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1.1.Rodzaj prowadzonej działalności
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1.2.Rodzaj instalacji.
Urządzenia techniczne Wchodzące w skład instalacji do spalania paliw wraz z urządzeniami

w okresie do dnia 31 gi'udnia 2015 r.
Instalacja

kotłów

parowych

rusztowych

(emitoD'K7,K8,Kg,K10/11)
(nm torK]2/13)

odno-rusztowych

'

WR-25

wraz
wraz

'''" 'z
wraz

Z

z

ur

J---=.-.:

u-''łu':.';---:'HH
urządzeniami

u, skład kotłowni wodną wchodzą 2 kotły wodne o łącznej mocy u, paliwie 7] ,2 MWt.

l

pomocniczymi,
pomocniczymi

w okresie od dnia l stycznia 2016 r
Instalacja

kotłów

parowych

rusztowych

wraz z

urządzeniami pomocniczymi,

(emitoiy K7, K9, K] 0/11)

Instalacja kotłów wodno-rusztowycl]WR-25

wraz z urządzeniami pomocmczymt,

(emitor K12/13)

n, skład kotłowni parowey wchodzą 4 kotły parowe. Są to kota' rusztowe, opromieniowane,
posiadające ekranowane paleniska. W kotłach zabudowano podgrzewaczewody, które służą
do podgrzania wody znajdującą się w obiegu ciepłownicz)rm przy wykorzystaniu ciepła spalin
kotłów.Moc kotłów w paliwie:K7: 28,0MWt, K9: 36,2MWt, K10: 36,4MWt, KI 1: 51,1MWt,
- w składkotłowni wodną wchodzą2 kotły wodne o łączną mocy w paliwie 71,2 MWt.
Powyższe urządzenia składają się na instalacje wymagające pozwolenia zintegtowanego, należące

do kategorii instalacji w przemyśleenergetycznymdo spalania paliw o mocy nominalną ponad
50 MWt, wymienioną w rozporządzeniuMinistra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie
rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów
przyrodniczych albo środowiskajako całości(Dz. U. z 2014 r. poz. 1169).

Wsą'utkie kotły, zarównoparowejak i wodneopalanesą węglem kamiennym.
Pozostałe instalaclje znajdujące się na terenie zakładu nie będące przedmiotem ninidszą decyzl i

agregatprądotwórczyo mocy200kW
Instalacja nie jest przedmiotemmniejszą decy4i. Zgodnie z rozporządzeniemMinistra Srodowiska
z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacjawymaga zgłoszenia
(Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 880), zgłoszeniaz uwagi na wprowadzaniegazów lub pyłów
- instalacja awaryjnego źródła prądu

nie wymaga instalacja, z którą emila nie wymaga pozwolenia lii. instalactjaenergetyczna opalana
oląem o nominalną mocy cieplej do l MW.
żródła emigi zanieczyszczeń powietrza ]la terenie zakładu (będące przedmiotem pozwolenia) :

kocioł parowy OR nr K7 -- emitor K7
kocioł parowy OR nr K8 -- emitor K8
kocioł parowy OR nr K9 emitor K9
2 kota' parowe OR nr KI 0 i KI l podłączone do emitora K10/1 1
2 kota' wodneWR nr K12 i K13 podłączonedo emitoraK12/13
Zanieczyszczeniaemitowane z instalacji spalania paliw to dwutlenek siarki, tlenek węgla, dwutlenek
azotu i pył.
Zródłami emiqi niezorganizowaną pyłu na terenie EC Pruszków' są:
miejsce magazynowania węgla
drogi dojazdowe
H

osadniki i pole odkładcze żużla

Elektrociepłownia nie prowadzi pomiarów' opadu pyłu.

