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1. STRESZCZENIE 
Położenie

Przedsięwzięcie  polega  na  budowie  nowej  Elektrowni  Ostrołęka  C  -  o  mocy  1000  MW 

opalanej węglem kamiennym z zamkniętym obiegiem wody chłodzącej wraz z niezbędnymi 

obiektami kubaturowymi i inżynierskimi oraz sieciowymi.

Teren pod budowę Elektrowni  Ostrołęka C,  znajduje  się  w województwie  mazowieckim,  

w powiecie Ostrołęka w gminie Rzekuń – częściowo na gruntach wsi Goworki, Ławy i miasta 

Ostrołęka na terenach o charakterze przemysłowym i techniczno-produkcyjnym. 

Powierzchnia działki terenu pod budowę nowej elektrowni wynosi ~53 ha. W ramach prac 

koncepcyjnych  przewidziano  rezerwę  terenu  pod  ewentualną  budowę  drugiego  bloku 

energetycznego  w  tej  lokalizacji.  Powierzchnia  dodatkowa  wynosi  ok.  20  ha.  Budowa 

drugiego  bloku  Elektrowni  C  nie  jest  obecnie  rozważana,  poza  rezerwą  terenu  na  tę 

ewentualną inwestycję w dalszej przyszłości. 

Rodzaj technologii
Nowy blok będzie stanowił wydzielony obiekt elektroenergetyczny, niezależny od istniejących 

oddalonych Elektrociepłowni A i Elektrowni B o mocy elektrycznej około 1000 MW i o mocy 

cieplnej wprowadzanej do paleniska z paliwem około 2151 MW.

Nowy  blok  oprócz  głównych  obiektów  (kocioł,  turbozespół,  wymienniki  regeneracyjne 

i ciepłownicze,  pompy  (zasilające-główna  i  pomocnicze,  kondensatu,  wody  sieciowej) 

wyposażony  będzie  we  własną  gospodarkę  węglem  i  biomasą  (obejmującą  urządzenia 

rozładunku,  place  składowe,  instalacje  podawanie  do  kotła),  gospodarkę  paliwa 

pomocniczego (oleju opałowego) do rozruchu kotła i dla pomocniczej kotłowni rozruchowej, 

instalacje  oczyszczania  spalin  (elektrofiltr,  IOS,  katalityczne  odazotowanie)  wraz  z 

gospodarkami pomocniczymi,  wyprowadzenie mocy elektrycznej  do rozdzielni  400kV oraz 

inne niezbędne instalacje. 

Z uwagi  na  brak  możliwości  pozyskania  wody  z  rzeki  Narew  do  otwartego  chłodzenia 

kondensatora  nowego  bloku  istnieje  konieczność  budowy  chłodni  kominowej  wraz  z 

pompownią,  rurociągami i  stacją uzupełniania  strat  wody w obiegu.  Przewiduje się  także 

agregaty prądotwórcze (dla bezpiecznego odstawienia  bloku)  jako awaryjne  źródło prądu 

oraz  nową  sprężarkownię  powietrza  dla  potrzeb  bloku.  Dla  uzupełniania  strat  w obiegu 

parowym  nowego  bloku  i  w  układzie  chłodzenia  przewiduje  się  nową  stację  wody 

zdekarbonizowanej i zdemineralizowanej. 
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Dla  nowego  bloku  przyjmuje  się  nadkrytyczne  parametry  pary  świeżej  oraz  pojedynczy 

wtórny przegrzew pary. Dla podniesienia sprawności bloku przewiduje się odbiór ciepła ze 

spalin  m.in.:  do  podgrzewu  kondensatu  i  powietrza  przed  obrotowym  podgrzewaczem 

powietrza.  Oczyszczone  spaliny  z  absorbera  podawane będą bez podgrzewu do chłodni 

kominowej w celu odprowadzenia ich do atmosfery.

W nowym bloku zakłada się możliwość współspalania biomasy z węglem (do ~7,7% udziału 

masowego - wielkość ta wynika z ilości biomasy możliwej do pozyskania). Wstępnie zakłada 

się podawanie biomasy na taśmociąg z węglem. Ostateczny sposób podawania biomasy do 

kotła  określi  dostawca kotła.  Spalanie  biomasy umożliwi  wytwarzanie  energii  elektrycznej 

„zielonej”,  a  także  w  zakresie  odpowiadającym  udziałowi  biomasy  energii  uznawanej  za 

zeroemisyjną w zakresie CO2. 

Ponadto  produkcja  ciepła  w  postaci  wody  sieciowej  (przewiduje  się  w  tym  zakresie 

zastąpienie  EcA  przez  Elektrownię  C)  pozwoli  zaliczyć  część  energii  elektrycznej  jako 

skojarzonej.  Zakładając  niewielkie  uciepłownienie  bloku  ilość  tzw.  „czerwonej”  energii 

elektrycznej  nie  będzie  znacząca.  Przewiduje  się  wybudowanie  elektrowni  jako  „capture 

ready”,  tj  otwartej  na  dobudowanie  instalacji  sekwestracji  CO2,  gdyby  takie  wymaganie 

okazało się w przyszłości niezbędne.

Skutki dla zabudowy i zagospodarowania przestrzennego 

Projektowana  nowa  inwestycja  zmieni  zasadniczo  istniejące  rolnicze  i  leśne 

zagospodarowanie terenu. Teren ten nabierze typowego charakteru przemysłowego. 

Projektowana  inwestycja  realizowana  będzie  zasadniczo  na  terenach  określonych  w 

obowiązującym  miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  jako  tereny 

przemysłowe oraz tereny obiektów produkcyjnych,  składów i magazynów (obszar PBS) w 

sołectwie Ławy. 

Istotne jest, iż zgodnie z uchwałami Nr XXXIII/140/2008, Nr XXXIII/141/2008 oraz Nr XXXIII/

142/2008/2008  Rady  Gminy  Rzekuń  z  dnia  5  sierpnia  2008  r.  planuje  się  zmiany  w 

istniejącym  planie  zagospodarowania  przestrzennego,  co  będzie  dotyczyło  terenów  w 

granicach ogrodzenia projektowanej inwestycji.

Warianty inwestycji
W  ramach  prac  koncepcyjnych  dotyczących  wyboru  technologii  oraz  lokalizacji  nowej 

elektrowni brano pod uwagę zastosowanie następujących technologii:

- -spalanie węgla w palenisku pyłowym (PC),



„ENERGOPROJEKT®-
WARSZAWA” S.A.

Symbol Umowy: 
C - 1874

Nr arch.
1 236 362_00

Prac.
POS

Str.
9

- spalanie węgla w kotle ze złożem fluidalnym (CFB),

- zgazowanie węgla i wykorzystanie syngazu w układzie gazowo-parowym ( IGCC).

Analiza dostępności terenu własnego ZEO w bezpośrednim sąsiedztwie EcA i El B wykazała 

iż  na  terenie  tym  nie  jest  możliwe  zlokalizowanie  wszystkich  obiektów  i  układów 

technologicznych nowego bloku o mocy 1000MWe. Biorąc pod uwagę powyższe brano pod 

uwagę poniżej  przedstawione trzy warianty  lokalizacyjne  nowego bloku wraz  z  obiektami 

towarzyszącymi.

Wariant 1 Lokalizacja  technologii  głównej  na  terenie  własnym  ZEO pomiędzy  główną 

ulicą miasta Ostrołęka, a terenem istniejącej elektrowni;  lokalizacja układów 

nawęglania, biomasy i popiołów wzdłuż ul. Łomżyńskiej w kierunku Łomży po 

jej północnej stronie

Wariant 2 Lokalizacja  technologii  głównej  na  terenie  własnym  ZEO pomiędzy  główną 

ulicą miasta Ostrołęka a terenem elektrowni; lokalizacja układów nawęglania, 

biomasy i popiołów w rejonie istniejącej grupy torów zdawczo – odbiorczych 

po ich wschodniej stronie

Wariant 3 Wnioskowany przez Inwestora  - lokalizacja wszystkich obiektów w rejonie 

istniejącej grupy torów zdawczo – odbiorczych.

Spełnienie wymagań najlepszej dostępnej techniki BAT
BREF  dla  dużych  źródeł  spalania  paliw  dla  nowych  elektrowni  rekomenduje  uzyskanie 

sprawności cieplnej netto przy spalaniu węgla kamiennego i przy bezpośrednim chłodzeniu 

wodą na poziomie 43 – 47 % dla kotłów pyłowych, co zostanie osiągnięte w nowym bloku 

(sprawność  netto  nowego  bloku  wyniesie  44,5 %).  Dla  elektrowni  opalanych  węglem 

kamiennym odsiarczanie spalin i używanie niskosiarkowych paliw jest traktowane jako BAT i 

oba warunki będą spełnione w nowej instalacji. Przy redukcji emisji NOx jako BAT traktuje 

się metody pierwotne i/lub wtórne odazotowanie, a w tym przypadku będzie to odazotowanie 

w  instalacji  katalitycznej  SCR.  BREF  dla  kotłów  istniejących  i  nowych  rekomenduje 

uzyskanie  średnich  ruchowych  emisji  pyłu  na  poziomie  5-25  mg/m3
u  przewidując 

zastosowanie dla kotłów pyłowych elektrofiltrów lub filtrów tkaninowych. Na etapie studium 

wykonalności  nowego  bloku  przyjęto  budowę  elektrofiltru.  BAT  dotyczący  systemów 

chłodzenia wymaga zastosowania otwartego systemu z jednorazowym przepływem wody lub 

w przypadku braku dostępności wody – recyrkulacji w zamkniętym obiegu chłodzącym. Taki 

system zostanie zastosowany w przypadku niniejszej inwestycji. W zakresie przeciwdziałania 

emisji  zanieczyszczeń  do  wód  zastosowane  technologie  w  nowej  elektrowni  spełniają 

wymagania BAT.
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Emisje do powietrza

Nowy kocioł pracując z emisjami nie przekraczającymi emisji gwarantowanych SO2, NOx i 

pyłu  będzie  spełniać  obowiązujące  dla  nowych  instalacji  standardy  emisji  oraz  poziomy 

emisji BAT określone w BREFie dla nowych instalacji spalania. Kocioł jest w stanie spełnić 

także zaostrzone wymagania emisyjne, jakie są spodziewane do wprowadzenia dla instalacji 

spalania  od 2016 r.  zgodnie z  projektem Dyrektywy  Parlamentu Europejskiego i  Rady w 

sprawie emisji przemysłowych.

Odprowadzanie oczyszczonych spalin kotłowych i pary wodnej przez chłodnie kominową, ze 

względów  termodynamicznego  wyniesienia  smugi  jest  korzystniejsze  z  punktu  widzenia 

dotrzymania  standardów  jakości  powietrza,  niż  odprowadzanie  spalin  konwencjonalnym 

emitorem.

Znaczne wyniesienie łącznego ładunku pary wodnej i unoszonych wraz z nią zanieczyszczeń 

pozwala  na  bardzo  skuteczne  ich  rozprzestrzenianie,  a  długi  czas  przebywania 

zanieczyszczeń w powietrzu pozwala na ich przemianę i znaczne rozproszenie. Przekłada 

się to w bezpośredni sposób na zminimalizowanie stężeń zanieczyszczeń docierających do 

powierzchni ziemi. 

Gospodarka wodno-ściekowa 
Do pracy nowego bloku energetycznego spalania paliw niezbędne jest dostarczenie wody. 

Woda surowa pobierana będzie z kanału ujęciowego Elektrowni „B” bezpośrednio z komór 

wodnych za sitami w istniejącej pompowni wody chłodzącej.

Woda powierzchniowa wykorzystywana będzie w następujących obiegach:

1) obieg parowo – wodny i obieg ciepłowniczy

2) obieg chłodzący

3) Instalacja Odsiarczania Spalin

Ad. 1) 

Dla  potrzeb  uzupełniania  strat  w  obiegu  chłodzącym  i  parowo-wodnym  bloku  1000 MW 

wykonana zostanie Stacja Uzdatniania Wody (SUW), w której metodami fizyko-chemicznymi 

produkowana  będzie  woda  zdekarbonizowana  i  woda  zdemineralizowana  o  parametrach 

wymaganych  przez  dostawcę  kotła.  W  nowym  bloku  zastosowana  zostanie  technologia 

membranowa  (RO)  odsalania  wody.  Przy  niskim  zasoleniu  wody  surowej  z  rz.  Narwi 

technologia  ta  umożliwia  otrzymanie  zasolenia  tzw.  wody  odrzuconej  z  RO na  poziomie 

poniżej 1 000 mg/dm3 zawartości chlorków i siarczanów. 

Ad. 2)
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Przewiduje się zastosowanie dla nowego bloku zamkniętego obiegu chłodzącego z chłodnią 

hiperboloidalną  odprowadzającą  ciepło  do  atmosfery.  Chłodnia  ta  przystosowana  będzie 

także do  odprowadzania  do atmosfery oczyszczonych  spalin  z  kotła.  Przewiduje  się,  że 

chłodnia będzie wysokości 185,0 m i średnicy zewnętrznej misy 145,0 m. 

Ad. 3)

Instalacja odsiarczania spalin wymaga stałego uzupełniania ilości wody krążącej w systemie. 

Woda wprowadzona do systemu jest w pewnej części recyrkulowana w obrębie instalacji, 

natomiast w pozostałej opuszcza ją bezzwrotnie:

- w fazie gazowej razem z oczyszczonymi spalinami (parowanie),

- w fazie stałej w postaci wody chemicznie związanej z gipsem i w postaci wody 

wolnej,

- w fazie ciekłej w postaci ścieków.

Na  potrzeby  socjalno-bytowe  woda  będzie  pobierana  z  miejskich  wodociągów  lub  z 

własnego ujęcia wód podziemnych.

W  wyniku  pracy  nowego  bloku  i  instalacji  pomocniczych  będą  powstawały  następujące 

rodzaje ścieków:

a) odsoliny z chłodni kominowych

b) woda odrzucona z odwróconej osmozy w SUW

c) zneutralizowane ścieki z regeneracji jonitów, z końcowej demineralizacji wody

d) silnie zasolone ścieki oczyszczone z IOS

e) woda opadowe z terenu inwestycji

f) ścieki socjalno-bytowe

Ad. a), b), c), e)

Ścieki te kierowane będą do zakładowej oczyszczalni ścieków deszczowo-przemysłowych, 

której wydajność pokrywać będzie docelowe potrzeby.

Ponadto do projektowanej kanalizacji deszczowo-przemysłowej odprowadzane będą:

– wody opadowe z odwodnienia dachów budynków,

– wody opadowe z odwodnienia dróg i placów

– ścieki po akcji gaśniczej oraz ze zmywania rejonów „czystych”,

– wody opadowe z rejonu gospodarki  olejowej  i  elektrofiltrów (wstępnie oczyszczone w 

separatorze substancji ropopochodnych)

– ścieki po akcji gaśniczej oraz ze zmywania w rejonie gospodarki olejowej i elektrofiltrów 

(wstępnie oczyszczone w separatorze substancji ropopochodnych)

– ścieki ze zmywania kotłowni i maszynowni,
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– wody opadowe oraz ścieki po akcji gaśniczej z mis olejowych transformatorów (wstępnie 

oczyszczone w separatorze substancji ropopochodnych)

Duże  pojemności  komór  osadnikowych  spowodują,  że  wszystkie  ww.  ścieki  będą razem 

wymieszane,  a  w  okresach  deszczowych  dodatkowo  rozcieńczone  (przy  zachowaniu 

łącznego ładunku chlorków i siarczanów bez zmian). Następnie ścieki te będą kierowane do 

rzeki Narwi poniżej zrzutu wody chłodzącej z Elektrowni „B”.

Przewiduje  się,  że  część  tych  ścieków  zostanie  zagospodarowana  w  instalacjach  do 

zmywania.

Ad. d)

Ścieki  powstające  w  Instalacji  Odsiarczania  Spalin  będą  neutralizowane  i  poddawane 

procesowi  oczyszczania  z  nadmiarowych  zawiesin  oraz  metali  ciężkich  w  mechaniczno-

chemicznej  oczyszczalni  ścieków.  W  proponowanej  oczyszczalni  ścieków  z  IOS 

najistotniejszymi etapami usuwania zanieczyszczeń będą następujące procesy:

– neutralizacja za pomocą Ca(OH)2,

– dozowanie  siarczków  i  strącanie  zawiesiny  nierozpuszczalnych  związków  metali 

ciężkich,

– grawitacyjna sedymentacja – usuwanie osadu,

– korekcja pH.

Oczyszczone ścieki będą odprowadzane do rzeki Narew poniżej zrzutu wody chłodzącej z 

Elektrowni „B”.

Ad. f)

Na terenie przewiduje się system kanalizacji sanitarnej składający się z:

- układu kolektorów wraz z przyłączeniami,

- pompowni ścieków sanitarnych,

- rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych  z pompowni  do kolektora miejskiego  w Alei 

Wojska Polskiego.

Ścieki sanitarne odprowadzane będą, od wszystkich przyborów sanitarnych zlokalizowanych 

w  poszczególnych  budynkach,  do  zewnętrznej  sieci  kanalizacji  sanitarnej,  a  następnie 

przepompowywane do kolektora miejskiego w Alei Wojska Polskiego.
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Emisja hałasu

Eksploatacja nowego bloku, ze względu na specyfikę produkcji, jaką jest wytwarzanie energii 

elektrycznej,  oznacza jego ciągłą pracę w niewielkim stopniu uzależnioną od pory doby.  

Z  uwagi  na  to,  nowy  blok  i  cała  infrastruktura  z  nim  związana,  nie  może  spowodować 

przekroczenia wartości dopuszczalnych zarówno w odniesieniu do pory dnia jak i pory nocy 

określonych dla najbliżej położonych terenów podlegających ochronie akustycznej. 

Przeprowadzone obliczenia modelowe emisji hałasu określające wpływ nowych obiektów i 

urządzeń wykazały,  że źródłem, które ma największy udział  i  najistotniejsze znaczenie w 

imisji hałasu na granicy terenów podlegających ochronie będzie chłodnia kominowa. Dane 

techniczne chłodni kominowych o parametrach porównywalnych do projektowanej dla bloku 

w Elektrowni  Ostrołęka C określają  moc akustyczną  chłodni  na poziomie  do 120 dB(A). 

Wartość ta podawana jest jako maksymalna, bez uwzględniania możliwości zastosowania 

dodatkowych  rozwiązań  technicznych  np.  zabudowy  tłumików akustycznych  na kanałach 

spalin.  Taki poziom emisji  hałasu powodować będzie występowanie przekroczeń wartości 

dopuszczalnej  w  odniesieniu  do  pory  nocy  na  granicy  terenów,  na  których  aktualnie 

występuje zabudowa mieszkaniowa podlegająca ochronie. Dotyczy to terenów na północ od 

projektowanej  elektrowni  (ul.  Krańcowa,  gm.  Rzekuń)  oraz  na  południowy-zachód  od 

projektowanej  elektrowni  (Goworki,  gm.  Rzekuń).  Na  granicy  tych  terenów obliczeniowe 

wartości  poziomu  hałasu  wynoszą  odpowiednio:  50,3  dB  oraz  47,5  dB  i  są  wyższe  od 

wartości dopuszczalnej o 5,3 dB oraz o 2,5 dB.

Z uwagi na to, w ramach prowadzonej oceny, wykonano dodatkowe obliczenia modelowe 

uwzględniające konieczność zastosowania dodatkowych rozwiązań technicznych mających 

na celu ograniczenie mocy akustycznej  chłodni  do poziomu 112 dB. Ograniczenie  emisji 

hałasu z chłodni  do takiego poziomu powinno zapewnić dotrzymanie na granicy najbliżej 

zlokalizowanej  zabudowy  mieszkaniowej  wartości  poniżej  45  dB(A)  określanej  jako 

dopuszczalnej dla tego terenu w odniesieniu do pory nocy. 

Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

Prace  związane  z  budową  nowego  elektrowni  prowadzone  będą  na  terenie  wolnym  od 

zabudowy.  W związku z powyższym nie będzie konieczności przeprowadzania przekładek 

ani wyburzeń. 

W  związku  z  prowadzeniem  prac  budowlanych  powstaną  oprócz  odpadów  powstaną 

jednorazowo  głównie  odpady zaliczane  do grupy 15 -  Odpady opakowaniowe;  sorbenty,  

tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach. 
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Firmy  świadczące  usługi  w  zakresie  wykonania  robót  budowlano-montażowych 

projektowanego  bloku  będą  zobowiązane  do  zagospodarowania  odpadów  wytworzonych 

w związku z tymi pracami.

Roboty  ziemne  makroniwelacyjne  zostaną  wykonane  w  taki  sposób,  aby  bilans  robót 

ziemnych, z uwzględnieniem wykopów obiektowych, był minimalny.

- Humus zebrany w czasie robót ziemnych będzie częściowo wykorzystany do rekultywacji 

terenu, a reszta będzie zagospodarowana przez wykonawcę prac

- Grunty  zostaną  wykorzystane  dla  celów  rekultywacji,  a  pozostałe  ilości  (nie 

wykorzystane,  nie  nadające  się  do  wbudowania  w  nasypy),  będą  zagospodarowane 

przez wykonawcę prac.

W  wyniku  eksploatacji  nowego  elektrowni  opalanej  węglem  kamiennym  i  biomasą  będą 

powstawać  następujące  rodzaje  odpadów  technologicznych  (powstające  w  procesie 

produkcji  energii,  procesów  oczyszczania  gazów  odlotowych,  uzdatniania  wody  oraz 

procesów oczyszczania ścieków):

 Popioły lotne i żużle z węgla,

 Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania,

 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków instalacji odsiarczania spalin,

 Odpady z przechowywania i przygotowania paliw,

 Odpady z uzdatniania wody pitnej oraz do celów technologicznych,

 Inne niewymienione odpady,

Dodatkowo powstawać będą odpady powstające w wyniku eksploatacji urządzeń i obiektów, 

prowadzenia prac warsztatowych i remontowo-konserwatorskich i inne odpady wynikające z 

funkcjonowania zaplecza biurowego, przebywania pracowników i utrzymania terenu:

Poniżej przedstawiono prognozowane ilości powstających odpadów paleniskowych i gipsu.

 

Węgiel graniczny dolny Węgiel gwarancyjny
Jednostka Mg/rok Mg/rok
Żużel ze współspalania 106 860 71 719
Popiół lotny ze współspalania 594 782 395 653
Gips syntetyczny 177 072 137 760

W  wyniku  eksploatacji  nowego  bloku  powstawać  będą  znaczne  ilości  odpadów 

paleniskowych  (popioły  i  żużle  paleniskowe  oraz  gips),  które  stanowić  będą  ok.  99% 

wszystkich  powstających  odpadów.  Zakłada  się,  iż  całość  odpadów  paleniskowych 
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magazynowana  będzie  na  terenie  elektrowni  a  następnie  przekazywana  odbiorcom 

zewnętrznym do wykorzystania/odzysku. 

Planowana do realizacji gospodarka odpadami powstającymi w wyniku eksploatacji nowego 

bloku zgodna będzie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa. 

Oddziaływania transgraniczne
Analiza przeprowadzona w ramach oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na 

środowisko wykazała, że zarówno jego realizacja jak i eksploatacja nie będzie powodować 

znaczącego  oddziaływania  transgranicznego,  a  tym  samym  nie  będzie  wymagała 

przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko 

o którym mowa w art. 58 – 69 ustawy prawo ochrony środowiska.

Oddziaływanie na środowisko przyrodnicze
W raporcie dokonano wstępnej oceny wpływu budowy Elektrowni C na awifaunę lęgową i 

przelotną. Strefa pośredniego oddziaływania obejmuje dwa obszary objęte ogólnoeuropejską 

siecią ekologiczną Natura 2000 – Dolina Dolnej Narwi oraz Doliny Omulwi i Płodownicy. W 

obszarze tym należy spodziewać się wysokiego poziomu różnorodności gatunkowej, w tym 

obecności gatunków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Jednakże biorąc pod 

uwagę lokalizację inwestycji można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że w sposób 

bezpośredni nie wpłynie ona znacząco negatywnie na przedmiot ochrony obu ostoi. 

W wyniku jednorazowej wizji w terenie, w bezpośrednim obszarze oddziaływania przyszłego 

przedsięwzięcia i w jego bliskim sąsiedztwie stwierdzono występowanie przynajmniej dwóch 

chronionych siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy siedliskowej oraz 13 gatunków 

roślin podlegających ochronie w naszym kraju, w tym 4 podlegających ochronie całkowitej i 9 

ochronie częściowej. W trakcie prac budowlanych zniszczone zostanie 1 stanowisko gatunku 

chronionego całkowicie,  a istnienie  kolejnego może być  zagrożone.  W drugim przypadku 

chodzi  o  widłaka  torfowego,  którego  obecność  znacznie  podnosi  walor  florystyczny 

analizowanego obszaru. Jest to gatunek zanikający w skali kraju, a stwierdzone stanowisko 

ma charakter wyspowy i jest pierwszym odnotowanym w całym regionie. Prace budowlane 

wpłyną także na redukcję powierzchni  biochor siedlisk chronionych,  to jest boru suchego 

oraz wydmy śródlądowej pokrytej murawą szczotlichową. Ze względu na stosunkowo dużą 

powierzchnię  tych  siedlisk  w  okolicy  oraz  na  pospolitość  tworzących  je  gatunków, 

zmniejszenie  powierzchni  tych biochor  nie powinno wpłynąć istotnie na obniżenie  waloru 

przyrodniczego w regionie.  W celu wykonania pełnej  waloryzacji  terenu,  a następnie 
określenia  pełnego  zakresu  wpływu  przedsięwzięcia  oraz  wytypowania  działań 
minimalizujących, ograniczających i ewentualnie kompensujących negatywny wpływ 
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przedsięwzięcia na awifaunę i szatę roślinną, nieodzowne jest wykonanie aktualnych, 
zaplanowanych metodycznie prac terenowych. 
Uzasadnione jest  dokonanie analizy istniejącego stanu środowiska przyrodniczego (stanu 

początkowego)  na  terenie  oraz  w  zasięgu  oddziaływania  projektowanej  inwestycji,  która 

będzie  stanowić  bazę  do  wyjściowej  oceny  stanu  środowiska  przyrodniczego  przed 

realizacją inwestycji  do późniejszych ocen porównawczych tego stanu także w kontekście 

zapisów ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie z dnia 13 kwietnia 

2007r. (Dz.U.07.75.493).

Wniosek końcowy  
Budowa  nowego  bloku  w  przewidzianej  technologii  zapewni  dotrzymanie  standardów 

emisyjnych  do  powietrza.  Zostaną  dotrzymane  również  wymagania  dotyczące  ochrony 

środowiska  wodnego  przy  wprowadzaniu  do wód  rzeki  Narew oczyszczonych  ścieków z 

instalacji. Wszystkie odpady powstające na etapie budowy i eksploatacji nowego bloku będą 

selektywnie magazynowane na terenie zakładu, a następnie zagospodarowywane w sposób 

bezpieczny dla środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Prognozuje się, że nowy obiekt, z racji ograniczonej emisji takich zanieczyszczeń jak dwutlenek 

siarki, dwutlenek azotu, czy pył zawieszony nie przyczyni się do pogorszenia stanu zdrowotności 

mieszkańców zamieszkujących obszar potencjalnego oddziaływania nowej elektrowni.

Wariant  wnioskowany  przez  Inwestora  i  polegający  na  budowie  Elektrowni  C  jest 

jednocześnie wariantem najkorzystniejszym dla środowiska spośród rozpatrywanych.

Wnioskuje się zatem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

dla  przedsięwzięcia  polegających  na  budowie  Elektrowni  C  na  wnioskowanym  terenie  z 

uwzględnieniem  zaleceń  zawartych  w  niniejszym  raporcie  oddziaływania  inwestycji  na 

środowisko.



„ENERGOPROJEKT®-
WARSZAWA” S.A.

Symbol Umowy: 
C - 1874

Nr arch.
1 236 362_00

Prac.
POS

Str.
17

2. WSTĘP

2.1 Przedmiot i podstawa formalna opracowania
Niniejsze  opracowanie  jest  raportem  o  oddziaływaniu  na  środowisko  przedsięwzięcia 

inwestycyjnego polegającego na budowie Elektrowni Ostrołęka C o mocy około 1000 MW 

wraz z niezbędnymi obiektami kubaturowymi i inżynierskimi oraz sieciowymi.

Podstawą  formalną  opracowania  jest  umowa  o  symbolu  C  -1874  zawarta  pomiędzy 

Zespołem Elektrowni Ostrołęka S.A. a „Energoprojektem - Warszawa” S.A.

2.2 Cel i zakres opracowania
Zgodnie z art. 46 ust.1 i 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U.  nr  62/2001 r.  poz.  627 z późn.  zm.)  realizacja planowanego przedsięwzięcia jest 

dopuszczalna po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia  (cytowany  art.  46  ustawy  Prawo  ochrony  środowiska  zamieszczono 

poniżej).

(…) Art. 46. 1. Realizacja:

1)  planowanego  przedsięwzięcia  mogącego  znacząco  oddziaływać  na  środowisko,  

określonego w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2,

2) planowanego przedsięwzięcia innego niż określone w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2, które nie jest 

bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jeżeli  

może ono znacząco oddziaływać na ten obszar

-  jest  dopuszczalna  wyłącznie  po uzyskaniu  decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach  

zgody  na  realizację  przedsięwzięcia,  zwanej  dalej  "decyzją  o  środowiskowych 

uwarunkowaniach".

4a.  Wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  następuje  także  przed 

dokonaniem  zgłoszenia  budowy  lub  wykonywania  robót  budowlanych  oraz  zgłoszenia  

zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części - na podstawie ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Zgodnie  z  obowiązującym  rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2004  r. 

zmienionym  rozporządzeniem z  dnia  21 sierpnia  2007 r.  w sprawie  określenia  rodzajów 

przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  oraz  szczegółowych 

kryteriów  związanych  z  kwalifikowaniem  przedsięwzięć  do  sporządzenia  raportu  o 

oddziaływaniu na środowisko (§ 2 ust.1, pkt.3)  planowane przedsięwzięcie  budowy nowej 

elektrowni  jest  kwalifikowane  do  „przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na 
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środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko” (instalacje 

spalające paliwa w celu wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej). 

Wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  wymaga  przeprowadzenia 

postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (Art. 46 ust.3). Postępowanie 

w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przeprowadza organ właściwy do wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Art. 48 ust.1). 

Postępowanie przeprowadza się na podstawie raportu o oddziaływaniu na środowisko. 

