
PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
Szczecin, dnia 30 sierpnia 2013r.

WGKiOS-11.6223.1.2013.JS
UNP: 31329/WGKiOS/-XIX/13

DECYZJA

Na podstawie art. 104, art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. 2012 Nr O, poz. 267 t.j.), w zwiazku z art. 376
pkt 2 i art. 378 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.
U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku PGE Górnictwo
i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedziba w Belchatowie w sprawie zmiany
pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do energetycznego spalania
paliw w Elektrowni Szczecin - decyzja Marszalka Województwa
Zachodniopomorskiego z dnia 26.08.2011 r. znak: WOS.11.7222.17.9.2011.MG
zmieniona decyzja z dnia 30.11.2011 r. znak: WOS.11.7222.20.3.2011.GD oraz decyzja
z dnia 16.05.2012r. znak: WOS.11.7222.9.2.2012.GD

orzekam

zmienic, na wniosek strony ostateczna decyzje Marszalka Województwa
Zachodniopomorskiego z dnia 26.08.2011 r. znak: WOS.11.7222.17.9.2011.MG,
zmieniona decyzja z dnia 30.11.2011 r. znak: WOS.11.7222.20.3.2011.GD oraz decyzja
z dnia 16.05.2012r. znak: WOS.11.7222.9.2..2012.GD, udzielajaca PGE Górnictwo
i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedziba przy ul. 1-go Maja 63, 97-400 Belchatów
pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacje do energetycznego spalania
paliw w Elektrowni Szczecin, zlokalizowanej przy ul. Gdanskiej 34a, 70-661 Szczecin,
w nastepujacy sp.osób:

1. Dzial II. Prowadzenie dzialalnosci powinno odbywac sie przy zachowaniu
nastepujacych warunków eksploatacyjnych i ochrony srodowiska:

Pkt 11.1.Charakterystyka instalacji i urzadzen otrzymuje brzmienie:

Elektrownia Szczecin jest elektrownia zawodowa z otwartym ukladem chlodzenia
o mocy elektrycznej 68,5 MWe przy pracy kondensacyjnej lub mocy elektrycznej 48
MWe i mocy cieplnej 162,14 MW przy pracy cieplowniczej. W elektrowni w celu
wytworzenia energii spalania jest biomasa. Olej opalowy lekki jest wykorzystywany
jako paliwo rozpalkowe i rezerwowe dla kotla K-71 oraz podstawowe dla kotla PTWM-
50. Elektrownia wyposazona jest w jeden kociol fluidalny BFB OF-230 (K-71) opalany
biomasa oraz jeden kociol awaryjno-pomocniczy PTWM-50 opalany olejem opalowym
lekkim. Laczna nominalna moc cieplna zainstalowanych kotlów (w paliwie) wynosi 252
MWt.
Bioester bedzie wykorzystywany jako paliwo rozpalkowe i pomocnicze w kotle K-71
do konca sierpnia 2014 r., natomiast olej opalowy po wycofaniu ze stosowania
bioestru.

W sklad instalacji IPPC wchodzi:

l
1. Kociol fluidalny BFB OF-230 (K-71) nominalnej mocy cieplnej 204 MWt opalany
biomasa (paliwo stale) i olejem opalowym lekkim po wycofaniu bioestru (paliwo
plynne) oraz do konca sierpnia 2014 r. - bioestrem (paliwo plynne);



2. Kociol PTWM-50 o nominalnej mocy cieplnej 48 MW!; opalany olejem opalowym
lekkim (paliwo plynne),
3. Turbozespól - turbina 7UCK68 i generator typu 50WX182-059;
4. Elektrofiltr ROTHEMUHLE typu 1 (1 S x 3 F - 12,5.023 D x 13.5 H x 12.00 L/400
a)/7500.

Pozwoleniem zintegrowanym, objeto równiez magazyny paliw, jako elementy
pomocnicze powiazane funkcjonalnie z instalacja do energetycznego spalania paliw:

1. magazyn biomasy - pryzma biomasy lesnej o pojemnosci V = 30000 m3, silosy
biomasy rolnej o pojemnosci V = 6 000 m3 i V = 2 000 m3;

2. magazyn oleju opalowego lekkiego - 2 zbiorniki o objetosci 2 x 50 m3; zasilajace
kociol PTWM-50,

3. magazyn oleju opalowego lekkiego - jeden zbiornik o objetosci 50 m3 i jeden zbiornik
o pojemnosci 150 m3;zasilajace kociol K-71 (do konca sierpnia 2014 r. zbiorniki beda
przeznaczone do magazynowania bioestru),
oraz

4. zbiornik retencyjny popiolu o pojemnosci V = 700 m3 jako element bezposrednio
zwiazany z ukladem odpylania instalacji IPPC.

Granice instalacji energetycznego spalania paliw eksploatowanej w Elektrowni
Szczecin wyznaczaja:
po stronie zasilania w biomase - zewnetrzne zbiorniki zasypowe biomasy kotla BFB
OF-230 (K-71);
po stronie zasilania wolej opalowy lekki (dotyczy kotla PTWM-50) - mierniki
przeplywu na przewodach zasilajacych;
po stronie zasilania w bioester kotla OF-230 (paliwo rozpalkowe i pomocnicze) -
mierniki przeplywu na przewodach zasilajacych - do konca sierpnia 2014 r.;
po stronie zasilania wolej opalowy lekki kotla OF-230 (paliwo rozpalkowe
i pomocnicze) - mierniki przeplywu na przewodach zasilajacych - po wycofaniu
ze stosowania w'instalacji bioestru;
po stronie zasilania w wode - mierniki przeplywu wody na rurociagach
dostarczajacych wode zdemineralizowana oraz wode chlodzaca;
po stronie odprowadzania gazów odlotowych - wylot z kominów;
po stronie odprowadzania wód pochlodniczych i scieków przemyslowych - kanal
zrzutowy w budynku glównym elektrowni;
po stronie odprowadzania odpadów - stanowisko zaladunku kontenera na popiól
denny i wylot rurociagu transportu pneumatycznego popiolu z elektrofiltra;
po stronie odprowadzania ciepla - czujniki przeplywu i czujniki temperatury,
na rurociagach odprowadzajacych cieplo do sieci miejskiej SEC;
po stronie odprowadzania energii elektrycznej - legalizowane uklady pomiarowe
na poziomie 110 kV i 15 kV.

