskowe (dokument
nr SD.6220.15.2015.MJ) i wniósł do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie
(RDOŚ) (dokument nr SD.6220.15.2015.MJ) oraz do Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej (SANEPID) w Olsztynie (dokument nr SD.6220.15.2015.MJ) o określenie
zakresu raportu OOŚ.
•
7 maja 2015 r. MPEC, na podstawie wniosku nr MPEC/PT-DBT-TS/018/15 z dnia 3 lutego 2015
r., przedłożył raport OOŚ do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Olsztynie.
•
Na podstawie uchwały wydajnej przez RDOŚ 20 maja 2015 r. (dokument nr
WOOŚ.4240.142.2015.MT.1) określającej zakres OOŚ i oparty o opinię wydaną przez SANEPID
(dokument nr ZNS.4083.20.2015), 21 maja 2015 r. Prezydent Miasta Olsztyna nałożył wymóg
przeprowadzenia procedury OOŚ i zażądał od MPEC dostarczenia raportu OOŚ (dokument nr
SD.6220.15.2015.MJ).
•
W dniu 30 czerwca 2015 r. RDOŚ zażądała od MPEC przedłożenia dodatkowych informacji
(dokument nr WOOŚ.4242.54.2015.MT), co zostało wykonane 4 sierpnia 2015 r., a dodatkowe
informacje przedłożono zarówno do RDOŚ, jak i Prezydenta Olsztyna (dokument nr MPEC.PTDBT-TS/108/15).
•
Ponadto, 7 sierpnia 2015 r. do MPEC wpłynął wniosek o przedłożenie dodatkowych informacji
do SANEPIDU (dokument nr ZNS.4083.20.2015).
•
25 sierpnia 2015 r. RDOŚ w Olsztynie wydała powiadomienie i określiła warunki realizacji
projektu (dokument nr WOOŚ.4242.54.2015.MT.1), a w dniu 12 listopada 2015 r. SANEPID
również wydał pozytywną opinię i określił warunki realizacji projektu (dokument nr
ZNS.4083.20.2015).
•
Społeczeństwo poinformowano o uruchomieniu procedury OOŚ i o 21-dniowym okresie na
składanie uwag i wniosków w terminie od 20 listopada 2015 r. i 10 grudnia 2015 r.
Powiadomienia opublikowano na stronie internetowej Urzędu Miasta Olsztyna oraz na tablicy
informacyjnej Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Olsztyna. Żadne wnioski lub uwagi
nie zostały złożone przez mieszkańców, ani przez organizacje ekologiczne.
•
W dniu 22 grudnia 2015 r. Prezydent Olsztyna wydał decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach nr SD.6220.15.2015.MJ. Prezydent Olsztyna wydał zmianę do decyzji nr
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SD.6220.15.2015.MJ w dniu 14 stycznia 2016 r. Zmiana dotyczyła okresu ważności decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach oraz okresu składania wniosków o pozwolenie na budowę.
W dniu 14 stycznia 2016 r. Urząd Miasta Olsztyna przekazał odwołanie do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego) w Olsztynie złożone przez organizację ekologiczną "Towarzystwo na
Rzecz Ziemi" z Oświęcimia. Z powodu dużej liczby dokumentów, Samorządowe Kolegium
Odwoławcze wydłużyło czas odpowiedzi do 14 kwietnia 2016 r. (dokument nr SKO.60.5.2016).
29 lutego 2016 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie wydało decyzję
podtrzymującą decyzję wydaną w pierwszej instancji tj. przez Prezydenta Olsztyna (dokument
nr SKO.60.5.2016).
W dniu 29 lutego 2016 r. organizacja ekologiczna "Towarzystwo na Rzecz Ziemi" z Oświęcimia
odwołała się od decyzji wydanej 29 lutego 2016 r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze
(dokument nr SKO.60.5.2016).
12 lipca 2016, MPEC przedłożył odpowiedź do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Olsztynie na apelację organizacji ekologicznej (dokument nr MPEC/PT-DT-TS/125/16).
W dniu 13 lipca 2013 r. MPEC przesłał kopię odpowiedzi złożonej do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Olsztynie wszystkim stronom zainteresowanym, tj. "Towarzystwu na
Rzecz Ziemi" (dokument nr MPEC/PT-DT-TS/126/16), Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej
Strefie Ekonomicznej S.A. (dokument nr MPEC/PT-DT-TS/130/16), Samorządowemu Kolegium
Odwoławczemu w Olsztynie (dokument nr MPEC/PT-DT-TS/131/16), Prezydentowi Olsztyna
(dokument nr MPEC/PT-DT-TS/128/16), Wydziałowi Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
w Olsztynie (dokument nr MPEC/PT-DT-TS/127/16) oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad (dokument nr MPEC/PT-DT-TS/129/16).
W dniu 19 lipca 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie oddalił apelację
(dokument nr II SA/OI 509/16) złożoną przez organizację ekologiczną "‘Towarzystwo na Rzecz
Ziemi’" z dnia 29 lutego 2016 r.