1.3. Sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środon'cska jako całości
]

Metody zapobiegania lub ograniczania ilości wytu'arzanych odpadów
podwyższenie sprawności wytwarzania energii,
spalanie lepszego gatunkowi

węgla,

selekcja odpadów w miejscu ich wytwarzania,
magazynowanie odpadów z zachowaniem dopuszczalnych czasów magazynowania,

prowadzenie ewidencji odpadów, umożliwiającą ich ilościowo i .jakościowa kontrolę, również
wynikającą

z obrotu odpadami,

przekaWwanie odpadów' podmiotom posiadającylB stosowne zezwolenia w zakresie
gospodarowania odpadami, chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania zezwolenia,

0

przekaz'wanie do składowania tych odpadów, dla których nie znajdują uzasadnienia imie
możliwości ich zagospodarowania.

Stosowanie następujących metod i technik ochrony powietrza

Na terenieEC Pruszkówgłównymźródłememigi do atmosferyjest instalacjado spalaniapaliw
w kotłach parowych i wodnych opalanych węglem. Nie ma możliwości zamiany paliwa
ze względów techniczniczno-organizacyjnych. Nie stosuje się również metod odsiarczania spalin poza

wykorzystaniem paliwa nisko-siarkowego, co zapewnia dotrzymanienorm emisŃnych dla wszystkich
kotłów. Ochronę atmosfery zapewnia stosowanie następujących metod i technik:
wykorzystanie dobrej jakości paliwa do procesu spalaniao zawartości popiołu max 8,4%

w przypadkukotłów parowych i 7,4% w przypadkukotłów wodnych oraz niskie
zawartości siarki (ś0,58%),

uśrednianiejakości paliwa -- kupowany węgiel jest mieszany bezpośrednio w kopalni,
wystęPUJe
dodatkowe mieszanie węgla na placachw trakcie formowanie hand,załadunku
węgla z placów,

obudowane podajniki węgla mające na celu przeciwdziałanie pyleniu,
ograniczenie wysokości rozładunku na hałdę odgómie -- samoregulac:ja,

zastosowanie cyklon(1)w (kota' 7 i 8) i multicyklonów (na pozostałych kotłach)
ogranicząjącychemisję pyłów,
redukctja NOx poprzez zastosowanie kotłów rusztowych, które zapewniają niską
temperaturęspalania,

zraszanieskładowiska paliwa mlekiem wapiennym w celu zabezpieczeniaprzed
samozapłonemi pyleniem,
zraszaniedróg wodą w celu zabezpieczenia przed pyleniem,
utrz)rmywanie odpadów paleniskowych w osadniku i na polu odkładczym żużla
w stanie wilgotnym w celu zabezpieczenia przed pyleniem.
Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem w EC Pruszków osiąganajest następującymi metodami:

l

metodami pierwotnymi redukcji y. poprzez ograniczenia ich powstawania:

- spalaniepaliw o niskie zawartości siarki i popiołu,
' zapewnienie niskie temperatury spalania, poprzez spalanie w kotłach rusztowych,
- obniżenie stężenia tlenu w streHle spalania poprzez zapewnienie szczelności kotłów',
metodami wtómymi polegającymi na ich usuwaniu ze spalin przed wprowadzeniem
do komina:
- eksploatacja urządzeń do odpylania spalin.

Metody ochrony polvietrzaw' odniesieniudo zanieczyszczeń
emitowanychz kotłów
energetycznych:

iVł
Aktualnie węglowe kotły energetyczne wyposażone są w cyklony (kota' K7 i K8)
oraz w multicyklony (pozostałekotły). Z pomiarów okresowychemisji wynika, że średni poziom
emiqi pyłu nie przekraczawartości dopuszczalną U. 400 mg/m..
Osiągany poziom emigi pyłu poniża 400 mg/m.s dla tego rodzaju istniejących kotłów rusztowych
opalanych węglem kamiennym, uzasadnia uznanie stosowanychtechnik na najlepszą dostępną
technikę.
Do dnia 31 grudnia 2015 r. dla kotłów K7 i K9 przewiduje się zabudowę odpylaczy, które pozwolą
na osiągnięcie emisji na poziomie

poniża

100 mg/m.',

emigi pyłu d[a tych kotłów od dnia ] stycznia 20] 6 r

J

który będzie obowiązującym

standardem

Dwutlenek azotu

ogran czenie emisji NC)x. zapewniających

niską temperaturę spalania następuje technologiczne

Z pomizlow okresoWch emiqi wynika, że średni poziom emisji NO2 nie przekraczawartości