Zakres niniejszego raportu jest zgodny z zapisami art. 52 ww.  ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Sejm RP uchwalił 3 października 2008 r. nową ustawę o udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko.  Ustawa  ta  została  podpisana 

przez Prezydenta 28 października i została opublikowana 7 listopada 2008 r. w Dz U nr 199 

poz.  1227.  Przewiduje  ona  zmianę  trybu  prowadzenia  ocen  oddziaływania  inwestycji  na 

środowisko.  Proponowane  zmiany  wynikają  z  potrzeby  uwzględnienia  zarzutów  Komisji 

Europejskiej, głównie w części dotyczącej postępowania w sprawie przeprowadzania oceny 

oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć.

Według ww. nowej ustawy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia,  wydawana po przeprowadzeniu oceny oddziaływania  przedsięwzięcia na 

środowisko, będzie wydawana na dwóch etapach inwestycji: 

– przed  uzyskaniem  decyzji  o  warunkach  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu  – 

wydawanej  na  podstawie  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu  i 

zagospodarowaniu przestrzennym oraz 

– przed uzyskaniem decyzji  o pozwoleniu  na budowę,  decyzji  o  zatwierdzeniu  projektu 

budowlanego  oraz  decyzji  o  pozwoleniu  na  wznowienie  robót  budowlanych  – 

wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 

2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.).

W  każdym  z  etapów  inwestycji  ustawa  przewiduje  udział  społeczeństwa.  Przewidziano 

termin  21  dni  na  składanie  uwag  i  wniosków  przez  społeczeństwo.  Ustawa  przewiduje 

również możliwość przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa.
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3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 

3.1 Akty prawne 
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 25/2008, 

poz. 150 – tekst jednolity, z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, 

ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 100/2001, poz. 1085, 

z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. nr 239/2005, poz. 2019 – tekst 

jednolity, z późn. zm.)

4. Ustawa  z  dnia  13  kwietnia  2007  r.  o  zapobieganiu  szkodom w środowisku  i  ich 

naprawie (Dz. U. nr 75/2007, poz. 493)

5. Ustawa  z  dnia  3  lutego  1995  r.  o  ochronie  gruntów  rolnych  i  leśnych  (Dz.  U. 

121/2004, poz. 1266 – tekst jednolity, z późn. zm.)

6. Ustawa z dnia 28 września 1991 r.  o lasach (Dz.  U. nr  45/2005, poz.  435 – test 

jednolity, z późn. zm.)

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 39/2007, poz. 251 – tekst 

jednolity, z późn. zm.)

8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 92/2004, poz. 880, z 

późn. zm.) 

9. Ustawa z 3 października 2008 r.  o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Dz U nr 199 poz. 1227

10. Rozporządzenie  Rady Ministrów z  dnia  9  listopada  2004 r.  w sprawie  określenia 

rodzajów  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  oraz 

szczegółowych  uwarunkowań  związanych  z  kwalifikowaniem  przedsięwzięcia  do 

sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257/2004, poz. 2573, 

z późn. zm.)

11. Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  26 lipca  2002 r.  w sprawie  rodzajów 

instalacji  mogących  powodować  znaczne  zanieczyszczenie  poszczególnych 

elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości  (Dz. U. nr 122/2002, poz. 

1055)

12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 47/2008, poz. 281)

13. Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  20  grudnia  2005  r.  w  sprawie 

standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. nr 260/2005, poz. 2181, z późn. zm.)
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14. Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  27  lipca  2004  r.  w  sprawie 

dopuszczalnych  mas  substancji,  które  mogą  być  odprowadzane  w  ściekach 

przemysłowych (Dz. U. nr 180/2004, poz. 1867)

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 

substancji  szczególnie  szkodliwych  dla środowiska wodnego (Dz.  U.  nr  137/2006, 

poz. 984)

16. Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  14  czerwca  2007  r.  w  sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. nr 120/2007, poz. 826)

17. Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  30  października  2003  r.  w  sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 

sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. nr 192/2003, poz. 1883) 

18. Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  9  września  2002  r.  w  sprawie 

standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. nr 165/2002, poz. 

1359)

19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. nr 112/2001, poz. 1206)

20. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r.  w sprawie obszarów 

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. 2004 Nr 229, poz. 2313)

21. Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  5  września  2007r.  zmieniające 

rozporządzenie  w  sprawie  obszarów  specjalnej  ochrony  ptaków  Natura  2000 

(Dz.U.07.179.1275)

22. Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  14  czerwca  2007  r.  w  sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z dnia 5 lipca 2007 r. Nr 120, 

poz. 826),

23. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie wymagań 

w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. Nr 283, poz. 2842),

24. PN-ISO 9613-2:2002 Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni 

otwartej. Ogólna metoda obliczania.

25. Uchwała Wojewódzkiej Rady Narodowej w Płocku Nr 163/XXVI/ 88 z dnia 9 czerwca 

1988 roku, na mocy której ustanowiono BKP

26. Uchwała Wojewódzkiej Rady Narodowej w Płocku i we Włocławku nr XIX/70/79 z dn. 

05.04.1979  r.,  na  mocy  której  ustanowiono  Gostynińsko  –  Włocławski  Park 

Krajobrazowy

27. Dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. w sprawie zintegrowanego 

zapobiegania zanieczyszczeniom i kontroli (IPPC)
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28. Dyrektywa 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w 

sprawie odpadów

29. Projekt Dyrektywy odpadowej z 2 października 2008r.

30. Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r.

31. Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich 

ptaków (z późniejszymi zmianami)

32. Dyrektywa  Rady  92/43/EWG z  dnia  21  maja  1992  r.  w  sprawie  ochrony siedlisk   

naturalnych oraz dzikiej fauny i flory

33. Dyrektywa  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  2001/80/WE z  dnia  23  października 

2001r.  w sprawie  ograniczenia  emisji  niektórych  zanieczyszczeń  do  powietrza  z 

dużych obiektów energetycznego spalania

34. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady z dnia 21 kwietnia 2004r.  w sprawie 

odpowiedzialności  za  środowisko  w  odniesieniu  do  zapobiegania  i  zaradzania 

szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu

35. Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. 

odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku,

36. Projekt  Dyrektywy  PARLAMENTU  EUROPEJSKIEGO  I  RADY  w  sprawie  emisji 

przemysłowych, (przedstawiony przez Komisję) [COM(2007) 843 wersja ostateczna], 

21 grudnia 2007 r.

37. PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie 

zanieczyszczeniom i ich kontrola) (COM(2007) 0844 – C6 - 0002/2008 – 2007/0286 

(COD))  Komisji  Ochrony  Środowiska  Naturalnego,  Zdrowia  Publicznego 

i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego, 2.7.2008.

3.2 Dokumenty strategiczne oraz planistyczne
38. Strategia  rozwoju  gminy  Rzekuń  na  lata  2007-2011,  Rzekuń  2007  r.,  opracował 

„EKOL-EKON” Biuro Studiów Ocen Strategicznych w Ostrołęce (dostępne na stronie 

internetowej www.rzekun.pl)

3.3 Decyzje administracyjne, postanowienia
39. Pozwolenie  zintegrowane  nr  47/08/PŚ.Z z  dnia  15 września  2008r  wydana  przez 

Marszałka  Województwa  Mazowieckiego  znak  PŚ.V/KS/7600-35/08  dotycząca 

zmiany  decyzji  Wojewody  Mazowieckiego  z  dnia  20  grudnia  2005r,  znak 

WŚR.I.6640/13/8/04/05,  udzielającej  pozwolenia  zintegrowanego  dla  instalacji  do 

spalania  paliw  o  mocy  nominalnej  2174,7  MWt  ,eksploatowanej  na  terenie  ww. 

Zakładu w Ostrołęce

http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/?doc=podstawa_dokumenty/dyrektywa92/dyrektywa92_43.htm
http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/?doc=podstawa_dokumenty/dyrektywa92/dyrektywa92_43.htm
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40. Pozwolenie  na  wytwarzanie  odpadów  z  dnia  28  grudnia  2007r  znak 

WŚR.V.IC.6620/190/2007 wydana przez Wojewodę Mazowieckiego

41. Uchwała  Nr  XIII/106/2000  Rady  Gminy w Rzekuniu  z  dnia  28 czerwca  2000r.  w 

sprawie  zmian  w  miejscowym  ogólnym  planie  zagospodarowania  przestrzennego 

gminy Rzekuń (publik.Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 85,poz.855 z 2000r.)

42. Uchwała  Nr IV/19/2006 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 grudnia 2006r.  w sprawie 

miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Rzekuń  (publik. 

Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 57,poz. 1287 z 2007r.),

43. Uchwała Nr XXXIII/140/2008 Rady Gminy Rzekuń z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie 

przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  miejscowych  planów  zagospodarowania 

przestrzennego gminy Rzekuń

44. Uchwała Nr XXXIII/141/2008 Rady Gminy Rzekuń z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie 

przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania 

przestrzennego gminy Rzekuń

45. Uchwała Nr XXXIII/142/2008 Rady Gminy Rzekuń z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie 

przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  miejscowych  planów  zagospodarowania 

przestrzennego gminy Rzekuń

46. Uchwała  Nr 237/XXXIII/2008 Rady Miasta Ostrołęki  z dnia 26 czerwca 2008 r.  w 

sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 

przestrzennego rejonu „Krańcowa”

47. Uchwała  Nr 238/XXXIII/2008 Rady Miasta Ostrołęki  z dnia 26 czerwca 2008 r.  w 

sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 

przestrzennego rejonu „Elektrownia I”

3.4 Opracowania, projekty, publikacje, inne
48. Analiza techniczno - ekonomiczna budowy nowego bloku energetycznego dla ZEO 

S.A. – etap I- Wstępna koncepcja techniczna i lokalizacyjna budowy nowego bloku 

dla ZEO S.A., Energoprojekt – Warszawa S.A., nr arch. 1 309 563_ver00, Warszawa 

2007

49. Studium wykonalności budowy elektrowni „C” o mocy ok. 1000MWe dla ZEO S.A. –

część techniczna – etap II, Energoprojekt Warszawa S.A., nr arch. 1 309 574_ver00, 

Warszawa 2007

50. red.  B.  Fal,  „Przepływy  charakterystyczne  głównych  rzek  polskich  w latach 1951-

1990”,  Materiały  badawcze.  Seria:  Hydrologia  i  Oceanologia,  wyd.  IMiGW, 

Warszawa, 1997
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3.5 Opis i analiza wykorzystanych danych i zastosowanych 
metod oceny

Przy  wykonywaniu  raportu  o  oddziaływaniu  na  środowisku  bazowano  na:  przepisach 

prawnych,  decyzjach  administracyjnych,  materiałach  uzyskanych  od  inwestora  oraz  na 

dostępnej literaturze technicznej.

Ocenę  emisji  do  powietrza  w  przyszłości  przeprowadzono  w  oparciu  o  przeliczenia 

bilansowe  i  stechiometryczne  wynikające  z  dostępnej  wiedzy  inżynierskiej  uwzględniając 

także badania wykonane w ZEO S.A. oraz w innych elektrociepłowniach opalanych węglem 

kamiennym. Obliczenia prognostyczne wykonano wg metodyki określonej w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych 

substancji w powietrzu (Dz. U. nr 1/2003 poz. 12) z wykorzystaniem programu Komin.

W  formułowaniu  ocen  wpływu  gospodarki  wodno-ściekowej  na  środowisko  stosowano 

zasadę prostego prognozowania wynikowego, opierając się na dostępnych materiałach oraz 

doświadczeniach eksploatacyjnych innych obiektów energetycznych. 

Do oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na stan klimatu akustycznego posłużono się 

metodą  obliczeniową  opartą  na  modelu  matematycznym  propagacji  hałasu  przy 

wykorzystaniu znajomości poziomów mocy akustycznej poszczególnych źródeł i obiektów. W 

obliczeniach  modelowych  wykorzystano  dane  gwarancyjne  producentów  i  dostawców 

poszczególnych  urządzeń  oraz  wyniki  pomiarów  wykonanych  w  ramach  pomiarów 

gwarancyjnych dla podobnych urządzeń już pracujących w innych elektrowniach. Obliczenia 

zostały  wykonane  zgodnie  z  Instrukcją  338/2003  Zakładu  Akustyki  Instytutu  Techniki 

Budowlanej - ”Metoda określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku”, przy 

zastosowaniu programu komputerowego HPZ’2001.

Metodykę oceny oddziaływania na środowisko na przyrodę przedstawiono w załączniku nr 8.
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4. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCEGO ZESPOŁU ELEKTROWNI 
OSTROŁĘKA S.A.

Zespół Elektrowni Ostrołęka zlokalizowany jest w odległości 3 km na północny-wschód od 

miasta  Ostrołęka  w dzielnicy  przemysłowej  Wojciechowie.  Czynne  składowisko  odpadów 

paleniskowych „Łęg” znajduje się w odległości  ok.  1 km na północny zachód od ZEO na 

terenie gminy Lelis.

Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A. składa się z dwóch zakładów:

- Elektrociepłowni  „A”   (EC „A”)  pracującej  od  1956 r.  o  aktualnie  osiągalnej  mocy 

cieplnej 367,0 MW i mocy elektrycznej 75 MW, wyposażonej w 3 kotły OP-100 i jeden 

kocioł OKF-40 (pracujące w układzie kolektorowym z trzema turbinami) oraz kocioł OPP-

230 (pracujący  w układzie  blokowym  z  turbiną TZ-6);  głównie  na potrzeby lokalnego 

rynku energii  elektrycznej i  cieplnej (kocioł OKF-40 jest opalany biomasą, a pozostałe 

kotły węglem kamiennym),

- Elektrowni  „B”   (El.  B) pracującej  od 1972 r. o mocy zainstalowanej  600 MW (ok. 

1,87% mocy systemu elektroenergetycznego kraju) wyposażonej w 3 opalane węglem 

kamiennym bloki energetyczne o mocy ok. 200 MW każdy. W skład bloku wchodzi: kocioł 

typu  OP-650,  trójkadłubowa  turbina  kondensacyjna  typu  13  K  200,  generator  z 

chłodzeniem  wodorowym  oraz  transformator  blokowy;  w  roku  2002  przeprowadzono 

modernizację  na  bloku  nr  3  i  uzyskano  moc  –  226 MW,  natomiast  w  2003  roku 

przeprowadzono  modernizację  na  bloku  nr  1  uzyskując  moc  221,5  MW.  Moc 

zainstalowana w 2003 r. wynosiła 647,5 MW. W roku 2007 wybudowano w Elektrowni „B” 

instalację do odsiarczania spalin przewidzianą do komercyjnej eksploatacji od stycznia 

2008.

EC  A  to  elektrociepłownia  zawodowa,  która  jest  funkcjonalnie  powiązana  z  zakładami 

papierniczymi „Stora Enso”  i  ma cechy elektrociepłowni  przemysłowej.  Wykorzystuje parę 

technologiczną z kotła sodowego do produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz spala korę z 

zakładów  celulozowo-papierniczych.  Jednocześnie  ponad  60  %  ciepła  z  EC  A  jest 

wykorzystywane w zakładach papierniczych (patrz tabela 1). 

Podstawowym  paliwem  ZEO  jest  węgiel  kamienny  dostarczany  transportem  kolejowym. 

Kocioł fluidalny OKF-40 jest opalany różnym biopaliwem (kora, zrębki).

Zespół  Elektrowni  Ostrołęka  stosownie  do  § 9. 1  rozporządzenia  Ministra  Środowiska  

w sprawie standardów emisyjnych z instalacji zobowiązał się w pisemnej deklaracji, złożonej 

właściwemu organowi ochrony środowiska, że kotły OP-100 w Ec A (biorąc pod uwagę ich 

wiek i wyeksploatowanie) będą użytkowane nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2015 r., a czas 
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użytkowania w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. nie przekroczy 

20.000  godzin.  W  obecnej  końcowej  fazie  eksploatacji  kotłów  OP-100  oraz  po  ich 

odstawieniu, które nastąpi najpóźniej z końcem 2015 r. pozostałe urządzenia wytwórcze EcA 

muszą być rezerwowane na przypadek ewentualnej awarii kotłów, a także na czas corocznie 

planowanych  remontów kotła  OP-230 dla  zapewnienia  niezawodnego  zasilania  w ciepło: 

zakładów papierniczych „Stora Enso”, Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, 

Gospodarstwa  Ogrodniczego  w  Ostrołęce,  zakładu  produkcji  i  sprzedaży  materiałów 

budowlanych XELLA Polska Sp. z o.o. i innych. 

W  związku  z  odstawieniem  kotłów  OP-100  ZEO  planuje  połączenie  Elektrowni  B  

i Elektrociepłowni A kolektorem parowym. 

Jednocześnie zakłady papiernicze Stora Enso planują odtworzenie zdolności produkcyjnej 

kotłów  OP-100  ECA  na  swoim  terenie  poprzez  budowę  kotła  fluidalnego  ze  złożem 

cyrkulacyjnym opalanego węglem kamiennym, biomasą własną i z zewnątrz oraz odpadami 

własnymi z procesów technologicznych. 

Zakłada się, że nie później niż od 2016 r., ECA będzie częściowo zastąpiona przez kocioł 

fluidalny w Storze Enso, a wcześniej rezerwowana przez połączenie parowe pomiędzy El B 

i ECA. 

Kotły OP-100 nr 1-3 od 2016 r. zostaną wycofane z eksploatacji.  Dla kotłów K4 i K5 nie 

podjęto  docelowych  decyzji.  W  pierwszej  kolejności  rozważa  się  przejęcie  ich  produkcji 

ciepła przez projektowaną Elektrownię C. W przypadku zaniechania realizacji nowego bloku 

energetycznego  mogą  zostać  zastąpione  od  2016  r.  przez  nową  małą  jednostkę 

dostosowaną do zapotrzebowania na ciepło pozostałych (poza Storą) odbiorców miejskich, 

albo eksploatowane z dostosowaniem do zaostrzających się wymagań w zakresie ochrony 

powietrza w tym wynikających z projektu dyrektywy o emisjach przemysłowych. 

W tabeli 1 przedstawiono podstawowe dane produkcyjne, zużycia i jakości paliw w EcA i El B 

z ostatnich 10 lat.

W tabeli  2  przedstawiono ilości  wytwarzanych,  wykorzystanych  i  składowanych  odpadów 

paleniskowych,  a także prognozowaną ilość wytwarzanego i  zagospodarowanego gipsu z 

instalacji odsiarczania spalin oraz tzw. „placka filtracyjnego”.

Produkcja energii elektrycznej wyprodukowanej w ZEO Ostrołęka S.A stanowi ok. 2% energii 

elektrycznej  wyprodukowanej  w  Polsce  (w roku 2006  wyniosła  ona 1,96%).  Jednak rola 

Zespołu Elektrowni Ostrołęka w generacji energii elektrycznej jest znacznie większa, niż to 

wynika  z  udziału  procentowego  produkowanej  energii.  Elektrownia  B  jako  najbardziej 

wysunięta  na  północny  wschód  elektrownia  w  Polsce  pełni  funkcję  źródła  energii 
stabilizującego pracę Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE).
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Istniejące bloki energetyczne po wyposażeniu ich w instalację odsiarczania spalin w 2008 r. 

i planowanym do 2015 r. wyposażeniu w instalacje odazotowania spalin są przewidziane do 

długoletniej pracy (w latach 2025 -2030). 

Źródłami zaopatrzenia ZEO S.A. w wodę są:

• rzeka Narew 

(woda powierzchniowa do chłodzenia skraplaczy turbin, uzupełniania obiegu 

hydroodpopielania, do chłodzenia urządzeń pomocniczych, na cele ppoż. i na potrzeby 

technologiczne stacji przygotowania wody do obiegu parowo-wodnego i ciepłowniczego),

• własne ujęcie wód podziemnych z utworów czwartorzędowych 

(na potrzeby technologiczne stacji przygotowania wody do obiegu parowo-wodnego i 

ciepłowniczego - 35% zapotrzebowania stacji i socjalno-bytowe).

Na terenie ZEO S.A. powstają następujące rodzaje ścieków:

- wody pochłodnicze,

- ścieki przemysłowo-deszczowe,

- ścieki socjalno-bytowe,

- ścieki technologicznych ze stacji przygotowania wody,

- ścieki z instalacji odsiarczania spalin.

Odbiornikiem oczyszczonych ścieków: przemysłowych, opadowych oraz wód pochłodniczych 

jest  rzeka  Narew.  Odbiornikiem  ścieków socjalno-bytowych  jest  kanalizacja  „Stora  Enso 

Poland”. Ścieki technologiczne wykorzystywane są jako woda transportowa do uzupełniania 

strat wody w obiegu hydroodpopielania składowiska „Łęg”. Oczyszczone ścieki z instalacji 

odsiarczania spalin są odprowadzane do rzeki Narwi.

Odpady paleniskowe powstające w sposób ciągły w procesie produkcji energii elektrycznej i 

cieplnej gromadzone są ma mokrym składowisku popiołu i żużla „Łęg”. Pozostałe odpady 

gromadzone  są w wydzielonych  i  oznakowanych  pomieszczeniach  magazynowych,  skąd 

przekazywane są do wykorzystania lub utylizacji.

Odpady  komunalne,  inne  niż  wymienione  odpady  z  elektrowni  oraz  pozostałe  odpady 

niewykorzystywane przekazywane są do składowania i utylizacji  na komunalne wysypisko 

odpadów.  Tabela  1  przedstawia  m.in.,  prognozę  sytuacji  dla  okresu  po  uruchomieniu 

nowego kotła fluidalnego w Stora Enso i zawiera także ograniczenie emisji dwutlenku siarki z 

ZEO  wynikające  eksploatacji  uruchomionej  w  2008  r.  instalacji  odsiarczania  spalin  oraz 

powstający z tego tytułu gips syntetyczny – jako produkt do wykorzystania.
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Tabela 1 Podstawowe dane produkcyjne, zużycia i jakości paliw w EcA i El B z ostatnich 10 lat oraz dla stanu po uruchomieniu nowego kotła fluidalnego w Stora Enso

Podstawowe dane Jedn. 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Prognoza 
po 

uruchomie
niu kotła 
CFB w 
Stora 
ENSO 

                 Elektrociepłownia „A”              
Moc osiągalna Elektrociepłowni „A” brutto MW 72,1 72,1 72,1 76,1 76,1 75 75 75 75 75 75 49
Moc osiągalna cieplna ogółem MW 309 309 309 387,2 387,2 367 367 362 382,7 382,7 382,7 220,0
Zużycie węgla t 277 200 241 500 227 250 251 150 278 700 289 300 268500 272 100 249 159 241380 237 346 77 082
    wartość opałowa kJ/kg 21226 22699 22200 21723 21662 21999 22078 22 594 23147 23325 23301 23 747
    zawartość popiołu % 24,02 19,33 19,93 20,22 20,41 20,14 19,85 20,05 16,89 18,86 20,20 16, 49
    zawartość siarki całkowitej % 0,86 0,77 0,81 0,87 0,98 0,99 1,035 1,009 0,742 0,63 0,82 0,523
Zużycie biomasy t 31596 70302 50485 74022 63210 42815 89589 79 408 97 602 85 174 95 979 90232
    wartość opałowa kJ/kg  3750 5950 5061 5753 6118 7774 8119 7132 8069 8896 8 150
    zawartość popiołu % 1,4 1,45 1,4 1,87 1,58 1,7 1,8 1,4 2,62 3,12 2,72 1,3
    zawartość siarki całkowitej % 0,055 0,05 0,05 0,02 0,03 0,025 0,02 0,03 0,02 0,03 0,035 0,02
Zużycie pary z kotła sodowego GJ 1023465 1117409 993453 895074 838178 863707 868740 1 007 033 1 423 089 1 307 910 1 288 542 0
Produkcja energii elektrycznej MWh 175179 217508 172271 263153 297864 293191 281340 303 950 241 853 188 384 195 825 80600
Produkcja ciepła GJ 4809840 4683054 4590206 4379864 4407927     4 458 

404    4496156 4 521 938 4877168 4777334 4 668 705 1503730

 w tym dla zakładów papierniczych GJ 2 838 
125 2 725 863 2 723 627 2 710 249 2 701 065 2 847 849 2 821 304 2 972 396 3 309 170 3 208 182 3 161 212 0

 w tym dla zakładów papierniczych % 59,0 58,2 59,3 61,9 61,3 63,9 62,7 65,7 67,9 67,2 67,7  
                      Elektrownia „B”              
Moc osiągalna Elektrowni „B” brutto MW 600 600 600 600 600 600 647 647 647 647 647 647
Moc osiągalna cieplna ogółem MW 1535 1535 1535 1535 1535 1535 1535 1 535 1535 1535 1535 1535
Zużycie węgla t 1 185 

200 1 173 400 953 000 918 000 943 600 876 500 932400 959 400 984 944 1213301 1 168 797 1417641
    wartość opałowa kJ/kg 21330 21698 21605 21270 21145 21241 21858 22 277 22900 23317 23 294 21 224
    zawartość popiołu % 24,74 20,59 21,33 21,38 20,04 19,37 19,51 18,68 18,28 18,86 20,23 22,4
    zawartość siarki całkowitej % 0,92 0,87 0,85 0,91 0,97 0,93 0,933 0,943 0,8 0,63 0,82 1,11
Zużycie biomasy (współspalanie). t         3274,48 15 692 81 191 117 302
Wartość opałowa kJ/kg         11 068 8133,4 12 820 14 156
Zawartość popiołu %         2,67 2,98 2,66 2,56
Zawartość siarki %         0,021 0,02 0,02 0,02
Produkcja energii elektrycznej MWh 2679760 2698362 2175969 2031213 2072303 1939002 2129556 2 240 771 2 392 107 2980397 2 941 710 3261031
Produkcja ciepła     - - - - - - - - 0
             Emisje do powietrza dla ZEO              
Emisja popiołu lotnego t 1556 1396 1339 2020 1871 1386 1581 1505 1 384 1 009 1275 790
Emisja SO2 t 24446 22141 18305 19359 21996 20276 21165 21 634 17 972 14 566 15 498 5957
Emisja NO2 t 7686 7418 6228 6139 6409 6217 6498 6 726 6 889 4 384 4 537 4788

Emisja CO2 t 2 923 54
3 2 912 809 2 413 596 2 351 309 2 449 687 2357104 2 479 319 2 587 766 2 699 894 3 134 609 3 038 913 3034583

Emisja CO t 733 723 605 600 631 596 636 640 644 1 233 1 499 938
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Tabela 2 Ilości odpadów paleniskowych wytworzonych oraz składowanych na składowisku odpadów „Łęg” w ZE Ostrołęka S.A (w przeliczeniu na suchą masę), z uwzględnieniem prognozy po uruchomieniu nowego kotła fluidalnego w 
Storze Enso

Podstawowe dane Jedn. 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Prognoza po 
uruchomieni
u kotła CFB 

w Stora 
ENSO 

                 Elektrociepłownia „A”              
Zużycie węgla t 277 200 241 500 227 250 251 150 278 700 289 300 268500 272 100 249 159 241380 237 346 77 082
    wartość opałowa kJ/kg 21226 22699 22200 21723 21662 21999 22078 22 594 23147 23325 23301 23 747
    zawartość popiołu % 24,02 19,33 19,93 20,22 20,41 20,14 19,85 20,05 16,89 18,86 20,20 16, 49
Zużycie biomasy t 31596 70302 50485 74022 63210 42815 89589 79 408 97 602 85 174 95 979 90232
    wartość opałowa kJ/kg  3750 5950 5061 5753 6118 7774 8119 7132 8069 8896 8 150
    zawartość popiołu % 1,4 1,45 1,4 1,87 1,58 1,7 1,8 1,4 2,62 3,12 2,72 1,3
                      Elektrownia „B”              
Zużycie węgla t 1 185 

200 1 173 400 953 000 918 000 943 600 876 500 932400 959 400 984 944 1213301 1 168 797 1417641
    wartość opałowa kJ/kg 21330 21698 21605 21270 21145 21241 21858 22 277 22900 23317 23 294 21 224
    zawartość popiołu % 24,74 20,59 21,33 21,38 20,04 19,37 19,51 18,68 18,28 18,86 20,23 22,4
Zużycie biomasy (współspalanie). t         3274,48 15 692 81 191 117 302
Wartość opałowa kJ/kg         11 068 8133,4 12 820 14 156
Zawartość popiołu %         2,67 2,98 2,66 2,56
              Gospodarka odpadowa EC „A”   
Całkowita ilość odpadów paleniskowych tys. t 63,9 46 43,9 49,2 54,6 47,8 51,5 52,7 42,5 46,3 49,8 15
Odpady składowane tys. t 63,9 46 43,9 49,2 54,6 47,8 51,5 52,7 42,5 46,3 49,8 15
Wykorzystanie odpadów paleniskowych tys. t - - - - - - - - - - -  
              Gospodarka odpadowa El. „B”   
Całkowita ilość odpadów paleniskowych tys. t 281 227,1 191,5 183,5 176,2 159 169,7 166,5 169,2 216,4 222,2 245
Odpady składowane tys. t 255,8 212,5 148,6 105,6 114,9 95 94,9 84,7 71,5 50,6 17,5 45
Wykorzystanie odpadów paleniskowych tys. t 25,2 14,6 42,9 77,9 61,3 64 74,8 81,8 97,7 165,8 204,7 200
              Gospodarka odpadowa ZEO   
Całkowita ilość wytwarzanych odpadów 
paleniskowych tys. t 344,9 273,1 235,4 232,7 230,8 206,8 221,2 219,2 211,7 262,7 272 260
Odpady składowane tys. t 319,7 258,5 192,5 154,8 169,5 142,8 146,4 137,4 114 96,9 67,3 60
Wykorzystanie odpadów paleniskowych tys. t 25,2 14,6 42,9 77,9 61,3 64 74,8 81,8 97,7 165,8 204,7 200
 - w tym odbiór popiołu z terenu elektrowni tys. t 4,1 8 13,3 59,3 26 51 60,8 62,4 72,8 103,9 142,7 150
 - w tym odbiór ze składowiska tys. t 21,1 6,6 29,6 18,6 35,3 13 14 19,4 24,9 61,9 62,0 50
Odpady składowane % 92,7 94,7 81,8 66,5 73,4 69,1 66,2 62,7 53,8 36,9 24,7 23,2
Wykorzystanie odpadów paleniskowych % 7,3 5,3 18,2 33,5 26,6 30,9 33,8 37,3 46,2 63,1 75,3 76,8
 - w tym odbiór popiołu z terenu elektrowni % 1,2 2,9 5,6 25,5 11,3 24,7 27,5 28,5 34,4 39,6 52,5 57,6
Ilość gipsu z IOS tys. t - - - - - - - - - - - 65,0
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5. ANALIZA ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Powiat ostrołęcki

W gospodarce regionu pierwszoplanową rolę odgrywa rolnictwo.  Z nim związanych jest 71% 

mieszkańców. Wyłącznie z rolnictwa utrzymuje się 29,4% mieszkańców. Prawie cały areał ziemi 

należy  do  indywidualnych  gospodarzy  (99,3%).  Średnia  powierzchnia  gospodarstwa  wynosi 

około 10,5 ha. W ostatnich latach obserwuje się spadek ilości gospodarstw na rzecz wzrostu ich 

powierzchni  (obecnie  około  12100  gospodarstw).  Na  terenie  powiatu  dominują  grunty  rolne. 