2. Dzial II. Prowadzenie dzialalnosci powinno odbywac sie przy zachowaniu
nastepujacych warunków eksploatacyjnych i ochrony srodowiska:

Pkt 11.1.1.8.Typ kotla otrzymuje brzmienie:

Kociol fluidalny ze zlozem stacjonarnym BFB OF-230 opromieniowany. Kociol jest
zaprojektowany do wytwarzania od 80 do 230 ton pary na godzine przy cisnieniu 70
bar(g) i temperaturze 535 oC przy uzyciu biopaliwa, z wody zasilajacej o temperaturze
148 oC. Glównym paliwem dla kotla sa biopaliwa, takie jak biomasa lesna i rolna. Jako
paliwo rozruchowe i paliwo pomocnicze do palników jest uzywany olej opalowy lekki
po wycofaniu stosowania bioestru. W przypadku stosowania paliwa pomocniczego,
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wydajnosc pary wyniesie 115 Mg/h. Bioester bedzie zuzywany w kotle do konca
sierpnia 2014 r.

3. Dzial II. Prowadzenie dzialalnosci powinno odbywac sie przy zachowaniu
nastepujacych warunków eksploatacyjnych i ochrony srodowiska:

Pkt 1I.1.1.C.Podstawowe parametry pracy kotla otrzymuje brzmienie:

- wydajnosc cieplna kotla - 183 MW;
- sprawnosc - 0,8971 ;
- nominalna moc cieplna kotla (moc w paliwie) - 204 MW,;
- maksymalna wydajnosc pary dla paliwa podstawowego - 260 Mg/h (chwilowa

maksymalna), maksymalna trwala wydajnosc pary - 230 Mg/h;
- wydajnosc cieplna kotla opalanego paliwem pomocniczym - 88,4 MW;
- sprawnosc kotla opalanego paliwem pomocniczym - 0,9281;
- nominalna moc cieplna kotla-moc w paliwie dla paliwa pomocniczego -95,2 MW,;
- wydajnosc pary dla paliwa pomocniczego Uh - 115;
- srednioroczna nominalna moc cieplna kotla w paliwie - 190 MW, (obciazenie

93%), wyznaczone w oparciu o dolna wartosc opalowa paliwa podstawowego na
poziomie 8,2 GJ/Mg;
paliwo podstawowe - biomasa;

. wartosc opalowa - min. 5000 MJ/Mg;

- paliwo rozpalkowe i pomocnicze - olej opalowy lekki;
. wartosc opalowa - ok. 42 500 MJ/Mg;

- paliwo rozpalkowe i pomocnicze - bioester (tylko do konca sierpnia 2014 r.);
. wartosc opalowa - min. 35000 MJ/Mg;

- czas pracy kótla na paliwie podstawowym i pomocniczym - 8.520 h/a;
- maksymalne, chwilowe zuzycie paliwa podstawowego - 89,6 Mg/h;
- srednioroczne zuzycie paliwa podstawowego - 710 300 Mg
- maksymalne chwilowe zuzycie paliwa pomocniczego - 9,8 Mg/h
- srednioroczne zuzycie paliwa pomocniczego przez kociol BFB OF-230 (K-71) -

4 524 Mg dla oleju opalowego lekkiego (bez uwzglednienia sytuacji awaryjnych o
zakladanym czasie trwania 336 h/a).

4. Dzial II. Prowadzenie dzialalnosci powinno odbywac sie przy zachowaniu
nastepujacych warunków eksploatacyjnych i ochrony srodowiska:

Pkt 11.1.3.Turbogenerator oraz wyprowadzenie mocy z elektrowni otrzymuje
brzmienie:

Turbina oznaczona symbolem 7UCK68 wspólpracuje z generatorem typu 50WX 18Z-
059; turbozespól oznaczony zostal symbolem7UCK68 T-1 i pracuje z nastepujacymi
parametrami pary swiezej:
- cisnienie - 70 bar
- temperatura - 535°C
- przeplyw - 63,9 kg/s (230 Mg/h)

Wytworzona w kotle para wodna o wysokich parametrach kierowana jest izolowanym
rurociagiem do zmodernizowanego turbozespolu. Nie ma zewnetrznych odbiorców
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pary wodnej. Jest ona wykorzystywana wylacznie na potrzeby wytwarzania energii
elektrycznej w turbinie, na potrzeby cieplownicze i na potrzeby wlasne.

Wyprowadzenie mocy elektrvcznei i cieplnei
Generator pradu poprzez szynoprzewody zasila transformator trójuzwojeniowy
110/15/11/5 kV znajdujacy sie w rozdzielni 110 kV. Z Elektrowni Szczecin
wyprowadzone sa dwie linie elektroenergetyczne napowietrzne 110 kV (linia Dabie i
linia Pomorzany) i linie kablowe 15 kV (zasilajace miasto Szczecin).
Wytworzona energia cieplna w postaci goracej wody o temperaturze do 135°C
wyprowadzana jest poprzez pompy sieciowe (35W50 - 3 szt. i W26P - 1 szt.)
izolowanym rurociagiem 0 620 do miejskiej sieci cieplowniczej SEC. Woda powrotna
z sieci wplywa izolowanym rurociagiem 0 620 poprzez odmulacze do systemu wody
sieciowej elektrowni.

5. Dzial II. Prowadzenie dzialalnosci powinno odbywac sie przy zachowaniu
nastepujacych warunków eksploatacyjnych i ochrony srodowiska:

Pkt 11.1.4.Kociol PTWM otrzymuje nowa nazwe i brzmienie:

11.1.4.Kociol PTWM-50

Na wypadek awarii kotla fluidalnego w okresie grzewczym, dla zapewnienia dostaw
ciepla do miasta, zmodernizowano kociol PTWM-50, przystosowujac go do spalania
oleju opalowego lekkiego. Kociol bedzie wówczas pelnil funkcje rezerwowa. Kociol
moze równiez byc uruchamiany w razie koniecznosci zapewnienia dostaw ciepla dla
miasta podczas pracy kotla fluidalnego - bedzie pelnil funkcje pomocnicza.
Po modernizacji nominalna moc cieplna kotla w paliwie wynosi 48 MWt.

6. Dzial II. Prowadzenie dzialalnosci powinno odbywac sie przy zachowaniu
nastepujacych warunków eksploatacyjnych i ochrony srodowiska:

Pkt 1I.1.4.A.Podstawowe parametry pracy kotla otrzymuje brzmienie:

Kociol wodny PTWM-50 o mocy cieplnej 48 MWt i sprawnosci kotla 87,8% opalany
olejem opalowym lekkim.

7. Dzial II. Prowadzenie dzialalnosci powinno odbywac sie przy zachowaniu
nastepujacych warunków eksploatacyjnych i ochrony srodowiska:

Pkt 11.1.4.8.Typ kotla otrzymuje brzmienie:

Kociol wodny - cieplowniczy opalany jest paliwem cieklym. Przeplyw wody przez
kociolo cisnieniuod 0,8 MPa do 1,8 MPawynosi ok. 1150Mg/h. Kociolopalanyjest
olejem opalowym lekkim - paliwo ciekle.