Udział społeczności lokalnych i stron zainteresowanych zapewniono zgodnie z obowiązującymi
przepisami. W ramach procedury OOŚ, władze gminy, tj. Urząd Miasta Olsztyna zapewnił
ujawnienie informacji projektowych oraz udział społeczeństwa w postępowaniu. Procedurę OOŚ
przeprowadzono zgodnie z prawem ochrony środowiska; w szczególności raport OOŚ i inne
dokumenty były dostępne do wglądu dla zainteresowanych stron, które miały również prawo
zgłaszania swoich uwag. Urząd Miasta Olsztyna ujawnił informacje stronom zainteresowanym
publikując odpowiednie powiadomienia na swej stronie internetowej - Biuletynie Informacji
Publicznej - dostępnej w Internecie pod adresem: www.bip.olsztyn.eu), a także na tablicy
informacyjnej Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Olsztyna. Ponadto, informacje
dotyczące
procedury
OOŚ
opublikowano
na
stronie
internetowej
projektu,
tj.
http://www.ec.olsztyn.pl. W trakcie realizacji procedury OOŚ władze lokalne nie otrzymały żadnych
wniosków ani zażaleń od organizacji ekologicznych, stron zainteresowanych i mieszkańców. Po
wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Olsztynie wpłynęło odwołanie złożone przez organizację ekologiczną. Zostało ono oddalone przez
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.
Konsultacje ze zidentyfikowanymi stronami zainteresowanymi są obecnie prowadzone na bieżąco.
W odniesieniu do komunikacji z wewnętrznymi stronami zainteresowanymi, MPEC korzysta z
następujących kanałów komunikacji:
•
Systemu Intranet DGA Quality - systemu umożliwiającego dostęp do wszystkich niezbędnych
dokumentów, formularzy, poleceń systemowych, rozporządzeń i regulacji, organizujących
pracę w Przedsiębiorstwie.
•
Kont email w domenie przedsiębiorstwa mpec.olsztyn.pl
•
Tablic informacyjnych w budynkach administracyjnych/biurowych w ciepłowniach - zmiany w
rozporządzeniach, przepisach i istotne wydarzenia wewnątrz Przedsiębiorstwa.
•
Cyklicznych spotkań dyrektorów poszczególnych jednostek organizacyjnych z pracownikami.
•
Cotygodniowych spotkań menadżerów departamentu technicznego Przedsiębiorstwa.
•
Cyklicznych spotkań pomiędzy menadżerami a Zarządem Przedsiębiorstwa;
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Okresowych spotkań Zarządu Przedsiębiorstwa z pracownikami - informacje o sytuacji
finansowej Przedsiębiorstwa, planach, planowanych zmianach, raportach z realizacji zadań,
planów.
Publikacji wewnętrznych - gazetki informacyjnej przedsiębiorstwa MPEC "Dobra Energia"
(wersja papierowa).
Programów pracowniczych, np. "Aktywności pracowniczej" – programu wspierającego
pracowników w realizacji ich pasji życiowych, w połączeniu z promowaniem Przedsiębiorstwa
MPEC. Konkursu "Podziel się pomysłem’") - konkursu dotyczącego propozycji usprawnień i
innowacji, imprez integracyjnych - np. Dnia Ciepłownika.