Większość stanowią V i VI klasę (70%). Wyznaczają one kierunek upraw - zdominowany przez 

uprawę  zbóż  (58%)  i  ziemniaków  (15%).  Uprawy  te  występują  w  gminach  położonych  w 

południowej  części  powiatu:  Goworowo,  Czerwin,  Troszyn  i  Rzekuń.  Występują  tu  również 

uprawy warzyw, owoców i buraków cukrowych. Tu również dominuje hodowla trzody chlewnej. 

Surowce  te  są  wykorzystywane  przez  lokalne  zakłady  przetwórcze.  Podstawowy  kierunek 

produkcji  zwierzęcej  -  hodowlę  bydła  mlecznego  -  wyznacza  duży,  aż  50% udział  użytków 

zielonych w strukturze użytków rolnych.  Najwięcej łąk i pastwisk położonych jest w północnej 

części powiatu. W gminie Baranowo stanowią one 69,6% użytków rolnych, w gminie Myszyniec - 

62,3%, w gminie Lelis -  58,7%, w gminie Kadzidło -  55,8%, w gminie Łyse - 55,7%. Należy 

zaznaczyć, że powiat ostrołęcki jest regionem o najwyższej obsadzie bydła na 100 ha użytków 

rolnych i najwyższej produkcji mleka w województwie mazowieckim.

Charakter i specyfika powiatu wyznacza kierunki współpracy w zakresie rolnictwa ekologicznego, 

przetwórstwa rolno-spożywczego, ochrony środowiska oraz kultury i agroturystyki.

W granicach powiatu ostrołęckiego znajduje się znaczna część Równiny Kurpiowskiej, fragment 

Międzyrzecza Łomżyńskiego i Doliny Dolnej Narwi. Powiat położony jest na obszarze Zielonych 

Płuc  Polski,  na  którym  nie  ma  uciążliwego  przemysłu,  a  teren  charakteryzuje  się  dużym 

zalesieniem.  Lasy,  będące  pozostałością  dawnej  puszczy,  zajmują  1/3  obszaru  powiatu 

ostrołęckiego. Wskutek wyrębu drzew, puszcza nie tworzy już zwartych połaci. Jednocześnie od 

ponad 150 lat prowadzone jest systematyczne zalesienie. 

Północną  część  powiatu  pokrywa  Puszcza  Zielona.  Dziś  puszcza  zajmuje  obszar  500  km2. 

Występują  tu  bory mieszane,  sosnowo-świerkowe  oraz sosnowe.  Domieszkę stanowią  dęby, 

graby,  brzozy  i  osiki.  Stosunkowo  liczny  jest  jałowiec  pospolity,  jarzębina  i  leszczyna.  Na 

terenach podmokłych dominuje las olszowo-brzozowy. 

W runie  rosną:  konwalia  majowa,  poziomka,  borówka  czarna  i  brusznica,  wrzos  oraz  wiele 

gatunków traw, kwiatów leśnych, mchów i paproci. 

Szczególny charakter równinnemu kurpiowskiemu krajobrazowi  nadają wydmy.  Piętrzą się na 

wąskich pasach ziemi między rzekami: Turoślą, Szkwą, Rozogą, Omulwią i Orzycem. Wydmy 
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powstały z osadów pochodzących z rzek, które wypływały spod lodowca zalegającego obecne 

tereny północnej Polski. 

Przez powiat przepływa rzeka Narew, kiedyś ważny szlak komunikacyjny. Dziś trasa wodna z 

Warszawy  na  Mazury  uczęszczana  jest  przez  żeglarzy  i  kajakarzy.  Z  jezior  mazurskich 

wypływają: Omulew, Rozoga i Szkwa. Płyną równolegle do siebie przez Puszczę Kurpiowską i 

zasilają  wody  Narwi.  Poza  rzekami  i  strumieniami  istnieje  tu  wiele  małych  zbiorników  wód 

stojących:  starorzeczy  i  bagien,  zwanych  lokalnie  "pulwami",  "chruścielami"  lub  "bielami". 

Największe  i  najbardziej  znane  jest  Bagno  Karaska  w  gminie  Kadzidło.  Z  kilku  istniejących 

niegdyś jezior pozostało śródleśne Jezioro Gogol w gminie Goworowo i przekształcające się w 

torfowisko Jezioro Serafin (dawniej zwane Krusko) w gminie Łyse. 

Gmina Rzekuń

Gmina Rzekuń położona jest  w północno-wschodniej  części  województwa  mazowieckiego,  w 

powiecie ostrołęckim ziemskim zajmuje około 136 km2 (13 602 ha). Jest jedna z jedenastu gmin 

powiatu ostrołęckiego. Leży w odległości ok. 100 km na północ od Warszawy i w bezpośrednim 

zasięgu oddziaływania miasta Ostrołęka. 

Gmina graniczy:

- w środkowej i zachodniej części z miastem Ostrołęka,

- od południowego - wschodu z gmina Czerwin,

- od północnego wschodu z gmina Mostkowo położona w województwie podlaskim

- naturalną granicą od strony północno-zachodniej i zachodniej jest rzeka Narew, poprzez rzekę 

gmina Rzekuń sąsiaduje z gminą Lelis oraz Olszewo Borki.

W  wyniku  położenia  gminy  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  Ostrołęki,  kształtują  się  odmienne 

funkcje  części  północno-wschodniej  i  centralnej  gminy.  Jest  to  zaplecze  mieszkaniowe  oraz 

magazynowe Ostrołęki i jednocześnie najintensywniej zainwestowana część gminy.

W granicach gminy znajduje się 22 miejscowości zorganizowanych w 22 sołectwa.

Według podziału fizyczno – geograficznego gmina leży w północno - wschodniej części Niziny 

Północnomazowieckiej.  Nizina  Północnomazowiecka  od  północy  graniczy  z  Pojezierzem 

Mazurskim,  a  od  wschodu  w  Wysoczyzną  Wysokomazowiecką.  Dolinowa  niewielka  część 

obszaru gminy znajduje się  na terenie Międzyrzecza Łomżyńskiego.  Północno – zachodnia  i 

zachodnia część dolinowego fragmentu gminy graniczy z Równina Kurpiowska.

Gmina  Rzekuń  należy  do  gmin  o  promienistej  strukturze  przestrzennej.  Szkieletem  układu 

przestrzennego jest droga krajowa nr 61 Warszawa – Augustów przecinająca gminę na dwie 

części  -  zachodnią  i  wschodnią  oraz  droga  wojewódzka  nr  627  i  powiatowe,  zapewniające 

właściwe  funkcjonowanie  wsi.  Osadnictwo  skupia  się  głównie  wzdłuż  dróg  powiatowych  i 
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gminnych.  Do  najbardziej  zurbanizowanego  obszaru  należą  wsie  przylegające  do  granic 

administracyjnych miasta Ostrołęka.

Zachodnia część gminy z uwagi na atrakcyjne krajobrazy (duże kompleksy leśne, łąkowe oraz 

dolinę rzeki Narew) została włączona w obszar ujęty w europejską sieć ekologiczną NATURA 

2000 pod jako Specjalny Obszar Ochrony Ptaków PLB 140014 „Dolina Dolnej Narwi”. Teren ten 

jest najbardziej atrakcyjny krajobrazowo i przyrodniczo z terenu całej gminy. Inny charakter maja 

tereny  otwarte  we  wschodniej  i  południowej  części  gminy.  Są  to  użytki  rolne  (poza  zwartą 

zabudową  wsi)  z  obszarami  leśnymi  w  zachodnich,  północno  -  wschodnich  i  południowych 

krańcach gminy. Tereny te stanowią bazę do rozwoju funkcji gospodarczych, tj. rolnictwa. Są w 

zasadzie  wolne  od  zabudowy  z  wyjątkiem  sporadycznej  zabudowy  zagrodowej.  Niewiele 

występuje tu również zadrzewień śródpolnych.

Gmina Rzekuń należy do gmin o podstawowej funkcji produkcji żywności. Bazą do rozwoju tej 

funkcji  gospodarczej  są  użytki  rolne  o pow.  7  487 ha,  stanowiące  55% powierzchni  ogólnej 

gminy. Rolnicza przestrzeń produkcyjna charakteryzuje się zróżnicowaną jakością gleb, ogólnie 

ich  jakość  uznawana  jest  za  średnią.  Najlepsze  gleby  III  klasy  bonitacyjnej  występują  na 

obszarze  ok.  43  ha  łąk  i  ok.  18  ha  pastwisk  w  miejscowościach:  Borawe,  Czarnowiec, 

Daniszewo,  Tobolice,  Ławy,  Nowa  Wieś  Wschodnia,  Ołdaki,  Przytuły  Stare,  Rzekuń  i  Susk 

Nowy.

Jako  uzupełniająca  jest  funkcja  mieszkaniowa  tzw.  „sypialniana”,  wynikającą  z  położenia  w 

bezpośrednim  sąsiedztwie  miasta  Ostrołęka  oraz  dostępnych  powiązań  komunikacyjnych 

(głównie sieci dróg).

Powierzchnia całej gminy to 136 km2 tj. 13602,241 ha.

Struktura powierzchni gminy (źródło - dane Urzędu Gminy Rzekuń)

Użytki rolne 7 487 ha (55 %)

Lasy i grunty leśne 3 646 ha (27 %)

Nieużytki 154 (1 %)

Tereny pozostałe 2 335 ha (17 %)

Razem: 13 602 ha (100%)

W  załączniku 1 przedstawiono zagospodarowanie  terenu w rejonie miasta Ostrołęka w skali 

1:10 000.
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Istniejące  oraz  planowane  zagospodarowanie  przestrzenne  określone  jest  również  w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Rzekuń zatwierdzonym uchwałą 

Nr IV/19/2006 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 grudnia 2006 r. 

W  załączniku  7 przedstawiono  lokalizację  nowej  Elektrowni  Ostrołęka  C  na  planie 

zagospodarowania przestrzennego gminy Rzekuń w skali 1:5000 (nr arch. 1 297 620_ver00)

Powierzchnia  terenu  w  granicach  ogrodzenia  projektowanej  Elektrowni  Ostrołęka  C wynosi 

~ 73 ha (w tym 53 ha pod wnioskowany blok nowej Elektrowni 1000 MWe i 20 ha jako rezerwa 

terenu pod drugi blok patrz  załącznik 6) w tym (w nawiasach podano oznaczenia zgodnie z 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego):

• lasy (obszar ZL) w sołectwie Goworki ~ 13,6 ha,

• tereny dróg publicznych – głównych ruchu przyspieszonego (obszar KGP) 

w sołectwie Goworki ~ 0,2 ha,

• tereny usług i rzemiosła (obszar UR) w sołectwie Goworki ~ 3,4 ha,

• tereny przemysłowe w sołectwie Ławy – zgodnie z uchwałą Nr XIII/106/2000 

Rady Gminy w Rzekuniu z dnia 28 czerwca 2000 r. ~ 30,4 ha,

• tereny dróg publicznych – głównych ruchu przyspieszonego (obszar KGP) 

w sołectwie Ławy ~ 2,5 ha,

• lasy (obszar ZL) w sołectwie Ławy ~ 5,4 ha,

• tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (obszar PBS)

 w sołectwie Ławy ~ 16,2 ha,

• tereny pod zalesienia (obszar ZLz) w korytarzu ekologicznym (ZE) ~ 1,1 ha,

• grunty miasta Ostrołęka ~ 0,2 ha.

W  załączniku  5 (nr  arch.  1 297 618_ver00  w  skali  1:5000)  przedstawiono  koncepcję 

usytuowania obiektów nowej Elektrowni złożonej z jednego bloku o mocy 1000 MWe z rezerwą 

terenu pod przyszłą zabudowę drugiego bloku o tej samej mocy. Na rysunku tym przedstawiono 

układ obiektów podstawowych usytuowanych w planie zagospodarowania terenu w granicach 

projektowanego ogrodzenia. 

W załączniku 6 (nr arch. 1 297 621_ver00) przewidywaną powierzchnię prac niwelacyjnych. Na 

schemacie  tym  kolorem  czerwonym  przedstawiono  powierzchnię  przewidzianą  pod  budowę 

nowego bloku. Kolorem zielonym zaznaczono rezerwę terenu pod ewentualną budowę drugiego 

bloku.  Oceniane  w  raporcie  zmiany  dotyczą  jedynie  obszaru  zaznaczonego  na  schemacie 

kolorem czerwonym.
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Zgodnie  z uchwałami  Nr XXXIII/140/2008,  Nr  XXXIII/141/2008 oraz Nr  XXXIII/142/2008/2008 

Rady  Gminy  Rzekuń  z  dnia  5  sierpnia  2008  r.  planuje  się  zmiany  w  istniejącym  planie 

zagospodarowania  przestrzennego,  co  będzie  również  dotyczyć  ww.  terenów  w  granicach 

ogrodzenia projektowanej elektrowni.

Ponadto zgodnie z uchwałą Nr 237/XXXIII/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2008 r. 

przystąpiono  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  rejonu 

„Krańcowa”, który obejmować będzie działki  nr:  30642, 30665, 30672, 30650, 30713 i 30679 

natomiast  zgodnie  z  uchwałą  Nr  238/XXXIII/2008  Rady Miasta  Ostrołęki  z  dnia  26  czerwca 

2008r.  przystąpiono  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego 

rejonu „Elektrownia I” który obejmować będzie działki nr: 30437, 30442, 30443, 30183, 30477, 

30184, 30494 i część działki nr 30182/1.

Zabytki gminy Rzekuń
Teren gminy znajduje się miedzy obszarami o silnej  kulturze kurpiowskiej  – miedzy Puszczą 

Zieloną  a  Puszczą  Białą.  Większa  część  gminy  nie  jest  utożsamiana  z  kultura  kurpiowską, 

mocno  osadzona  w  świadomości  mieszkańców  terenów  po  północnej  stronie  Narwi.  Przez 

szereg  wieków  kultura  tego  regionu  bardziej  była  związana  z  tradycjami  „włościańskimi”  i 

szlacheckimi oraz pracą na roli.

Do dnia dzisiejszego przetrwało szereg przykładów budownictwa drewnianego na tych terenach: 

zagrody, spichlerze, domy. W większości obiekty wpisane do rejestru zabytków i objęte ochroną 

konserwatorską znajdują się w złym stanie technicznym i wymagają znacznych nakładów na ich 

renowację i utrzymanie. Część z nich popadło w ruinę lub zostało rozebranych ze względu na 

stan techniczny.

Na terenie gminy Rzekuń znajduje się - poza wymienionymi poniżej  obiektami wpisanymi do 

rejestru zabytków - wiele stanowisk archeologicznych o wielkiej rozpiętości chronologicznej, od 

epoki  kamiennej  do  okresu  nowożytnego.  Liczne  znaleziska  archeologiczne  świadczą  o 

zasiedlaniu tych terenów już w zamierzchłych czasach. Pochodzenie wykopalisk z różnych epok 

wskazuje na pewna ciągłość osadnictwa.

Historyczne wartości kulturowe wpisane do rejestru zabytków:

−  Rzekuń  -  kościół  parafialny  z  pocz.  XX  w.  –  nr  dec.  1044/91  z  dn.  10.01.1974  r.; 

(z zachowaniem strefy ekspozycji wokół kościoła);

− Susk Stary - dwór z poł.  XIX w.  - nr dec. 23/81/129 z dn. 30.03.1981 r.;  (w planie należy 

wyznaczyć  strefę  ochrony  konserwatorskiej  -  wszelka  działalność  inwestycyjna  powinna  być 

uzgadniana ze Służbą Ochrony Zabytków);

− Przytuły Stare - park z przełomu XVIII/XIX w. - nr dec. 182 z dn. 27.01.1984 r.;
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− Susk Stary - park z XIX w. - nr dec. 186 z dn. 20.01.1984 r.;

− Rzekuń - cmentarz parafialny rzym.-kat. - nr dec. 226 z dn. 13.01.1986 r.;

− Czarnowiec - krąg kamienny kultury przeworskiej  z okresu wpływów rzymskich, stanowisko 

nr 3 – nr dec. 316 z dn. 22.06.1992 r.;

Obiekty architektoniczne wpisane do ewidencji obiektów zabytkowych:

1) Borawe

− dom nr 104 – drew. pocz. XX w.;

− stodoła w zagrodzie nr 61 – drew. ok. 1928;

2) Czarnowiec

− pozostałości parku dworskiego krajobrazowego – wł. prywatna, poł. XIX w.;

− dom nr 10 – drew. ok. 1912;

− dom nr 12 – drew. ok. 1910-1912;

3) Daniszewo

− zagroda nr 41 – dom drew. 1927, spichlerz drew. 1912;

4) Ołdaki

− dom nr 2 – drew. ok. 1920;

− dom nr 4 – drew. 1926;

− dom nr 13 – drew. 1938;

− dom nr 16 – drew. 1926;

− dom nr 25 – drew. ok. 1920;

− obora w zagrodzie nr 22 – mur. 1900;

5) Rozwory

− dom nr 14 – drew. 1926;

− dom nr 15 – drew. 1920;

− spichlerz w zagrodzie nr 1 – drew. 1920;

6) Rzekuń

− kaplica cmentarna – mur. I poł. XIX w. ul. Kościuszki;

− dom nr 9 – drew. 1933;

− dom nr 17 – drew. ok. 1928;

− dom nr 21 – drew. 1917-1920;

7) Przytuły Stare

− kaplica fil. P. W. Sw. Antoniego Padewskiego – mur. 1921-1922;

− park dworski krajobrazowy – II poł. XIX w.;

8) Susk Stary

− dom nr 24 – mur. 1927;

9) Teodorowo

− dwór – drew. k. XIX w.;
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10) Zabiele

− dom nr 20 – drew. ok. 1920;

− dom nr 66 – mur. 1918.

Stanowiska archeologiczne
W zakresie ochrony dóbr kultury na terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego dla Gminy Rzekuń obowiązuje ochrona prawna dla stanowisk archeologicznych 

(oznaczonych na rysunku miejscowego planu symbolem A-1). 

W  granicach  ogrodzenia  projektowanej  Elektrowni  Ostrołęka  C  nie  znajdują  się  żadne 

stanowiska  archeologiczne,  obiekty  wpisane  do  rejestru  zabytków  oraz  obiekty  wpisane  do 

ewidencji obiektów zabytkowych.

Zabytki w mieście Ostrołęka
- Kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, z prezbiterium zbudowane w latach 1641-58 i 

nawą między 1739 a 1740 r., zapewne proj. Karol lub Jan Bay, kończoną do 1785 r., kilkukrotnie 

remontowany; 

-  Zespół  klasztorny  pobernardyński,  barokowy,  zbudowany  w  latach  1666-96,  wielokrotnie 

remontowany, m.in. między 1848 a 1855 r., arch. Henryk Marcowi; 

- Kościół Św. Antoniego, jednonawowy z rzędami skomunikowanych ze sobą kaplic bocznych i z 

transeptem. We wnętrzach barokowa polichromia wykonana w latach 1762-65 przez Walentego 

Żebrowskiego; 

-  Klasztor  od południa,  złożony z trzech piętrowych skrzydeł  zgrupowanych wokół  wirydarza. 

Dziedziniec krużgankowy przed kościołem, sprzed 1752 r.; czworoboczny z wieżą bramną od 

frontu i kolistymi wieżyczkami w narożach zachodnich;

- Ratusz klasycystyczny, zbudowany w latach 1824-8, nadbudowany o piętro w 1969 r.;

- Starostwo, pl. gen. Bema 3, klasycystyczne, zbudowane w latach 1825-30, nadbudowane o 

piętro w 1919 r.;

-  Poczta,  pl.  gen.  Bema  8,  klasycystyczna,  zbudowana  w  ok.  1828  r.,  piętrowa.  Muzeum 

Okręgowe.

6. OPIS ELEMENTÓW ŚRODOWISKA OBJĘTYCH ZAKRESEM ODDZIAŁYWANIA 
PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

6.1 Warunki klimatyczne i stan powietrza atmosferycznego
Klimat w gminie charakteryzuje się:

•  Okresem wegetacyjnym  wystarczającym  dla  rozwoju  większości  roślin  uprawnych  (średnia 

temperatura powyżej 5oC) trwającym ok. 200 – 210 dni,
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• przeciętna liczba dni mroźnych (poniżej zera) w roku wynosi przeciętnie 45 - 50 ze średnią 

temp. 4-5,50C (najwięcej w styczniu i lutym) i ponad 120 dni z przymrozkami (od września do 

maja),

• dni gorące, z temperaturą powyżej 250C (i średnia 17,5 - 180C) notowane są średnio 30 razy w 

roku (czerwiec, lipiec i sierpień),

• średnio w roku notuje się 50 dni z mgłą.

Najkorzystniejsze  warunki  termiczne  posiadają  tereny  dostatecznie  nasłonecznione  i 

przewietrzane, o głębokim zaleganiu wód gruntowych.

Na przeważającym obszarze gminy średnia roczna suma opadów, jest niższa od 550 mm. Na 

obszarze gminy przeważają wiatry zachodnie oraz południowo - zachodnie.  Najmniej  wiatrów 

wieje z północy (N) i północnego wschodu (NE), co decyduje o niewielkim napływie powietrza 

znad Ostrołęki, gdzie występuje koncentracja emitorów zanieczyszczeń powietrza.

Na  potrzeby  opracowania  Wojewódzki  Inspektorat  Ochrony  Środowiska  w  Warszawie 

Delegatura w Ostrołęce określił aktualny stan jakości powietrza (tło) w rejonie spodziewanego 

oddziaływania Elektrowni Ostrołęka C w zakresie stężeń średniorocznych poniżej wymienionych 

zanieczyszczeń (kopia pisma w załączniku nr 3):

- dwutlenek siarki    0,9 µg/m3,

- dwutlenek azotu    6,2 µg/m3,

- tlenek węgla   400 µg/m3,

- pył zawieszony PM10  24,8 µg/m3.

6.2 Warunki geologiczne
Analizowany  obszar  znajduje  się  w  północno-wschodniej  części  Niecki  Mazowieckiej.  Pod 

względem morfologicznym i geologicznym wydziela się dwa zasadniczo różne rejony: erozyjną 

dolinę Narwi i wysoczyznę polodowcową.

Teren  pod  budowę  nowej  elektrowni  w  większości  pokryty  jest  osadami  czwartorzędowymi, 

piaskami  pochodzenia  eolicznego.  Leżą  one  na  piaskach  i  żwirach  lodowcowych  stadiału 

północnomazowieckiego oraz na wydmach, a także na glinach zwałowych.

Pokrywy eoliczne zbudowane są z piasków kwarcowych. Są to piaski drobno- i średnioziarniste, 

jasnożółte,  sypkie.  Ułożenie wierzchnie poszczególnych utworów pokazano na wycinku mapy 

geologicznej (rysunek 1). 

Na  podstawie  profilu  geologicznego  (rysunek  2)  w  oparciu  o  odwierty  wykonane  najbliżej 

planowanej inwestycji można stwierdzić, że podstawę osadów eolicznych stanowią:

– gliny zwałowe, plejstocen
– piaski i żwiry wodnolodowcowe, 
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– iły, mułki i piaski zastoiskowe,
– piaski i mułki węgliste oraz piaski z glaukonitem paleogen
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Rysunek 1 Wycinek z mapy geologicznej Polski, rejon Ostrołęka (Państwowy Instytut Geologiczny)
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Rysunek 2 Przekrój geologiczny dla okolic Ostrołęki (Państwowy Instytut Geologiczny)
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6.3 Środowisko gruntowo-wodne, wody powierzchniowe i  
podziemne

Sieć  hydrograficzna  analizowanego  terenu  jest  zróżnicowana.  Obszar  w  całości  leży  w 

dorzeczu Wisły, w obrębie zlewni II-rzędu rzeki Narew, stanowiącej główną i bardzo silną 

bazę drenażu. W rejonie Ostrołęki do Narwi wpływają następujące dopływy prawobrzeżne: 

Szkwa,  Rozoga,  Piasecznica  i  Omulew oraz  lewobrzeżne  – Czeczotka.  W obrębie  dolin 

wymienionych  rzek  i  obszarów  przyległych  istnieje  rozwinięta  sieć  kanałów  i  rowów 

melioracyjnych,  starorzecza  i  zalewiska.  Narew  na  odcinku  obiektów  ZE  Ostrołęka  oraz 

planowanego  nowego  bloku  1000 MW  przepływa  z  północnego  wschodu  na  południowy 

zachód. Szerokość jej koryta wynosi 70-120 m, a rzędna zwierciadła wody układa się średnio 

przy wysokich stanach na rzędnej ok. 94,7 m n.p.m., przy niskich - średnio na wysokości 

91,0 m n.p.m. Na rozpatrywanym terenie dolina Narwi charakteryzuje się znaczną asymetrią 

w  przekroju  poprzecznym.  Po  lewej  stronie  starszy  taras  akumulacyjny  (plejstoceński) 

wznoszący  się  na  wysokości  95-100  m  n.p.m.  opada  miejscami  dość  stromo  ku  rzece 

przechodząc w wąski pas tarasu zalewowego położonego na wysokości 91,0-93,0 m n.p.m. 

Na obszarze tego tarasu, w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki zlokalizowano budynki główne 

Elektrociepłownia Ostrołęka „A” oraz Elektrownia Ostrołęka „B”. Na prawym brzegu Narwi 

taras  zalewowy  osiąga  szerokość  rzędu  kilkuset  metrów  przechodząc  łagodnie  w  taras 

akumulacyjny. Znaczącym elementem drenażu tego odcinka doliny jest odnoga koryta Narwi 

„Ogon”,  ciek  boczny -  Mała  Rozoga  oraz  rowy melioracyjne.  W obrębie  tego tarasu,  na 

obszarze starorzecza Narwi zlokalizowano składowisko odpadów paleniskowych „Łęg” z obu 

obiektów”. ZEO S.A.. Naturalny układ hydrograficzny tego terenu został naruszony w wyniku 

robót  hydrotechnicznych,  związanych  z  budową  wałów  przeciwpowodziowych  oraz 

składowiska „Łęg”.

Tabela 3 Roczne przepływy charakterystyczne w profilu Narew-Ostrołęka w okresie 1951-1990 i 
1981-1990 [m3/s] (na podstawie opracowania „Przepływy charakterystyczne głównych rzek 
polskich w latach 1951-1990” – Materiały badawcze. Seria: Hydrologia i Oceanologia, wyd. 
IMiGW, Warszawa, 1997, red. B. Fal)

Nazwa przepływu Ozn. 1981-1990 1951-1990
Najwyższy obserwowany WWQ 434 1360
Średni wielki SWQ 264 387
Średni SSQ 113 111
Średni niski SNQ 48,1 43,0
Najniższy obserwowany NNQ 29,6 24,0
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Tabela 4 Miesięczne przepływy charakterystyczne w profilu Narew-Ostrołęka w okresie 1951-1990 i 
1981-1990 [m3/s] (wg patrz informacja dla tab. powyżej)

Okres 1981-1990
XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X

WWQ 339 322 326 274 362 434 191 137 115 138 140 118
SWQ 132 158 177 162 212 236 147 112 90,0 79,2 86,8 88,1
SSQ 109 118 138 134 157 191 120 94,3 74,5 65,3 73,2 81,9
SNQ 86,3 76,9 108 109 112 147 98,8 79,6 63,9 55,9 61,3 74,9
NNQ 41,1 35,2 61,2 58,5 59,1 70,7 60,5 47,1 43,1 34,6 29,6 43,7

Okres 1951-1990
XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X

WWQ 555 365 400 480 929 1360 457 188 196 181 219 419
SWQ 134 145 136 150 264 330 167 109 86,7 82,4 82,1 106
SSQ 108 111 106 114 158 226 130 87,6 70,1 69,8 69,0 88,3
SNQ 84,5 74,9 80,3 85,6 104 141 99,8 69,9 58,1 58,5 60,2 71,2
NNQ 28,0 24,8 30,4 30,4 32,3 36,4 55,8 36,2 30,4 24,0 29,0 31,7

Tabela 5 Przepływy maksymalne roczne o określonym prawdopodobieństwie występowania w profilu 
Narew-Ostrołęka w okresie 1921-1990 (wg patrz informacja dla tab. powyżej)

Prawdopodobieństwo 
przewyższenia 

przepływu - p [%]

Przepływ maksymalny 
[m3/s]

1 1210
2 1080
5 894

10 750
25 555
50 380

Tabela 6 Przepływy minimalne roczne o określonym prawdopodobieństwie występowania w profilu 
Narew-Ostrołęka w okresie 1951-1990 (wg patrz informacja dla tab. powyżej)

Prawdopodobieństwo 
nieosiągnięcia 

przepływu - p [%]

Przepływ minimalny 
[m3/s]

1 23,2
2 24,0
5 25,6

10 27,8
25 32,9
50 40,7

W  rejonie  Ostrołęki  występują  trzy  poziomy  wód  podziemnych  związanych  z  utworami 

czwartorzędowymi.

Pierwsza warstwa wodonośna występuje w warstwie piasków drobnych, średnich i pylastych 

oraz żwirów budujących stropowe partie podłoża w rejonie doliny rzeki Narwi i jej dopływów 

oraz w piaskach eolicznych na obszarze wysoczyzny. Miąższość tej warstwy jest rzędu od 

kilku do dwudziestu metrów.
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Są  to  płytkie  wody  gruntowe,  zawieszone  na  soczewkach  i  przewarstwieniach  gruntów 

nieprzepuszczalnych.  Posiadają zwierciadło swobodne,  stabilizujące się na głębokości  od 

około 0,20 m do 2,5 m ppt.

Zasilanie odbywa się drogą infiltracji opadów atmosferycznych, w znacznym stopniu drogą 

filtracji wgłębnej.

Wody  pierwszej  warstwy  posiadają  bezpośredni  kontakt  hydrauliczny  z  wodami 

powierzchniowymi.  Rzeki  mają  charakter  drenująco-zasilający  -  w  okresach  niskich 

poziomów  wód  w  rzekach  poziom  ten  jest  drenowany,  natomiast  w  okresach  wysokich 

poziomów wód zachodzi zjawisko zasilania.

Ze względu na brak przypowierzchniowej warstwy gruntów nieprzepuszczalnych izolujących 

wody podziemne od zanieczyszczeń powierzchniowych, wody te charakteryzują się często 

złym stanem sanitarnym zarówno pod względem chemicznym jak i bakteriologicznym i nie 

nadają się do celów konsumpcyjnych Na przedmiotowym terenie znajduje się szereg studni 

gospodarczych  kopanych  do  głębokości  około  5,0  m.  ppt.,  w  których  zwierciadło  wody 

stabilizuje  się  na głębokości  rzędu 1,5  -  3,0  m ppt.,  oraz  płytkich  studni  wierconych  do 

głębokości  rzędu  10  -  kilkunastu  metrów,  eksploatowanych  dla  celów  gospodarczych  i 

konsumpcyjnych w gospodarstwach rolnych.