8. Dzial II. Prowadzenie dzialalnosci powinno odbywac sie przy zachowaniu
nastepujacych warunków eksploatacyjnych i ochrony srodowiska:

Pkt 1I.1.4.C. Podstawowe parametry pracy kotla opalanego bioestrem/olejem
opalowym lekkim otrzymuje nowa nazwe i brzmienie:

11.1.4. C Podstawowe parametry pracy kotla opalanego olejem opalowym lekkim
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- wydajnosc cieplna kotla - 42,14 MW;
sprawnosc - 0,878;
nominalnamoccieplna(mocw paliwie)- 48 MWt;
paliwo podstawowe - olej opalowy lekkio wartosci opalowej ok. 42.500 MJ/Mg;
czas pracy kotla na paliwie podstawowym - 576 h/a, wylacznie w okresie
zmniejszonej wydajnosci kotla K-71 (awarie, remonty, przeglady) w celu
zapewnienia dostaw ciepla do miasta oraz 240 h/a w okresie jednoczesnej pracy
z kotlem fluidalnym;
srednioroczne zuzycie oleju opalowego lekkiego przez kociol PTWM-50 - 4 029
Mg/a.

9. Dzial II. Prowadzenie dzialalnosci powinno odbywac sie przy zachowaniu
nastepujacych warunków eksploatacyjnych i ochrony srodowiska:

Pkt 11.1.5.Magazyny biomasy otrzymuje brzmienie:

Biomasa od producentów przywozona jest w postaci niewymagajacej dalszej
przeróbki i nadajacej sie do spalania. Dostawy realizowane sa glównie transportem
samochodowym. Gdy zajdzie taka potrzeba istnieje równiez mozliwosc dostarczania
biomasy transportem kolejowym i droga wodna.
Instalacja do rozladunku, magazynowania i transportu biomasy znajdujesie na terenie
po bylym magazyniewegla. Instalacja umozliwia skladowanie biomasy lesnej o duzej
zawartosci wilgoci na otwartej pryzmie o pojemnosci V = 30 000 m3zas biomasa rolna
bedzie skladowana osobno w zamknietych magazynach - silos o pojemnosci V =
6000 m3 i silos o pojemnosci V = 2000 m3. Rozladunek paliw z samochodów
prowadzony jest poprzez kieszenie rozladowcze osobno dla biomasy lesnej i rolnej.
Biomasa z zasobników rozladowczych poprzez ciag urzadzen transportowych
kierowana jest do magazynu otwartego biomasy lesnej oraz do zamknietego
magazynu biomasy rolnej. Z obu w/w ciagów transportowych recznie pobiera sie
próby pozwalajace na dokumentowanie jakosci dostarczanego paliwa. Na wszystkich
ciagach rozladowczych zainstalowano przesiewacze do segregacji
ponadwymiarowych ziaren oraz separatory metali. Z miejsc magazynowania skladniki
biomasy wygarniane beda poprzez automatyczne urzadzenia wybierajace i kierowane
na ciag transportowy do zasobników trzykotlowych. Skladniki biomasy beda wazone
i komponowane w mieszanke trzyskladnikowa, o okreslonym udziale procentowym
poszczególnych skladników. Mieszanie skladników dokonywane bedzie
na tasmociagach oraz w przesypach. W przesypach i na stanowiskach rozladunku
zainstalowane beda urzadzenia filtracyjne ograniczajace emisje pylów do powietrza.
Instalacja podawania biomasy zapewnia mozliwosc mieszania róznych rodzajów
biomasy w proporcjach wymaganych dla prowadzenia prawidlowego procesu
spalania. W tym celu wyposazono ja w wagi przenosnikowe tensometryczne
zlokalizowane zarówno na przenosnikach jak i pod zbiornikami, umozliwiajacymi
kontrolowanie ilosci paliwa podawanego do kotla.
Dostawy biomasy wazone sa na legalizowanych wagach samochodowych
zabudowanych przy wjezdzie na skladowisko biomasy. Z ukladu transportubiomasy
recznie pobiera sie próbki dla potrzeb laboratorium chemicznego umozliwiajace
kontrole jakosci. Strumien rozladowywanej biomasy z wagonów i barek jest
opomiarowany (waga, próbka biomasy). Obiekty wyposazono w zestaw niezbednych,
ulatwiajacych prowadzenie remontów, urzadzen dzwigowych takich jak: suwnice
elektryczno - reczne, wciagniki elektryczne i reczne. Przy zbiornikach magazynowych
biomasy rolnej zabudowano dzwig towarowo - osobowy.
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10. Dzial II. Prowadzenie dzialalnosci powinno odbywac sie przy zachowaniu
nastepujacych warunków eksploatacyjnych i ochrony srodowiska:

Pkt11.1.6.Magazynpaliwplynnychotrzymujebrzmienie:

Paliwo rozpalkowe i pomocnicze dla kotla fluidalnego BFB OF-230 (K-71) i paliwo
zasilajace kociol PTWM-50 gromadzone jest w wydzielonej instalacji zbiorników:
- 2 zbiorniki poziome o pojemnosci 50 m3 kazdy, przeznaczone do magazynowania

oleju opalowego lekkiego. Poziome zbiorniki bezcisnieniowe, dwuplaszczowe,
z izolacja i ogrzewaniem oraz systemem kontroli przecieków i sygnalizacja
maksymalnego napelnienia zbiornika, posadowione w obudowanej,
przeciwrozlewowej wannie zelbetowej,
1 zbiornik poziomy o pojemnosci 50 m3, przeznaczony do magazynowania oleju
opalowego lekkiego. Poziomy zbiornik bezcisnieniowy, dwuplaszczowy, z izolacja
i ogrzewaniem oraz systemem kontroli przecieków i sygnalizacja maksymalnego
napelnienia zbiornika, posadowiony w obudowanej, przeciwrozlewowej wannie
zelbetowej,
1 zbiornik poziomy o pojemnosci 150 m3, przeznaczony do magazynowania oleju
opalowego lekkiego. Poziomy zbiornik bezcisnieniowy, dwu plaszczowy , z izolacja
i ogzrzewaniem, systemem kontroli przecieków i sygnalizacja maksymalnego
napelnienia zbiornika.

Dwa zbiorniki zasilajace kociol PTWM-50 (2 x 50 m3) sa ze soba polaczone. Dwa
zbiorniki zasilajace kociol K-71 (150 m3i 50 m3)saze soba polaczone. Uklady olejowe
zasilania kotlów K-71 i PTWM-50 stanowia odrebne uklady uniemozliwiajace
naprzemienne korzystanie z calego zapasu oleju. Do konca sierpnia 2014 r.
w zbiornikach zasilajacych kociol K-71 mozliwe bedzie magazynowanie bioestru.