Ponadto, w celu utrzymania dobrych relacji z zewnętrznymi stronami zainteresowanymi, MPEC
korzysta z następujących kanałów komunikacji:
•
Dystrybucji informacji przez strony internetowe:
a. www.bip.mpec.olsztyn.pl – podstawowe informacje o kwestiach formalnych związanych z
działalnością przedsiębiorstwa.
b. www.mpec.olsztyn.pl – kanał komunikacji utworzony dla odbiorców ciepła, stworzony w
celu dostarczania informacji o bieżącej działalności Przedsiębiorstwa, awariach systemu
grzewczego i planowanych przestojach; źródło dostępu do niezbędnych aplikacji i
dokumentów, informacji o usługach, produktach, miejsce prezentacji działalności
Przedsiębiorstwa w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (dostępny tzw. "Pakiet
sponsorski"), itp.
c. www.ec.olsztyn.pl – kanał komunikacji informujący o projekcie.
d. www.facebook.com/dobraenergiaolsztyn - strona internetowa medium społecznościowego
przedstawiająca podstawowe informacje o Przedsiębiorstwie.
e. Kanał Youtube "‘TV Dobra Energia" – filmy o projekcie przygotowywane we współpracy z
TV Kopernik.
•
Artykułów w prasie lokalnej (lokalnej, regionalnej i ogólnokrajowej), a także audycji w radio.
•
Stoisk informacyjnych podczas imprez miejskich (targów, festiwali muzycznych, imprez
kulturalnych i sportowych).
•
Dni otwartych - dni otwarte dla mieszkańców Olsztyna połączone z atrakcjami dla całej rodziny.
•
Wycieczki edukacyjne dla grup - dzieci ze szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych,
liceów i techników, studentów kierunków związanych z ochroną środowiska, ciepłownictwem i
energetyką.
•
Badań satysfakcji klienta - regularnie prowadzonych na konsumentach ciepła i gorącej wody
dostarczanych przez miasto.
•
Corocznych spotkań z kluczowymi klientami i partnerami biznesowymi - informacje o
ukończonych i planowanych inwestycjach.
•
Briefingów prasowych dla mediów - według potrzeb.
•
Informacji przesyłanych pocztą tradycyjną - cenniki, taryfy, informacje o produktach i
usługach.
Wszystkie działania w zakresie zaangażowania stron zainteresowanych podejmowane przez
przedsiębiorstwo zostały ocenione przez Ramboll Environ jako znacznie wykraczające poza polskie
standardy. Wszystkie strony zainteresowane uczestniczące w procesie rozwoju zostały odpowiednio
zaangażowane i są odpowiednio informowane.
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PRZEGLĄD
KLIENTÓW,
WDROŻONEGO
SYSTEMU
ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM I BEZPIECZEŃSTWEM
ORAZ PRAKTYK I OCENY MOŻLIWOŚCI W ZAKRESIE
REALIZACJI
PROJEKTU
ZGODNIE
Z
WYMOGAMI
OPERACYJNYMI EBOR
Działalność MPEC jest prowadzona w oparciu o zintegrowany system zarządzania zgodny z
normami ISO 9001, ISO 14001 i PN-N 18001. System jest certyfikowany przez IQNet i PCBC.
Ponadto MPEC wdrożył Politykę ds. zintegrowanego systemu zarządzania (działającą od 2008 r.),
obejmującą elementy polityki środowiskowej i społecznej. Podręcznik zintegrowanego systemu
zarządzania reguluje następujące aspekty (i przywołuje odpowiednie procedury i instrukcje):
• Identyfikację wymogów prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz oceny zgodności;
• Planowanie, realizację i ocenę szkoleń w zakresie ochrony środowiska;
• Ocenę i kwalifikację aspektów ochrony środowiska w MPEC
• Audyt środowiskowy;
• Monitorowanie i rejestrowanie odpadów;
• Monitorowanie kluczowych cech istotnych oddziaływań na środowisko;
• Wykaz kluczowych oddziaływań na środowisko;
• Rejestr oddziaływań na środowisko;
• Identyfikację i ocenę kluczowych oddziaływań na środowisko;
• Identyfikację wymogów prawnych w zakresie BHP oraz oceny zgodności;
• Planowanie, realizację i ocenę szkoleń w zakresie BHP;
• Identyfikację ryzyk i ocenę ryzyka dla zdrowia;
• Badania wypadków i identyfikację zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych;
• Monitorowanie BHP;
• Prace szczególnie niebezpieczne.
MPEC, poprzez SPV, opracuje pakiet Planów Zarządzania środowiskiem i społeczeństwem,
stanowiących część Systemu zarządzania środowiskiem i społeczeństwem przedsiębiorstwa. Plany
zarządzania opisują, w jaki sposób MPEC, poprzez SPV oraz Operatora, zapewni zarządzanie
ryzykami dla środowiska i społeczeństwa oraz sposób realizacji zidentyfikowanych zadań z zakresu
zarządzania przez pracowników i wykonawców. Wskażą one osoby odpowiedzialne za każde
zadanie, termin ich realizacji oraz sposób ich monitorowania i oceny.
Zarządzanie oddziaływaniami środowiskowymi i społecznymi będzie
opracowanie następujących Planów zarządzania
• Ram systemu zarządzania środowiskiem i społeczeństwem
• Planu zarządzania jakością powietrza
• Planu zarządzania hałasem i wibracjami
• Planu zdrowia i bezpieczeństwa społecznego
• Planu zarządzania wykonawcami
• Planu reagowania kryzysowego
• Planu zarządzania materiałami niebezpiecznymi
• Planu zarządzania łańcuchami dostaw
• Planu gospodarki odpadami
• Planu gospodarki ściekami
• Planu bezpieczeństwa dróg i ruchu drogowego
• Planu zarządzania zasobami ludzkimi
• Mechanizmu udzielania odpowiedzi na skargi pracownicze
• Planu zarządzania bezpieczeństwem
• Planu BHP
• Zaktualizowanego Planu zaangażowania stron zainteresowanych
• Mechanizmu udzielania odpowiedzi na skargi zewnętrzne

realizowane

poprzez
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Planu Zarządzania Pracą,
Planu zarządzania działaniami niestandardowymi

Zgodnie z wymogami krajowej OOŚ, Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz niniejszego
Uzupełniającego raportu środowiskowego i społecznego, MPEC, poprzez SP, opracuje i wdroży
szczegółowe środki monitorowania zapewniające sprawność środków i realizację zadań z zakresu
zarządzania środowiskiem i społeczeństwem, a także zgodność z wymogami regulacyjnymi i innymi
zobowiązaniami. Szczegółowe środki monitorowania zostaną wymienione w każdym Planie
zarządzania środowiskiem i społeczeństwem i będą zawierać opis monitorowanych parametrów,
sposobu monitorowania, częstości i wskazywać osobę odpowiedzialną za monitoring.
MPEC poprzez spółkę specjalnego przeznaczenia (SPV) opracuje także pakiet kluczowych
wskaźników skuteczności, które będą wykorzystywane do pomiarów sukcesu zarządzania
środowiskiem i społeczeństwem.
MPEC, poprzez SPV, będzie stale monitorować ryzyka środowiskowe i społeczne we wszystkich
fazach Projektu, w tym podczas likwidacji, oraz po zakończeniu Projektu.
W ramach oceny Projektu, przedsiębiorstwo i Projekt zostały ocenione na zgodność z wymogami
operacyjnymi EBOR (WO). Wyniki oceny podsumowano w tabeli poniżej. Termin SPV odnosi się do
spółki specjalnego przeznaczenia utworzonej przez MPEC i Partnera Prywatnego, która opracuje
projekt, a następnie będzie operatorem EC.