El:lu=u:"Lml"Lmu=wuu€:::.:::.::==,!''a=:
Dwutlenek siarki
Kotły nie posiadają urządzeń redukujących emigę SOŻ.
900
mg/m.
Z pl)nltarów
okresowych emigi Wynika, że średni poziom emisji SOż nie przekracza wartości
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1.4. Sposobyzapewnienia efektywnego Wykorzystania energii.
Metody zapewnieniaefektywnej gospodarki energetycznej:
Elektrod epłowmaaPruszków prowadzi następujące działania w celu Zwiększenia efektywności

Włączania

naturalnekuszeniepaliwa w bunkrach przykotłowych

Warunki

lub

wyłączania

BF::.,J::
.=::=

Wprou'adzania do środowiska Substancji i energii oraz Wytwarzania

z Wytwrzza:e iniinagazynow'anie odpadów oraz określenie sposobu postępowania

1.1

Wykaz rodzajów i ilości odpadów dopuszczonychdo wytwarzania w' instalacji do spalania

paliw, z uwzględnieniem
n'arunkón' ich zagospodarowania,
w tym magazynowania,
określa
poniższa tabela:
Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

IloŚĆ

Podstawowy skład chemiczny

Miejsce i sposób
magazynowania

i }vłaściwości

oraz sposób dalszego

Odpad z procesu spalania węgla
w kotłach, granulaqja 0.25-1 1 mml

Magazynowanie w osadniku
żużla oraz na wydzielonei
części placu węglowego;
przekazywanie uprawnionym
odbiorcom do odzysku

[Mg/roku

zagospodarowania
Zużle, popiob'

Podstaw,o\w,skład:

paleniskowe
i pyły

mulit (3AlźOsx2SiOż), kwarc
(SiO2),anhydryt (CaSOż),
magnezyt (Fe304), anortyt
(CaOxAl203x2SiOŻ);
Właściwośęj: odpad niepalny,
nie posiadający właściwości
wybuchowych i utleniąjących,
nietoksyczH'

z kotłów

1001 01

(z wyłączeniem

6500

pyłów z kotłów
wymienionych

w l0 01 04)

Ped !ą :g !

1501 10+

!śł

:

Opakowania

opakowaniaz blachy, tworzyw'

zawierać ące

sztucznych i szkła z resztkami

pozostałości
substancji
niebezpiecznych

niebezpiecznych stosowanycł] w

Magazyn odpadów
oląowych

-- luzem

substancjii środków

0,15

lub nimi

procesach produkcyjnych
(chemikalia)

Właściwości

zanieczyszczone

H2, H4, H5, H6, H7, H8, HIO

16 05 06+

Chemikalia

H14
Podsta\yow], skład

Odpady magazynowane

laboratory.jne

przeterminowane odczynniki

selektywnie, u, szczelnych

laboratorŃne stosowane do analiz:

wód, ścieków, oldów i paliw oraz
pozostałościpróbek analitycznych;
Właściwości

i oznakowanych
pojemnikach; miejsce
przechowywania:
dygestorium chemiczne

H2, H4, H5, H6, H7. H8. HIO.

i zamykana szaCH

i anałiWczne
(np. odczynniki
chemiczne)
zawierające
substancje
niebezpieczne,
w tym mieszaniny
chemikaliów
laboratoi)l.nnych
i analitycznych

0,1

H14

laboratorium (opakowania

handlowe i kanistrl,

ze zlewkami chemikaliów)
przekazywanie uprawnionym
odbiorcom do odzysku

lub unieszkodiiwienia
Uwaga: Oznaczenia właściwości (symbole H) zgodnie z ustawą o odpadach