Olej opalowy lekki jest mieszanina weglowodorów pochodzenia naftowego
zawierajacych od 9 do 25 atomów wegla w czasteczce (nr CAS 68334-30-5). Zgodnie
z karta charakterystyki i norma PN C96024 paliwo to nie zawiera skladników
klasyfikowanych jako substancje niebezpieczne.

Paliwo dostarczane jest do kotlów systemem rurociagów za posrednictwem dwóch
pompowni zlokalizowanych w bezposrednim sasiedztwie zbiorników.
Paliwo plynne, dla kotla K-71, ze zbiorników magazynowych bedzie pobierane przez
trzy pompy cyrkulacyjne oleju i podawane do rurociagu cyrkulacyjnego, biegnacego
w ksztalcie petli po scianie kotlowni. Petla zamyka sie poprzez zawór z rurociagiem
powrotnym.

W pompowni zabudowano trzy pompy cyrkulacyjne oleju. Wydajnosc pompy V = 17
m3/h,cisnienie tloczenia - 15 bar. Przewidywana jest jednoczesna praca dwóch pomp
Uedna pompa pozostaje w goracej rezerwie).

Paliwo plynne, dla kotla PTWM-50, ze zbiorników magazynowych bedzie pobierane
przez dwie pompy cyrkulacyjne oleju i podawane do rurociagu cyrkulacyjnego,
biegnacego w ksztalcie petli po scianie kotlowni. Petla zamyka sie poprzez zawór z
rurociagiem powrotnym.

W pompowni zabudowano dwie pompy cyrkulacyjne oleju. Wydajnosc pompy
V = 9 m3/h, cisnienie tloczenia - 13 bar. Przewidywana jest praca jednej pompy
(druga pompa pozostaje w goracej rezerwie).
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11. Dzial II. Prowadzenie dzialalnosci powinno odbywac sie przy zachowaniu
nastepujacych warunków eksploatacyjnych i ochrony srodowiska:

W pkt 11.2.Wydajnosc produkcyjna

- zapis o tresci:

Przewidywana produkcia enerqii elektrycznei w ciaqu roku:
440000 MWh (brutto)
362 912 MWh (netto)

- zastepuje sie zapisem o nastepujacej tresci:

Przewidywana produkcia enerqii elektrycznei w ciaqu roku:
583277,5 MWh (brutto)
5.15157,5 MWh (netto)

12. Dzial II. Prowadzenie dzialalnosci powinno odbywac sie przy zachowaniu
nastepujacych warunków eksploatacyjnych i ochrony srodowiska:

Pkt 11.3.Zuzycie materialów, paliw i energii otrzymuje brzmienie:

Rodzaje i ilosci surowców i energii, które beda zuzywane, w okresie roku, w instalacji
energetycznego spalania paliw w Elektrowni Szczecin.
1. Biomasa 710300,0 Mg
2. Olej opalowy lekki 10 000,0 Mg
3. Piasek do zloza fluidalnego 3 600,0 Mg
4. Fosforan trójsodowy 0,30 Mg
5. Energia elektryczna 77088,0 MWh
6. Energia cieplna' 48518,0 GJ
7. Woda chlodnicza 103312000,0 m3
8. Woda na cele przemyslowe 1 738 000,0 m3
9. Bioester ok. 112 Mg (do konca sierpnia 2014 r.)

13. Dzial III. Warianty funkcjonowania instalacji otrzymuje brzmienie:

Instalacja do energetycznego spalania paliw w Elektrowni Szczecin moze byc
eksploatowana w kilku mozliwych ukladach, nazywanych dalej umownie "wariantami".
I tak:
Wariant 1 - jest to podstawowy uklad pracy instalacji, charakteryzujacy sie
eksploatacjawylaczniekotla fluidalnegoopalanego biomasa. Czas trwania wariantu 1
wynosic moze maksymalnie 8.515 h/a;
Wariant 2 - w wyniku braku mozliwosci zasilania kotla fluidalnego biomasa, kociol ten
zasilany jest olejem opalowym lekkim po wycofaniu ze stosowania bioestru (lub
do konca sierpnia 2014 r. bioestrem) spalanym w palnikach olejowych tego kotla.
Nominalna moc cieplna kotla zostaje obnizona z 204 MWt do 95,2 MWt. Zaklada sie,
ze sytuacja moze trwac nie dluzej niz 14 dni (336 h/a);
Wariant 3 - rozruch kotla fluidalnego. Jest to uklad pracy kotla odbiegajacy
od normalnych warunków eksploatacji instalacji, chociaz warunkami i wielkosciami
emisji odpowiadajacy ukladowi pracy kotla wg wariantu 2. W okresie rozruchu
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trwajacym do 15 godzin, w palnikach olejowych kotla spalany jest olej opalowy lekki
po wycofaniu ze stosowania bistru lub bioester (do konca sierpnia 2014 r.);
Wariant 4 - eksploatacja wylacznie kotla wodnego PTWM-50 opalanego olejem
opalowym lekkim. Kociol fluidalny jest wylaczony z eksploatacji z powodu rocznego
przegladu/remontu lub awarii kotla badz urzadzen z nim wspólpracujacych,
uniemozliwiajacych jego eksploatacje - funkcja rezerwowa. Czas trwania wariantu 4 -
ok. 24 dni (576 h/a);
Wariant 5 - uklad jednoczesnej pracy kotla PTWM-50 z kotlem fluidalnym opalanym

biomasa lub olejem opalowym lekkim w wyniku koniecznosci dostarczenia ciepla
odbiorcom zewnetrznym - funkcja pomocnicza. Zakladany maksymalny czas
jednoczesnej pracy kotlów wynosi 10 dni (240 h/a).

-

Praca instalacji bedzie prowadzona w taki sposób, aby zminimalizowac okresy
rozruchu i wylaczenia oraz rozruch bedzie prowadzony w taki sposób aby zapewnic
uruchomienie wszystkich urzadzen sluzacych redukcji emisji tak szybko, jak jest to
mozliwe pod wzgledem technicznym.
Za koniec rozruchu uznaje sie moment, w którym obiekt osiaga minimalne obciazenie
rozruchu dla stabilnego wytwarzania, a wytwarzana energia elektryczna lub cieplnej
moze byc bezpiecznie i niezawodnie dostarczana do sieci dystrybucji
lub wykorzystywana bezposrednio na lokalnym terenie przemyslowym, natomiast
za poczatek okresu wylaczenia uznaje sie moment zakonczenia dostarczania paliwa
po osiagnieciu punktu minimalnego obciazenia wylaczenia dla stabilnego wytwarzania,
od którego wytwarzana energia elektryczna nie jest juz dostepna dla siec, a energia
cieplna nie moze juz byc bezpiecznie i niezawodnie dostarczana do sieci
lub wykorzystywana bezposrednio na lokalnym terenie przemyslowym.