Wymóg
operacyjny
WO
1:
Ocena
środowiskowa
i
społeczna

Stan
Przedsiębiorstwo i Projekt oceniono
jako zgodne z ww. wymogiem. W
szczególności, ocenę środowiskową i
społeczną
Projektu
oceniono
w
sposób strukturalny, a wszystkie
kwestie środowiskowe i społeczne
zostały odpowiednio zidentyfikowane
i przeanalizowane. Ponadto, działania
Przedsiębiorstwa są regulowane przez
zintegrowany system zarządzania,
oparty o politykę zintegrowanego
zarządzania odnoszącą się również do
kwestii
środowiskowych
i
społecznych.
Ww.
procedury
zintegrowanego systemu zarządzania
stanowi
program
zarządzania
środowiskiem
i
społeczeństwem.
Ponadto, przedsiębiorstwo posiada
strukturę organizacyjną, w której role
i odpowiedzialności środowiskowe i
społeczne
zostały
przydzielone
dedykowanym
jednostkom
organizacyjnym.

Działania
niezbędne
do
zapewnienia pełnej zgodności
Zgodnie z założeniami ESAP, SPV
opracuje certyfikowany system
zarządzania
środowiskiem
i
społeczeństwem. System powinien
być zgodny z Zintegrowanym
systemem
zarządzania
MPEC.
Ponadto ESP ustanowi, utrzyma i
wzmocni,
w
razie
potrzeby,
strukturę
organizacyjną
definiującą rolę, odpowiedzialności
i uprawnienia do wdrażania SZŚS
w celu zapewnienia zgodności z
mającymi zastosowanie krajowymi
wymogami regulacyjnymi oraz
WO.
Zostaną
wyznaczeni
odpowiedni pracownicy, w tym
przedstawiciel
zarządu,
z
określonymi odpowiedzialnościami
oraz uprawnieniami do utrzymania
i wdrażania SZŚS. SPV zapewni
odpowiednie
zasoby,
w
tym
finansowanie, w celu zapewnienia
odpowiedniego
utrzymania
i
usprawnień systemu.
Ponadto, SPV opracuje i wdroży
Plan
zarządzania
łańcuchem
dostaw w celu monitorowania
efektywności
środowiskowej
i
społecznej
dostawców
paliwa
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alternatywnego
oraz
kwestii
związanych
z
transportem
odpadów i paliwa.
W celu pełnego spełnienia WO 1,
SPV opracuje również procedury
monitorowania
Projektu
i
sporządzi raport z efektywności
środowiskowej i społecznej dla
kredytodawców.
WO 2: Praca
warunki pracy

i

WO 3: Efektywne
wykorzystywanie
zasobów,
zapobieganie
zanieczyszczeniom
i ich eliminacja

Przedsiębiorstwo i Projekt zachowują
zgodność z mającymi zastosowanie
przepisami krajowymi w zakresie
prawa
pracy,
zabezpieczeń
społecznych i BHP w miejscu pracy
oraz podstawowymi zasadami i
standardami w tym zakresie. Relacje
HR w MPEC są regulowane układem
zbiorowym,
a
także
pakietem
socjalnym podpisanym przez zarząd i
pracowników. Pakiet obowiązuje do
dnia 31 grudnia, 2022 r. Zasady
komunikacji wewnętrznej zostały
zdefiniowane
w
dedykowanej
procedurze zintegrowanego systemu
zarządzania.

W celu zachowania zgodności z
ww. WO, SPV będzie przestrzegać
wszystkich krajowych przepisów
dotyczących kwestii socjalnych,
bezpieczeństwa oraz BHP, a także
podstawowych
zasad
i
standardów, jakie są określone w
PDŚS.
System
zarządzania
środowiskiem i społeczeństwem
wdrożony
w
SPV
będzie
uwzględniał procedury właściwego
monitorowania
i
zarządzania
sprawami pracowniczymi i BHP.

Przedsiębiorstwo działa zgodnie z
mającymi zastosowanie przepisami i
regulacjami w zakresie ochrony
środowiska, a SPV postępuje tak
samo.
Efektywne wykorzystanie zasobów
projektowych
oraz
zapobieganie
zanieczyszczeniom i ich eliminacja
zostały szeroko omówione w studiach
wykonalności (patrz sekcja 3) oraz
raport
OOŚ,
a
wszystkie
zidentyfikowane
ryzyka
dla
środowiska
zostały
odpowiednio
uwzględnione. Projekt będzie spełniać
postanowienia dyrektywy IED, a
działania
projektowe
będą
regulowane
pozwoleniem
zintegrowanym.
EC
będzie
wykorzystywać wyłącznie wodę z sieci

W
celu
odpowiedniego
uwzględnienia
potrzeby
zapewnienia
efektywnego
wykorzystania
zasobów
oraz
zapobiegania
i
eliminacji
zanieczyszczeń, SPV musi złożyć
wniosek
o
pozwolenie
zintegrowane.
Działalność
EC
będzie zgodna ze wszystkimi
przepisami pozwolenia, w tym
odnoszącymi się do monitorowania
oddziaływań na środowisko oraz
wykorzystania energii i zasobów.