Druga  warstwa  wodonośna występuje  w  strefie  głębokości  około  10  -  30  m  ppt.  Jest 

dwudzielna,  związana  z  piaskami  i  żwirami  oraz  osadami  wodnolodowcowymi  wyższych 

stadiałów zlodowacenia środkowopolskiego.

Zalega  na  miąższym  kompleksie  utworów  słaboprzepuszczalnych  zbudowanych  z  glin 

zwałowych, iłów i mułków zastoiskowych zlodowacenia środkowopolskiego. Miąższość tego 

kompleksu izolacyjnego w obrębie analizowanego obszaru waha się w granicach 10 - 40 m.

Druga warstwa wodonośna znajduje się w bezpośrednim kontakcie hydraulicznym z wodami 

pierwszej warstwy wodonośnej w obrębie doliny Narwi oraz z wodami rzeki Narwi.

Zasilanie  odbywa  się  poprzez  infiltrację  wód  opadowych  za  pośrednictwem  pierwszej 

warstwy wodonośnej oraz dopływ lateralny z terenu wysoczyzny.

Wody tego poziomu eksploatowane  są  przez  nieliczne  studnie  gospodarskie  wiercone  o 

głębokości  nie przekraczających 30 m, oraz małe ujęcia m.in.  Rejonu Dróg Publicznych, 

Kombinatu Szklarniowego, Oczyszczalni ścieków OZPC, Zlewni mleka z Białobieli.

Trzecia zasadnicza  warstwa  wodonośna jest  dwudzielna  i  występuje  w  piaszczysto-

żwirowych  utworach  wodnolodowcowych  zlodowacenia  środkowopolskiego  w  strefie 

głębokości rzędu 50 - 70 m ppt. oraz w piaskach i żwirach rzecznych w strefie głębokości 
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rzędu 80 - 120 m ppt. Utwory wodonośne rozdziela nieciągła warstwa glin zwałowych oraz 

iłów i mułków o miąższości rzędu od kilku do trzydziestu metrów.

Są to wody o charakterze subartezyjskim -  zwierciadło  wody stabilizuje  się  na poziomie 

rzędu 4 - 10 m ppt., uzależnionym od morfologii terenu.

Zasilanie  warstwy  wodonośnej  następuje  przez  dopływ  wód  z  warstwy  drugiej  oraz 

dodatkowo przez dopływ wód z utworów czwartorzędowych i trzeciorzędowych zalegających 

głębiej.  Trzecia warstwa  wodonośna jest  główną warstwą  użytkową eksploatowaną przez 

wszystkie większe ujęcia, m.in. Ujęcie Miejskie przy ulicy Kurpiowskiej, Zakłady Mleczarskie, 

Stora Enso Poland S.A, XELLA Sp. z o.o., rzeźnię w Goworkach, ZE Ostrołęka.

6.4 Walory przyrodniczo – krajobrazowe 
Opis stanu środowiska przyrodniczego na terenie przewidzianym pod budowę nowego bloku 

oraz w rejonie przewidywanego oddziaływania nowego bloku przedstawiono w Załączniku 8 
dołączonym do opracowania.

6.5 Flora i fauna 
Opis stanu środowiska przyrodniczego na terenie przewidzianym pod budowę nowego bloku 

oraz w rejonie przewidywanego oddziaływania nowego bloku przedstawiono w Załączniku 8 
dołączonym do opracowania.

7. OPIS WNIOSKOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

7.1 Cel i potrzeba inwestycji 

Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy około 1000 MW wynika z następujących przesłanek:

- w rejonie północno wschodniej części kraju występuje deficyt mocy, który jest pokrywany 

dostarczaniem energii elektrycznej z innych rejonów kraju,

- planowane połączenie linią energetyczną z krajami nadbałtyckimi stwarza dla elektrowni w 

tej lokalizacji korzystne warunki współpracy z systemem elektroenergetycznym,

- zastąpienie wyeksploatowanej elektrociepłowni A w zakresie produkcji ciepła jest potrzebne 

w perspektywie ok. roku 2015,

- docelowe zastąpienie Elektrowni B przez Elektrownię C w perspektywie lat 2025 -2030  lub 

później.

W  polskim  systemie  elektroenergetycznym  ze  względu  na  wiek  bloków  energetycznych 

konieczne  jest  stopniowe  odtworzenie  mocy  źródeł  wytwarzania.  Przewiduje  się,  że  dla 



„ENERGOPROJEKT®-
WARSZAWA” S.A.

Symbol Umowy: 

1001108/C-1874

Nr arch.
1 236 362_00

Prac. Str.
POS 44

zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju niezbędne oddawanie corocznie źródeł 

wytwarzania o mocy sumarycznej około tysiąca MW. 

Według  danych  PSE-Operator  moc  osiągalna  w polskim  systemie  elektroenergetycznym 

według stanu na luty 2008 roku wynosiła 34 877 MW. Najwyższe zarejestrowane w tym roku 

zapotrzebowanie na moc wyniosło 25 120 MW (4 stycznia 2008 r., godz. 17:00). Rezerwa 

mocy  wyniosła  zatem  9  757  MW.  Według  raportu  Polskiego  Komitetu  Światowej  Rady 

Energetycznej „Energetyka Świata J Polski. Ewolucja, stan obecny, perspektywy do 2030 r.” 

rezerwa  ta  jest  złudna,  ponieważ  co  najmniej  10  GW  to  moc  starych  elektrowni,  które 

przekroczyły 35-letni okres eksploatacji,  a część z nich nawet okres 45-łetnl. Jednostki te 

będą musiały być wycofane z eksploatacji w ciągu najbliższych lat, co jest związane również 

z  wymogami  ekologicznymi  Unii  Europejskiej.  Potrzebna  jest  więc  wymiana  i  budowa 

nowoczesnych mocy wytwórczych wykorzystujących wysokosprawne technologie  spalania 

paliw. W okresie do 2030 roku, po uwzględnieniu wycofań starych jednostek wytwórczych, 

należałoby zbudować nowe jednostki o mocy 23-24 GW.

W  ciągu  najbliższych  czterech  lat  do  użytkowania  oddane  zostaną  jedynie  trzy  nowe 

jednostki (Pątnów II, Łagisza, Bełchatów II) o łącznej mocy 1 753 MW. W tym samym okresie 

wycofanych z użytkowania  zostanie 440 MW mocy.  Przyrost  podaży netto wyniesie więc 

zaledwie 1 313 MW.

Szacunki PSE-Operator wskazują, że już w 2010 roku rezerwa mocy w systemie dostępna 

dla operatora skurczy się do 1 000 MW, co w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń może 

skutkować ograniczeniami w dostawach prądu.

Planowana Elektrownia Ostrołęka C o mocy 1000 MW jest jednym ze źródeł koniecznych do 

budowy w systemie. 

Zgodnie z projektem polityki  energetycznej państwa do roku 2030 budowa nowych mocy 

wytwórczych  w  celu  zrównoważenia  krajowego  popytu  i  utrzymania  niezbędnych  rezerw 

mocy na poziomie minimum 15% maksymalnego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Polityka  energetyczna  państwa  zakłada  wykorzystanie  węgla  jako  głównego  paliwa  dla 

elektroenergetyki  w  celu  zagwarantowania  odpowiedniego  stopnia  bezpieczeństwa 

energetycznego kraju.

7.2 Zakres i lokalizacja przedsięwzięcia oraz sposób 
zagospodarowania terenu

Przedsięwzięcie polega na budowie nowego bloku energetycznego Elektrownia Ostrołęka C 

- o mocy elektrycznej około 1000 MW opalanej węglem kamiennym z zamkniętym obiegiem 
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chłodzenia  wodą  wraz  z  niezbędnymi  obiektami  kubaturowymi  i  inżynierskimi  oraz 

sieciowymi.

Teren pod budowę Elektrowni  Ostrołęka C,  znajduje  się  w województwie  mazowieckim,  

w powiecie Ostrołęka w gminie Rzekuń – częściowo na gruntach wsi Goworki, Ławy i miasta 

Ostrołęka na terenach o charakterze przemysłowym i techniczno produkcyjnym. 

Powierzchnia działki terenu pod budowę nowej elektrowni wynosi ~53 ha. W ramach prac 

koncepcyjnych  przewidziano  rezerwę  terenu  pod  ewentualną  budowę  drugiego  bloku 

energetycznego w tej lokalizacji. Powierzchnia dodatkowa wynosi ok. 20 ha. 

W załączniku 1 przedstawiono zagospodarowanie terenu w rejonie miasta Ostrołęka w skali 

1:10 000.

W  załączniku  5 (nr  arch.  1 297  618_ver00  w  skali  1:5000)  przedstawiono  koncepcję 

ustawienia obiektów nowej Elektrowni złożonej z jednego bloku o mocy 1000 MWe z rezerwą 

terenu pod przyszłą zabudowę drugiego bloku o tej samej mocy.

Na  rysunku  tym  przedstawiono  układ  obiektów  podstawowych  usytuowanych  w  planie 

zagospodarowania terenu w granicach projektowanego ogrodzenia.

W  załączniku  7 przedstawiono  lokalizację  nowego  bloku  na  planie  zagospodarowania 

przestrzennego gminy Rzekuń w skali 1:5000 (nr arch. 1 297 620_ver00)

Prace  związane  z  przygotowaniem  terenu  wymagać  będą  przeprowadzenia  prac 

niwelacyjnych.  Dla  zrównoważenia  bilansu  robót  ziemnych  makroniwelacyjnych  teren 

elektrowni zniwelowany będzie tarasowo, a mianowicie:

• pas terenu obejmujący grupę torów nawęglania oraz grupę torów załadunku popiołu 

do rzędnej ~102,5 m n.p.m.

• pas terenu obejmujący obszar placu węglowego do rzędnej ~ 103,5 m n.p.m. 

• pas  terenu  obejmujący  obszar  obiektów  podstawowych  z  budynkiem  głównym, 

chłodnia  kominową  i  pozostałymi  obiektami  usytuowanymi  po  wschodniej  stronie 

projektowanych torów Nr 202 i 205 do rzędnej ~ 104,5 m n.p.m.

W załączniku 6 (nr arch. 1 297 621_ver00) przewidywaną powierzchnię prac niwelacyjnych. 

Na schemacie  tym kolorem czerwonym przedstawiono  powierzchnię  zarezerwowaną pod 
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budowę nowego bloku. Kolorem zielonym rezerwę terenu pod ewentualną budowę nowego 

bloku. Oceniane w raporcie zmiany dotyczą jedynie obszaru zaznaczonego na schemacie 

kolorem czerwonym.

W  załączniku 2 przedstawiono wypisy i  wyrysy z ewidencji  gruntu, dla terenu na którym 

realizowane będzie przedsięwzięcie oraz dla działek sąsiednich. Na pierwszym arkuszu tego 

załącznika,  na  połączonych  mapach  wyrysu  z  ewidencji  gruntów,  przedstawiono  granicę 

terenu,  na  którym  zlokalizowane  będzie  przedsięwzięcie  oraz  działki  sąsiednie  objęte 

wymienione w dołączonym wypisie z ewidencji gruntów.

Teren przewidziany do budowy nowego bloku jest wolny od zabudowań gospodarskich. W 

części zajęty zostanie obszar pokryty zwartą roślinnością drzewiastą, tak więc w związku z 

realizacją inwestycji  konieczna będzie wycinka drzew. Dokładny opis stanu środowiska na 

terenie inwestycji przedstawiony został w Załączniku 8 dołączonym do opracowania.

Do obsługi obiektów elektrowni transportem samochodowym przewidziano dwa wjazdy:

 drogę dojazdową od strony północnej „Wjazd Nr 1” na przedłużeniu ul. Krańcowej

 w kierunku południowym. Długość odcinka „Wjazdu Nr 1 „ wynosi ~ 660 mb

 drogę  dojazdową  „Wjazd  Nr  2”  odgałęziającą  się  od  ul.  Gen  Turskiego  

długość odcinka „Wjazdu Nr 2” wynosi ~790 mb.

Przewiduje  się  wykonanie  w/w  dojazdów  o  szerokości  jezdni  7,0  m  i  nawierzchni 

asfaltobetonowej, dwuwarstwowej, ułożonej na podbudowie z chudego betonu. 

Łączna powierzchnia nawierzchni dróg dojazdowych wynosi ~ 10 150 m2.

Do obsługi  projektowanych obiektów usytuowanych w granicach ogrodzenia przewidziano 

drogi wewnątrzzakładowe. Przewiduje się wykonanie dróg głównych o szerokości jezdni 7,0 

m i 6,0 m a dróg drugorzędnych o szerokości jezdni 4,0 m. Ponadto przewiduje się również 

wykonanie placów manewrowych i dojazdów do poszczególnych obiektów elektrowni.

Zakłada  się,  ze  nawierzchnia  dróg  i  placów  wewnątrzzakładowych  będzie  wykonana  z 

betonu cementowego ułożona na podbudowie z chudego betonu cementowego lub betonu 

popiołowego. 

Łączna powierzchnia nawierzchni dróg i placów wewnątrzzakładowych wynosi ~52 000m2.

Po północnej stronie budynku administracyjnego (46) wzdłuż „Wjazdu Nr 1” zaprojektowano 

parking  dla  autobusów  i  samochodów  osobowych.  Nawierzchnię  parkingu  przewidziano 

wykonać tak jak dla dróg i placów wewnątrzzakładowych. Łączna powierzchnia nawierzchni 

parkingu wynosi 12 000 m2.
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W  ramach  robót  drogowych  przewidziano  również  modernizację  nawierzchni  ul.  Gen. 

Turskiego  na  odcinku  od  ul.  Łomżyńskiej  do  wjazdu  na  teren  zbiorników  popiołu  tj.  na 

długości ~ 1320 mb.

Do  obsługi  elektrowni  transportem  kolejowym  zaprojektowano  układ  torów  zakładowych 

składających się z wydzielonych grup torowych i torów pojedynczych.

Do wydzielonych grup torowych należą:

 grupa torów nawęglania na której zlokalizowano wyładownię wagonów z węglem (31) 

i  rozmrażalnię  wagonów  (32),  przeznaczona  będzie  do  przyjmowania 

całopociągowych  składów  z  węglem,  ich  rozładunku  na  wyładownie  węgla  oraz 

zestawienie pustych składów pociągowych na torze dostawczym.

 grupa torów do załadunku  popiołu  przy której  zlokalizowano  zbiorniki  załadowcze 

popiołu (38)

 tory do motowozowni

 grupę trzech torów porządkowych 

 tor do załadunku gipsu 

 tor do rozładunku sorbentu

 tor do rozładunku oleju 

 tor do luku montażowego maszynowni

 tor do rozładunku transformatorów, dowozu chemikaliów i wody amoniakalnej

W/w tory kolejowe odgałęziają się od istniejącego toru kolejowego rozjazdem zwyczajnym 

S49-1:0-190, usytuowanym po południowej stronie istniejącej grupy torów zdawczo – 

odbiorczych w rejonie istniejącej nastawni kolejowej i torem dojazdowym oznaczonym na 

planie Nr 101.

7.3 Rodzaj technologii
Nowy blok będzie stanowił wydzielony obiekt elektroenergetyczny, niezależny od istniejących 

Elektrociepłowni A i Elektrowni B.

Blok  ten  oprócz  głównych  obiektów  (kocioł,  turbozespół,  wymienniki  regeneracyjne 

i ciepłownicze,  pompy  (zasilające-główna  i  pomocnicze,  kondensatu,  wody  sieciowej) 

wyposażony  będzie  we  własną  gospodarkę  węgla  i  biomasy  (obejmującą  urządzenia 

rozładunku,  place  składowe,  instalacje  podawanie  do  kotła),  gospodarkę  paliwa 

pomocniczego (oleju opałowego) do rozruchu kotła i dla pomocniczej kotłowni rozruchowej, 
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instalacje  oczyszczania  spalin  (elektrofiltr,  IOS,  katalityczne  odazotowanie)  wraz  z 

gospodarkami pomocniczymi,  wyprowadzenie mocy elektrycznej  do rozdzielni  400kV oraz 

inne niezbędne instalacje. 

Z uwagi na brak możliwości  pozyskania wody z rzeki Narew do chłodzenia kondensatora 

nowego  bloku  istnieje  konieczność  budowy  chłodni  kominowej  wraz  z  pompownią, 

rurociągami  i  stacją  uzupełniania  strat  wody  w  obiegu.  Przewiduje  się  także  agregaty 

prądotwórcze (dla bezpiecznego odstawienia bloku) jako awaryjne źródło prądu oraz nową 

sprężarkownię  powietrza  dla  potrzeb  bloku.  Dla  uzupełniania  strat  w obiegu  parowym 

nowego bloku i w układzie chłodzenia przewiduje się nową stację wody zdekarbonizowanej i 

zdemineralizowanej. 

Dla  nowego  bloku  przyjmuje  się  nadkrytyczne  parametry  pary  świeżej  oraz  pojedynczy 

wtórny przegrzew pary. Dla podniesienia sprawności bloku przewiduje się odbiór ciepła ze 

spalin  m.in.:  do  podgrzewu  kondensatu  i  powietrza  przed  obrotowym  podgrzewaczem 

powietrza.  Oczyszczone  spaliny  z  absorbera  podawane będą bez podgrzewu do chłodni 

kominowej w celu odprowadzenia ich do atmosfery.

W nowym bloku zakłada się możliwość współspalania biomasy z węglem (do ~7,7% udziału 

masowego- wielkość wynika z ilości biomasy możliwej do pozyskania). Wstępnie zakłada się 

podawanie  biomasy na taśmociąg z węglem.  Ostateczny sposób podawania  biomasy do 

kotła  określi  dostawca kotła.  Spalanie  biomasy umożliwi  wytwarzanie  energii  elektrycznej 

„zielonej”,  a  także  w  zakresie  odpowiadającym  udziałowi  biomasy  energii  uznawanej  za 

zeroemisyjną w zakresie CO2. 

Przewiduje się  wybudowanie  elektrowni  jako „capture ready”,  tj  otwartej  na dobudowanie 

instalacji sekwestracji CO2, gdyby takie wymaganie okazało się w przyszłości niezbędne. Na 

planie  zagospodarowania  terenu  (załącznik  5)  przewidziano  w  tym  celu  stosowny  teren 

oznaczony numerem 25.

Ponadto  produkcja  ciepła  w  postaci  wody  sieciowej  pozwoli  zaliczyć  część  energii 

elektrycznej  jako  skojarzonej.  Zakładając  niewielkie  uciepłownienie  bloku  ilość  tzw. 

„czerwonej” energii elektrycznej nie będzie znacząca.
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Dane produkcyjne nowego bloku
Wyszczególnienie Jednostki 2015
Moc elektryczna brutto (minimalne ciepłownict.) MWe 1 000

Moc cieplna zamówiona (woda sieciowa) MWt 130

Produkcja ciepła brutto GJ/a 1 218 000

Produkcja ciepła w skojarzeniu GJ/a 1 169 500

Sprzedaż ciepła GJ/a 1 146 500

Produkcja energii elektrycznej brutto MWh 7 471 419

w tym energia zielona MWh 325 026

w tym energia czerwona MWh 269 614

w tym energia czarna MWh 6 876 778

Produkcja energii elektrycznej netto MWh 7 135 205

Produkcja energii mechanicznej brutto 1 MWh 277 500

Zużycie paliwa- praca skojarzona: GJ/a 57 467 804

biomasa leśna ( 10 GJ/Mg ) Mg/a 100 000

biomasa z upraw ( 15 GJ/Mg ) Mg/a 100 000

olej opałowy lekki ( 42,6 GJ/Mg, 0,2%S ) 2 Mg/a 4 722

węgiel kamienny (23 GJ/Mg, 1%S, 18%pop) Mg/a 2 381 159

Zużycie paliwa- praca bez skojarzenia:
olej opałowy lekki (42,6 GJ/Mg, 0,2% S) 3 Mg/a 1 237

Emisje 4  

SO2 Mg/a 2062,5

NOx Mg/a 2062,5

pył Mg/a 206,3

CO Mg/a 2062,5

CO2 Mg/a 4 762 319

Odpady paleniskowe
Popiół lotny Mg/a 368 317

Żużel Mg/a 64 291

Produkty z oczyszczania spalin
Gips Mg/a 134 890

Woda -pobór Mg/a 12 142 031

Ścieki z przygotowania wody:
dekarbonizowanej Mg/a 261 750

zdemineralizowanej Mg/a 123 750

zrzut odsalający z wody chłodzącej Mg/a 2 250 000

zrzut z IOS Mg/a 210 000
Uwagi:
1- energia mechaniczna do napędu pompy zasilającej
2- rozruch bloku
3- produkcja ciepła przy nieczynnym bloku
4- wielkości emisji podano dla stężeń: SO2, NOx, CO -100 mg/Nm3, pyłu 10  mg/Nm3 
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Podstawowe parametry techniczne

Moc elektryczna bloku brutto: -1 000  MWe  przy  pracy  ciepłowniczo-kondensacyjnej  dla 

letniego  obciążenia  ciepłowniczego,  -985,8  MWe  dla 

obciążenia w szczycie ciepłowniczym. 

Sprawność netto (z uwzględnieniem potrzeb własnych) ≥ 44,5% 

Potrzeby własne całkowite – około 8,2% (w tym udział turbopompy około 3,7% )

Główna pompa zasilająca napędzana turbiną parową o mocy na wale ~37 MWe, pompa 

rezerwowa jedna lub dwie, każda 40% z napędem elektrycznym

Minimalne obciążenie kotła bez pracy palników olejowych 35÷40%.

Kocioł parowy - typu przepływowego, jedno lub dwuciągowy

- Moc cieplna przy obciążeniu WMT- 2 033 MWt,

- Wydajność Maksymalna Trwała –  2 703 Mg/h,

- Ciśnienie pary do turbiny -275 bar

- Temperatura pary świeżej z kotła -600 °C

- Wydajność pary do wtórnego przegrzewu- 2 400 Mg/h,

- Para do wtórnego przegrzewu -63 bar/350° C

- Para z wtórnego przegrzewu -60 bar/610° C

- Ciśnienie wody zasilającej -315 bar

- Temperatura wody zasilającej na wlocie do kotła-300 °C

- Sprawność kotła z odzyskiem ciepła ze spalin około 95.0%

- Sprawność kotła bez odzysku ciepła ze spalin około 94.10%

Układ  chłodzenia  zamknięty  z  chłodnią  kominową,  odprowadzającą  do  atmosfery  także 

spaliny po oczyszczeniu w IOS bez wtórnego podgrzewu.

Układ  oczyszczania  spalin-  odazotowanie  (kombinacja  metod  pierwotnych  i  wtórnych  z 

katalizatorem), elektrofiltr, instalacja odsiarczania spalin (metoda mokra wapienno-gipsowa).

Instalacja odazotowania spalin

Redukcję  NOx  zakłada  się  metodami  pierwotnymi  i  wtórnymi.  W  kotle  przewiduje  się 

zabudowę  nowoczesnych  palników i  dysz  powietrza  dodatkowego umożliwiających  niską 

emisję NOx. Realne jest osiągnięcie w nowym kotle emisji poniżej 300 mg/Nm3. Ponadto dla 

osiągnięcia  wymaganych  standardów  emisji  przewiduje  się  zabudowę  instalacji 

katalitycznego  usuwania  tlenków  azotu  przy  użyciu  wodnego  roztworu  (25  %)  wody 

amoniakalnej.  Katalizatory zabudowane będą na kilku półkach w pionowym kanale spalin 

powyżej obrotowego podgrzewacza powietrza. 
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Woda  amoniakalna  na  potrzeby  instalacji  redukcji  tlenków  azotu  dowożona  będzie 

cysternami  do  dwóch  zbiorników  magazynowych  o  pojemności  zapewniającej  retencję 

minimum 14 dni. 

Instalacja odpylania spalin
Przewiduje  się  zasadnicze  odpylanie  spalin  po  wyjściu  z  kotła  w  odpylaczu 

elektrostatycznym. Z uwagi na ilość spalin (~2,75 mln Nm3/h) zakłada się budowę dwóch 

elektrofiltrów  czterostrefowych,  wielosekcyjnych.  Dodatkowe  usuwanie  pyłu  ze  spalin 

odbywać  się  będzie  także  w  absorberze  podczas  przemywania  spalin  wodną  zawiesiną 

mączki wapiennej. 

Instalacja odsiarczania spalin

Zakłada się odsiarczanie spalin metodą mokrą, z użyciem jako sorbentu wodnej zawiesiny 

mączki kamienia wapiennego. Planowany poziom emisji poniżej 200mg/Nm3 spalin suchych 

przy 6% O2. Produktem reakcji będzie gips o własnościach umożliwiających wykorzystanie 

go w budownictwie. Dla osiągnięcia wymaganej temperatury spalin na wlocie do absorbera 

przewiduje  się  na kanałach spalin  zabudowę wymiennika  ciepła.  Odebrane w nim ciepło 

zwiększy sprawność bloku. Instalacja IOS składać się będzie z:

- węzła  absorpcji  (jeden absorber,  o  maksymalnym przepływie  spalin  3 mln Nm3/h  – 

założono typ natryskowy-wieżowy, pompy cyrkulacyjne 4-5 sztuk i upustowe 2 sztuki 

zlokalizowane  w wydzielonym  budynku  pompowni  technologicznej  zlokalizowanej  w 

rejonie absorbera),

- węzła odwadniania - hydrocyklony gipsu (odwadnianie wstępne), ustawione w budynku 

- pompowni technologicznej

- filtry taśmowe (odwadnianie końcowe), zlokalizowane w przyległym budynku

- węzła  magazynowania  sorbentu  i  przygotowania  zawiesiny  sorpcyjnej,  (zakłada  się 

zabudowę dwóch zbiorników magazynowych),

- magazynu gipsu,

- węzła oczyszczania ścieków zlokalizowanego pod filtrami odwadniania końcowego,

- instalacji  pomocniczych  (m.in.  zbiornik  i  2  sztuki  pomp  wody  procesowej,  zbiornik 

zrzutu  awaryjnego  wraz  z  pompą,  dmuchawy  powietrza  dotleniającego,  estakady, 

rurociągi).
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Paliwo
 Węgiel

Paliwem podstawowym spalanym przez nowy blok energetyczny będzie węgiel kamienny. 

W poniższej tabeli przedstawiona przewidywane podstawowe parametry węgla kamiennego: 

Miano Węgiel gwarancyjny Węgiel graniczny dolny
Wartość opałowa MJ/kg 23 21 
Zawartość siarki % 1.0 1.2
Zawartość popiołu % 18 25

Dostarczany transportem kolejowym  – wagonami  samowyładowczymi  typu Talbot,  węgiel 

będzie wprowadzany do podwójnej Wyładowni Wagonów. Węgiel z opróżnionych wagonów 

będzie  przejściowo  magazynowany  w  bunkrach  zasypowych  Wyładowni  Wagonów,  a 

następnie  wybierany  za  pomocą  przejezdnego  wygarniacza  kołowego  ze  stołu 

rozładowczego i podawany na przenośniki taśmowe. Węgiel transportowany będzie dalej w 

kierunku placów składowych węgla do punktu przesypowego gdzie może być podawany na 

przenośnik taśmowy współpracujący ze zwałowarką przy pomocy, której zostanie on podany 

na  dwa  place  węglowe,  każdy  o  pojemności  ok.165  000  Mg,  lub  zostanie  skierowany 

bezpośrednio  na  układ  przenośników  taśmowych,  którymi  zostanie  przetransportowany, 

poprzez węzeł  przesiewania i  separacji,  do zasobników przykotłowych zlokalizowanych w 

Budynku  Głównym.  Z  każdego  placu  składowego  węgiel  pobierany  będzie  ładowarką  i 

następnie transportowany układem przenośników taśmowych do zasobników przykotłowych 

nowego kotła. Dodatkowo przewidziano kraty zasypowe pozwalające na transport węgla z 

placów składowych za pomocą spychacza w przypadku awarii ładowarek lub przenośników z 

nimi współpracujących.

Do bezpośredniej pracy na placach składowych, do formowania właściwego kształtu hałdy 

składowanego  węgla,  współpracy  ze  zwałowarką  oraz  ładowarkami,  awaryjnego  zasypu 

węgla na kraty, przewidziano spychacze oraz walce ubijające luźno usypany węgiel.

W okresie zimowym samowyładowcze wagony kolejowe z węglem, przed podstawieniem do 

Wyładowni, będą wprowadzane do rozmrażalni wagonów mogącej pomieścić jednorazowo 

10 tego typu wagonów.

Wydajność  wszystkich  ciagów  nawęglania  została  określona  dla  instalacji  docelowej 

zasilającej dwa bloki o mocy 1000 MWe każdy.
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 Biomasa

Dla nowego bloku przewiduje się możliwość współspalania biomasy w ilości do 10% udziału 

masowego w paliwie. 

El. Ostrołęka planuje pozyskanie następujących rodzajów biomasy w ilościach: 

-biomasa pochodzenia leśnego (trociny, zrzyny, zrębki) o średniej wartości opałowej ~10MJ/

kg, w ilości wstępnie szacowanej 70÷100 tys. Mg/rok, 

-biomasa z upraw roślin energetycznych (wierzba energetyczna, śluzowiec, rzepak, słoma, 

ziarna zbóż, inne), a także pozostałości z przetwórstwa owoców (pestki, łupiny), o wartości 

opałowej 10÷16 MJ/kg, w ilości wstępnie szacowanej 80÷100 tys. Mg/rok.

Powyżej  podane  wielkości  umożliwią  roczną  dostępność  biomasy  o  energii  chemicznej 

2 500TJ,  co  będzie  stanowiło  około  4,4% udziału  energetycznego  i  około  7,7% udziału 

masowego w paliwie zużywanym przez nowy blok. 

Biomasa  w  postaci  zrębków  drewna  oraz  wierzby  energetycznej  itp.  o  odpowiedniej 

granulacji  dostarczana  będzie  transportem  samochodowym  i  rozładowywana  będzie  w 

dwóch  budynkach  rozładowni  do  dołów  zasypowych.  Przewiduje  się  równoczesny 

rozładunek  czterech  samochodów.  Z  dołów  biomasa  będzie  podawana  przy  pomocy 

ruchomej podłogi na układ przenośników zgrzebłowych i ślimakowych, którymi będzie ona 

transportowana do czterech zbiorników magazynowych, każdy o pojemności ok. 2000 Mg. 

Zbiorniki  te  umożliwiają  niezależne  magazynowanie  zrębków  drewna  i  wierzby 

energetycznej.  Biomasa  z  dolnej  części  zbiorników  odbierana  będzie  urządzeniami 

wygarniającymi  a  następnie  będzie  transportowana  układem  przenośników,  poprzez 

budynek przesiewania i separacji biomasy, do zbiornika przykotłowego. 