1.2. Sposoby gospodarowania wytu'arzanymi odpadami

W zakresie gospodarki wytwarzanymi odpadami prowadzący instalację zobowiązanyjest spehliać
następujące warunki

prowadzić działania mające na celu zapobieganie powstawaniu odpadów;
mieszać odpadów niebezpiecznych różnych rodz4ów oraz odpadów niebezpiecznych

z odpadami innymi niż niebezpieczne,
dostarczać odpady z miąsc powstawania do midsca magazynowania i przetwarzania
w pojemnikach zapewniających bezpieczeństwo ludzi i środowiska;
zapewnić zagospodarowaniewytwarzanych odpadów zgodnie z hierarchią określoną
w ustawie o odpadach;
przekaz)m'aćodpady wyłącznie uprawnionym podmiotom;
prowadzić ilościowo i jakościowa ewidencję wvtwarzanych odpadów z zastosowaniem
karty ewidencji odpadów oraz karty przekazania odpadów;
zapewnić bezpieczne dla środowiska li zdrowia ludzi
ludzi magazynowanle
magazynowanie odpadów:
z zachowaniem następujących zasad:
odpady mogą być magazynowanewyłącznie na terenie, do l(tórego prowadzący
instalację posiada tytuł prawny,

5

miejsca magazynowania odpadów, winny być oznakowane
dostępem osób postronnych i zwierząt,

i chemiczneodpadównia odpadów powinien

zabezpieczone przed

uwzględniać właściwości fizyczne

n ebezpiecznychort odpadów niebezpiecznych zgodnie z ustawą o przewozie towarów
1.3

negatywnzapodd:ama powstaną'odu sko:dów lub ograniczania ilości odpadów' i ich
zamawianie surowców i materiałów w opakowaniach zwrotnych, wielokrotnego użytku,

nstal ; i

Luiualyuznycnprzeglądów i remontów urządzeń wchodzących w skład

stosowanie w procesie ted nolog cznomasurowców i materiałów oraz urządzeń wysokie
przekazywanie wytworzonych odpadów wyłącznie uprawą'nionymodbiorcom,

preferowanieodbiorców zapewniającychodzysk wytworzonych odpadów.
2.

Wprowadzanie gazów, i pyłów do powietrza:

:lH%iialH:#b
H:j
Tabela la

il$dilln..=n!,«r:m
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, rodzajów substancji
zada substancji
do

Żródło powstawania/m ejsce

!!=n!!!Ł.ęU@!ą

wprowadzania substancji do

owietrza

Dla kotła OR-24 (K7)
i emitora K7

Dla kotła OR-24 (K8)
] emitora K8

Dla kotła OR-30 (K9)
i emitora K9

Dla kotłaOR-30(K10)
i kotła OR-41 (KI l)

l emitoraK] 0/11

Nr

27.2

27.2

1,34

K7

K8

1,34

oraz źródeł
powietrza
-Emisja

Emitowana

dopuszczalna

substancja

Dwutlenek siarki

930

Tlenki azotu
w przeliczeniu na
dwutlenek azotu

400

Tlenek węgla

380

Pył

400

Dwutlenek siarki

930

Tlenki azotu
u' przeliczeniu na

400

dwutlenek azotu

Tlenek węgla

380

Pył

400

Dwutlenek siarki

930

Tlenki azotu
50,0

J..,.

K9

1.8

w przeliczeniu na
dwutlenek azotu

Tlenek węgla

380

P),ł

400

Dwutlenek siarki

KIO/l l

2.38

T

930

Tlenki azotu
w przeliczeniu na
dwutlenek azotu

6

400

400

wprowadzania

substancji

!!Uu!!xwiii=

do

polvietrza

h Im

Emisja
dopuszczalna

Emitowana

d Im

substanc

Tlcnek węgla

380

Pył

400

Tabela2a Zestawienie wielkości dopuszczalnej emi-;: -----.:
do31grudnia2015r.
' ''" "'-J
""--'J- -u';znaj