W okresie budowy wykonawca
będzie zobowiązany do ścisłego
przestrzegania wszystkich zasad
BHP, w tym
związanych z
zapewnieniem
odpowiednich
środków ochrony indywidualnej,
szkoleń i badań lekarskich dla
pracowników,
a
nadzór
nad
wypełnianiem tych obowiązków
będzie realizowany zgodnie z
postanowieniami
Planów
zarządzania
wymienionych
powyżej.

Jak założono w PDŚS, projekt
zakładu
uwzględni
wszystkie
przepisy IED i BREF dla spalania
odpadów, w tym zaawansowany
system kontroli i system ciągłego
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WO
4:
Bezpieczeństwo i
higiena pracy

miejskiej, a wytwarzane odpady będą
przetwarzane
zgodnie
z
dobrą
praktyką
i
przekazywane
do
ponownego
wykorzystania
lub
utylizacji
przez
uprawnione
przedsiębiorstwa.
MPEC
odpowiednio
uwzględnia
potrzebę identyfikacji potencjalnych
wypadków, urazów lub chorób w
drodze
stosownych
procedur
zintegrowanego
systemu
zarządzania.
System
uwzględnia
również
potrzebę
odpowiedniego
przepływu informacji i szkoleń.
Wszystkie
wypadki
i
zdarzenia
potencjalnie wypadkowe są badane,
rejestrowane i analizowane w celu
zmniejszenia
ryzyka
wystąpienia
podobnych zdarzeń w przyszłości.
Kwestie bezpieczeństwa i higieny
pracy (BHP) w przedsiębiorstwie są
regulowane przez Wydział BHP i
Szkoleń
Zawodowych.
Zakres
obowiązków
Wydziału
obejmuje
wszystkie
kwestie
związane
z
bezpieczeństwem pracy, szkoleniami,
badaniami
medycznymi,
prowadzeniem rejestrów BHP oraz
innych kwestii BHP. Wydział i całe
przedsiębiorstwo
standardowo
przestrzegają krajowych przepisów
BHP
i
odpowiednich
procedur
zintegrowanego
systemu
zarządzania.
Przedsiębiorstwo prowadzi
wypadków w miejscu pracy.

rejestr

Pracownicy otrzymują odpowiednie
środki ochrony indywidualnej (PPE),
gdy jest to wymagane, i są zachęcani
do stosowania i kontrolowani w
zakresie stosowania tych środków w
razie konieczności.
Część technologiczna zakładu jest
odpowiednio
chroniona
przed
nieupoważnionym dostępem. Żadne
inne
potencjalnie
negatywne
oddziaływanie na społeczeństwo nie
jest związane z funkcjonowaniem
zakładu.
Gotowość na wypadek zagrożenia
regulują
określone
procedury
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monitorowania
zapewnienia
przyjaznego
funkcjonowania
eksploatacji.

emisji w celu
bezpiecznego
i
dla
środowiska
zakładu na etapie

Zgodnie z założeniami PDŚS, w
celu spełnienia wymogów WO 4,
SPV przyjmie podobne procedury,
co MPEC. Będą to elementy
systemu
zarządzania
środowiskiem i społeczeństwem.
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WO
5:
Zakup
gruntów,
przymusowe
przesiedlenia
i
migracje
ekonomiczne

WO
6:
Zrównoważone
zarządzanie
żywymi zasobami
naturalnymi
i
korzystanie z nich

WO 7: Ludność
rdzenna
WO 8: Dziedzictwo
kulturowe

WO 9: Pośrednicy
finansowi
WO
10:
Ujawnianie
informacji
oraz
zaangażowanie
stron
zainteresowanych

zintegrowanego systemu zarządzania
MPEC. Są to między innymi procedury
identyfikacji
ryzyk
i
wypadków
środowiskowych
oraz
sytuacji
potencjalnie wypadkowych.
Grunt przeznaczony pod budowę EC
jest
nieużytkiem
obecnie
niewykorzystywanym do żadnych
celów
komercyjnych.
Realizacja
projektu
nie
będzie
wymagać
przesiedleń
i
nie
spowoduje
powstania
ryzyka
migracji
ekonomicznej.
Ponadto,
projekt
przyniesie miastu korzyści.
Projekt zostanie zrealizowany na
nieużytku
o
niskiej
wartości
przyrodniczej. Wyjściowe warunki
przyrodnicze zostały określone w
raporcie OOŚ. Ponadto, raport OOŚ
ocenił oddziaływanie na środowisko
naturalne spowodowane emisjami do
powietrza, produkcją odpadów i
ścieków oraz zużyciem wody i nie
zidentyfikował
żadnych
istotnych
negatywnych oddziaływań.
To wymaganie operacyjne nie ma
zastosowania do Projektu.
Jak wskazano w Raporcie OOŚ,
Projekt zostanie zrealizowany na
nieużytku, tak więc nie przewiduje się
oddziaływania na zabytki. Jednakże,
w październiku 2016 r., MPEC wniósł
do Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków
o
pozwolenie
na
prowadzenie badań archeologicznych
na miejscu realizacji. Podczas badań
prowadzonych w listopadzie 2016 r.
zidentyfikowano
dwa
stanowiska
archeologiczne. W oparciu o ww.
odkrycia, Wojewódzki Konserwator
Zabytków wydał decyzję nr 471/16 z
dnia 29 grudnia 2016 r. nakazującą
przeprowadzenie
prac
archeologicznych przed rozpoczęciem
budowy na działce nr 6/16.
To wymaganie operacyjne nie ma
zastosowania do Projektu.
Projekt został opracowany z pełnym
uwzględnieniem
potrzeby
intensywnego zaangażowania stron
zainteresowanych (patrz sekcja 7).
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Zgodnie z Raportem z analizy
braków, w celu potwierdzenia
ustaleń oceny bioróżnorodności,
Wykonawca,
w
oparciu
o
postanowienia
PDŚS,
będzie
zobowiązany do przeprowadzenia
inwentaryzacji
przyrodniczej
miejscu przed rozpoczęciem prac
budowlanych.