Do celów okreslenia minimalnego obciazenia rozruchu i minimalnego obciazenia dla
stabilnego wytwarzania ustala sie koniecznosc spelnienia co najmniej dwóch z trzech
kryteriów podanych ponizej:
1. pelne przejscie od stosowania stabilizujacych palników pomocniczych lub palników
uzupelniajacych do dzialania opartego wylacznie na zwyklym paliwie - paliwie stalym,
2. zawartosc tlenu w spalinach,
3. temperatura spalin.

14. Dzial V. Warunki na wprowadzanie do srodowiska substancji i energii.

Pkt V.1.1. Zródla emisji

- zapis o tresci:

. E1 - emitor elektrowni wprowadzajacy do powietrza substancje powstajace
w wyniku spalania bioestru lub oleju opalowego lekkiego w kotle PTWM-50;
E2 - emitor elektrowni wprowadzajacy do powietrza substancje powstajace
w wyniku spalania biomasy, bioestru lub oleju opalowego lekkiego w kotle typu
BFB OF-230 (K-71);

.

- zastepuje sie zapisem o nastepujacej tresci:

. E1 - emitor elektrowni wprowadzajacy do powietrza substancje powstajace
w wyniku spalania oleju opalowego lekkiego w kotle PTWM-50;
E2 - emitor elektrowni wprowadzajacy do powietrza substancje powstajace
w wyniku spalania biomasy lub oleju opalowego lekkiego po wycofaniu
ze stosowania bioestru w kotle typu BFB OF-230 (K-71);

.

l
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15. Dzial V. Warunki na wprowadzanie do srodowiska substancji i energii.

Pkt V.4.1. Wytwarzanie odpadów i sposoby postepowania z odpadami.

Ilosc Miejscai sposóbmagazynowaniaodpadów.
M Irok S osób os odarowania od adami

inne niz niebezpieczne
Magazynowanie w specjalnym zbiorniku
retencyjnym popiolu o pojemnosci uzytkowej
V=600 m3 do momentu transportu. Popiól
bedzie odbierany przez wyspecjalizowanych
odbiorców zewnetrznych, posiadajacych
uregulowany stan prawny w zakresie
gospodarki tego typu odpadem (odbiór
autocysternami) lub bedzie dostarczany
(wagony) na skladowisko odpadów
paleniskowych Elektrowni Szczecin
Magazynowane naprzemiennie w dwóch
kontenerach stalowych o pojemnosci
uzytkowej 8 m3 ustawionych na poziomie
ziemi, w rejonie wyjscia kolektora spalin z
kotla fluidalnego, na specjalnie
przygotowanym stanowisku zaladunkowym
osadu dennego. Osad denny bedzie
odbierany przez wyspecjalizowanych
odbiorców zewnetrznych, posiadajacych
uregulowany stan prawny w zakresie
gospodarki tego typu odpadem lub bedzie
dostarczany na skladowisko odpadów
paleniskowych Elektrowni Szczecin. W
przypadku braku mozliwosci wywozu odpadu
poza teren Elektrowni dopuszcza sie jego
czasowe magazynowanie w boksie
betonowym lub w wygrodzonym terenie
(..zasieka") zlokalizowanych za budynkiem
lównvm w pólnocnei czesc Elektrowni

- tabela nr 8 otrzymuje brzmienie:

Lp. Nazwa odpadu

Popioly lotne z torfu i
drewna niepoddanego
obróbce chemicznej

1001 03 30 000

2

Piaski ze zlóz
fluidalnych (z
wylaczeniem 1001
82)

10 01 24 12 000

16. Dzial VI. Monitorowanie srodowiska i kontrola eksploatacji instalacji.

Pkt V1.4.Monitoring zuzycia energii otrzymuje brzmienie:

Produkcia brutto enerqii elektrvcznei
- nalezy mierzyc na zaciskach generatora TG-1.

Zuzycie enerqii elektrvcznei na potrzeby wlasne
- nalezy mierzyc z sumy pomiarów na transformatorach TZ5+ T1 +T2+ TP+ TR.

Do celów kontrolowania pracy urzadzen Elektrowni oraz odczytów i archiwizacji
parametrów a takze odczytów i archiwizacji wielkosci elektrycznych nalezy
wykorzystywac programy komputerowe umozliwiajace wykonywanie operacji
rozliczeniowych oraz wizualizacje i raportowanie danych.

l
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-
Monitorinq strumieni ciepla obeimuie:
- pomiar ilosci ciepla (czujnik przeplywu z przetwornikiem, integratorem licznika
i czujnikiem temperatury);
- pomiar natezenia przeplywu i ilosci wody uzupelniajacej (czujnik przeplywu
z przetwornikiem).

Wszystkie dane obliczeniowe i wynikowe nalezy archiwizowac przez okres 5 lat.

17. Dzial VIII. Eksploatacja instalacji
od normalnych otrzymuje brzmienie:

w warunkach odbiegajacych

Jako warunki odbiegajace od normalnych kwalifikuje sie zatrzymanie i rozruch
instalacji. Czynnosci te prowadzone sa w zaleznosci od potrzeb w okresie
najmniejszego zapotrzebowania na energie - okres letni. Przerwa zwiazana jest
z obowiazkowym przegladem kotla, w trakcie którego sprawdza sie stan techniczny
poszczególnych systemów i urzadzen, wykonuje sie czyszczenie i konserwacje oraz
dokonuje sie biezacych napraw. Planowana przerwa na przeglad trwa ok. 10 dni.

Rozruch kotla fluidalnego ze stanu zimnego mozna podzielic na nastepujace etapy:
. Etap 1 - przewietrzenie kotla (10- 15 min);
. Etap 2 - nagrzewanie kotla - stopniowe rozpalenie palników olejowych

i kontrola przyrostu temperatur w walczaku - ok. 3 godz.;
. Etap 3 - po uzyskaniu odpowiednich parametrów pary, koordynacja

z rozruchemturbiny- ok. 1,5godz.;
. Etap 4 - zalaczanie komór elektrofiltru po osiagnieciu zalozonej temperatury

spalin (wg DTR elektrofiltru), uruchomienie zasilania kotla biomasa,
wygaszanie palników olejowych.