 Paliwo rozpałkowe

Jako paliwo rozpałkowe przewiduje się olej opałowy lekki, o wartości opałowej 42,6 MJ/kg i 

zawartości siarki do 0,2%. Olej ten spalany będzie w dodatkowym źródle pary (niezbędnym 

dla  rozruchu  bloków),  a  także  w  agregatach  Diesla  przewidzianych  do  bezpiecznego 

odstawiania  bloków.  Gospodarka  obejmie:  dwa  zbiorniki  (każdy  o  pojemności  1 000m3), 

pompownię oraz rurociągi ułożone na estakadzie.

Gospodarka popiołem lotnym

Pod każdym z elektrofiltrem zainstalowana zostanie kompletna instalacja pneumatycznego 

transportu popiołu. Instalacje te pracujące w sposób ciągły, będą transportowały mieszankę 

pyło-powietrzną rurociągami stalowymi do dwóch nowych zbiorników magazynowych popiołu 



„ENERGOPROJEKT®-
WARSZAWA” S.A.

Symbol Umowy: 

1001108/C-1874

Nr arch.
1 236 362_00

Prac. Str.
POS 54

lotnego. Dwa zbiorniki magazynowe popiołu lotnego o pojemności użytecznej ok. Vu = 2 x 

38000  Mg,  usytuowane  zostaną  przy  nowych  placach  składowych  węgla.  Zapylone 

powietrze  transportowe  znajdujące  się  w  zbiornikach,  będzie  z  nich  odsysane  przez 

instalacje  odpylające,  która  będzie  usytuowana  na  zbiornikach.  Oczyszczone  powietrze 

transportowe będzie odprowadzane do atmosfery. Dodatkowo zbiorniki będą zabezpieczone 

przed  nadmiernym  wzrostem  ciśnienia  przez  klapy  bezpieczeństwa  implozyjno  – 

eksplozyjne. Zbiorniki wyposażone będą również w instalacje aeracji, której zadaniem będzie 

poprawienie spływu magazynowanego materiału oraz instalację recyrkulacji popiołu.

Zmagazynowany w zbiornikach popiół lotny będzie okresowo podawany pneumatycznie do 

zbiornika  retencyjnego  popiołu,  o  pojemności  użytecznej  ok.  Vu=2000  Mg,  pod  którym 

zainstalowane  będą urządzenia  do bezpylnego załadunku popiołu  lotnego.  Popiół  będzie 

wywożony do odbiorców zewnętrznych, w postaci „suchej” lub „nawilżonej” specjalistycznym 

taborem samochodowym lub kolejowym. 

Gospodarka żużlem

Żużel  z  wanny odżużlacza kotła  podawany będzie  poprzez  kruszarkę żużla i  przenośnik 

odwadniający  na  układ  przenośników  taśmowych,  którymi  będzie  on  transportowany  do 

nowego zbiornika magazynowego żużla. Magazyn ten, o pojemności użytecznej ok.Vu=1400 

Mg  usytuowany  zostanie  przy  budynku  kotłowni.  Pod  zbiornikiem  zainstalowane  będą 

urządzenia  rozładowcze,  którymi  żużel  będzie  okresowo  podawany  na  samochody 

samowyładowcze i wywożony do odbiorców zewnętrznych.

Gospodarka sorbentem

Dwa zbiorniki  magazynowe mączki wapiennej  o pojemności  użytecznej  ok.Vu=2x1500m3, 

usytuowane zostaną przy nowym torze kolejowym.  Mączka kamienia wapiennego będzie 

dostarczana  cysternami  samochodowymi  lub  cysternami  kolejowymi,  w  związku  z  tym 

instalacja  załadowcza  zbiorników  wyposażona  będzie  w  odpowiednie  instalacje 

pneumatycznego  transportu,  umożliwiające  przyjęcie  mączki  z  obu  środków  transportu. 

Zapylane powietrze transportowe znajdujące się w zbiornikach będzie z nich odsysane przez 

instalacje odpylające, usytuowaną na zbiornikach. Dodatkowo zbiorniki będą zabezpieczony 

przed  nadmiernym  wzrostem  ciśnienia  przez  klapy  bezpieczeństwa  implozyjno  – 

eksplozyjne.  Zbiorniki  wyposażone  będą  również  w  instalacje  aeracji,  których  zadaniem 

będzie  poprawienie  spływu  magazynowanego  materiału.  Pod  zbiornikami  magazynowymi 

zlokalizowana będzie wytwórnia sorbentu.

Mączka  kamienia  wapiennego  ze  zbiorników  magazynowych  odprowadzana  będzie 
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niezależnymi  ciągami  (pracujący i  rezerwowy)  do zbiorników sorbentu.  Na każdym ciągu 

mączka transportowana jest  poprzez armaturę odcinającą,  dozownik  celkowy o zmiennej 

wydajności  do przenośnika ślimakowego przy pomocy,  którego będzie ona podawana do 

jednego  zbiornika  sorbentu.  W  każdym  zbiorniku  sorbentu  mieszanina  mączki  kamienia 

wapiennego i wody procesowej mieszana będzie mieszadłem obrotowym. Tak przygotowany 

sorbent  z  każdego  zbiornika  podawany  będzie  jedną  z  dwóch  pomp  do  instalacji 

odsiarczania spalin. 

Gospodarka gipsem

Odwodniony  gips  podawany  będzie  z  budynku  odwodnienia  gipsu  dwoma  niezależnymi 

ciągami  przenośników  taśmowych  (pracujący  +  100%  rezerwy)  do  magazynu  gipsu.  W 

magazynie  gipsu  zainstalowana  zostanie  ładowarka  współpracująca  z  układem 

przenośników taśmowych podająca gips do węzła załadowczego. Gips z terenu Elektrowni 

będzie  wywożony  do odbiorców zewnętrznych  wagonami  kolejowymi  typu  „węglarka”  lub 

samochodami samowyładowczymi.

Gospodarka sprężonym powietrzem
 Sprężarkownia

W  budynku  sprężarkowni  zainstalowane  zostaną  sprężarki,  które  będą  produkowały 

sprężone  powietrze  na  potrzeby  technologiczne,  remontowe  oraz  AKPiA.  Sprężone 

powietrze  technologiczne  osuszone  do  +3ºC  będzie  zasilało  głównie  instalacje 

pneumatycznego transportu popiołu od elektrofiltrów do zbiorników magazynowych popiołu- 

praca  ciągła  oraz  instalacje  rozładowczą  mączki  kamienia  wapiennego  do  zbiorników 

magazynowych – praca okresowa.

Sprężone powietrze remontowe dla instalacji technologicznych będzie posiadało ciśnienie  

p = 0,6 MPa.

Sprężone powietrze na potrzeby AKPiA  dla wszystkich instalacji  technologicznych będzie 

osuszone tak aby jego punkt Rosy wynosił – 40°C, przy ciśnieniu  p = 0,6 MPa.

 Instalacja sprężonego powietrza technologicznego

Sprężone  powietrze  technologiczne  osuszone  do  +3  ºC  po  wyprowadzeniu  z  budynku 

sprężarkowni doprowadzone będzie do zbiornika magazynowego. Następnie rozprowadzone 

zostanie  po  estakadach  napowietrznych,  kolektorami  głównymi.  Od  kolektora  głównego 

odprowadzone będą, poprzez armaturę odcinającą rurociągi, którymi powietrze to zostanie 

doprowadzone do instalacji technologicznych.
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 Instalacja sprężonego powietrza remontowego

Sprężone  powietrze  remontowe  o  ciśnieniu  p=0,6  MPa  po  wyprowadzeniu  z  budynku 

sprężarkowni doprowadzone będzie do zbiornika magazynowego. Następnie rozprowadzone 

zostanie  po  estakadach  napowietrznych,  kolektorami  głównymi.  Od  kolektora  głównego 

odprowadzone będą, poprzez armaturę odcinającą rurociągi, którymi powietrze to zostanie 

doprowadzone do instalacji technologicznych.

Instalacja  sprężonego  powietrza  AKPiA Sprężone  powietrze  na  potrzeby  AKPiA  o 

parametrach  p=0,6  MPa  i  T=  -  40  ºC,  po  wyprowadzeniu  z  budynku  sprężarkowni 

doprowadzone będzie do zbiornika magazynowego. Następnie rozprowadzone zostanie po 

estakadach napowietrznych, kolektorami głównymi.  Od kolektora głównego odprowadzone 

będą, poprzez armaturę odcinającą rurociągi, którymi powietrze to zostanie doprowadzone 

do instalacji automatyki urządzeń technologicznych.

Gospodarka chemikaliami

Stacja  Uzdatniania  Wody  zużywać  będzie  znaczne  ilości  chemikaliów  niezbędnych  w 

procesie uzdatniania wody do regeneracji błon osmotycznych oraz jonitów.

Podstawowymi zbiornikami magazynowymi będą:

• silos  wapna  z  filtrem  tkaninowym,  areacją  i  likwidatorem  nawisu  oraz  dozownikiem 

celkowym V= 36m3 zlokalizowany na zewnątrz budynku – 2szt.

• zbiornik poziomy koagulanta PIX z dozownikiem V=50m3 zlokalizowany jw. – 2szt.

• dwupłaszczowy zbiornik kwasu solnego V=20m3 zlokalizowany w chemoodpornej misie 

na zewnątrz budynku – 2szt.

• zbiornik jw. lecz dla ługu sodowego (grzany elektrycznie) – 2szt.

• dwupłaszczowy  zbiornik  podchlorynu  sodu (biocydu)  V=20m3 zlokalizowany wewnątrz 

budynku – 1szt.

• zbiornik kwasu siarkowego 37% V=1,0m3 zlokalizowany jw. – 1szt.

• zbiornik antyskalanta V=1,0m3 zlokalizowany jw. – 2szt.

Zużycia poszczególnych chemikaliów określone zostaną w dalszych etapach projektowania, 

po wstępnym wyborze urządzeń i instalacji.

Z wyjątkiem koagulanta PIX i wapna pozostałe chemikalia wykorzystywane będą okresowo
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Zamknięty obieg chłodzenia

Przewiduje się zastosowanie dla nowego bloku zamkniętego obiegu chłodzącego z chłodnią 

hiperboloidalną odprowadzającą ciepło do atmosfery. Chłodnie te przystosowane będą także 

do odprowadzania do atmosfery oczyszczonych spalin z kotła. 

Przyjęto budowę jednej chłodni o następujących parametrach:

• wysokość chłodni – 185,0m

• średnica zewnętrzna misy – 145,0m

• głębokość misy chłodni – 2,4m

• ilość odprowadzanego ciepła – ok. 950MW

• strumień odprowadzanych oczyszczonych spalin – ok.2,5 x 106 Wm3/h

• stopień chłodzenia - ∆t = 9K

• obciążenie hydrauliczne – Q = 95500m3/h

Będzie ona wyposażona w:

• instalacje przeciwodgromowe i oświetleniowe

• wejścia i pomosty komunikacyjne

• instalacje przeciwobmarzeniowe (dla okresu zimowego)

• ewentualnie tłumiki hałasu na wlotach powietrza (lub ekran akustyczny)

Podawana centralnie do chłodni podgrzana woda rozprowadzana będzie głównymi kanałami 

żelbetowymi,  a następnie wypływać będzie rurociągami z PVC (lub PP) posiadającymi na 

swojej długości otwory wyposażone w aparaty rozbryzgowe.

Następnie  woda  ta  będzie  spadać  na  zraszalnik  składający  się  z  pakietów  specjalnie 

wyprofilowanych płyt z tworzyw sztucznych tworzących powierzchnię wymiany ciepła między 

ociekającą wodą i powietrzem.

W  celu  ograniczenia  strat  wody  w  wyniku  unoszenia  drobnych  kropelek  wody  wraz  z 

podgrzanym powietrzem chłodnia wyposażona będzie w eliminator  unosu. Spływająca ze 

zraszalnika woda spadać będzie do misy chłodni ulegając dodatkowemu schładzaniu. Misa 

chłodni wyposażona będzie w przelew do kanalizacji zabezpieczający przed przepełnieniem. 

Schłodzona o ∆t = 9K woda ujmowana będzie z misy do podziemnego kanału żelbetowego o 

wymiarach w świetle 2x3,0x5,0m, którym będzie grawitacyjnie doprowadzana do pompowni 

wody chłodzącej.  W celu zatrzymania płynących w tej  wodzie  większych zanieczyszczeń 

dostających  się  do wnętrza  chłodni  wraz  z  zasysanym  powietrzem,  przewidziano  tuż  za 

ujęciem wody zabudowanie dwóch sit obrotowych z siatkami o oczkach 1x1mm. Sita te będą 

spłukiwane wodą obiegową a popłuczyny odprowadzane będą do kanalizacji deszczowej.



„ENERGOPROJEKT®-
WARSZAWA” S.A.

Symbol Umowy: 

1001108/C-1874

Nr arch.
1 236 362_00

Prac. Str.
POS 58

Pompy wody chłodzącej zlokalizowane będą w budynku maszynowni. W pompowni tej będą 

zainstalowane:

• dwie  pompy  główne  o  parametrach  nominalnych  Qn  =  48000m3/h,  Hn =  23,0m, 

Ns≅5,0MW,  napięcie  zasilania  15kV,  z  regulowanymi  na  ruchu  łopatami  wirników 

umożliwiającymi zmianę wydatku w granicach 75÷110%. 

Minimalna sprawność pomp – 0,83

• dwa hydrauliczne zawory zaporowo-zwrotne DN2600 na tłoczeniu

• pompa do usuwania przecieków

• instalacja do chłodzenia łożysk pomp głównych

W celu zabezpieczenia się przed zjawiskiem wytrącania się zawiesin z wody obiegowej w 

miarę jej zagęszczania przewiduje się jej korekcję chemiczną przez dawkowanie do obiegu 

inhibitorów  wytrącania  się  osadów  węglanowych,  fosforanowych  oraz  siarczanowych, 

inhibitora korozji metali kolorowych, dyspergatora zawiesiny i znacznika fluoroscencyjnego 

do kontroli  stężenia preparatów w wodzie. W tym celu przewidziano instalację dozowania 

składającą się ze zbiornika magazynowego V≅2,0m3, pompki dozującej i miernika. Instalacja 

ta zlokalizowana w obrębie pompowni wody chłodzącej.

Do  wody  obiegowej  przewidziano  także  okresowe  dawkowanie  (głównie  latem)  biocydu, 

który dawkowany będzie do obiegu przy użyciu instalacji zlokalizowanej w SUW.

Układ obiegu chłodzącego pracować będzie automatycznie w oparciu o wskazania aparatury 

kontrolno-pomiarowej (temperatury, zasolenie, poziom inhibitorów, ciśnienia itp.).

Instalacja doprowadzenia wody surowej 

Odcinek rzeki w rejonie ZEO S.A. jest uregulowany i przystosowany do poboru dużych ilości 

wody dla potrzeb otwartych obiegów chłodzących EL „A” i EL „B”.

Woda surowa pobierana będzie z kanału ujęciowego EL „B”. bezpośrednio z komór wodnych 

za sitami w istniejącej pompowni wody chłodzącej, co wymagać będzie:

• wykonania 3-ch przewiertów w ścianie między komorami wodnymi i częścią pompową w 

celu szczelnego osadzenia rur wlotowych

• doprowadzenia wody kolektorem zbiorczym do nowej  podziemnej komory pomp wody 

surowej

Na rurach wlotowych zainstalowane będą przepustnice odcinające oraz stworzona zostanie 

możliwość na czas ich remontu zamknięcia płaszczyzny wlotowej dodatkowymi zasuwami 

kanałowymi.
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Zwiększenie  ilości  wody  wymagającej  czyszczenia  na  sitach  wynosić  będzie  docelowo 

5÷15% (w zależności  od ilości  czynnych sit)  co nie będzie miało istotnego znaczenia na 

proces oczyszczania wody.

Pompownia  wody  surowej  będzie  zagłębiona  tak  aby  oś  ujęć  i  wirników  pomp  były 

zlokalizowane poniżej minimalnego poziomu wody za sitami. Poziom ten ustalono na 89,5m 

npm.

Na  terenie  elektrowni,  przy  SUW  transportowana  woda  poddana  zostanie  dokładnemu 

czyszczeniu  mechanicznemu  w  szczelinowych  filtrach  samoczyszczących  o  szczelinach 

250µm, a następnie podana będzie do akcelatorów. Za powyższymi filtrami przewidziano 

trójnik z odgałęzieniem doprowadzającym wodę do zbiornika wody p.poż.

Dla potrzeb likwidacji zanieczyszczeń biologicznych (glony) zawartych w ujmowanej wodzie 

przewiduje  się  jej  dezynfekcję  przy użyciu  biocydu  (np.  podchlorynu  sodu),  który  będzie 

dawkowany bezpośrednio do rurociągu wody surowej w odległości ok. 150÷200m od komory 

filtrów. Instalacja dawkowania umieszczona będzie w SUW.

W  celu  zapewnienia  optymalnej  temperatury  wody  surowej  ze  względu  na  efektywność 

procesu dekarbonizacji konieczny będzie jej podgrzew do temperatury ok. 180C. W tym celu 

przewidziano  możliwość  jej  podgrzania  w  maszynowni  z  wykorzystaniem  ciepła 

odpadowego.

Układ przygotowania wody

Dla  potrzeb  uzupełniania  strat  w  obiegu  chłodzącym  i  parowo-wodnym  bloku  1000MW 

wykonana zostanie Stacja Uzdatniania Wody (SUW), w której metodami fizyko-chemicznymi 

produkowana  będzie  woda  zdekarbonizowana  i  woda  zdemineralizowana  o  parametrach 

wymaganych  przez  dostawcę  kotła.  Uzupełnianie  strat  w  obiegu  ciepłowniczym  oraz 

produkcja pary technologicznej dla zewnętrznych odbiorców odbywać się będzie z istniejącej 

części ZEO S.A. 

W nowym bloku zastosowana zostanie technologia membranowa (RO) odsalania wody.

Przy  niskim  zasoleniu  wody  surowej  z  rz.  Narwi  technologia  ta  umożliwia  otrzymanie 

zasolenia tzw. wody odrzuconej z RO na poziomie poniżej 1000mg/dm3 zawartości chlorków 

i siarczanów. Ponieważ po RO parametry wody uzdatnionej nie odpowiadają wymaganiom 

będzie  ona  dodatkowo  doczyszczona  w  instalacji  jonitowej.  Przy  regeneracji  jonitów  tej 

instalacji,  która  odbywać  się  będzie  3-4  razy  na  tydzień  oraz  przy  czyszczeniu  błon 

osmotycznych  i  błon z mikrofiltracji  powstawać  będą ścieki  silnie  zasolone w ilości  max. 

5÷10m3/h  co  spowoduje,  że  ich  zmieszanie  z  wodą  odzyskaną  nie  przekroczy  wartości 

1500mg/dm3 umożliwiając zrzut tych ścieków do wód powierzchniowych.
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Projektowana instalacja SUW składać się będzie z następujących części:

• instalacji wstępnego uzdatniania wody

• instalacji odwróconej osmozy i demineralizacji

• magazynów wody i chemikaliów

• instalacji do zagospodarowania ścieków zanieczyszczonych zawiesiną

Instalacje  SUW  posiadać  będą  wizualizację  pracy  oraz  możliwość  sterowania  przez 

operatora poprzez system komputerowy.

Instalacja wstępnego uzdatniania wody

Proces wstępnego uzdatniania polega na dekarbonizacji, koagulacji i filtracji wody.

Celem zasadniczym tej instalacji  jest usunięcie z wody części twardości węglanowej  oraz 

usunięcie zawiesiny. Należy się spodziewać obniżki twardości do 0,8 – 1,0mval/dm3.

Dodatkowo będą usuwane w znacznym stopniu inne zanieczyszczenia wody:

- żelazo, 

- krzemionka,

- części organiczne.

Stopień  usuwania  tych  zanieczyszczeń  zależy  w  dużym  stopniu  od  temperatury  wody 

uzdatnianej. W okresach niskich temperatur przewiduje się je podgrzewać do temperatury 

180C celem podniesienia skuteczności dekarbonizacji. Podgrzew ten odbywać się będzie w 

wymienniku  zlokalizowanym w maszynowni  z wykorzystaniem ciepła odpadowego (np.  w 

instalacji oczyszczania kondensatu).

Instalacja wstępnego uzdatniania dla bloku składać się będzie z następujących części:

− akcelatory 2 x 1250 m3/h z instalacjami pomocniczymi takimi jak: 

o magazyny wapna wraz z instalacjami do jego dozowania (2 szt.)

o instalacja przygotowania i dozowania mleka wapiennego

o docelowe  magazyny  i  instalacja  dozowania  koagulanta  PIX  (ewentualnie  i 

flokulantu) 

o żelbetowe podziemne zbiorniki pośrednie 2 x 250m3 wraz z pompownią wody 

zdekarbonizowanej

o magazyn i instalacja do dozowania podchlorynu sodu 13%

− pionowe, ciśnieniowe filtry żwirowe wielowarstwowe

− urządzenia gospodarki szlamowo – ściekowej 

− instalacja zagęszczania szlamów i odzysku wody (zagęszczacze osadu w zbiornikach 

zagęszczających, prasa filtracyjna taśmowa, dawkowanie flokulanta oraz pompy).
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Woda surowa zasilać będzie dwa akcelatory, do których dozowane będzie mleko wapienne i 

koagulant. 

Po procesie dekarbonizacji woda nadosadowa z akcelatorów będzie zbierana w zbiornikach 

betonowych  a  następnie  poddawana  będzie  filtracji  na  filtrach  żwirowych  pionowych. 

Przefiltrowana  woda  zdekarbonizowana  magazynowana  będzie  w  2-ch  zbiornikach 

magazynowych V=500m3.

Woda przefiltrowana  ze zbiornika  w ilości  maksymalnej  1709  m3/h  podawana będzie  na 

uzupełnienie obiegu chłodzącego bloku, a w ilości ok. 100 m3/h podawana będzie na człony 

filtracji i ultrafiltracji poprzedzające instalację membranowego odsalania wody.

Odmuliny  akcelatorów  oraz  wody  popłuczne  z  płukania  członów  filtracji  wstępnego 

uzdatniania oraz filtracji instalacji uzdatniania do obiegu wodno-parowego będą oczyszczane 

z  zawiesin  i  podawane  do  zbiorników  wody  zdekarbonizowanej  zasilających  instalację 

uzdatniania  wody.  Szlamy  z  akcelatorów  poddawane  będą  zagęszczeniu  a  następnie 

osuszeniu w prasie filtracyjnej. Placki filtracyjne będą przekazane do zagospodarowania lub 

zostaną wykorzystane przy produkcji sorbentu dla IOS.

Dla  obiegu  chłodzącego  przewiduje  się  instalację  do  okresowej,  szokowej  dezynfekcji. 

Instalacja ta dozowała będzie także biocyd do wody surowej.

Przewiduje się pracę instalacji  w pełnej  automatyce z wizualizacją  procesów i  przesyłem 

danych do operatora bloków.

Instalacja uzdatniania wody zdemineralizowanej 

Woda ta podawana będzie do obiegu kotła przepływowego o parametrach nadkrytycznych i 

będzie spełniać wymagania jakościowe dla tego typu kotłów.

Woda wstępnie uzdatniona i  przefiltrowana pobierana ze zbiorników wody przefiltrowanej 

pompami kierowana będzie na dwa ciągi odwróconej osmozy o wydatku każdego 100m3/h. 

Przed osmozą dawkowane będą środki korygujące.

Instalacja odwróconej osmozy składać się będzie z następujących elementów:

− filtry wstępne I-go stopnia 50µm  D2400 H2500 o wydajności 140m3/h – 2szt.

− ultrafiltrację – 2szt.

− węglowy filtr bezpieczeństwa – 2szt.

− moduły osmotyczne o wydajności 50m3/h – 2szt.

− instalację dozowania antyskalanta – 1szt.

− instalację dozowania pirosiarczynu sodowego – 1szt.

− instalację do chemicznego czyszczenia błon osmotycznych
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Woda odrzucona  z  procesu  osmotycznego  odsalania  wody  zbierana  będzie  w zbiorniku 

V=500  i  równomiernie  odprowadzana  będzie  do  pompowni  oczyszczonych  ścieków 

deszczowo-przemysłowych. 

Po instalacji odwróconej osmozy odsolona woda magazynowana będzie w 2-ch zbiornikach 

wody  odsolonej  skąd  pompami  podawana  będzie  do  końcowego  uzdatniania  na 

wymiennikach  jonitowych.  Z  tych  zbiorników  może  być  także  podawana  woda  do 

ewentualnego uzupełniania sieci ciepłowniczej. 

Instalacja końcowego uzdatniania będzie zawierać:

− wymiennik dwujonitowy multimedialny D1800, H4000, zakres wydajności 20÷90m3/h - 

2szt.

− zbiornik wody zdemineralizowanej V = 1000m3 – 2szt.

− pompy uzupełniające obieg kotłowy wyposażone w przemienniki częstotliwości– 3szt. 

− instalację korekcji pH wody kotłowej – 1szt.

Ścieki z regeneracji wymienników dwujonitowych kierowane będą do neutralizatorów, gdzie 

poddawane będą neutralizacji poprzez wzajemne wymieszanie dawki regeneracyjne zostaną 

dobrane w sposób zapewniający wzajemną neutralizację ścieków kwaśnych i alkalicznych. 

Zainstalowane  zostaną  pompy  dozujące  kwas  solny  oraz  wodorotlenek  sodowy  do 

ewentualnego doneutralizowania ścieków do określonego odczynu pH (6,5÷9,0).

Zneutralizowane ścieki z regeneracji, które posiadają duże zawartości chlorków i siarczanów 

będą małym strumieniem 5÷10m3/h  dopompowywane  i  zrzucane do oczyszczalni  wraz  z 

wodą zasoloną z RO.

Dla potrzeb instalacji  końcowej demineralizacji  przewiduje się instalację dozowania kwasu 

solnego i wodorotlenku sodowego.

Instalacja oczyszczania ścieków z IOS
• Warunki pracy urządzeń  

W  instalacji  odsiarczania  spalin  metodą  mokrą  wapienną  następuje  przemieszczenie 

zanieczyszczeń  znajdujących  się  w  spalinach,  kamieniu  wapiennym  oraz  w  pobieranej 

wodzie  procesowej  do  fazy  ciekłej.  Wszystkie  niepożądane  zanieczyszczenia,  które  nie 

mogą być wydalone z gipsem są usuwane z systemu w postaci ścieków technologicznych. 

Będą  się  one  charakteryzować  wysoką  zawiesiną,  kwaśnym  odczynem  pH  a  ponadto 

ponadnormatywną  zawartością  takich  parametrów  jak:  chlorki,  siarczany,  azotany, 

substancje rozpuszczone, metale ciężkie.

Pełną  jakościową  charakterystykę  ścieków surowych  z IOS określi  dostawca  instalacji  w 

zależności od jakości węgla i wykorzystywanej wody. 
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Ścieki  powstające  w  Instalacji  Odsiarczania  Spalin  będą  neutralizowane  i  poddawane 

procesowi  oczyszczania  z  nadmiarowych  zawiesin  oraz  metali  ciężkich  w  mechaniczno-

chemicznej oczyszczalni ścieków.

Usuwanie metali  ciężkich będzie oparte na procesie strącania wodorotlenków i  siarczków 

metali ciężkich w obecności wapna i TMT15. 

Wytrącone  ze  ścieków  związki  usuwane  będą  przy  wspomaganiu  koagulacyjno-

flokulacyjnych, po których nastąpi grawitacyjna klaryfikacja w osadniku lamelowym. 

W  proponowanej  oczyszczalni  ścieków  z  IOS  najistotniejszymi  etapami  usuwania 

zanieczyszczeń będą następujące procesy:

- neutralizacja za pomocą Ca(OH)2,

- dozowanie siarczków i strącanie zawiesiny nierozpuszczalnych związków metali ciężkich,

- grawitacyjna sedymentacja – usuwanie osadu,

- korekcja pH 

Charakter  pracy  instalacji  oczyszczania  ścieków  w  kontekście  reżimu  pracy  instalacji 

odwadniania gipsu zostanie określony na dalszych etapach projektowania.

• Opis działania instalacji  

Nieoczyszczone ścieki będą kierowane ze zbiornika ścieków do komory neutralizacyjnej nr 1, 

gdzie wartość pH ścieków jest podwyższana do poziomu 8,5 poprzez dozowanie zawiesiny

wapiennej.  W  komorze  reakcyjnej  nr  2  wartość  pH  jest  podwyższana  do  poziomu  9,5 

poprzez  dozowanie  wapna  oraz poprzez  dozowanie  TMT-15 i  FeCl3 w celu  polepszenia 

procesu wytrącania metali ciężkich.

W następnym etapie  ścieki  przepływają  do komory flokulacyjnej  nr  3,  gdzie  zawiesina z 

cząstek stałych jest flokulowana poprzez zastosowanie flokulantu polimerowego i powolne 

mieszanie.

Ze zbiornika flokulacyjnego nr 3 ścieki są kierowane grawitacyjnie do zbiornika lamelowego. 

Części  stałe z zawiesiny są oddzielane we wkładzie lamelowym i  gromadzą się na dnie 

zbiornika-osadnika. Z dna osadnika część szlamu (10%) jest przepompowywana za pomocą 

pompy cyrkulacyjnej szlamu z powrotem do komory reakcyjnej nr 1, aby wspomóc proces 

strącania  metali  ciężkich,  a  reszta  szlamu  za  pomocą  pompy  zrzutowej  szlamu  jest 

przepompowywana do zbiornika buforowego szlamu. 

Oczyszczone sklarowane ścieki są kierowane do zbiornika ścieków oczyszczonych, gdzie w 

razie potrzeby korygowane jest pH przy użyciu HCl.

Układy dozowania związane z instalacją oczyszczania ścieków:
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- układ magazynowania, roztwarzania i dozowania mleka wapiennego,

- układ dozowania TMT 15,

- układ dozowania koagulantu,

- układ dozowania flokulantu,

- układ dozowania HCl.

Powyższe instalacje dozujące posiadać będą swoje magazyny chemikaliów.

Dokładne zużycie chemikaliów może zostać określone dopiero w dalszych fazach projektu. 

Instalacja ścieków zasolonych

Ściekami zasolonymi są:

- Ścieki z obiegu chłodzącego w postaci zrzutu odsalającego pozwalającego na utrzymanie 

w wodzie obiegowej bezpiecznego poziomu zawartości jonów Cl- i SO2
- oraz zawiesin.

- Woda odrzucona z odwróconej osmozy (RO)

- Zneutralizowane ścieki z regeneracji jonitów, z końcowej demineralizacji wody

- Silnie zasolone ścieki oczyszczone z IOS odpompowywane do rz. Narwi, poniżej zrzutu 

wody chłodzącej z EL „B” rurociągiem PE160 ułożonym w ziemi. Po wymieszaniu się ze 

strumieniem wody w rzece wzrost zasolenia będzie nieistotny, dopuszczalny przepisami.