Zgodnie z założeniami PDŚS, jeżeli
prace archeologiczne prowadzone
przed rozpoczęciem budowy dały
efekt pozytywny, na obiekcie
należy
przeprowadzić
pełne
badanie
archeologiczne
przed
rozpoczęciem budowy.

Na potrzeby budowy, a następnie
etapu eksploatacji Projektu, SPV
przyjmie
i
wdroży
Plan
zaangażowania
stron
zainteresowanych.
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Ramboll Environ ocenia, że Przedsiębiorstwo i Projekt, poprzez SPV, będą w pełni zdolne do
spełnienia wymagań operacyjnych EBOR w zakresie Polityki środowiskowej i społecznej banku
(2014 r.). Ponadto, zarząd przedsiębiorstwa udowodnił zaangażowanie w prowadzenie działalności
zgodnie z normami krajowymi oraz dobrą międzynarodową praktyką przemysłową. SPV będzie w
stanie spełnić Wymagania Środowiskowe, jeżeli zostaną wdrożone działania wymienione powyżej,
a także Plan Działań Środowiskowych i Społecznych sporządzony dla Projektu.
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9.

SKUMULOWANE ODDZIAŁYWANIE PROJEKTU NA JAKOŚĆ
POWIETRZA

9.1

Jakość powietrza w Olsztynie
Jakość powietrza w mieście jest ogólnie zadowalająca, co przedstawia tabela poniżej5.
Klasa strefy dla ocenianej substancji
Substanja

Miasto Olsztyn

Strefa Warmińsko-Mazurska

2012/2013/2014/2015

2012/2013/2014/2015

Ocena na zgodność z kryteriami ochrony zdrowia
SO2

A/A/A/A

A/A/A/A

NO2

A/A/A/A

A/A/A/A

CO

A/A/A/A

A/A/A/A

C5H6 (benzen)

A/A/A/A

A/A/A/A

O3 (ozon)

A+D2/A+D2/A+D2/A+D2

A+D2/A+D2/A+D2/A+D2

PM10

A/A/C/A

C/A/C/C

PM2,5

A/A/A/A

A/A/A/A

Pb (w PM10)

A/A/A/A

A/A/A/A

Ni (w PM10)

A/A/A/A

A/A/A/A

Cd (w PM10)

A/A/A/A

A/A/AA

As (w PM10)

A/A/A/A

A/A/A/A

Benzo(a)piren w PM10

C/C/C/A

C/C/C/C

Ocena na zgodność z kryteriami ochrony roślin
SO2

-

A/A/A/A

NOx

-

A/A/A/A

O3

-

A+D2/A+D2/A+D2/A+D2

Klasa A – stężenie ocenionej substancji zanieczyszczającej nie przekroczyło dopuszczalnej wielkości
lub wielkości docelowej; klasa C - stężenie ocenionej substancji zanieczyszczającej w strefie
przekroczyło dopuszczalną wielkość (PM10) lub wielkość docelową (BaP); klasa D2 – stężenie ozonu
przekroczyło długoterminową wartość docelową do roku 2020
W oparciu o monitoring jakości powietrza na lata 2012–2015, w Olsztynie9:

•

Stężenia: SO2, NO2, CO, C6H6, O3, PM2,5 i Pb, Ni, Cd, As w pyle zawieszonym
PM10 nie przekroczył dopuszczalnej wielkości emisji lub wielkości docelowej;

•
•
•

Wystąpiły przekroczenia długoterminowej wielkości docelowej dla ozonu;

•

Przekroczenie stężenia PM10 zaobserwowano wyłącznie w roku 2014.