obowiązu.je

Wielkość emisj

Emitowane substancja

Kody źródeł emisji

IMg/roku

Dwutlenek siarki

575,7

Kotły K7, K8, K9, K10, Kll, K12, K13

Tlenki azottl w przeliczeniu
247,6

na dwutlenek azotu

Kotły K7, K8, K9, K10, Kll, K12, K13

Kotły K7, K8, K9, K10, KI 1, K12. K13
Kotły K7, K8, K9, K10, K]], K12, K]3

iH:SE

Tabela lb

Żródło powstawania/n ejsce

!!!ęlry emitora

wpron'adzania substancji do
owietrza

rt;nh

rodzajów' substancji oraz źródeł
powietrza

zada substancji do

.Um

Nr

d Im

Emisja
dopuszczalna

Emiton,ana
substancja

mg/m

Dwutlenek siarki
Dla kotła OR-24 (K7)
i emitora K7

Dla kotła OR-30 (K9)
l emitora K9

930

Tlenki azotu

:',: l :.;. l «,

w przeliczeniu na
dwutlenek azotu

400

Tlenek węgla

380

Pył

] oo

Dwutlenek siarki

930

Tlenki azotu

50,0

1.8

K9

w przeliczeniu na

400

dwutlenek azotu
Tienek węgla

380

Pył

100

Dwutlenek siarki

Dla kotła OR-30 (K ] 0)
i kotła OR-4] (K] ])

i emitora K] 0/1]

50,0 l 2.38 l Ki0/i]

7

Tlenki azotu
w przeliczeniu na
dwutlenek azotu

T

930

400

Tlenek węgla

380

Pv]

400

Zródło powstawania/ miejsce

Parametw emitora

wprowadzania substancji do
wietrze

Emisja
dopuszczalna

Emitowane
substancja

mg/m

3

Dwutlenek siarki
Dla kotła WR-29 (K12)
i kotła WR-29 (K13)
i emitora K12/13

Tabela2b

K12/13

Zestawienie
od lstycznia

wielkości

2016 r.

dopuszczalnej
'

:Wielkość emisji

Emitowana substanqa

IMg/rok.

Du,utlenek siarki

Tlenki azotu
w przeliczeniu na
dwutlenek azotu

400

Tlenek węgla

380

emisji

rocznej

"

'

obowiązu.je

Kody źródeł emisj
Kotły K7, K9, K10, KI 1, K12, K13

Tlenki azotu w przeliczeniu
na dwutlenek azotu

248,6

Kotły K7, K9, K10, KI 1, K12, K13

Kotły K7, K9, K10,KI 1, K12: K13
Kotły K7, K9, K10, KI 1. K12, K13

3. Brak obowiązku dotrzymania dopuszczalnych norm hałasu w środowisku.

1.6.Przewidywane emisje związane z pon'anną awarią przemysłową.

$ł$ńHlnHĘ
Niemnią jednak WaZakładzie funkcjonują procedury i instrukclje, które mają na celu zapobieganie

o wystWieniu awarii.

ii SKutKowawarii oraz spełniają wymóg informowania odpowiednich służb

wyposażonlektrociepłowni zeliwzgl podana procesy technologiczne w nią zachodzącezostały

R E. :

m:;:H:] l:a=HI«='=.ą:!::

1.7.Zakres monitorou'ania emisji.
Monitorow'anie i ewidencjonon'anieemisji substancji do powietrza:

IIRPilE WI
Pomiary wykonywane są u, punktach pomiarowych usytuowallych na
za każdym z kotłów,

kanałach spalinovrych

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do w/w rozporządzeniapomiary okresowe prowadzi się dwa ra«/ v, roku
kalendarzowym, w okresie od stycznia do czerwca i od lipca do grudnia.
'--'
- ' ---'

8

do poznik nrz2 soaleslapaliw metodyki referencyjne wykonywania okresowych

)mtsUi

Metodyka referencyjna:

- dlaSOż
i NOźjest
absorpęla
promieniowa
IRlubinna
---'-'. . .
- dla COjest absorpcla promieniowa IR
dla pyłu ogółem jest metoda grawimetryczna.

a

ruud uplyczna,

$=1:==ń=p
:==z:'=:
um.t':;=h==;==;
j:==m::s
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1.8.Postępowanie po zakończeniu działalności.