Ścieki  te  (bez  ścieków  z  IOS)  kierowane  będą  do  zakładowej  oczyszczalni  ścieków 

deszczowo-przemysłowych, której wydajność pokrywać będzie docelowe potrzeby.

Duże pojemności komór osadnikowych spowodują, że ścieki te będą razem wymieszane, a 

w  okresach  deszczowych  dodatkowo  rozcieńczone  (przy  zachowaniu  łącznego  ładunku 

chlorków  i  siarczanów  bez  zmian).  Następnie  ścieki  te  będą  kierowane  do  rzeki  Narwi 

poniżej zrzutu wody chłodzącej z EL „B”.

Przewiduje  się,  że  część  tych  ścieków  zostanie  zagospodarowana  w  instalacjach  do 

zmywania, zwilżania odpadów wywożonych na sucho samochodami otwartymi itp.

Instalacja ścieków deszczowych

Na terenie przewiduje się system kanalizacji deszczowo-przemysłowej składający się z:

- układu kolektorów wraz z przyłączmi do projektowanych obiektów

- oczyszczalni ścieków deszczowo – przemysłowych

- pompowni ścieków deszczowych,

- rurociągu tłocznego oczyszczonych ścieków deszczowych z oczyszczalni do rzeki

Do projektowanej kanalizacji deszczowo-przemysłowej odprowadzane będą:

- wody opadowe z odwodnienia dachów budynków,
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- wody opadowe z odwodnienia dróg i placów

- ścieki po akcji gaśniczej oraz ze zmywania rejonów „czystych”,

- wody opadowe z rejonu gospodarki  olejowej  i  elektrofiltrów (wstępnie  oczyszczone w 

separatorze substancji ropopochodnych)

- ścieki po akcji gaśniczej oraz ze zmywania w rejonie gospodarki olejowej i elektrofiltrów 

(wstępnie oczyszczone w separatorze substancji ropopochodnych)

- ścieki ze zmywania kotłowni i maszynowni,

- wody opadowe oraz ścieki po akcji gaśniczej z mis olejowych transformatorów (wstępnie 

oczyszczone w separatorze substancji ropopochodnych)

Instalacja ścieków sanitarnych

Na terenie przewiduje się system kanalizacji sanitarnej składający się z:

- układu kolektorów wraz z przyłączmi

- pompowni ścieków sanitarnych,

- rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych  z pompowni  do kolektora miejskiego  w Alei 

Wojska Polskiego.

Ścieki sanitarne odprowadzane będą, od wszystkich przyborów sanitarnych zlokalizowanych 

w  poszczególnych  budynkach,  do  zewnętrznej  sieci  kanalizacji  sanitarnej,  a  następnie 

przepompowywane do kolektora miejskiego w Alei Wojska Polskiego.

Infrastruktura pomocnicza
 Kotłownia rozruchowa

Dla  rozruchu nowego bloku zakłada się  konieczność zainstalowania  dodatkowego źródła 

pary.  Przewiduje  się  zabudowę  dwóch  wytwornic  pary  nasyconej  o  ciśnieniu  około 

1,8÷2,2MPa i wydajności  około 50 Mg/h każda,  spalających olej  opałowy.  Przewiduje  się 

także wykorzystanie tego źródła ciepła podczas postoju bloku i braku zasilania parą członu 

ciepłowniczego z turbiny. 

 Agregat Diesla

Przewiduje  się  także zainstalowanie  dwóch agregatów Diesla  dla  zasilania  elektrycznego 

układów bloku dla jego bezpiecznego odstawienia podczas awarii zasilania.

 Wyprowadzenie mocy cieplnej

Dla wyprowadzenia ciepła z El. C przewiduje się rurociągi 2xDN600 wykonane w technologii 

rur  preizolowanych  ułożonych  w  ziemi,  od  maszynowni  do  terenu  istniejącego  ZEO. 
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Wstępnie przewiduje się ich trasę wspólnie z ruroc. wody surowej i ruroc. zrzutu ścieków 

zasolonych

Wyprowadzenie mocy elektrycznej

Dla wyprowadzenia mocy elektrycznej z bloku przewiduje się transformator blokowy mocy 

rzędu 1200MVA (lub dwa transformatory pracujące równolegle).

Wyprowadzenie mocy do stacji 400kV linia napowietrzną.

Pomiędzy  generatorem  i  transformatorem  blokowym  będzie  zainstalowany  wyłącznik 

generatorowy.  Połączenia  między  zaciskami  generatora  i  zaciskami  DN  transformatora 

(transformatorów)  blokowego  będzie  wykonane  przy  pomocy  jednofazowych 

szynoprzewodów osłoniętych.

Szynoprzewody  będą  wyposażone  w  odczepy  do  zasilania  transformatorów  potrzeb 

własnych i ewentualnie do transformatora wzbudzenia.

Izolacja  szynoprzewodów będzie  dostosowana  do  napięcia  znamionowego  generatora  a 

wytrzymałość  zwarciowa  szynoprzewodów  (i  aparatury  w  nich  zamontowanej)  do 

obliczeniowych warunków zwarciowych.

7.4 Zapotrzebowanie na surowce i media
Wyszczególnienie Jednostka
Zużycie paliwa- praca skojarzona: GJ/a 57 467 804
biomasa leśna ( 10 GJ/Mg ) Mg/rok 100 000
biomasa z upraw ( 15 GJ/Mg ) Mg/ rok 100 000
olej opałowy lekki ( 42,6 GJ/Mg, 0,2%S ) 2 Mg/ rok 4 722
węgiel kamienny (23 GJ/Mg, 1%S, 18%pop) Mg/ rok 2 381 159
Zużycie paliwa- praca bez skojarzenia:
olej opałowy lekki (42,6 GJ/Mg, 0,2% S) 3 Mg/ rok 1 237
Sorbenty
Mączka kamienia wapiennego Mg/ rok 82 754
Woda amoniakalna (25% roztwór) Mg/ rok 7650
Woda -pobór Mg/ rok 12 142 031
Woda -przygotowanie
wody sieciowej (osmozowana) Mg/ rok 47 000
wody kotłowej (woda zdemineralizowana) Mg/ rok 412 500
wody chłodzącej ( zdekarbonizowana) Mg/ rok 10 481 250
wody do IOS (surowa filtrowana) Mg/ rok 862 500
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7.5 Wykorzystywanie terenu w fazie realizacji i eksploatacji
W trakcie realizacji, podjęte będą środki ostrożności w celu nie dopuszczenia do skażenia 

gleby w wyniku rozlania się produktów ropopochodnych w czasie pracy sprzętu i pojazdów 

mechanicznych.

Firmy zaangażowane  do  prac  budowlanych  zostaną  zobowiązane  do  zagospodarowania 

odpadów wytworzonych w związku z wykonywanymi przez nie pracami. Odpady z okresu 

budowy  będą  w  pierwszej  kolejności  poddawane  odzyskowi,  a  jeżeli  z  przyczyn 

technologicznych  będzie  on  niemożliwy  lub  nie  będzie  uzasadniony  z  przyczyn 

ekologicznych  lub  ekonomicznych,  odpady  z  budowy  będą  przekazywane  do 

unieszkodliwienia. 

Po zakończeniu prac budowlanych teren budowy zostanie uporządkowany.

W fazie eksploatacji funkcje wykorzystania terenu zostaną zmienione w stosunku do stanu 

sprzed realizacją przedsięwzięcia z rolniczego i leśnego na przemysłowe.

7.6 Skutki dla zabudowy i zagospodarowania przestrzennego i  
ocena zgodności z MPZP 

Projektowana  nowa  inwestycja  zmieni  zasadniczo  istniejące  rolnicze  i  leśne 

zagospodarowanie  terenu  (załącznik  1).  Teren  ten  nabierze  typowego  charakteru 

przemysłowego.  Zmiany  w  zagospodarowaniu  terenu  dotyczyć  będą  jedynie  obszaru 

zaznaczonego na schemacie w załączniku 6 kolorem czerwonym. 

Projektowana  inwestycja  realizowana  będzie  zasadniczo  na  terenach  określonych  w 

obowiązującym  miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  jako  tereny 

przemysłowe oraz tereny obiektów produkcyjnych,  składów i magazynów (obszar PBS) w 

sołectwie Ławy, co pokazuje załącznik 6 i załącznik 7. 

Istotne jest, iż zgodnie z uchwałami Nr XXXIII/140/2008, Nr XXXIII/141/2008 oraz Nr XXXIII/

142/2008/2008  Rady  Gminy  Rzekuń  z  dnia  5  sierpnia  2008  r.  planuje  się  zmiany  w 

istniejącym  planie  zagospodarowania  przestrzennego,  co  będzie  dotyczyło  terenów  w 

granicach ogrodzenia projektowanej inwestycji.
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8. OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW, W TYM WARIANTU 
POLEGAJĄCEGO NA NIEPODEJMOWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ 
WARIANTU NAJKORZYSTNIEJSZEGO DLA ŚRODOWISKA

8.1 Opis wariantów
W ramach prac koncepcyjnych dotyczących wyboru technologii oraz lokalizacji pod budowę 

nowego bloku zdefiniowane zostały podstawowe założenia i kryteria projektowe dla budowy 

nowego bloku energetycznego określonego umownie „Elektrownią C”.

Przedmiotem analiz  objęte były bloki  energetyczne o mocy nie mniejszej  niż 800 MWe z 

elementami uciepłownienia, zasilane paliwem węglowym wraz z domieszką biomasy.

Warianty technologiczne
Dla wykorzystania węgla kamiennego jako paliwa podstawowego rozważono w ramach prac 

koncepcyjnych analizowane były następujące technologie:

- -spalanie węgla w palenisku pyłowym (PC),

- spalanie węgla w kotle ze złożem fluidalnym (CFB),

- zgazowanie węgla i wykorzystanie syngazu w układzie gazowo-parowym (IGCC).

Pierwsza technologia jest powszechnie znana i stosowana. Węgiel podany poprzez układ 

podajników i zasobników zmielony zostaje w młynach, a wytworzony pył wdmuchiwany jest 

przez palniki do komory paleniskowej, gdzie następuje jego spalanie.

Dla spełnienia wymagań ochrony powietrza wykorzystuje się dodatkowe instalacje:

- palniki niskoemisyjne ze stopniowaniem powietrza i dodatkowy reaktor dla katalitycznej 

redukcji  NOx (SCR),  zabudowany  przed  obrotowym  podgrzewaczem  powietrza 

z podawaniem wodnego roztworu wody amoniakalnej,

- odpylacz elektrostatyczny,

- instalację odsiarczania spalin wg metody mokrej, wapienno-gipsowej. 

Drugą technologię (CFB) charakteryzuje kocioł  fluidalny ze złożem cyrkulacyjnym.  Paliwo 

podawane jest do dolnej części komory paleniskowej,  gdzie zachodzi spalanie. Powietrze 

wprowadzane  od  dołu  komory  powoduje  unoszenie  złoża,  do  którego  oprócz  paliwa 

doprowadzany jest sorbent (dla redukcji SO2) i dla rozruchu materiał inertny. Utrzymywanie 

w komorze temperatury  800÷900°C zapewnia  redukcję  NOx.  Spaliny  z  cząstkami  stałymi 

kierowane są z komory do cyklonów, gdzie następuje separacja cząstek stałych. Cząstki te 

zawracane są do komory paleniskowej, a spaliny kierowane są do części konwekcyjnej kotła 

i dalej poprzez odpylacz do komina. 
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Technologia  spalania  węgla  w  złożu  fluidalnym  jest  aktualnie  ograniczona  do  mocy 

elektrycznej bloku 600MWe (dla większej mocy nie ma na razie zaprojektowanych kotłów z 

fluidalną technologią spalania). Dlatego dla wybranej mocy (min 800 MW) i uwzględniając 

niższe  nakłady  dla  jednej  większej  jednostki  nie  proponuje  się  tej  technologii,  bowiem 

niezbędne  byłyby  dwa  kotły.  Drugą  wadą  tej  technologii  jest  znacznie  większe  zużycie 

sorbentu (co najmniej dwa razy większe w stosunku do zapotrzebowania dla IOS kotła PC). 

Dla  bloku  tej  wielkości  stanowi  to  poważny  problem.  Również  konieczność 

zagospodarowania znacznej ilości odpadów paleniskowych zawierających produkty wiązania 

siarki  w  kotle  fluidalnym,  o  dużo  gorszych  własnościach  niż  odpady  z kotłów  pyłowych 

wymagałyby  konieczności  składowania  całości  odpadów  paleniskowych  na  szczelnym 

składowisku.  Obecnie  brak  jest  rozpowszechnionej  technologii  gospodarczego 

wykorzystania tego typu odpadów.

Przeanalizowano  także  możliwość  zastosowania  tzw.  czystej  technologii  węglowej  w 

systemie  gazowo-parowym zintegrowanym  z całkowitym  zgazowaniem węgla  oznaczanej 

IGCC (Integrated Gasification Combined Cycle). Układ IGCC polega na utlenianiu węgla do 

średnio  kalorycznego  paliwa  gazowego,  które  po oczyszczeniu  jest  spalane  w  turbinie 

gazowej. Dalsze części układu cieplnego są takie jak w typowym bloku gazowo-parowym z 

tą różnicą,  że układ parowy powiązany jest dodatkowo z układem zgazowania,  w którym 

odbierana  jest  znacząca ilość  ciepła.  Zalety  tej  technologii  to:  sprawność  cieplna układu 

brutto ~51%, niska emisja SO2,  możliwość usuwania CO2.  Do wad należy zaliczyć:  duże 

potrzeby własne ~25% energii elektrycznej, większe o około 25% nakłady inwestycyjne w 

stosunku do bloków z kotłami pyłowymi, większe zapotrzebowanie terenu dla zabudowy, a 

także  znacznie  większy  wskaźnik  awaryjności  niż  w kotłach  pyłowych.  Aktualnie 

zrealizowane są instalacje do mocy elektrycznej 400MWe, a większe nie są planowane. W 

przypadku  El.  Ostrołęka  C  konieczne  byłyby  dwie  jednostki  co  wymagałoby  rezerwacji 

znacznych  terenów.  Wobec  powyższych  technologia  IGCC  nie  jest  preferowana  dla  El. 

Ostrołęka C. 

Warianty lokalizacyjne
W ramach prac koncepcyjnych analizowano możliwość zabudowy nowego bloku na terenie 

własnym ZEO, ale również na poza tym terenem. 
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Analiza  dostępności  terenu  własnego  ZEO wykazała  iż  na  terenie  tym  nie  jest  możliwe 

zlokalizowanie  wszystkich  obiektów  i  układów  technologicznych  nowego  bloku  o  mocy 

1000MWe. Brak jest terenu pod takie obiekty jak:

- kompletny układ nawęglania w skład, którego wchodzi:

-  układ torowy wraz z instalacją rozładowczą umożliwiający przyjęcie i  rozładunek 

marszrutowych pociągów z węglem w ilości od 5 do 8 poc./dobę

- instalacja magazynowania i transportu węgla 

- instalacja rozładunku i magazynowania biomasy dowożonej transportem samochodowym.

Biorąc  pod  uwagę  powyższe  brano  pod  uwagę  poniżej  przedstawione  trzy  warianty 

lokalizacyjne nowego bloku wraz z obiektami towarzyszącymi.

Wariant 1 Lokalizacja  technologii  głównej  na  terenie  własnym  ZEO pomiędzy  główną 

ulicą miasta Ostrołęka, a terenem elektrowni; lokalizacja układów nawęglania, 

biomasy i popiołów wzdłuż ul. Łomżyńskiej w kierunku Łomży po jej północnej 

stronie

Wariant 2 Lokalizacja  technologii  głównej  na  terenie  własnym  ZEO pomiędzy  główną 

ulicą miasta Ostrołęka a terenem elektrowni; lokalizacja układów nawęglania, 

biomasy i popiołów w rejonie istniejącej grupy torów zdawczo – odbiorczych 

po ich wschodniej stronie

Wariant 3 Wnioskowany przez Inwestora  - lokalizacja wszystkich obiektów w rejonie 

istniejącej grupy torów zdawczo – odbiorczych

Działka terenu należąca do ZEO S.A. graniczy od strony południowej z ulicą 1 Armii Wojska 

Polskiego,  od strony wschodniej  i  północnej z torami kolejowymi  Zakładów Papierniczych 

„STORA ENSO”,  od  strony  zachodniej  z  ulicą  Wiaduktowi,  a  dalej  z  ulicą  Fabryczną  .

Wariant 1

Wariant ten zakłada budowę nowego bloku wraz ze wszystkimi obiektami towarzyszącymi 

pomiędzy ul. Łomżyńską, a terenem elektrowni. 

Dalej  wzdłuż ul  Łomżyńskiej  po jej  północnej  stronie analizowano lokalizację dla nowego 

układu torów kolejowych wraz z urządzeniami rozładowczymi i magazynami dla rozładunku 

węgla, instalacji rozładunku i magazynowania biomasy oraz układ torowy do przyjmowania, 

załadunku i odprawy popiołu.
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Do  obsługi  obiektów  transportem  samochodowym  przewiduje  się  drogę  dojazdową 

odgałęziającą się od istniejącej drogi prowadzącej do miejscowości Teodorowo oraz drogę 

od ul. Energetycznej. Do obsługi projektowanych obiektów przewidziano drogi wewnętrzne.

Schematyczną mapę pokazującą teren przewidziany do realizacji inwestycji  w wariancie 1 

pokazuje poniższy rysunek. 
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Wariant 2 

Wariant  ten  zakłada  budowę  nowego  bloku  wraz  ze  wszystkimi  obiektami  towarzyszącymi 

pomiędzy ul. Łomżyńską, a terenem elektrowni. 

Wzdłuż  istniejącej  grupy  torów  zdawczo  odbiorczych  przewiduje  się  lokalizację  dla  nowego 

układu  torów kolejowych  wraz  z  urządzeniami  rozładowczymi  i  magazynami  dla  rozładunku 

węgla,  instalacji  rozładunku  i  magazynowania  biomasy  oraz  układ  torowy  do  przyjmowania, 

załadunku i odprawy popiołu.

Do obsługi  obiektów transportem samochodowym  przewiduje  się  drogę dojazdową  do  placu 

węglowego  odgałęziającą  się  od  ul.  Gen.  Turskiego  oraz  drogi  wewnętrzne  wokół  placu 

węglowego. Ponadto od ul. Turskiego odgałęziają się dojazdy do obiektów biomasy i zbiorników 

retencyjnych popiołu.

Schematyczną  mapę  pokazującą  teren  przewidziany  do  realizacji  inwestycji  w  wariancie  2 

pokazuje poniższy rysunek. 
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Wariant 3 - Wnioskowany przez Inwestora

Wariant ten zakłada budowę nowego bloku wraz ze wszystkimi obiektami towarzyszącymi po 

wschodniej  stronie  istniejących  torów zdawczo  –  odbiorczych.  W trakcie  prac koncepcyjnych 

brano również pod uwagę rezerwę terenu pod ewentualną budowę drugiego bloku. Na poniżej 

przedstawionym  rysunku  przedstawiono  granice  terenu przewidzianego  pod budowę  nowego 

bloku wraz z rezerwą terenu pod ewentualną budowę drugiego bloku.

Lokalizacja  nowego  bloku  w  tym  rejonie  zakłada  jego  pełną  niezależność  od  układów 

technologicznych Elektrowni B i Elektrociepłowni A.

Przewidziana  lokalizacja  w większości  stanowi  tereny przemysłowe i  produkcyjno  techniczne 

położone na terenie gminy Rzekuń. 

Wariant polegający na niepodejmowaniu inwestycji

W przypadku zaniechania budowy bloku należałoby przewidywać odtworzenie mocy Elektrowni 

B po roku 2030 w istniejącej technologii z przewidywanym od roku 2015 odazotowaniem spalin 

oraz utrzymanie w eksploatacji EcA. 
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9. CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ANALIZOWANYCH 
WARIANTÓW PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA W OKRESIE BUDOWY, 
EKSPLOATACJI I LIKWIDACJI

9.1 Emisje zanieczyszczeń do powietrza
Analizy rozprzestrzeniania zanieczyszczeń emitowanych z Elektrowni Ostrołęka opisujące 

oddziaływanie nowego bloku przeprowadzono przy poniższych założeniach:

- odprowadzenie spalin z nowego bloku o mocy 1000 MWe1 przez chłodnię kominową 

o wysokości 180 m (przyjęto ją jako minimalną wysokość chłodni jaka może być 

wybudowana),

- uwzględnienie emisji SO2, NOx i pyłu z nowego bloku na poziomie wynikającym ze 

standardów emisji bez:

a) łagodzenia ich ze względu na okresy przejściowe dyrektywy 2001/80/WE,

b) zaostrzania ich ze względu na zalecone w BREFie poziomy emisji BAT.

Biorąc pod uwagę planowany termin uruchomienia nowego bloku i zwiększające się znaczenie 

wymagań BAT, uważa się za uzasadnione wybudowanie bloku, który będzie spełniał poziomy 

emisji  BAT ostrzejsze niż standardy emisji  (np. SO2 i  NOx na poziomie 100  mg/m3
u zamiast 

200 mg/m3
u, - w związku z zamiarem zaostrzenia dyrektywy IPPC przez Komisje Europejską nie 

można wykluczyć ustalenia w przyszłości dla nowych jednostek standardów emisji SO2 i NOx 

nawet na poziomie kilkudziesięciu mg/Nm3).

W Tabeli 7 poniżej przedstawiono dane emisyjne do obliczeń rozprzestrzeniania zanieczyszczeń 

powietrza z nowego bloku.

1 Kocioł opalany węglem lub mieszaniną węgla i biomasy. 
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Tabela 7 - Dane emisyjne
  Blok Elektrowni C

DANE PALIWA   
Wartość opałowa     Qwr kJ/kg 22 963
Popiół              Ar % 25,0 
Siarka              Str % 1,20
DANE KOTŁA  
Wydajność max trwała MWe 1000,0
Nominalna moc cieplna w paliwie MWt 2151,3 
Nominalne zużycie paliwa kg/h 337 280
Objętość spalin suchych Nm3/kg 7,309 
Objętość tlenu (O2) w spalinach suchych % (vol) 4,15
Objętość pary wodnej w spalinach Nm3/kg 1,239 
Nominalna ilość spalin suchych Nm3/h 2 465 135 
Nominalna ilość spalin suchych 6 % 02 Nm3/h 2 768 549 
Nominalna ilość spalin wilgotnych Nm3/h 2 882 995 
Temperatura spalin °C 50,6 
Stopień wiązania siarki w kotle % 4,0 
Skuteczność odsiarczania spalin % 92,87
Skuteczność odpylacza (łącznie z  IOS) % 99,89 
DANE EMITORA 
Wysokość, współrzędne X,Y m 180,0 
Średnica wewnętrzna u wylotu m 7,00
Temperatura spalin u wylotu °C,   K 323,6 

ROCZNE ZUŻYCIE PALIW I EMISJE   
Roczna produkcja el elektrycznej GWh 8214 
Roczne zużycie węgla Mg/rok 2 770 417
Roczna emisja CO2 tys.Mg/rok 5 983
Roczna emisja SO2 Mg/rok 4 549
Roczna emisja NO2 Mg/rok 4 162
Roczna emisja pyłu Mg/rok 683
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Tabela 7cd - Dane emisyjne
EMISJE W PODOKRESACH:   PODOKRES 1 -  maksymalne obciążenie 
kotła  

czas pracy(dni / cemis): 1,0 0,00274
Moc bloku w podokresie MWe 1000,0 
Zużycie paliwa godzinowe kg/h 337 280
Prędkośćspalin u wylotu m/s 26,79
EMISJE DO ATMOSFERY

SO2 kg/h 553,8
Stężenie  6 % O2 mg/mu

3 200,0
g/s 153,82

NO2 kg/h 553,7
Stężenie  6 % O2 mg/mu

3 200,0
g/s 153,81

PYŁ kg/h 83,1
Stężenie  6 % O2 mg/mu

3 30,0
g/s 23,08

 
EMISJE W PODOKRESACH: PODOKRES 2: średnie 
obciążenie kotła   

czas pracy(dni / cemis): 364,0 0,99726
Moc bloku w podokresie MWe 937,5 
Zużycie paliwa godzinowe kg/h 316 200
Prędkośćspalin u wylotu m/s 24,43
EMISJE DO ATMOSFERY

SO2 kg/h 519,1
Stężenie  6 % O2 mg/mu

3 200,0
g/s 144,21

NO2 kg/h 519,1
Stężenie  6 % O2 mg/mu

3 200,0
g/s 144,20

PYŁ kg/h 77,9
 g/s 21,6
Stężenie  6 % O2 mg/mu

3 30,0
g/s 21,64

Metodyka obliczeń

Zmodyfikowana wersja programu KOMIN (KOMIN He)

Obliczenia  wykonano  korzystając  ze  zmodyfikowanej  wersji  programu  KOMIN  (KOMIN  He) 

opartego na referencyjnej metodyce modelowania poziomów substancji w powietrzu.

Program umożliwia wykonywanie obliczeń dyspersji zanieczyszczeń z wykorzystaniem metodyki 

referencyjnej  określonej  w  załączniku  do  rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  

5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu, a dla 



„ENERGOPROJEKT®-
WARSZAWA” S.A.

Symbol Umowy: 

1001108/C-1874

Nr arch.
1 236 362_00

Prac. Str.
POS 78

źródła  emisji  odprowadzającego  zanieczyszczenia  do  powietrza  przez  chłodnię  kominową  

w oparciu o metodykę zmodyfikowaną.

W metodyce zmodyfikowanej  efektywne wysokości wybranych emitorów He odczytywane są  

z przygotowanego wcześniej pliku obliczonego programem Smuga UW zamiast obliczania przez 

program Komin zgodnie z zasadami podanymi w rozporządzeniu. Wysokości efektywnej źródła 

emisji  He  są obliczane  modelem „Smuga UW” opracowanym  dla  chłodni  kominowych  przez 

Instytut  Geofizyki  Uniwersytetu  Warszawskiego.  W  metodyce  zmodyfikowanej,  stężenia 

zanieczyszczeń  w  powietrzu  liczy  się  zgodnie  z  metodyką  określoną  w  rozporządzeniu,  

(z  wyjątkiem  określenia  efektywnej  wysokości  emisji  He  emitorów  o  innych  parametrach 

wyniesienia  smugi  (chłodnia)).  W  metodyce  zmodyfikowanej,  efektywna  wysokość  emitorów 

odczytywana  jest  z  pliku  tekstowego,  w  którym  dla  każdej  z  36  sytuacji  meteorologicznych 

(kombinacja  6  stanów  równowagi  atmosfery  i  11  prędkości  wiatru)  zapisane  są  specjalnie 

przeliczone  efektywne  wysokości  emisji  obliczone  uprzednio  w oparciu  o  model  wyniesienia 

smugi.  Takie  podejście  do  modelowania  rozprzestrzeniania  zanieczyszczeń  umożliwia 

zastosowanie do obliczenia wyniesienia dokładniejszych formuł obliczeniowych niż w metodyce 

referencyjnej,  a  dla  dyspersji  zanieczyszczeń  formuł  obliczeniowych  zalecanych  w metodyce 

referencyjnej określonej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 5 grudnia 2002 r.

Jest to zgodne z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r 

oraz z  Art 12 ust 2 pkt 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, który stanowi że:

Art. 12. 2. Jeżeli na podstawie ustawy wprowadzono obowiązek korzystania z metodyki 

referencyjnej, jest dopuszczalne stosowanie innej metodyki, pod warunkiem:

1) że umożliwia ona uzyskanie dokładniejszych wyników, a uzasadnieniem jej 

zastosowania są zjawiska meteorologiczne, mechanizmy fizyczne i procesy chemiczne, 

jakim podlegają substancje lub energie - w przypadku metodyki modelowania 

rozprzestrzeniania substancji lub energii w środowisku;

W przypadku obliczeń wyniesienia smugi z chłodni kominowej dokładniejsze wyniki uzyskuje się, 

jeżeli oblicza się je modelem Smuga UW niż formułą CONCAWE. 

Model obliczeń wyniesienia smugi SmugaUW

Model  smug kominowych  i  chłodniowych  SMUGAUW  jest  rozwiniętą  i  udoskonaloną  wersja 

modeli ALINA i MALINA rozwijanych od 30 lat w Zakładzie Fizyki Atmosfery Instytutu Geofizyki 

Uniwersytetu  Warszawskiego.  Model  SMUGAUW  wykorzystuje  prawa  termodynamiki  

i mechaniki płynów dla obliczenia kształtów, rozmiaru i wyniesienia smug w odległości do kilku 

kilometrów od źródła. Model został zweryfikowany doświadczalnie w latach 1983-85 oraz 1987-

89.  Do  weryfikacji  wykorzystano  dwa  typy  danych.  Jeden  został  zebrany  podczas  kampanii 

pomiarowych  prowadzonych  w  rejonie  BOT  Elektrowni  Bełchatów  S.A.  Prowadzono  wtedy 
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zarówno pomiary wewnątrz chłodni kominowych, które pozwoliły dobrze zrozumieć sposób pracy 

chłodni i opracować metodykę określania własności smugi emitowanej z otworu wylotowego na 

szczycie chłodni, jak i pomiary lotnicze położenia i własności termodynamicznych smugi. Drugi 

zestaw danych pochodzi z Niemiec i obejmuje charakterystyki smug widzialnych obserwowanych 

metodami fotogrametrycznymi w elektrowniach Philipsburg i Voelklingen.

Model smug chłodniowych i kominowych SMUGAUW służy do symulacji  smug chłodniowych  

i kominowych z jednego lub wielu źródeł. Niezbędne do tego celu dane początkowe to informacja 

o emisji i geometrii źródeł oraz o pionowym rozkładzie parametrów meteorologicznych. 

Model  rozwiązuje numerycznie układ równań różniczkowych zwyczajnych na strumień masy  

w smudze, półosie przekroju smugi, koncentrację składników smugi (w tym wody) entalpię oraz 

pęd. Model uwzględnia przemiany fazowe wody (kondensacje i parowanie) oraz oddziaływanie 

aerodynamiczne  smugi  z  otoczeniem.  Jest  to  szczególnie  ważne  dla  prawidłowej  oceny 

zachowania smug wilgotnych, w których dochodzi do kondensacji pary wodnej.

Sposób modelowania wyniesienia smug chłodniowych dostosowano dla potrzeb wykorzystania w 

rutynowych obliczaniach poziomów substancji zanieczyszczających w powietrzu, ze względu na 

fakt,  że  coraz  częściej  stosowanym  zarówno  na  świecie  jak  i  ostatnio  w  Polsce  jest 

odprowadzane  oczyszczonych  spalin  kotłów  energetycznych  po  przejściu  przez  instalację 

odpylającą i odsiarczającą poprzez chłodnię kominową. 