Stężenia metali ciężkich w PM10 są poniżej dolnych progów pomiarowych;
W latach 2012-2014, zaobserwowano wielkości docelowe benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym
PM10, ale w roku 2015 strefa Olsztyna nie została sklasyfikowana w klasie C;

Zgodnie z oceną przedstawioną w cytowanym źródle, przekroczenie wielkości długoterminowej dla
ozonu wynikało z natężenia ruchu na drodze nr 51 w okolicy ul. Puszkina, gdzie umieszczono
stację monitorowania, a PM10 i BaP w latach 2012-2015 z wzrostu emisji ze źródeł komunalnych
spowodowanego niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi (np. zimnem i inwersją
temperatury, tj. wzrostem temperatury wraz z wyżej) w okresie zimowym oraz spalaniem niskiej
jakości paliw w kotłach o niskiej wydajności w budynkach wolnostojących. Ponadto, różne analizy
i wyniki monitoringu wskazują potencjalne zagrożenie spowodowane wzrostem zanieczyszczeń

5

Źródło: Program ochrony środowiska dla miasta Olsztyna do 2020 r., Urząd Miasta Olsztyna, 2016 r.
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powietrza dla Olsztyna, głównie z powodu zwiększenia ruchu oraz nieodpowiedniej lokalizacji
obiektów przemysłowych, tj. na linii przeważającego kierunku wiatru 6.
Z powodu przekroczenia stężeń PM10 w mieście w roku 2014, w sierpniu 2016 r. Samorząd
Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął dokument strategiczny7 ukierunkowany na
rozwiązanie tego problemu. Przyjęte środki łagodzące mają na celu głównie redukcję niskiej emisji
PM z ruchu i systemów ogrzewania gospodarstw domowych. Nie zidentyfikowano żadnych działań
związanych z redukcją emisji z dużych instalacji spalania niezbędnych do poprawy jakości
powietrza w mieście.
Z powyższej analizy wynika, że Olsztyn nie posiada problemów z jakością powietrza związanych z
emisją z dużych instalacji spalania, ale posiada problemy związane z ruchem drogowym i
sezonowym ogrzewaniem z kotłów przydomowych. Ponadto, oczekuje się, że jakość powietrza
wzrośnie po zamknięciu EC Michelin planowanym na rok 2020.

9.2

Ocena skumulowanego oddziaływania na jakość powietrza
Jak wspomniano w sekcji 2.1, miejska sieć ciepłownicza kierowana przez MPEC zaopatruje w ciepło
ok. 60% budynków publicznych, komercyjnych i prywatnych w Olsztynie. Pozostałe 40% jest
ogrzewane przez indywidualne lub niewielkie źródła ogrzewania, dostarczające ciepło do kilku lub
kilkunastu gospodarstw domowych.
Ocena emisji do powietrza ze źródeł indywidualnych wymagałaby szczegółowych informacji o
strukturze i rocznym zużyciu paliw, które nie są dostępne publicznie. Dlatego też przedstawiona
ocena uwzględnia wyłącznie duże źródła ogrzewania, tj. EC Kortowo i Michelin.
Ramboll Environ nie uzyskał żadnych szczegółowych danych dotyczących emisji z EC Michelin z
ostatnich lat. Ostatnie dane z roku 20108 wskazują na następujące emisje roczne podstawowych
substancji zanieczyszczających z tej EC:
• SO2: 654 ton/rocznie;
• NOx: 475 ton rocznie;
• PM: 83 ton/rocznie;
Należy zauważyć, że działanie EC Michelin ma na celu przede wszystkim pokrycie zapotrzebowania
elektrociepłowni na energię elektryczną, ciepło i parę, a jedynie niewielka część emisji może być
uznawana za związaną z produkcją na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej. Zastosowanie
średnich współczynników emisji obliczonych dla EC Kortowo wydaje się być bardziej wiarygodne9.
Średnie współczynniki emisji obliczone na lata 2009-2014 przedstawiają się następująco:
• SO2: 0,315 kg/GJ;
• NOx: 0,122 kg/GJ;
• PM: 0,048 kg/GJ;
Biorąc pod uwagę, że średnia produkcja ciepła dla miejskiej sieci ciepłowniczej na lata 2005-201010
wynosi 1135997,5 GJ/r, obliczone w przybliżeniu roczne wielkości emisji z EC Michelin
wytworzonych w celu pokrycia zapotrzebowania miasta na ciepło wynoszą:
• SO2: 358 ton/rocznie;
• NOx: 139 ton/rocznie;
• PM: 55 ton/rocznie;

6

Źródło: Raport o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w 2015 r., WIOŚ Olsztyn, 2015 r.

7

Program Ochrony Powietrza dla strefy Miasto Olsztyn ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10

8

Prognoza oddziaływania na środowisko „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Olsztyna,

Energoexport, 2011 r.
9

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna, Consus Carbon Engineering

i KAPE, 2015 r.
10

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna, Energoeport, 2011
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roku 2015 EC Kortowo wyemitowała następujące ilości substancji zanieczyszczających:
SO2: 359 ton;
NOx: 110 ton;
PM: 31 ton/rocznie;

Całkowita szacowana wielkość emisji dla obu EC została przedstawiona na wykresie poniżej:
EMISJA [T/R]
800

700

600
358
500

400

EC
Michelin

300

200

EC
Kortowo
359

139

100
110

55

NOx

PM

31

0
SO2

OSZACOWANIE BIEŻĄCEJ WIELKOŚCI EMISJI Z EC KORTOWO I MICHELIN

W celu oszacowania skutków realizacji Projektu na emisje do powietrza założyliśmy, że po
zamknięciu EC Michelin ciepło do miejskiej sieci ciepłowniczej będzie dostarczane główne z nowego
zakładu, wspieranego w pewnym zakresie przez EC Kortowo.
Na podstawie raportu OOŚ, roczne wielkości emisji podstawowych substancji zanieczyszczających
pochodzących z nowej EC będą wynosić w przybliżeniu:
Substancja
zanieczyszczająca