Warunki rozruch o kotla biomasowego BFB OF-230 (K-71):
. Paliwo uzywane w okresie rozruchu kotla - olej opalowy lekki po wycofaniu ze

stosowania boestru (lub bioester do konca sierpnia 2014 r.);
. Czas trwania rozruchu - 5-15 godzin;
. Sposób wprowadzania substancji do powietrza - emitor E2.

Rozruch i zatrzymanie kotla odbywa sie w warunkach dynamicznych zmian
warunków i wielkosci emisji. Jesli w przypadku prawidlowo prowadzonego rozruchu
kotla wzrasta ilosc spalin oraz emitowanych substancji, to w przypadku jego
zatrzymania nastepuje ich spadek.

18. Zalacznik Nr 1 do decyzji z dnia 26 sierpnia 2011 r. znak:
WOS.II.7222.17.9.2011.MG, zmieniony decyzja z dnia 30 listopada 2011 r. znak:
WOS.II.7222.20.3.2011.GD.

Dla instalacji energetycznego spalania paliw w Elektrowni Szczecin dopuszcza sie
wprowadzenie gazów i pylów do powietrza z pojedynczych zródel emisji, w ilosciach
zestawionych w ponizszej tabeli

- tabela nr 3 otrzymuje brzmienie:

}
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Tabela nr 3

1

Zródlo emisji
Parametry emitora Urzadzenie Rodzaj Numer

Wielkosc Maksymalny
Emitor Opis emitora

Rodzaj paliwa
Wysokosc Srednica Predkosc Temperatura do redukcji emitowanej CAS

emis czas emisji

h [m] d [m] V [mIs] Tn [I<] emisji substancji [mg/m u] [h/a]

WARIANT 1 Podstawowy uklad technologiczny pracy emitorów.

Elektrofiltr.
Emitor kotla Kociol parowy BFB OF- Gwarantowane Dwutlenek siarki

7446-09-
200

E2 biomasowego BFB 230 opalany biomasa. 100 3,6 14,47 419 stezenie pylów dwutlenek azotu
05

300 8515
OF-230, Czynny w warunkach za

Pyl ogólem
10102-44- 30

ceramiczny otwarty normalnej eksploatacji. elektrofiltrem O
30 mg/m3u

WARIANT 2 uklad technologiczny pracy emitorów, uwzgledniajacy chwilowy brak dostaw biomasy do kotla BFB OF-230
Kociol parowy BFB OF-

Kociol parowy BFB
230 , opalany olejem 7446-09-

OF-230 opalany
opalowym lekkim po Brak redukcji

Dwutlenek siarki 05 296
E2

olejem opalowym wycofaniu bioestru lub 100 3,6 14,47 419
emisji

dwutlenek azotu 10102-44-
250 336

lekkim lub biestrem
biestrem. Pyl ogólem O

30

Czynny w przypadku
braku dostaw biomasy

WARIANT 4 uklad technologiczny pracy emitorów, uwzgledniajacy awaryjne wylaczenie kotla BFB OF-230 i zastapienie go kotlem PTWWM-50.

Kociol wodny P1WM-

Emitor wodnego
50, opalany olejem Dwutlenek siarki

7446-09- 1700

E1 kotla P1WM-50,
opalowym lekkim. 100 3,6 2,33 420 Brak redukcji dwutlenek azotu

05 450 576

ceramiczny otwarty
Czynny w okresie emisji Pyl ogólem

10102-44-
50

przegladów oraz awarii O
kotla biomasoweao

WARIANT 5 uklad technologiczny pracy emitorów, uwzgledniajacy jednoczesna prace kotla BFB OF-230 oraz kotla PTWWM-50.

Kociol wodny P1WM-
50, opalany olejem

Emitor wodnego
opalowym lekkim. Dwutlenek siarki

7446-09- 1700

E1 kotla P1WM-50, Laczna praca kotla 100 3,6 2,33 420 Brak redukcji dwutlenek azotu
05

450 240

ceramiczny otwarty
P1WM-50 wraz z emisji

Pyl ogólem
10102-44- 50

kotlem BFB OF-230 w O

czasie zwiekszonych
dostaw ciepla.

Elektrofiltr.

Emitor kotla Kociol parowy BFB OF- Gwarantowane Dwutlenek siarki
7446-09- 200

E2 biomasowego BFB 230 opalany biomasa. 100 3,6 14,47 419 stezenie pylów dwutlenek azotu
05

300 8515
OF-230, Czynny w warunkach za

Pyl ogólem
10102-44-

30
ceramiczny otwarty normalnej eksploatacji. elektrofiltrem O

30 mg/m3u



Pozostale punkty decyzji pozostaja bez zmian.
-

Uzasadnienie

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedziba w Belchatowie,
reprezentowana przez Pelnomocnika Pana Henryka Oominiaka, wystapila z wnioskiem
o zmiane decyzji Marszalka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26.08.2011 r.
znak: WOS.11.7222.17.9.2011.MG, zmienionej decyzja z dnia 30.11.2011r. znak:
WOS.11.7222.20.3..2012.GO oraz decyzja z dnia 16.05.2012r. znak:
WOS.11.7222.9.2..2012.GO, udzielajacej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna
S.A. z siedziba przy ul. 1-go Maja 63, 97-400 Belchatów pozwolenia zintegrowanego
na prowadzenie instalacji do energetycznego spalania paliw w Elektrowni Szczecin,
zlokalizowanej przy ul. Gdanskiej 34a, 70-661 Szczecin.

W zwiazku z wylaczeniem z eksploatacji kotlów opalanych weglem, zlokalizowanych
na terenie Elektrowni Szczecin, które zaliczane byly do przedsiewziec mogacych
zawsze znaczaco oddzialywac na srodowisko, wygaszona zostala decyzja Wojewody
Zachodniopomorskiego z dnia 27 czerwca 2006r., znak: SR-S-6/6619/20/06 ze zm.
na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw, polozonej na terenie
elektrowni "Szczecin", przy ul. Gdanskiej 34 w Szczecinie.
Natomiast instalacja objeta pozwoleniem (Instalacja IPPC - instalacja w przemysle
energetycznym do spalania paliwo mocy ponad 50 MWd w Elektrowni Szczecin, która
kwalifikuje Zaklad do uzyskania pozwolenia zintegrowanego jest kociol fluidalny
o mocy cieplnej 204 MWt oraz kociol PTWM o mocy cieplnej 48 MWt.
Biorac powyzsze pod uwage przedmiotowa instalacja wpisuje sie w § 3 ust 1 pkt 4
rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397
ze zm.) - elektrownie konwencjonalne, elektrocieplownie lub inne instalacje
do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej, inne
niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 3, o mocy cieplnej rozumianej jako ilosc energii
wprowadzonej w paliwie do instalacji w jednostce czasu przy ich nominalnym
obciazeniu, nie mniejszej niz 25 MW, a przy stosowaniu paliwa stalego - nie mniejszej
niz 10 MW; przy czym przez paliwo rozumie sie paliwo w rozumieniu przepisów
o standardach emisyjnych z instalacji.