Celem wykonania modelu było to,  aby na podstawie  współczesnej  wiedzy o dynamice smug 

kominowych i obliczeń numerycznych, przygotować program do obliczania wyniesienia smugi. 

Wyniesienia obliczone przy pomocy tego programu będą następnie używane do obliczeń stężeń 

substancji zanieczyszczających przy pomocy gaussowskiego modelu dyspersji zanieczyszczeń 

w otoczeniu  w oparciu o metodykę określoną w  rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 

grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.

Model  smug  kominowych  i  chłodniowych  SMUGAUW  wykonany  został  na  zlecenie 

„Energoprojekt - Warszawa” S.A z dnia 23.11.2007 znak EP/EB/POS/1248/2006. 

Wyniki obliczeń

Obliczone  wartości  stężeń  imisyjnych  przy  powierzchni  ziemi  od  nowego  bloku  przy 

odprowadzaniu  spalin  przez  chłodnę  kominową  o  wysokości  180  m  i  przy  dotrzymaniu 

standardów emisji dla najnowszych źródeł spalania zestawiono w Tabela 8.
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Tabela 8 - Zestawienie wyników obliczeń

Wydruki wyników obliczeń zamieszczono w formie elektronicznej na płycie CD załączonej do 

niniejszego opracowania.

Poniżej  przedstawiono  rozkłady  stężeń  NOx  w  powietrzu  w  siatce  receptorów,  które 

uwzględniając podobne emisje są analogiczne do rozkładów stężeń SO2.

Zanieczyszczenie
Stężenie średnie

ug/m3

Stężenie maksymalne
ug/m3

Percentyl 99,8
ug/m3

Percentyl 99,7
ug/m3

SO2 0,97 66,5 55,1 55,1

NOx 0,97 66,5 55,1 55,1

PM10 0,07 5,0 4,1 4,1
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Rysunek 3 - Rozkład stężeń średnich tlenków azotu NOx
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Rysunek 4 - Rozkład percentyla 99,8 stężeń tlenków azotu NOx

Prowadzone od wielu lat badania nad sposobem pracy chłodni kominowych oraz własnościami 

termodynamicznymi  smug  pary  wodnej  emitowanych  chłodni  zaowocowały  tym,  że  coraz 

częściej  stosowany  jest  zarówno  na  świecie  jak  i  ostatnio  w  Polsce system odprowadzania 

oczyszczonych spalin z kotłów energetycznych poprzez chłodnię kominową bez konieczności 

budowy oddzielnego, dodatkowego komina i bez stosowania podgrzewu spalin.

Objęcie wspólnym systemem odprowadzania  oczyszczonych spalin kotłowych i pary wodnej z 

zamkniętego układu chłodzenia,  właśnie  ze względów termodynamicznego  wyniesienia  takiej 
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smugi,  z  punktu  widzenia  dotrzymania  standardów  jakości  powietrza,  jest  jak  najbardziej 

zasadny.

Znaczne wyniesienie łącznego ładunku pary wodnej i unoszonych wraz z nią zanieczyszczeń 

pozwala na bardzo skuteczne ich rozprzestrzenianie, a długi czas przebywania zanieczyszczeń 

w powietrzu pozwala na ich przemianę i znaczącą dyspersję. Przekłada się to w bezpośredni 

sposób  na  zminimalizowanie  stężeń  zanieczyszczeń  docierających  do  powierzchni  ziemi. 

Rozwiązania  z  odprowadzeniem spalin  z  elektrowni  przez chłodnie  kominowe są stosowane 

powszechnie  w  Niemczech.  W  Polsce  zrealizowano  odprowadzenie  spalin  przez  chłodnie 

kominową w Elektrowni  Jaworzno III,  a  w budowie  jest  dla nowego bloku w 858 MW w El. 

Bełchatów.  Rozwiązania  takie są planowane w większości  projektowanych  w Polsce nowych 

bloków energetycznych o dużej mocy 

9.2 Oddziaływanie na wody powierzchniowe
Analiza możliwości poboru wód powierzchniowych z rzeki Narwi

Maksymalne  zapotrzebowanie  wody  dla  Elektrociepłowni  A  oraz  Elektrowni  B  określono  w 

pozwoleniu  zintegrowanym  na  poziomie  27,2  m3/s  (98 000 m3/h).  W  2007  roku  najwyższe 

miesięczne zużycie  wody występowało  w okresie  letnim, w sierpniu  ZEO pobrało na własne 

potrzeby (El. B i EC A) niecałe 56 mln m3 wody z rzeki Narew (średnio 75 178 m3/h). 

Przepływ  NNQ w latach 1951-1990,  występujący  w sierpniu,  na  rzece  Narew na wysokości 

miasta Ostrołęka wynosi 24,0 m3/s (86 400 m3/h). 

Zdecydowana  większość  wody  pobierana  jest  do  celów  obiegu  chłodzącego  otwartego  i 

następnie odprowadzana do rzeki  Narew.  Pobór  bezzwrotny wód przez ZEO nie przekracza 

170 m3/h. 

Łączne zapotrzebowanie wody dla nowego bloku o mocy 1000 MWe określono w wielkości:

– węgiel gwarantowany Qmax = 2 010,3 m3/h

– węgiel graniczny Qmax = 2 045,5 m3/h

Zastosowanie chłodni kominowej ogranicza zapotrzebowanie na wody powierzchniowe. Jest to 

jednak woda pobierania bezzwrotnie. Woda wykorzystywana będzie między innymi w SUW do 

przygotowania  wody  zdekarbonizowanej  i  zdemineralizowanej.  Zastosowanie  technologii 

odwróconej  osmozy  w  SUW  ograniczy  ilość  powstających  ścieków.  Ponadto  woda  będzie 

wykorzystywana do Instalacji Odsiarczania Spalin. 

Wśród rozpatrywanych  wariantów budowy  ujęcia  wody do dalszej  analizy  przyjęto  wariant  z 

mniejszą ingerencją w dolinę rzeki – budowa przyłączenia nowego ujęcia w istniejącej komorze 

wodnej w istniejącej pompowni wody chłodzącej, dzięki czemu zminimalizuje się oddziaływanie 

nowego ujęcia wody na rzekę Narew podczas budowy oraz w późniejszym okresie w trakcie 

eksploatacji. Na teren nowej elektrowni woda surowa poprowadzona będzie rurociągiem DN900 

ułożonym wzdłuż istniejących i projektowanych dróg.
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Analiza możliwości odprowadzania oczyszczonych ścieków z Instalacji Odsiarczania Spalin oraz 

odsolin z chłodni kominowej i ścieków z stacji przygotowania wody do wód rzeki Narwi

Ścieki  z  odsiarczania  spalin  przed  zrzutem  do  wód  powierzchniowych  powinny  zostać 

oczyszczane w standardowej oczyszczalni ścieków, stanowiącej integralną część instalacji.

Z  uwagi  na  wysokie  zasolenie  ścieków  z  instalacji  odsiarczania  spalin  nie  ma  możliwości 

usunięcia  azotanów  poprzez  zastosowanie  metody  odwróconej  osmozy  lub  elektrodializy. 

Z metod  mechanicznych  możliwa  jest  odparowanie  ścieków  (co  pozwoliło  by  usunąć  także 

chlorki i siarczany), natomiast z metod biologicznych – nitryfikacja i denitryfikacja.

Zbyt  duża energochłonność technologii  odparowania ścieków odrzuca sens jej  zastosowania. 

Problem  w  zastosowaniu  metod  biologicznych  polega  na  tym,  że  nie  wprowadzono  tej 

technologii  nigdzie  na  skale  przemysłową,  stąd  brak  jest  informacji,  co  do  skuteczności 

zastosowania  tej  metody.  Ścisłe  wymagania  biologiczne  dot.  ścieków  (zapotrzebowanie 

biologicznie  rozkładalnych  związków  organicznych  na  denitryfikację  wynosi  

4 - 4,5 g BZT5 / 1 g NNO3) dodatkowo eliminują możliwość zastosowania tej metody z powodu 

braku możliwości dotrzymania powyższych warunków. Niepewność skuteczności tej metody jest 

podstawą do założenia, że jej zastosowanie jest bardzo ryzykowną finansowo inwestycją.

Najistotniejszymi etapami usuwania zanieczyszczeń ze ścieków w oczyszczalni są następujące 

procesy:

– neutralizacja, 

– dozowanie siarczków, 

– desaturacja,

– usuwanie osadu, 

– odwadnianie osadu

Ścieki  z  odsiarczania  spalin  po  standardowym  oczyszczeniu  będą  charakteryzowały  się 

ponadnormatywnymi  w  stosunku  do  wymagań  stawianym  oczyszczonym  ściekom 

przemysłowym wprowadzanym do wód stężeniami chlorków,  jak i  podwyższoną temperaturą. 

Zastosowanie chłodnicy ścieków jako ostatniego etapu ich dostosowania do standardów jakości 

zapewni im temperaturę poniżej 350C w każdych warunkach eksploatacyjnych.

Przewidywana ilość ścieków procesowych z IOS bloku przy obciążeniu maksymalnym instalacji 

w zależności od wariantu instalacji przedstawiono w tabeli poniżej.
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Moc bloku

Rodzaj węgla

1000 MW

Wariant I* Wariant II**

Węgiel  gwarancyjny  o  zaw.
S – 0,9 %w
Cl – 0,15 %w

13,0 m3/h 13,0 m3/h

Węgiel  graniczny  o  zaw.
S – 1,2 %w
Cl – 0,4 %w

38,0 m3/h 37,9 m3/h

* Wariant I – strumień spalanego paliwa stanowi w 100% węgiel
** Wariant II – strumień spalanego paliwa stanowi w 90% węgiel + 10% biomasa

Do podanych poniżej obliczeń wzrostu stężenia chlorków i siarczanów w rzece Narew przyjęto 

następujące założenia:

A) możliwość zatężania chlorków w absorberze do 35 000 mg/dm3,

B) ilość ścieków z IOS przy spalaniu węgla granicznego o zawartości chloru 0,4 %w:

 IOS istniejący 19,2 m3/h

 IOS 3. bloku   9,6 m3/h

 IOS bloku 1000 MWe 38,0 m3/h

C) ilość ścieków z IOS przy spalaniu węgla granicznego o zawartości chloru 0,2 %w:

 IOS istniejący   9,6 m3/h

 IOS 3. bloku   4,8 m3/h

 IOS bloku 1000 MWe 19,0 m3/h

D) ilość ścieków z IOS przy spalaniu węgla gwarancyjnego o zawartości chloru 0,15 %w:

 IOS istniejący   7,2 m3/h

 IOS 3. bloku   3,6 m3/h

 IOS bloku 1000 MWe 13,0 m3/h

E) wszystkie ścieki oczyszczone z IOS a także odsoliny z chłodni nowego bloku i ścieki z 

przygotowania wody na potrzeby nowego bloku będą odprowadzane do Narwi

Wstępna  analiza  możliwości  odprowadzania  zanieczyszczeń  do  wód  rzeki  Narew  u  wylotu 

kanału zrzutowego wody chłodzącej  wykazała duży wpływ na jakość wód rzeki.  Maksymalny 

przyrost  stężenia  chlorków w  rzece,  podczas  najniższych  możliwych  stanów wody  w  Narwi 

(prawdopodobieństwo wystąpienia – 10%, Qmin.10% = 27,8 m3/s) sięgał ponad 100%. Wynika to 

między  innymi  z  faktu  niskiego  naturalnego  zasolenia  wód  rzeki  Narew.  Przedstawiono 

scenariusz  emisji  ścieków przy najbardziej  niekorzystnych  warunkach  pracy  instalacji,  wyniki 

wzrostu stężenia chlorków i siarczanów mieszczą się znacznie poniżej  granicy dopuszczalnej 

wartości  ww.  parametrów  dla  wód  przeznaczonych  do  spożycia  przez  ludzi  (według 
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rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r., Dz. U. nr 61/2007, poz. 417 - chlorki – 

250 mg/dm3, siarczany – 250 mg/dm3). 

Poniżej w tabelach zestawiono obliczenia wzrostu stężenia chlorków i siarczanów w rzece Narew 

po zrzucie ścieków z wszystkich instalacji IOS, układu odprowadzania odsolin oraz ścieków ze 

stacji  przygotowania  wody na potrzeby nowego bloku dla  trzech opisanych  wyżej  wariantów 

pracy ZEO:
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Zestawienie obliczeń dla warunków spalania węgla granicznego o zawartości siarki 1,2     %  w oraz chloru 0,4     %  w

Tabela 9 Zestawienie obliczeń wzrostu stężenia chlorków w rzece Narew po zrzucie ścieków z IOS dla bloku 1000 MWe (łącznie ze ściekami z istniejącego IOS 
oraz IOS dla 3. bloku) i odsolin z chłodni kominowej.

 

Rzeka Narew IOS Odsoliny z chłodni Stacja Przygotowania Wody

Łączny 
ładunek 
ścieków

Rzeka Narew

przepływ 
w rzece

stężenie 
soli 

ładunek 
soli 

przepływ 
ścieków 

stężenie 
soli w 

ściekach 

ładunek 
soli w 

ściekach

przepływ 
odsolin z 
chłodni

stężenia 
soli w 

ściekach

ładunek 
soli w 

ściekach
ilość 

ścieków

stężenie 
soli w 

ściekach

ładunek 
soli w 

ściekach

łączny 
ładunek 

soli
stężenia 
w rzece

 m3/s mg/dm3 g/s m3/h mg/dm3 g/s m3/h mg/dm3 g/s m3/h mg/dm3 g/s g/s g/s mg/dm3

min 10 % 27,8
24,4

678,32
66,8 35000 649,44 350 300 29,17 40 1000 11,11 689,72

1368,04 49,21
SNQ 43,0 1049,2 1738,92 40,44
SSQ 111,0 2708,4 3398,12 30,61

Tabela 10 Zestawienie obliczeń wzrostu stężenia siarczanów w rzece Narew po zrzucie ścieków z IOS dla bloku 1000 MWe (łącznie ze ściekami z istniejącej 
IOS oraz IOS dla 3. bloku) i odsolin z chłodni kominowej.

 Rzeka Narew IOS Odsoliny z chłodni Stacja Przygotowania Wody

Łączny 
ładunek 
ścieków

Rzeka Narew

 
przepływ 
w rzece

stężenie 
soli 

ładunek 
soli 

przepływ 
ścieków 

stężenie 
soli w 

ściekach 

ładunek 
soli w 

ściekach

przepływ 
odsolin z 
chłodni

stężenia 
soli w 

ściekach

ładunek 
soli w 

ściekach
ilość 

ścieków

stężenie 
soli w 

ściekach

ładunek 
soli w 

ściekach

łączny 
ładunek 

soli
stężenia 
w rzece

 m3/s mg/dm3 g/s m3/h mg/dm3 g/s m3/h mg/dm3 g/s m3/h mg/dm3 g/s g/s g/s mg/dm3

min 10 % 27,8
64,8

1801,44
66,8 1700 31,54 350 500 48,61 40 500 5,56 85,71

1887,15 67,88
SNQ 43,0 2786,4 2872,11 66,79
SSQ 111,0 7192,8 7278,51 65,57
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Zestawienie obliczeń dla warunków spalania węgla granicznego o zawartości siarki 1,2     %  w oraz chloru 0,2     %  w

Tabela 11 Zestawienie obliczeń wzrostu stężenia chlorków w rzece Narew po zrzucie ścieków z IOS dla bloku 1000 MWe (łącznie ze ściekami z istniejącego IOS 
oraz IOS dla 3. bloku) i odsolin z chłodni kominowej.

 

Rzeka Narew IOS Odsoliny z chłodni Stacja Przygotowania Wody

Łączny 
ładunek 
ścieków

Rzeka Narew

przepływ 
w rzece

stężenie 
soli 

ładunek 
soli 

przepływ 
ścieków 

stężenie 
soli w 

ściekach 

ładunek 
soli w 

ściekach

przepływ 
odsolin z 
chłodni

stężenia 
soli w 

ściekach

ładunek 
soli w 

ściekach
ilość 

ścieków

stężenie 
soli w 

ściekach

ładunek 
soli w 

ściekach

łączny 
ładunek 

soli
stężenia 
w rzece

 m3/s mg/dm3 g/s m3/h mg/dm3 g/s m3/h mg/dm3 g/s m3/h mg/dm3 g/s g/s g/s mg/dm3

min 10 % 27,8
24,4

678,32
33,4 35000 324,72 350 300 29,17 40 1000 11,11 365,00

1043,32 37,53
SNQ 43,0 1049,2 1414,20 32,89
SSQ 111,0 2708,4 3073,40 27,69

Tabela 12 Zestawienie obliczeń wzrostu stężenia siarczanów w rzece Narew po zrzucie ścieków z IOS dla bloku 1000 MWe (łącznie ze ściekami z istniejącej 
IOS oraz IOS dla 3. bloku) i odsolin z chłodni kominowej.

 

Rzeka Narew IOS Odsoliny z chłodni Stacja Przygotowania Wody

Łączny 
ładunek 
ścieków

Rzeka Narew

przepływ 
w rzece

stężenie 
soli 

ładunek 
soli 

przepływ 
ścieków 

stężenie 
soli w 

ściekach 

ładunek 
soli w 

ściekach

przepływ 
odsolin z 
chłodni

stężenia 
soli w 

ściekach

ładunek 
soli w 

ściekach
ilość 

ścieków

stężenie 
soli w 

ściekach

ładunek 
soli w 

ściekach

łączny 
ładunek 

soli
stężenia 
w rzece

 m3/s mg/dm3 g/s m3/h mg/dm3 g/s m3/h mg/dm3 g/s m3/h mg/dm3 g/s g/s g/s mg/dm3

min 10 % 27,8
64,8

1801,44
33,4 1700 15,77 350 500 48,61 40 500 5,56 69,94

1871,38 67,32
SNQ 43,0 2786,4 2856,34 66,43
SSQ 111,0 7192,8 7262,74 65,43
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Zestawienie obliczeń dla warunków spalania węgla gwarancyjnego o zawartości siarki 0,9     %  w oraz chloru 0,15     %  w

Tabela 13 Zestawienie obliczeń wzrostu stężenia chlorków w rzece Narew po zrzucie ścieków z IOS dla bloku 1000 MWe (łącznie ze ściekami z istniejącego IOS 
oraz IOS dla 3. bloku) i odsolin z chłodni kominowej.

 

Rzeka Narew IOS Odsoliny z chłodni Stacja Przygotowania Wody

Łączny 
ładunek 
ścieków

Rzeka Narew

przepływ 
w rzece

stężenie 
soli 

ładunek 
soli 

przepływ 
ścieków 

stężenie 
soli w 

ściekach 

ładunek 
soli w 

ściekach

przepływ 
odsolin z 
chłodni

stężenia 
soli w 

ściekach

ładunek 
soli w 

ściekach
ilość 

ścieków

stężenie 
soli w 

ściekach

ładunek 
soli w 

ściekach

łączny 
ładunek 

soli
stężenia 
w rzece

 m3/s mg/dm3 g/s m3/h mg/dm3 g/s m3/h mg/dm3 g/s m3/h mg/dm3 g/s g/s g/s mg/dm3

min 10 % 27,8
24,4

678,3
23,8 35000 231,39 350 300 29,17 40 1000 11,11 271,67

949,99 34,17
SNQ 43,0 1049,2 1320,87 30,72
SSQ 111,0 2708,4 2980,07 26,85

Tabela 14 Zestawienie obliczeń wzrostu stężenia siarczanów w rzece Narew po zrzucie ścieków z IOS dla bloku 1000 MWe (łącznie ze ściekami z istniejącej 
IOS oraz IOS dla 3. bloku) i odsolin z chłodni kominowej.

 

Rzeka Narew IOS Odsoliny z chłodni Stacja Przygotowania Wody

Łączny 
ładunek 
ścieków

Rzeka Narew

przepływ 
w rzece

stężenie 
soli 

ładunek 
soli 

przepływ 
ścieków 

stężenie 
soli w 

ściekach 

ładunek 
soli w 

ściekach

przepływ 
odsolin z 
chłodni

stężenia 
soli w 

ściekach

ładunek 
soli w 

ściekach
ilość 

ścieków

stężenie 
soli w 

ściekach

ładunek 
soli w 

ściekach

łączny 
ładunek 

soli
stężenia 
w rzece

 m3/s mg/dm3 g/s m3/h mg/dm3 g/s m3/h mg/dm3 g/s m3/h mg/dm3 g/s g/s g/s mg/dm3

min 10 % 27,8
64,8

1801,4
23,8 1700 11,24 350 500 48,61 40 500 5,56 65,41

1866,85 67,15
SNQ 43 2786,4 2851,81 66,32
SSQ 111 7192,8 7258,21 65,39
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Przy  wprowadzaniu  oczyszczonych  ścieków  z  wszystkich  IOS  bezpośrednio  do  Narwi 

występują  przekroczenia  wartości  dopuszczalnych  dla  sumy  chlorków  i  siarczanów, 

określonych  w  załączniku  nr  3  do  rozporządzenia  jw.  (Dz.  U.  nr  137/2006,  poz.  984). 

Dopuszcza się jednak wprowadzanie ścieków przemysłowych o zawartości sumy chlorków i 

siarczanów powyżej  1.500 mg/l  pod warunkiem dotrzymania  wartości  1  g/dm3 po pełnym 

wymieszaniu  ścieków  z  wodą  płynącą  (tu  z  Narwią).  Łączny  strumień  odprowadzanych 

ścieków z oczyszczalni wszystkich IOS, wynosiłby 66,8 m3/h przy spalaniu w ZEO S.A. węgla 

granicznego,  dodatkowo  strumień  odsolin  z  chłodni  – 350 m3/h  o  zawartości  chlorów  – 

300 mg/dm3 i  siarczanów – 500 mg/dm3 oraz  ścieków ze stacji  przygotowania  wody  dla 

potrzeb  nowego  bloku  –  40 m3/h,  przy  zachowaniu  dopuszczalnych  stężeń  chlorków  – 

1000 mg/dm3 i siarczanów – 500 mg/dm3. Taki strumień stanowi 0,30 % przepływu SNQ w 

Narwi.  Z  tabel  przedstawionych  poniżej  wynika,  że  nie  zaistnieje  niebezpieczeństwo 

przekroczenia dopuszczalnej wartość 1 g/dm3. 

Dla dokładniejszego przeanalizowania wpływu przyjęto założenie, że w odległości 5 km od 

miejsca zrzutu strumień oczyszczonych ścieków wymiesza się jedynie w 25%, a strumień 

ścieków niesie największy wyliczony ładunek soli do wód powierzchniowych. W tabeli poniżej 

przedstawiono wyniki stężenia sumy chlorków i siarczanów po wymieszaniu się w Narwi przy 

powyższych założeniach.

Tabela 15 Zestawienie obliczeń wzrostu stężenia sumy chlorków i siarczanów w rzece Narwi po 
zrzucie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni i odsolin z chłodni łącznie przy 
wymieszaniu 25 % po 5 km od źródła zanieczyszczenia.

Przepływ w Narwi
Stężenie 

soli w 
Narwi

Ładunek 
soli

Ilość 
ścieków

Stężenia 
soli w 

ściekach

Ładunek 
soli w 

ściekach

Ładunek 
łączny

Stężenie soli 
w Narwi po 
zmieszaniu

rodzaj m3/h mg/dm3 kg/h m3/h mg/dm3 kg/h kg/h mg/dm3

min 10% 25 020
89,2

2 231,8
456,8 3 427,7 1 565,8

3 797,6 151,8
SNQ 38 700 3 452,0 5 017,8 129,6
SSQ 99 900 8 911,1 10 476,9 104,9

Tabela 16 Zestawienie obliczeń wzrostu stężenia sumy chlorków i siarczanów w rzece Narwi po 
zrzucie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni przy wymieszaniu 20 % od źródła 
zanieczyszczenia.

Przepływ w Narwi
Stężenie 

soli w 
Narwi

Ładunek 
soli

Ilość 
ścieków

Stężenia 
soli w 

ściekach

Ładunek 
soli w 

ściekach

Ładunek 
łączny

Stężenie soli 
w Narwi po 
zmieszaniu

rodzaj m3/h mg/dm3 kg/h m3/h mg/dm3 kg/h kg/h mg/dm3

min 10% 20 016
89,2

1785,4
456,8 3427,7 1565,8

3351,2 167,4
SNQ 30 960 2761,6 4327,4 139,8
SSQ 79 920 7128,9 8694,7 108,8

Tabela 17 Zestawienie obliczeń wzrostu stężenia sumy chlorków i siarczanów w rzece Narwi po 
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zrzucie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni przy wymieszaniu 100 %.

Przepływ w Narwi
Stężenie 

soli w 
Narwi

Ładunek 
soli

Ilość 
ścieków

Stężenia 
soli w 

ściekach

Ładunek 
soli w 

ściekach

Ładunek 
łączny

Stężenie soli 
w Narwi po 
zmieszaniu

rodzaj m3/h mg/dm3 kg/h m3/h mg/dm3 kg/h kg/h mg/dm3

min 10% 100 080
89,2

8927,1
456,8 3427,7 1565,8

10 492,9 104,8
SNQ 154 800 13808,2 15 374,0 99,3
SSQ 399 600 35644,3 37 210,1 93,1

Z powyższych  obliczeń  wynika,  że  po wybudowaniu  dodatkowo IOS na trzecim bloku w 

Elektrowni  Ostrołęka B oraz nowego bloku wraz z IOS, zakładając,  że wszystkie ścieki z 

trzech instalacji odsiarczania spalin, a także odsoliny z chłodni kominowej i ścieki ze stacji 

przygotowania wody nowego bloku odprowadzone były by bezpośrednio do Narwi, przyrost 

zanieczyszczeń  w  rzece  przy  niepełnym  wymieszaniu  nie  przekracza  poziomu 

dopuszczalnego nawet dla wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

9.3 Emisja hałasu
Zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Środowiska  z  dnia  14  czerwca  2007  r.  w  sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. nr 120/2007, poz. 826) dla obiektów 

przemysłowych  wartości  równoważnego  poziomu  dźwięku  A  odnoszą  się  do  jednej 

najniekorzystniejszej godziny pory nocnej (22:00 – 06:00) oraz do 8 najniekorzystniejszych 

godzin pory dziennej (06:00 – 22:00). Wartości dopuszczalne określane są dla terenów o 

przeznaczeniu  ochrony  uzdrowiskowej,  szpitali,  domów  opieki,  terenów  rekreacyjno-

wypoczynkowych oraz terenów zabudowy mieszkaniowej i zabudowy związanej ze stałym 

lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży. W zależności od przeznaczenia terenu oraz 

pory doby, różne są wartości dopuszczalnego poziomu hałasu. Wartości te określone są w 

załączniku do ww. rozporządzenia. 

Nowy blok, ze względu na specyfikę produkcji,  jaką jest wytwarzanie energii  elektrycznej, 

będzie pracował w ruchu ciągłym co oznacza, że praca takiego obiektu będzie w niewielkim 

stopniu uzależniona od pory doby. Ze względu na to należy mieć na uwadze konieczność 

dotrzymania ostrzejszych wymagań środowiskowych tj.  zapewnienie dotrzymania wartości 

dopuszczalnych w odniesieniu do pory nocy.

Nowy  blok  i  cała  infrastruktura  z  nim  związana  nie  może  spowodować  przekroczenia 

wartości  dopuszczalnych  określonych  dla  najbliżej  położonych  terenów  podlegających 

ochronie akustycznej - głównie dotyczy to terenów, na których zlokalizowana jest zabudowa 

mieszkaniowa. 
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Rozpatrywany teren pod budowę Elektrowni Ostrołęka C, znajduje się w powiecie Ostrołęka 

w  gminie  Rzekuń.  Lokalizacja  projektowanej  elektrowni  przewidywana  jest  w  północno-

wschodniej części miasta w odległości około 2 km na południowy-wschód od terenu Zespołu 

Elektrowni Ostrołęka. Powierzchnia wskazanej przez Inwestora działki terenu pod budowę 

nowej elektrowni wynosi łącznie około 73 ha. Aktualnie teren ten jest niezagospodarowany, 

w znacznej części porośnięty roślinnością niską i wysoką. 

Teren pod budowę przyszłej elektrowni będzie zniwelowany. Niwelowany teren w pierwszym 

etapie  obejmuje  obszar  o  powierzchni  około  53  ha oraz  przewidzianą  rezerwą terenu o 

powierzchni około 20 ha na budowę drugiego bloku w dalszej przyszłości (budowa drugiego 

bloku Elektrowni C nie jest obecnie rozważana).

Z  analizy  istniejących  rzędnych  wysokościowych  terenu  wynika,  że  dla  zrównoważenia 

bilansu robót ziemnych makroniwelacyjnych teren elektrowni będzie zniwelowany tarasowo:

- pas terenu obejmujący grupę torów nawęglania oraz grupę torów załadunku popiołu do 

rzędnej ~102,5 m npm,

- pas terenu obejmujący obszar placu węglowego do rzędnej ~ 103,5 m npm, 

- pas terenu obejmujący obszar obiektów podstawowych z budynkiem głównym, chłodnią 

kominową i pozostałymi obiektami do rzędnej ~ 104,5 m npm.

Teren przewidziany pod budowę elektrowni  objęty został  koncepcją  zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rzekuń (Uchwała nr XXXII/140/2008 Rady 

Gminy Rzekuń z dnia 5 sierpnia 2008 r.) z określoną funkcją 1E – teren elektroenergetyki.

W  najbliższym  rejonie  planowanej  lokalizacji  elektrowni  znajdują  się  następujące  tereny 

podlegające ochronie akustycznej:

- na  północ  od  rozpatrywanego  terenu  -  zabudowa  mieszkaniowa  położona  przy  ulicy 

Krańcowej  (gmina  Rzekuń,  Sołectwo  Ławy)  -  tereny  zabudowy  mieszkaniowej 

wielorodzinnej - oznaczone w planie symbolem MW,

- na północny-zachód od rozpatrywanego terenu - zabudowa mieszkaniowa położona przy 

ulicy I Armii Wojska Polskiego, Energetycznej i Łomżyńskiej (gmina miasto Ostrołęka, oś. 

Wojciechowie) – tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego z usługami - oznaczone w planie 

symbolem MN/U, 

- na południe od rozpatrywanego terenu - zabudowa mieszkaniowa położona w miejscowości 

Goworki (gmina Rzekuń, Sołectwo Goworki) - tereny zabudowy zagrodowej - oznaczone w 

planie symbolem RM,
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- na  południe  i  południowy-wschód  od rozpatrywanego  terenu -  zabudowa  mieszkaniowa 

położona  w  miejscowości  Ławy  (gmina  Rzekuń,  Sołectwo  Ławy)  -  tereny  zabudowy 

mieszkalno-usługowej - oznaczone w planie symbolem MU.