:BIHI)gJ
Z ::US':=: U :.p=q=E:;=H$
ilH=z="=Ł=.::=,.1='
:"':::;:';'=:=,='
:u:.m=ż:.::w!
l zabezpizowa\

ilości ziemi swydo enuane] z wykopów,

ograniczyć ją

przemieszczanie

$$h$1y
haajB..::::=:,=:=
wycjeku.

1.9. Inne zobow'iązania.
Zobowiąząję prowadzącego instalację - spMkę PGNIG TERMIKA

SA do:

Hggył,?:==H:aH$:1=
Weryflkacli wniosku o wydanie pozwolenia przy istotną zmianie parametrów technicznych
lnsUlacji która może spowodować Zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko:

terminie
1.11. Termin u'ażności pozwolenia.
Pozwolenie wydaje się na czas nieoznaczony.
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1.12

Niniejsze pozwolenie może być cofnięte lub ograniczone bez odszkodowaniajeżeli
wniosek o mniejszą decyzjęzawiera dane niezgodneze stanem faktycznym lub
jeżeli prom'adzona działalność będzie wykonWĄ'ana z naruszeniem n'arunkón,

niniejszej decyzji, przepisów'ustawy Prawo ochrony środowiska lub ustawy
o odpadach.
1.13

Wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, n' tym środki
mające na celu zapobieganieemisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz
sposób ich systematycznego nadzorou'ania, o ile są konieczne, zostały określone
w punkcie 1.3.]. oraz 1.5.1.decyzji.

W lipcu 2014 r. przeprowadzono
analizęryzyka wystąpieniazaniecz}/szczenia
gleby,ziemi lub wód
gmntowych na terenie instalacji PGNIG TERMIKA
SA --' Elektrociepłou,nia Pruszków
w Pruszkowie. Stwierdzono w nią, że w Elektrociepłowni Pruszków przyjęto 'wsz)rstkie możliwe
środki uniemożliwiające wystąpienie zanieczyszczenia gleby i wód podziemnych Badania jakości
gruntu i wód podziemnych potwierdziły, że użytkowanie terenu w dob'chczasowy sposób
nie wpłynęło negatywnie na stan środowiska gruntowo-wodnego.

Stwierdzono, że pomimo stosowania w

zakładzie substancji stwarzayącychryzyko,

nie występuje możliwość zanieczyszczeniagleby, ziemi lub wód gruntowych.

Spełniony jest zatem tylko jeden z dwóch koniecznych warunków kwalińlkujących zakład
do sporządzenia raportu początkowego, wymienionych w art. 208 znowelizowanei ustawy Prawo
ochrony środowiska i w związku z lym raport początkowy dla przedmiotowegozakładu nie jest
wymagany.
Ponowną ocenę potrzeby przygotowania raportu początkowego należy przeprowadzić
w przypadku zmian w prowadzoną działalności, powodujących wprowadzenie nowej substancji
niebezpiecznej po. raz .pierwszy do procesu technologicznego. Analizie powinna zostać poddana
substancja, której ilość i właściwości mogą powodować skażenie gleby lub wód podziemnych.
1.14. Warunki

poboru wód.

l

700 ins/d.ód podziemnych na cele technologiczne w ilości maksymalnej 75 ms/h i średnio
2

Pobór wód podziemnych za pomocą Ujęcia,w skład którego wchodzą studnie czwartorzędowe:
studnia nr 4 o głębokości 26,5 m;
studnia nr 6a o głębokości 34 m,
studnia nr 1 1 o głębokości 37 m,
studnia nr 12 o głębokości 37 m,
studnia nr 13 o głębokości 38 m,
studnia nr 14 o głębokości 42 m,

studnianr 15o głębokości38 m,
3

studnia nr 16 o głębokości 37,6 m
p.rzekraczanie przy poborze wody

poniższ)rch

wartości

określających

możliwości

eksploatacyjne poszczególnych studni:

4

studnianr 4
studnianr 6a

25 ms/h:
60 ms/h.

studnia nr 1 1, 12 i 13

łącznie 60 ms/h

studnianr 14

40 nla/h.

studnia nr 15

9 m3/h.

studnianr 16

40 m3/h.