W zwiazku z powyzszym organem ochrony srodowiska, dla aktualnie eksploatowanej
instalacji do energetycznego spalania paliw w Elektrowni "Szczecin", jest Prezydent
Miasta Szczecin, zgodnie z art. 183, art. 376 pkt 2 i art. 378 ust1 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.)

Z analizy wniosku wynika, iz wnioskowane zmiany nie spowoduja znaczacych zmian
w funkcjonowaniu instalacji, nie spowoduja wzrostu wydajnosci instalacji oraz nie beda
powodowac znaczacego zwiekszenia negatywnego oddzialywania na srodowisko.
W zwiazku z tym, nie sa istotna zmiana w rozumieniu art. 215 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008r Nr 25. poz. 150 ze zm.).
Zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska
(tekst jednolity - Dz. U. z 2008r Nr 25. poz. 150ze zm.) przez istotnazmiane instalacji
rozumie sie taka zmiane sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowe, która
moze powodowac znaczace zwiekszenie negatywnego oddzialywania na srodowisko.
Zmiana pozwolenia zintegrowanego, w przypadku, gdy zmiana instalacji nie jest istotna
zmiana w mysl ustawy Prawo ochrony srodowiska, nastepuje w trybie art. 155 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 2012 Nr O,
poz. 267 tj.)

l
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Zmiany bedace przedmiotem niniejszej decyzji obejmuja nastepujace zagadnienia:
- zastosowanie oleju opalowego lekkiego jako paliwa pomocniczego kotla fluidalnego,
- rezygnacja ze stosowania bioestru do spalania w kotle fluidalnym (od poczatku

wrzesnia 2014 r. praca wylacznie na biomasie oraz oleju opalowym lekkim) oraz
opalanie kotla PTWM-50 wylacznie olejem opalowym lekkim,

- wprowadzenie wariantu jednoczesnej pracy kotla PTWM-50 z kotlem fluidalnym,
- zmiana ilosci wytwarzanego odpadu - piaski ze zlóz fluidalnych,
- uszczególowienie charakterystyki instalacji i urzadzen,
- zmiana wielkosci produkcji energii elektrycznej,
- zmiana ilosci zuzywanego oleju opalowego, zwiazanego z dodatkowa praca kotla

PTWM-50,
- sprostowanie omylek pisarskich, szczególnie w nazewnictwie kotla PTWM-50 oraz

monitoringu strumieni ciepla.

Generalnie zmiany dotycza zastosowania oleju opalowego do stosowania jako paliwo
pomocnicze kotla fluidalnego BFB OF-230 zamiast bioesteru lub oleju opalowego
lekkiego do rozpalania kotla oraz zamiast wylacznie bioesteru jako paliwa
pomocniczego. Kociol PTWM-50 bedzie pracowal w przypadku, gdy kociol fluidalny
opalany biomasa bedzie wylaczony z eksploatacji z powodu okresowych remontów lub
awarii. Niniejsza decyzja wprowadza sie stosowanie oleju opalowego lekkiego w kotle
BFB OF-230 jako paliwa rozpalkowego i pomocniczego oraz PTWM-50 jako paliwa
podstawowego. Wprowadzono równiez mozliwosc jednoczesnej pracy kotla PTWM-50
i kotla fluidalnego. Przewidywany czas pracy - 240 h/rok.
Zmiana mocy cieplnej elektrowni ze 120 MW na 164,14 MW jest zwiazana
z mozliwoscia pracy Elektrowni w wariancie, w którym oba kotly pracuja jednoczesnie.
Moc cieplna kotla K-71 wynosi 120 MW, natomiast moc cieplna kotla PTWM-50 wynosi
42,14 MW. Zatem podczas jednoczesnej pracy obu kotlów, moc cieplna Elektrowni
osiagnie wartosc 162,14 MW. Kociol BFB OF-230 (K-71) bedzie opalany biomasa oraz
olejem opalowym' lekkim jako paliwem rozpalkowym i pomocniczym. Bioester bedzie
stosowany w tym kotle wylacznie do konca sierpnia 2014 r. Natomiast kociol PTWM-50
bedzie opalany wylacznie olejem opalowym lekkim. Zmiana stosowanego paliwa -
rezygnacja koniec sierpnia 2014 r. ze stosowania bioestru, wymusza zmiane zapisów
dotyczacych magazynu paliw plynnych oraz zmiany zapisów dotyczacych granic
instalacji energetycznego spalania. Powodem rezygnacji ze stosowania bioestru jest
jego znaczna cena oraz przede wszystkim interpretacja Prezesa Urzedu Regulacji
Energetyki, ze bioester nie bedzie traktowany jako biopaliwo, bez mozliwosci
uzyskania swiadectw pochodzenia zielonej energii. Nalezalo równiez ujednolicic zapis
oznaczenia kotla PTWM-50 oraz zapis zmiany jego funkcji z rezerwowej na rezerwowo
- pomocnicza.