Kocioł rusztowy
[ton/rocznie]

Kotły szczytowe
[t/r]

SO2
NOx

44
175

106
66

150
241

7

16

PM
9
* średnia dla spalania ropy i gazu

*

Razem
[t/r]

Nowa EC pokryje zapotrzebowanie na ciepło w ilości ok. 1432780 GJ rocznie, przy czym roczne
zapotrzebowanie na ciepło w mieście wynosi 2066000 GJ, tak więc 633220 GJ/a zostanie pokryte
przez EC Kortowo. Produkcja energii na tym poziomie będzie wiązać się z następującymi emisjami:
• SO2: 199 ton;
• NOx: 77 ton;
• PM: 30 ton/rocznie;
Całkowita wielkość emisji po zakończeniu Projektu będzie wynosić zatem:
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EMISJA [T/R]
400
350
300

150
250
200

241

Nowa EC
EC Kortowo

150

199

100
50

77

16
30

NOx

PM

0
SO2

SZACOWANE WIELKOŚCI EMISJI PO ZREALIZOWANIU PROJEKTU

Podsumowując, realizacja Projektu będzie wiązać się ze zmniejszeniem całkowitych emisji do
powietrza dla SO2 i PM oraz wzrostem emisji NO2, co przedstawiono na Rys. poniżej. Jednakże, w
celu zapewnienia zgodności z normami emisji po roku 2020, EC Kortowo zainstaluje instalacje
redukujące NOx we wszystkich kotłach, co przyniesie efekt w postaci dalszej redukcji NOx nieujętej
w niniejszych szacunkach.
EMISJA [T/R]
800

717
700

600

500

400

349

300

Przewidywa
na

318

Obecna

249

200

86

100

46

0
SO2

NOx

PM

WIELKOŚCI PRZEWIDYWANIE W PORÓWNANIU DO BIEŻĄCEJ OCENY EMISJI

9.3

Ocena emisji CO2
Emisja dwutlenku węgla z planowanego zakładu została przedstawiona w raporcie z oceny
oddziaływania na środowisko3, jednakże bez szczegółowych wyliczeń. Raport uzupełniający
przedstawia dodatkową ocenę w tej kwestii.
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W oparciu o raport OOŚ, nowy zakład będzie spalać RDF w ilości odpowiadającej 1350,7 TJ/r
energii. Z danych dostępnych publicznie wynika, że odpady komunalne składają się z frakcji
biogenicznej i kopalnej, których zawartość w paliwie może się różnić. Według źródeł dostępnych
publicznie11, standardowy udział frakcji biogenicznej waha się od 33 do 50%, tj. średnio 44%.
Zawartość frakcji biogenicznej ma znaczenie, ponieważ jej spalanie jest uznawane za obojętne z
perspektywy emisji CO2, podobnie jak i z powodu tych samych przyczyn, co przy spalaniu biomasy.
Zgodnie z ostatnimi współczynnikami emisji opublikowanymi przez KOBIZE 12, spalanie frakcji
biogenicznej równoważnej 1 TJ odpowiada emisji 100 ton CO2, a spalanie frakcji kopalnej
równoważnej 1 TJ odpowiada emisji 91,7 tonom CO2.
Oprócz RDF, nowy zakład będzie również wykorzystywać kotły szczytowe opalane zarówno olejem
opałowym lub gazem ziemnym. Na potrzeby niniejszej oceny założono, że oba rodzaje paliwa będą
stosowane w równym stopniu i wytworzą ok. 82080 GJ ciepła. Współczynniki emisji CO2
opublikowane przez KOBIZE wynoszą odpowiednio 77,4 i 56,1 kg/GJ dla oleju i gazu.
W oparciu o dane dotyczące produkcji energii przedstawione w poprzedniej sekcji, można
oszacować bieżącą emisję dla EC Michelin i Kortowo oraz przewidywaną emisję z nowej EC i EC
Kortowo. Wyniki oszacowania przedstawiono poniżej.
EMISJA CO2 [TYS. TON/ROCZNIE]
250

200

59
150

23
100

biogeniczne
RDF
Olej grzewczy
Gaz ziemny

195

69

kopalne RDF
Węgiel

50

60
0
Bieżąca

Przewidywana
OBECNE I PRZEWIDYWANE SZACUNKI EMISJI CO2

Prosimy pamiętać, że całkowita redukcja emisji CO2 wynosi 2 tys. ton rocznie (195 w porównaniu
do 193 tys. ton), przy czym 59 tys. ton pochodzących ze spalania biogenicznych RDF jest uznawane
za obojętne dla środowiska, tak więc rzeczywista redukcja emisji CO2 wynosi 61 tys. ton rocznie,
co odpowiada redukcji o 31%.

11

Przykładowo Paliwo odpadowe, bieżąca praktyka i perspektywy (Refuse Derived Fuel, current practice and perspectives) (B4-

3040/2000/306517/MAR/E3). Komisja Europejska, 2003 r.