Prowadzenie
rqestru ilości pobieranejwody poprzez zapisy u,skazaćwodomierza] raz
w tygodniu
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Kontrolowaniejakości pobieraną wody 2 razy w roku w zakresie:mętność,barwa, odczyn,
przewodność elektryczna, sucha pozostałość, zawiesina ogólna, utlenialność, BZTs, ChZT,

chlorku, siarczany, fosfor ogólny, twardość ogólna, amoniak, żelazo, mangan, fluorki,
wielopierścieniowe

węglowodory aromatyczne (WWA) .

Prowadzenieokresowychpomiarów wydajności i poziomu zwierciadła wody eksploatowany
studni l raz na rok.

6

1.15. Rodzaj i ilość w'ykorzystywanych surowców,, materiałów', wody, paliĄ+'ai energii
l

59 537 Mg/rok (do 31 grudnia 2015 r.)
62 482 Mg/rok (od l stycznia2016 r:)

Węgiel kamienny

2. Woda podziemna

70 000m'

3. Chlorek sodu (Nach)

80 Mg

4. Ług sądowyNaOH(100%)

l Ma

5. Karbohydrazyd (eliminox)

0,8 Mg

10 000MWh

6. Energia elektryczna na potrzeby własne

1.16. Zakres i sposób monitorou'ania procesu)v technologicznych.
Prowadzenie ewidencji ilości zużlrwanych surowców, materiałów, paliw, wody

energii

wymienionych w części 1.15. decyzji.
11.

Stwierdzić

wygaśnięcie

dotychczasowego

pozwolenia

-

decyzji

Starosty

Pruszkowskiego Nr 182/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r., znak: W$. 7645 - 3/06,
zmienione.i decyzją Starosty Pruszkowskiego Nr 45/2009 z dnia ll lutego 2009 r.,
znak: WS.7645/Pr/4/08/09/JK/MR, decyzją Starosty Pruszłiowskiego Nr 90/2010
z dnia l kwietnia 2010 r., znak: Wś.7645 - 3/10, decyzją Starosty Pruszkowskiego
Nr 81/2011 z dnia 18 marca 2011 r., znak: WS.6222.1.2011.]WR,decyzją Starosty
PruszkowskiegoNr 29/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r., znak: Wś.6222.1.2013.AO,
decyzją Starosty Pruszkowskiego Nr 846/2014 z dnia 28 października 2014 r., znak:
WS.6222.2.20]4.MR oraz decyzją Starosty Pruszkowskiego Nr 535/2015 z dnia
22 lipca
2015
PGNIG TERMIKA

r.,

znak:
\Ą'S.6222.1.20]5.MR,
którą
udzielono
spółce
SA, ul. Modlińska
15, 03 - 216 Warszawa, pozwolenia

zintegron'anego na eksploatację instalacji energetycznegospalania paliw' o mocy
nominalnej 253 MWt, wraz z urządzeniami pomocniczymi, zlokalizon'anej
na terenie Elektrociepłowni Pruszków' przy ul. Waryńskiego l w Pruszkowie.

UZASADNIENIE
Spółka PGNIG TERMT]':A SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Modlińskiej 15 eksploamyeinstalację
do spalania paliw, wraz z urządzeniami polnocnicz)rmi, zlokalizowane na terenie Elektrociepłowni
Pruszków przy ul. Waiyńskiego l w Pruszkowie, na podstawie decyzji Starosty Pruszkowskiego
Nr 182/2006z dnia 19 czerwca 2006 r., znak: WS. 7645 -- 3/06, z późniejszymi zmianami
W dniu 13 kwietnia 2015 r. Pan Wiesław' Jamiołkowski - Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska

uprawniony do reprezentowaniaPGNIG TERMIKA SA z siedzibą w Warszawie przy
ul. Modlińskiel 15, u,ystąpił z wnioskiem o zmianę niniąszą decyzji StarostyPruszkou'skiegooraz
wydanie tekstu jednolitego udzielonego pozwolenia.
W związku

z tym,

że wniosek

zawiera

dwa żądania, tutdszy

organ u'szczął

dwa odrębne

postępowania administracŃne.