Konsekwencja rezygnacji ze stosowania bioestru jest m.in. uregulowanie wariantów
pracy instalacji. Zmiana czasu trwania wariantu 4 (eksploatacja wylacznie kotla
wodnego PTWM-50 opalanego olejem opalowym lekkim) wynika z polaczenia czasu
pracy kotla PTWM-50 spowodowanego remontem lub awaria kotla fluidalnego bez
koniecznosci podzialu czasu pracy ze wzgledu na przyczyne postoju kotla fluidalnego.
Dodatkowo wprowadzono wariant pracy zwiazany z jednoczesna praca kotla
fluidalnego oraz kotla PTWM-50 w razie koniecznosci zabezpieczenia dostaw ciepla
dostawcom zewnetrznym, np. podczas zwiekszonych odbiorów ciepla. Zdefiniowano
równiez moment kiedy kociol PTWM-50 bedzie pelnil okreslone funkcje: rezerwowa
oraz pomocnicza. Zgodnie z Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 7 maja 2012 r.
dotyczaca okreslenia okresów rozruchu i wylaczenia do celów dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemyslowych okreslono
w pozwoleniu okresy rozruchu i wylaczenia.
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W zwiazku z rosnacym zapotrzebowaniem na energie elektryczna niniejsza decyzja
wprowadzono wzrost produkcji energii elektrycznej. Okreslony maksymalny poziom
produkcji energii elektrycznej wynika z parametrów generatora. Poczatkowo zakladano
nizsze parametry generatora produkujacego energie elektryczna (poziom produkcji
energii elektrycznej mógl wyniesc maksymalnie 440000 MWh brutto). Aktualnie
generator posiada parametry, przy których produkcja energii elektrycznej moze
wyniesc 583277,5 MWh (brutto). Produkcja energii elektrycznej oraz ciepla jest scisle
zalezna od siebie nawzajem. Przy wiekszej produkcji ciepla jest mniejsza produkcja
energii elektrycznej i na odwrót. Stosunek produkcji ciepla do produkcji energii
elektrycznej w kazdym roku moze byc rózny, w zaleznosci od zapotrzebowania
odbiorców. W zwiazku z powyzszym wprowadzono niniejsza decyzja maksymalny
poziomu produkcji energii elektrycznej
Natomiast proces technologiczny, zapobieganie wystepowaniu i ograniczanie skutków
awarii, efektywnosc energetyczna oraz proces likwidacji instalacji nie zmienia sie
w stosunku do decyzji udzielajacej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie
instalacji energetycznego spalania paliw w Elektrowni Szczecin zlokalizowanej przy
ul. Gdanskiej 34a, 70 - 661 Szczecin z dnia 26 sierpnia 2011 L, znak:
WOS.11.7222.17.9.2011.MG,zmienionej Decyzja z dnia 30 listopada 2011 r., znak:
WOS.11.7222.20.3.2011.GDoraz Decyzja z dnia 16 maja 2012 L, znak:
WOS.II.7222.9.2.2012.GD.

Rezygnacja ze spalania bioestru skutkuje koniecznoscia wprowadzenia zmian
w zapisach dotyczacych emisji pylów lub gazów do powietrza. Z przeprowadzonej
analizy emisji zanieczyszczen do atmosfery wynika, ze analizowana instalacja
energetycznego spalania paliw ze wzgledu na emisje zanieczyszczen gazowych
i pylowych pochodzacych z fazy eksploatacji przy zastosowaniu oleju opalowego
lekkiego z uwzglednieniem dodatkowego wariantu jednoczesnej pracy dwóch kotlów
PTWM-50 oraz BFB OF-230, nie bedzie powodowala uciazliwosci dla powietrza
atmosferycznego. Normy ochrony powietrza beda dotrzymane w pelnej siatce
obliczeniowej, w tym we wszystkich punktach poza granicami Inwestycji. Czestosci
przekroczen sa ierowe w pelnej siatce obliczeniowej.

Wprowadzono zmiane ilosci wytwarzanego odpadu o kodzie 10 01 82 (piaski ze zlóz
fluidalnych z wylaczeniem 10 01 82) z 10 000 Mg/rok na 12 000 Mg/rok. Zwiekszenie
ilosci wytwarzanych odpadów zwiazane jest z rzeczywista iloscia ich powstawania.
Biomasa dostarczana do kotla fluidalnegow Elektrowni Szczecin zawiera znacznie
wieksze ilosci popiolu, niz zakladano. Dodatkowo czesto dostarczana biomasa jest
zanieczyszczona piaskiem, co wplywa na ilosc powstajacych odpadów.
Natomiast sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów i ograniczania ich ilosci,
sposoby ograniczania negatywnego oddzialywania na srodowisko, miejsca i sposób
magazynowania odpadów, szczególowy opis sposobu zagospodarowania odpadów,
pozostaja bez zmian w stosunku do decyzji udzielajacej pozwolenia zintegrowanego
na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw w Elektrowni Szczecin
zlokalizowanejprzy ul. Gdanskiej34a, 70 - 661 Szczecinz dnia 26 sierpnia2011 L,
znak: WOS.11.7222.17.9.2011.MG,zmienionej Decyzja z dnia 30 listopada 2011 L,
znak: WOS.11.7222.20.3.2011.GD oraz Decyzja z dnia 16 maja 2012 L, znak:
WOS.II.7222.9.2.2012.GD.

W procesie technologicznym warunki poboru wody, ilosci oraz parametry powstajacych
scieków, parametry zródel halasu nie zmieniaja.

Wprowadzone niniejsza decyzja zmiany, w tym rezygnacja ze stosowania bioestrów
oraz wprowadzenie dodatkowego wariantu jednoczesnej pracy dwóch kotlów
nie wprowadza znaczacych zmian w oddzialywanie Zakladu na srodowisko jako
calosc.

I
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Zgodnie z art. 10 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. 2012 Nr O, poz. 267 t.j.) poinformowano strony
o prowadzeniu postepowania w sprawie zmiany decyzji pozwolenia zintegrowanego na
prowadzenie instalacji do energetycznego spalania paliw w Elektrowni Szczecin -
decyzja Marszalka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26.08.2011 r. znak:
WOS.11.7222.17.9.2011.MG zmieniona decyzja z dnia 30.11.2011r. znak:
WOS.11.7222.20.3..2012.GD oraz decyzja z dnia 16.05.2012r. znak:
WOS.11.7222.9.2..2012.GD oraz o mozliwosci wypowiedzenia sie co do zebranych
dowodów i materialów. W terminie okreslonym w ww. zawiadomieniu strony nie zglosily
zadnych uwag i wniosków.

Biorac pod uwage analizy zgromadzonego w toku postepowania materialu
dowodowego organ przyjal, iz eksploatacja przedmiotowej instalacji na warunkach
pozwolenia zintegrowanego, zmienionego niniejsza decyzja, nie spowoduje
przekroczenia standardów emisyjnych, standardów jakosci srodowiska i jest zgodne
z obowiazujacymi przepisami oraz nie bedzie mialo negatywnego wplywu na stan
srodowiska oraz spelnia wymagania ochrony srodowiska, wynikajace z najlepszych
dostepnych technik.

Wobec powyzszego
jak w rozstrzygnieciu.

oraz uwzgledniajac sluszny interes strony orzeczono

Od niniejszej decyzji Stronie sluzy prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Szczecinie, pl. Batorego 4 za posrednictwem Prezydenta
Miasta Szczecin, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
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Otrzymuia:
1. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Ul. Weglowa 5, 97-400 Belchatów
2. Pan Henryk Dominiak - Pelnomocnik
3. UM Szczecin WGKiOS - a/a

Do wiadomosci:
1. Ministerstwo Srodowiska

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
2. Wojewódzki Inspektor Ochrony Srodowiska

ul. Waly Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
. 3, )PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Ul. Weglowa 5, 97-400 Belchatów
Oddzial Zespól Elektrowni Dolna Odra
74-105 Nowe Czarnowo 76

4. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
Ul. Tama Pomorzanska 13A, 70-030 Szczecin
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