Niniejsza decyzja jest rozstrzygnięciem postępowaniau' sprawie wydania nowego pozwolenia
zintegrowanego w celu ujednolicenia tekstu obowiązującego pozwolenia. W decy4i tei uwzględnione

zostały wszystkie zmiany wprowadzone do pozwolenia od dnia .jego wydania, q. od dnia
19 czerwca 2006 r.
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+Ł.lx

.}
Zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 200] r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) decyzją niniąszą jednocześnie stwierdzono wygaśnięcie

decyzji Starosty PruszkowskiegoNr ] 82/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r., znak: WS. 7645 - 3/06.
zimęnioną decyzją Starosty PruszkowskiegoNr 45/2009 z dnia ]l lutego 2009 r., znak:
WS.7645/Pr/4/08/09/JK/MR,decyzją StarostyPruszkowskiegoNr 90/2010 z dnia l kwietnia 20 10 r.
znak: WS.7645 - 3/10, decyzją Starosty Pruszkowskiego Nr 81/2011 z dnia 18 marca 201 1 r.. znak:
WS.6222.1.2011.MR, decyzją Starosty Pruszkowskiego Nr 29/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r., znak:
WS.6222 1.2013.AO, decyzją Starosty Pruszkowskiego Nr 846/20]4 z dnia 28 paździemika 20]4 r.,

znak: WS.6222.2.2014.MR
.oraz decy4ą StarostyPruszkowskiego
Nr 535/2015z dnia
22 lipca 2015 r., znak: WŚ.6222.1.2015.MR,
którą udzielonospółce PGNIGTERMll<A SA
ul. Modlińska 15, 03 - 216 Warszawa, pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji
energię'cznego spalania paliw o mocy nominalną 253 MWt, wraz z urządzeniami pomocniczymi,
zlokalizowane] na terenie Elektrociepłowni Pruszków prze, ul. Waiynskiego l w Pruszkowie.
Zgodnie z art. 217 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. .U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) postępowanie w sprawie ujednolicenia tekstu
obowiązującego pozwolenia nie podlega przepisom art. 208, art. 2 10 oraz art. 2 18.

W wyniku analiz)/ powyższych dokumentów, po przeprowadzeniu postępowaniaadministracŃnego,
postanowiono uwzględnić wniosek strony i orzeczonojak w sentencji.

POUCZENIE
3d }liniejszej decyzji służy stronie prom'o wniesienia odwołania do SamorządowegoKolegiutll
)dwoławczego w Warszawie przy ul. Kieleckiej 44, za pośrednictwelll Stm'testy Pruszkowskiego
\Ą'tel'minie 14 dni od daty doręczenia
Ła wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbow(Łw wysokości ]0,0 zł, }la konto Urzędu Mile.jakiego

n,Pruszkowie}la rachunek:BPHS. A. O/Pruszków39 ]060 0076 00003210 00]8 0098.

"

;.nU;a
Wobec nicwnicsicnia odwołania
dny4a ninidsza stała się ostateczna

z dniem
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1.

PGNIG SA ul. Modlińska 15, 03 - 216 Warszawa=

2

a/a

K

B

ą Bill

Do wiadomości
1.

Prezydent Miasta Pruszkowa ul. Kraszewskiego 14/16, 05 - 800 Pruszków,;

2.

Mazowiecki

3.

Minister Srodowiska e-mail: pozwolenia.zintegrowane@mos.gov.pl(elektroniczna kopia decyzji)

Wojewódzki

00-716 Warszawa:

Inspektor

Ochrony

Srodowiska
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