Na ww. terenach występuje zabudowa mieszkaniowa, dla której zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 

w  środowisku  (Dz.  U.  Nr  120/2007,  poz.  826)  określone  są  dopuszczalne  wartości 

równoważnego poziomu dźwięku A: 

- w odniesieniu do pory dnia: 55 dB, 

- w odniesieniu do pory nocy: 45 dB. 

Na północ od rozpatrywanego terenu pomiędzy terenem przewidzianym pod projektowaną 

elektrownię, a terenem, na którym zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 

położona  przy  ulicy  Krańcowej  (gmina  Rzekuń,  Sołectwo  Ławy),  występuje  naturalne 

przewyższenie terenu do rzędnych powyżej 110,0 m npm. Wzniesienie terenu na wysokość 

ponad 5 metrów rozciąga się na przestrzeni ponad 700 metrów i stanowi naturalny ekran 

akustyczny pomiędzy projektowaną elektrownią a budynkami mieszkalnymi. Wzniesienie to 

porośnięte jest stosunkowo gęstą roślinnością wysoką – głównie drzewa sosnowe. 

Istniejące ukształtowanie  terenu przedstawiono  poniżej  na  zdjęciach  nr  1 i  2  -  widok  od 

strony zabudowy mieszkaniowej przy ul. Krańcowej oraz na zdjęciach nr 3 i 4 - Widok od 

strony terenu planowanej inwestycji. 
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Zdjęcie nr 1. Widok od strony zabudowy mieszkaniowej przy ul. Krańcowej

Zdjęcie nr 2. Widok od strony zabudowy mieszkaniowej przy ul. Krańcowej
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Zdjęcie nr 3. Widok od strony terenu planowanej inwestycji

Zdjęcie nr 4. Widok od strony terenu planowanej inwestycji
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Emisja hałasu   w okresie prowadzenia prac budowlano-montażowych  

Emisja hałasu związana z prowadzeniem prac budowlano-montażowych będzie się wiązała 

z koniecznością wykorzystania ciężkiego sprzętu budowlanego. Oddziaływanie akustyczne 

na  tym  etapie  będzie  typowe  dla  prowadzenia  tego  typu  prac,  ograniczy  się  do  terenu 

budowy, zaplecza budowy oraz dróg dojazdowych i nie będzie  miała istotnego wpływu na 

warunki akustyczne poza terenem, na którym planowane jest przedsięwzięcie. Zasadniczo 

prace będą przebiegały w 2 etapach:

- wykonanie koniecznych prac ziemnych związanych w niwelacją terenu i 

przygotowaniem terenu pod fundamentowanie, 

- wykonanie fundamentów, wznoszenie konstrukcji kubaturowych (budynki) oraz montaż 

instalacji i urządzeń.

Biorąc pod uwagę typowy charakter oddziaływania akustycznego podczas prowadzenia prac 

budowlano-montażowych oraz odległości, w jakich występuje najbliżej położona zabudowa 

mieszkaniowa podlegająca ochronie, nie należy spodziewać się znaczącego oddziaływania 

w zakresie emisji hałasu na tych terenach.

Należy mieć na uwadze także fakt, że przy tej fazie prac praktycznie nie ma technicznych 

możliwości ograniczenia emisji hałasu, a jedyną metodą jest maksymalne skrócenie czasu 

ich trwania w zakładanym harmonogramie budowy. 

Emisja hałasu w okresie eksploatacji

Poniżej przedstawiono parametry akustyczne obiektów i urządzeń, jakich należy spodziewać 

się  w  związku  z  eksploatacją  nowego  bloku,  które  z  punktu  widzenia  oddziaływania 

akustycznego obiektu na środowisko będą miały najistotniejsze znaczenie. 

Poniższe  dane  stanowią  szacunkowe  wartości  poziomów  mocy  akustycznej  urządzeń 

przewidzianych do zabudowy w innych projektowanych obiektach tego typu o zbliżonych 

parametrach  technicznych  i  technologicznych.  Na  podstawie  tych  danych  oszacowane 

zostały poziomy mocy akustycznych poszczególnych źródeł oraz poziomy dźwięku wewnątrz 

budynków  w  odległości  1m  od  ścian  zewnętrznych,  co  umożliwiło  wykonanie  obliczeń 

spodziewanego rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku. 

Budynek główny 

Pod względem funkcjonalnym w przestrzeni budynku głównego wydzielić można budynek 

kotłowni  wraz  z  zasobnikami  węgla,  gospodarkami  pomocniczymi,  nawą  nawęglania  i 

odgazowywaczy  oraz  budynek  maszynowni  z  wbudowanym  wewnątrz  fundamentem 
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turbozespołu.  Budynek główny stanowić  będzie zblokowany zespół obiektów połączonych 

technologicznie, funkcjonalnie oraz architektonicznie.

Budynek kotłowni

Budynek jednokondygnacyjny o wysokości około 115,0 m z podpiwniczeniem w poziomie  

-4,50  m.  Konstrukcja  budynku  –  szkielet  stalowy.  Powyżej  cokołów  szkielet  stalowy 

wypełniony będzie ścianami w konstrukcji lekkiej w postaci paneli elewacyjnych. 

Nawę budynku głównego zlokalizowaną między kotłownią a maszynownią i posadowioną na 

wspólnym fundamencie płytowym kotłowni stanowić będzie galeria nawęglania. Konstrukcja 

stalowa nawy będzie powiązana bezpośrednio z konstrukcją nośną kotła.

Urządzenia w kotłowni 

Główne źródła hałasu Moc 
akustyczna od 

urządzenia
(w polu 

swobodnym) 
LAW  [ dB(A)]

Gwarantowany 
poziom 
dźwięku

w odl. 1m od 
urządzenia
LA  [dB(A)]

Moc 
akustyczna
wewnątrz 
obiektu

LAW [dB(A)]
(poziom 
maks.)

Szacowany 
poziom 
dźwięku 

wewnątrz 
obiektu 1m od 

ścian
LA  [dB(A)]

Wentylatory podmuchu 95-103 80

129,0 ≤ 85,0

Młyny węglowe 115-118 maks. 90
Kocioł /obudowa/ 110-115 80
Napęd odżużlacza 98-100 80
Kruszarka żużla 100-110 85
Czerpnie, wentylatory 
podmuchu – zewnętrzne 95-103 82,0

Wentylacja – wyloty powietrza 95-103 80
Pozostałe źródła hałasu do 80
Przyjęta do obliczeń modelowych izolacyjność akustyczna ścian i dachu RA [dB] 25,0

Budynek maszynowni

Budynek maszynowni o wymiarach w około 100,0 x 42,0 m będzie miał wysokość 42 m z 

podpiwniczeniem w poziomie -6,50 m. Podstawowe poziomy obsługi ±0,00 m i +15,00 m 

będą wykonane jako żelbetowe monolityczne, z wyjątkiem obrysu fundamentu turbozespołu, 

luków montażowych  i  tych  miejsc,  które ze  względów technologicznych  muszą pozostać 

nieprzysłonięte stropem. Konstrukcja budynku – szkielet stalowy. Powyżej cokołów szkielet 

stalowy wypełniony będzie ścianami w konstrukcji lekkiej w postaci paneli elewacyjnych. 
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Urządzenia w maszynowni 

Główne źródła hałasu Moc 
akustyczna od 

urządzenia
(w polu 

swobodnym) 
LAW  [ dB(A)]

Gwarantowany 
poziom 
dźwięku

w odl. 1m od 
urządzenia
LA  [dB(A)]

Moc 
akustyczna
wewnątrz 
obiektu

LAW [dB(A)]
(poziom 
maks.)

Szacowany 
poziom 
dźwięku 

wewnątrz 
obiektu 1m od 

ścian
LA  [dB(A)]

Kondensator podstawowy 105-109 80

121,0 ≤ 85,0

Wstępne pompy kondensatu 100-104 85
Główne pompy kondensatu 96-101 85
Pompy próżniowe 95-102 85
Pompy obiegu chłodzenia 90-99 85
Gówna pompa zasilająca 100-106 80
Pompy zasilające – 
rezerwowe  100-108 85

Pomocniczy kondensator PZG 100-103 80
Pomocnicze pompy 
kondensatu 95-97 85

Turbogenerator 
/w osłonie dźwiękochłonnej/ 110-115 80

Wentylacja maszynowni 95-103 80
Pozostałe źródła hałasu do 80
Przyjęta do obliczeń modelowych izolacyjność akustyczna ścian i dachu RA [dB] 25,0

Budynek pompowni IOS i rozdzielni elektrycznej
Budynek składać się będzie z pompowni  i  rozdzielni.  Budynek pompowni zaprojektowany 

jako jednokondygnacyjny i jednonawowy o wysokości około 12, 0 m. Konstrukcja budynku 

stalowa. Powyżej  cokołów ścian zewnętrznych warstwowych murowanych zaprojektowana 

będzie lekka obudowa z zastosowaniem paneli elewacyjnych.

Budynek rozdzielni zaprojektowany jako jednonawowy i dwukondygnacyjny. Strop pośredni 

żelbetowy na belkach stalowych zabezpieczonych przeciwogniowo. 

Przyjęta do obliczeń średnia izolacyjność akustyczna ścian i dachu na poziomie RA= 25 dB. 

Wewnątrz  budynku  w  odległości  1  m  od  wewnętrznych  ścian  i  dachu  przyjęto  wartość 

dźwięku na poziomie Lwew= 85 dB.

Budynek stacji odwadniania gipsu

Budynek  bezpośrednio  przylegający  do  pompowni.  Budynek  stacji  odwadniania 

zaprojektowany jako wielokondygnacyjny o wysokości około 28,0 m. Konstrukcja budynku 

stalowa.  Powyżej  ścian  zewnętrznych  warstwowych  murowanych  zaprojektowana  będzie 

lekka obudowa z zastosowaniem paneli elewacyjnych.
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Przyjęta do obliczeń średnia izolacyjność akustyczna ścian i dachu na poziomie RA= 25 dB. 

Wewnątrz  budynku  w  odległości  1  m  od  wewnętrznych  ścian  i  dachu  przyjęto  wartość 

dźwięku na poziomie Lwew= 80 dB.

Budynek stacji przygotowania sorbentu

Budynek  stacji  przygotowania  sorbentu zaprojektowany  jako  wielokondygnacyjny  o 

wysokości  około  45,0  m łącznie  z  budynkiem urządzeń odpylających  zlokalizowanym  na 

zbiornikach. Na konstrukcji budynku w poziomie dachu (ok. +23,0 m) posadowione będą dwa 

zbiorniki mączki wapiennej o średnicy około 14,0 m i wysokości około 15,0 m. Konstrukcja 

budynku stalowa. Powyżej ścian zewnętrznych warstwowych murowanych zaprojektowana 

będzie lekka obudowa z zastosowaniem paneli elewacyjnych. 

Przyjęta do obliczeń średnia izolacyjność akustyczna ścian i dachu na poziomie RA= 25 dB. 

Wewnątrz  budynku  w  odległości  1  m  od  wewnętrznych  ścian  i  dachu  przyjęto  wartość 

dźwięku na poziomie Lwew= 80 dB.

Budynek pompowni oleju

Budynek  pompowni  oleju  będzie  budynkiem  wolnostojącym,  jednokondygnacyjnym, 

niepodpiwniczonym. Konstrukcja budynku: ściany murowane warstwowe na fundamentach 

żelbetowych, dach lekki na konstrukcji stalowej. Wymiary budynku: 25,0 x 8,0 m; wysokość 

około 5,5 m. 

Przyjęta do obliczeń średnia izolacyjność akustyczna ścian i dachu na poziomie RA= 40 dB. 

Wewnątrz  budynku  w  odległości  1  m  od  wewnętrznych  ścian  i  dachu  przyjęto  wartość 

dźwięku na poziomie Lwew= 85 dB. 

Budynek przesiewania i separacji węgla
Budynek przesiewania i separacji węgla będzie stanowił samodzielną budowlę na głównym 

ciągu  nawęglania.  Budynek  o  konstrukcji  stalowej  obudowanej  panelami  elewacyjnymi  o 

wysokości około 15,0 m. 

Przyjęta do obliczeń średnia izolacyjność akustyczna ścian i dachu na poziomie RA= 25 dB. 

Wewnątrz  budynku  w  odległości  1  m  od  wewnętrznych  ścian  i  dachu  przyjęto  wartość 

dźwięku na poziomie Lwew= 90 dB.
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Wyładowania węgla
Będzie to budowla o wymiarach w planie około 23,0 x 150,0 m przeznaczona do rozładunku 

wagonów z węglem. Podpiwniczona do poziomu około -15,0 m. Całość części podziemnej 

zaprojektowana  zostanie  w  technologii  żelbetowej  monolitycznej.  W  części  podziemnej 

zostaną  wbudowane  bunkry  stalowe  wyposażone  w  wygarniacze  podające  węgiel  na 

przenośniki taśmowe. Nad bunkrami wprowadzone zostaną tory kolejowe, rozładunek będzie 

odbywał  się  na  kraty  przykrywające  powierzchnię  górną  otworów  bunkrów.  W  części 

nadziemnej ramowa konstrukcja stalowa budowli obudowana zostanie blachą trapezową bez 

ocieplenia. Wysokość części nadziemnej około 8,0 m. 

Przyjęta do obliczeń średnia izolacyjność akustyczna ścian i dachu na poziomie RA= 20 dB. 

Wewnątrz  budynku  w  odległości  1  m  od  wewnętrznych  ścian  i  dachu  przyjęto  wartość 

dźwięku na poziomie Lwew= 90 dB.

Budynek sprężarkowni

Budynek  sprężarkowni  będzie  obiektem  wolnostojącym,  jednokondygnacyjnym, 

niepodpiwniczonym.  Wewnątrz  zostaną  wbudowane  fundamenty  blokowe  dla  sprężarek. 

Konstrukcja  budynku:  ściany murowane warstwowe  na fundamentach żelbetowych,  dach 

lekki na konstrukcji stalowej. Wymiary budynku: 30,0 x 18,0 m; wysokość około 5,5 m. 

Przyjęta do obliczeń średnia izolacyjność akustyczna ścian i dachu na poziomie RA= 40 dB. 

Wewnątrz  budynku  w  odległości  1  m  od  wewnętrznych  ścian  i  dachu  przyjęto  wartość 

dźwięku na poziomie Lwew= 90 dB. 

Chłodnia kominowa
Chłodnia  kominowa  będzie  miała  wymiary:  całkowita  wysokość  180 m,  średnica  basenu 

około 135 m, średnica wylotowa 70 m oraz wysokość okna wlotu powietrza około 10 m.

Chłodnia kominowa emituje hałas poprzez okno wlotu powietrza - u podstawy chłodni oraz 

otwór  wylotowy  powietrza  w  koronie  chłodni.  Dodatkowym  czynnikiem  wpływającym  na 

poziom emitowanego hałasu, jest hałas aerodynamiczny spalin wprowadzanych do chłodni. 

Na  podstawie  danych  technicznych  parametrów  chłodni  kominowych  o  parametrach 

porównywalnych do projektowanej dla bloku 1000 MW w Elektrowni Ostrołęka C wiadomo, 

że,  moce  akustyczne  chłodni  określane  są  przez  wytwórców  na  poziomie  do  120  dB. 

Wartość ta podawana jest jako maksymalna, bez uwzględniania możliwości zastosowania 
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tłumików  akustycznych  na  kanałach  spalin.  Przy  zastosowaniu  tłumików  poziom  mocy 

akustycznej chłodni o tych parametrach określany jest przez wytwórców na poziomie 107 dB. 

Chłodnia  kominowa  została  w  obliczeniach  przedstawiona  jako  zródło  typu  budynek,  z 

elementami  otwartymi  u  dołu  przy podstawie  (okna wlotu  powietrza)  oraz  u  góry  (otwór 

wylotowy).  Płaszcz  chłodni  od  wysokości  10  m  do  180  m  określono  jako  ścianę  o 

izolacyjności  R= 40  dB(A)  i  współczynniku  odbicia  β= 1,0.  Okno  wlotu  powietrza  do 

wysokości  10  m  określono  jako  element  o  izolacyjności  na  minimalnym  poziomie  tj.  na 

poziomie R= 1 dB(A) i współczynniku odbicia β= 0,1.

Aby przy modelowaniu najbardziej zbliżyć się do kształtu chłodni, jej bryła została podzielona 

na cztery prostopadłościany (w rzucie imitujące ćwiartki koła). 

Znając moc akustyczną chłodni, poziom hałasu w odległości 1 m od ścian wewnątrz chłodni 

obliczono ze wzoru: 

Lwew = LWn − 10log S + R + 6

gdzie: 

Lwew - równoważny poziom dźwięku A w odległości 1 m od każdej ściany,

LWn - poziom mocy akustycznej [dB(A)], w przypadku chłodni kominowej poziom mocy 

akustycznej wynosi 120 dB(A) dla wariantu bez tłumików i 107 dB(A) dla wariantu z 

tłumikami,

S - powierzchnia ścian [m2], dla otwartej części chłodni (powierzchnia chłodzenia) 

powierzchnia ta wynosi S = 2πr x H = 135 x π x 10 = 4241,15 m2

R - izolacyjność akustyczna ścian [dB(A)], dla otwartej części chłodni - powierzchni 

chłodzenia przyjęto R= 1 dB(A),

Podstawiając  powyższe  dane  do  wzoru  wartość  równoważnego  poziomu  dźwięku  A  w 

odległości  1  m od  ścian  wewnątrz  chłodni  wynosić  będzie  90,7  dB(A)  dla  wariantu  bez 

uwzględniania  tłumików  oraz  77,7  dB(A)  dla  wariantu  uwzględniającego  zastosowanie 

tłumików.

Przy  górnej  krawędzi  wylotowej  chłodni  wartość  równoważnego  poziomu dźwięku  A  jest 

niższy, zależy w głównej mierze od wysokości, na jakiej wyprowadzone są kanały spalin i nie 

przekracza 70-75 dB(A). Płaszcz chłodni wykonany jest w konstrukcji żelbetowej, co oznacza 

możliwość przyjęcia do obliczeń izolacyjności akustycznej na poziomie co najmniej 40 dB. 

Traktując  w  obliczeniach  modelowych  chłodnię  jako  źródło  typu  budynek  z  elementami 

otwartymi  u  dołu  przy  podstawie  (okna  wlotu  powietrza)  oraz  u  góry  (otwór  wylotowy), 

poziom  głośności  wewnątrz  tak  zamodelowanej  bryły  przyjęto  Lwew=  90,7  dB,  przy 
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izolacyjności okien wlotu powietrza chłodni RA= 1 dB oraz przy izolacyjności płaszcza chłodni 

RA= 40 dB. Przy górnej części bryły - „dachu” - głośność przyjęto na poziomie Lwew= 75 dB, 

przy minimalnej izolacyjności przyjętej na poziomie RA= 1 dB. 

Wentylatory ciągu (spalin)
Wentylatory  ciągu  stanowią  jedne  z  najgłośniejszych  urządzeń  w  układzie  pracy  bloku. 

Typowe wentylatory spalin wyposażane są w osłony akustyczne lub nawet są lokalizowane 

w budynkach o bardzo wysokich izolacyjnościach ścian. 

Typowe  osłony  akustyczne,  o  całkowitej  izolacji  akustycznej  rzędu  18-20  dB(A) 

ograniczającą emitowaną moc akustyczną do poziomu około LAW = 105 dB(A). Taki poziom 

dźwięku (w polu swobodnym) zapewnia, że w odległości 1 metr od urządzenia, nie będzie 

przekraczana wartość 85 dB(A).

Transformatory
Wyprowadzenie  mocy  elektrycznej  z  bloku  realizowane  będzie  poprzez  transformatory 

blokowe  wyposażone  w  wentylatorowe  chłodnice  oleju.  Maksymalny  poziom  mocy 

akustycznej  emitowany  przez  pojedynczy  transformator  tego  typu  wraz  z  chłodnicami 

podczas ciągłej pracy (w polu swobodnym), nie powinien być wyższy niż LAW = 100 dB(A), co 

przy  tych  parametrach  daje  uśredniony  na  powierzchni  pomiarowej  w  odległości  1m od 

urządzenia poziom hałasu nie przekraczający 80 dB(A).

W rejonie bloku zlokalizowany będzie także transformator odczepowy. Średni poziom mocy 

akustycznej  emitowany  przez  transformator  tego  typu  podczas  pracy  ciągłej  (w  polu 

swobodnym),  wynosi  LAW =  90  dB(A),  co  przy  tych  parametrach  daje  uśredniony  na 

powierzchni w odległości 1m od urządzenia poziom hałasu nie przekraczający 75 dB(A).

Źródło liniowe – galeria nawęglania –estakada przenośników
Węgiel  kierowany bezpośrednio z rozładowni  wagonów lub z punktów zasypowych placu 

węglowego dostarczany będzie do zasobnika przykotłowego poprzez punkty przesypowe i 

estakadę przenośników taśmowych galerii nawęglania. Trasę przenośników zamodelowano 

jako  źródło  liniowe  o  długości  około  330  metrów  wznoszące  się  z  poziomu  terenu  do 

wysokości nawy nawęglania budynku głównego tj.  około 70 metrów. Średni poziom mocy 

akustycznej przyjęto do obliczeń na poziomie LAW = 85 dB(A).

Źródła liniowe – transport węgla, popiołu, sorbentu i gipsu
Na  bieżące  potrzeby  bloku,  opalanego  węglem  granicznym  dolnym,  należy  codziennie 

dostarczyć  około  12 000  ton  węgla.  Węgiel  dostarczany  będzie  wagonami  kolejowymi  o 
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ładowności 50 t każdy, w ilości około 240 szt., co stanowi 6 pełnych składów pociągów 40-to 

wagonowych. 

Wytwarzany podczas spalania węgla popiół będzie wywożony do odbiorców zewnętrznych 

taborem kolejowym.  Zakłada się,  że  przy ilości  popiołu  powstającego  ze spalania  węgla 

granicznego dolnego na poziomie nie większym niż 2 000 ton dziennie, do wywozu popiołu 

niezbędny będzie 1 pełny skład 40-to wagonowy na dobę. 

Zakładane zużycie mączki kamienia wapiennego wynosi około 11 t/h ÷ 14 t/h, co przy łącznej 

pojemności zbiorników magazynowych V = 4 000 ton, zapewnia około 12-to dniową retencję 

przy  pracy  kotła  z  pełną  mocą.  Dowóz  mączki  kamienia  wapiennego  przewiduje  się 

transportem kolejowym w ilości 1 pełnego składu 40-to wagonowego raz na 6 dni. 

Powstający  gips  podawany  będzie  z  budynku  odwodnienia  gipsu  dwoma  niezależnymi 

ciągami przenośników taśmowych do magazynu gipsu, skąd będzie wywożony do odbiorców 

zewnętrznych  głównie  wagonami  kolejowymi  (dopuszcza  się  także  wywóz  gipsu  przez 

odbiorców  zewnętrznych  samochodami  samowyładowczymi).  Zakładany  całkowity  wypad 

gipsu wynosi od 18 t/h do 24 t/h, co przy pojemności magazynu gipsu V = 15 000 ton, przy 

pracy kotła z pełną mocą i maksymalnym wypadzie gipsu zapewnia 26-cio dniową retencję. 

Zakłada się, że wywóz gipsu realizowany będzie przy wykorzystaniu transportu kolejowego 

w ilości 1 pełnego składu 40-to wagonowego raz na 3 dni.

W przypadku dowozu węgla oraz wywozu popiołu przyjęto łączną ilość przejazdów składów 

kolejowych  w  ilości  7  składów  na  dobę.  Cały  cykl  rozładunku  pełnego  składu  40-to 

wagonowego, od momentu odpięcia wagonów od składu, wyładowania węgla, wypchnięcie 

wagonów z budynku wywrotnicy do momentu ustawienia kolejnych wagonów do rozładunku 

trwa około 2 godzin (rozładowanie i przetoczenie pojedynczego wagonu trwa około 2 minut). 

Składy są rozładowywane w ciągu całej doby, więc można przyjąć równomierny czas pracy 

wywrotnic  w  czasie  24  h,  co  oznacza,  że  na  pierwszej  zmianie  należy  się  spodziewać 

rozładunku 3 składów, a na każdej następnej zmianie rozładunku 2 składów. 

Na podstawie pomiarów wykonanych przez Energopomiar Gliwice Sp. z o.o. wiadomo, że 

równoważny  poziom  dźwięku  A  dla  pojedynczej  operacji  rozładowania  i  przetaczania 

pojedynczego wagonu w tym czasie wynosił od 88,9 do 90,5 dB. Równoważny poziom mocy 

akustycznej pojedynczej operacji rozładowania i przetaczania pojedynczego wagonu wynosił 

od 102,2 do 102,5 dB. 

Stąd równoważny poziom mocy akustycznej dla tego typu operacji przeliczony w stosunku 

do zakładanego czasu ich trwania wynosić będzie: 
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dBALWAD 2,10110)1203(
480
1lg10 5,1021,0 =××= ∑ ×

dBALWAN 5,10210)601(
60
1lg10 5,1021,0 =××= ∑ ×

W przypadku dowozu sorbentu i wywozu gipsu, przyjęto łączną ilość przejazdów składów 

kolejowych  w  ilości  2  składów  na  dobę.  Cały  cykl  rozładunku  pełnego  składu  40-to 

wagonowego z mączką kamienia wapiennego (wagony cysterna typ 419S) wynosi około 20 

godzin.  Rozładowanie  pojedynczego  wagonu  trwa  około  60 minut.  Rozładowywane  są 2 

wagony  jednocześnie.  Rozładunek  odbywa  się  pneumatycznie.  Analogicznie  jest  przy 

załadunku gipsu do tego typu wagonów. 

Podczas rozładunku wagonów z mączką kamienia wapiennego oraz załadunku wagonów 

gipsem nie występuje emisja hałasu. Hałas emitowany jest jedynie w trakcie podjazdu składu 

pod stanowiska rozładowcze/załadowcze, przetaczania składu i odjazdu pociągu. Czas tych 

operacji nie trwa dłużej jak 2-3 minuty w ramach każdego podstawienia pod stanowisko. 

Stąd maksymalny łączny czas emisji hałasu w odniesieniu do 8 godzin pory dnia dla dwóch 

składów jednocześnie (rozładunek mączki i załadunek gipsu) wynosić będzie około 48 minut 

(2 składy x 8 operacji x 3 minuty) a w porze nocy 6 minut (2 składy x 1 operacja x 3 minuty).

Równoważny poziom mocy akustycznej dla tego typu operacji  przeliczony w stosunku do 

czasu ich trwania wyniesie: 

dBALWAD 5,9210)382(
480
1lg10 5,1021,0 =×××= ∑ ×

dBALWAN 5,9210)312(
60
1lg10 5,1021,0 =×××= ∑ ×

Poza obiektami i  urządzeniami wymienionymi powyżej istnieje jeszcze cały szereg innych 

obiektów i urządzeń, które nie mają aż tak istotnego znaczenia w aspekcie emisji hałasu do 

środowiska,  lecz  ich  praca  także  może  wnosić  pewien  udział  w  łącznym  oddziaływaniu 

Elektrowni. Do najistotniejszych zaliczyć należą: kanały spalin, elektrofiltry, budynki głównych 

pomp obiegu chłodzenia i wody surowej oraz budynki układów pomocniczych warsztatowo-

magazynowych.  W przypadku tych oraz wszystkich pozostałych urządzeń (źródeł  hałasu) 

zlokalizowanych  na  terenie  obiektu  przyjmuje  się,  że  ich  poziom  dźwięku  (w  polu 

swobodnym) nie będzie przekraczał wartości 80 dB(A) i tym samym źródła te nie będą miały 

wyróżnialnego wpływu na wielkość równoważnego poziomu hałasu w środowisku.
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Ukształtowanie terenu, pasy zieleni
Praktycznie ze wszystkich stron terenu przewidzianego pod budowę elektrowni, występują 

tereny zalesione. Na terenach tych występuje stosunkowo gęste zadrzewienie o charakterze 

samosiejek,  z  przewagą  drzew sosnowych.  Obok drzew młodych,  niskich,  rosną drzewa 

kilkudziesięcioletnie o wysokości ponad 15 metrów. 

Na północ od terenu przewidzianego pod projektowaną elektrownię a terenem, na którym 

zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna położona przy ulicy Krańcowej, 

występuje naturalne przewyższenie terenu do rzędnych powyżej 110,0 m npm. Wzniesienie 

terenu na wysokość  ponad 5 metrów rozciąga się na przestrzeni  ponad 700 metrów na 

kierunku  wschód-zachód  i  stanowi  naturalny  ekran  akustyczny  pomiędzy  projektowaną 

elektrownią a budynkami mieszkalnymi.  Wzniesienie to porośnięte jest  stosunkowo gęstą 

roślinnością wysoką – głównie drzewa sosnowe. 

Istniejący stan zadrzewienia przedstawiono w obliczeniach jako „pasy zieleni” o wysokości 

15  metrów.  Istniejące  ukształtowanie  terenu  w  postaci  wzniesienia  przedstawiono  w 

obliczeniach także jako „pasy zieleni”  o  wysokości  20 metrów wynikającej  z rzeczywistej 

wysokości przewyższenia terenu w tych miejscach. 

Na  podstawie  danych  przedstawionych  powyżej  oraz  przy  tak  przyjętych  założeniach 
wykonano wstępne modelowe obliczenia emisji hałasu określające wpływ nowych obiektów i 
urządzeń. Obliczenia wykonano zgodnie z Instrukcją 338/2003 Zakładu Akustyki  Instytutu 
Techniki  Budowlanej  -  ”Metoda  określania  emisji  i  imisji  hałasu  przemysłowego  w 
środowisku”,  przy  zastosowaniu  programu  komputerowego  HPZ’2001.  Obliczenia 
przeprowadzono w siatce receptorów ze szczególnym uwzględnieniem miejsc podlegających 
ochronie akustycznej,  na których zlokalizowana jest  najbliższa zabudowa mieszkaniowa.  
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Wyniki obliczeń – wyniki obliczeń w punktach obserwacji 

Hałas Przemysłow y Zewnętrzny
Program HPZ ‘ 2001 Windows: Wersja: luty'2004

Licencja Zakładu Akustyki ITB: NA-0131 ENERGOPROJEKT S.A.
Opis projektu: Zespół Elektrowni Ostrołęka

Budowa nowego bloku 1000 MW - Ostrołęka C

Równoważny poziom dźwięku A w zadanych punktach obserwacji

Lp. Symb. Lokalizacja x [m] y [m] z [m] LA[dB]
1 Po1 punkt pomiarowy nr 1 ul. Krańcowa gm. Rzekuń 1525,0 1980,0 1,5 50,3
2 Po2 punkt pomiarowy nr 2 Ostrołęka – os. Wojciechowice 750,0 2340,0 1,5 35,2
3 Po3 punkt pomiarowy nr 3 Goworki gm. Rzekuń 1310,0 640,0 1,5 47,5
4 Po4 punkt pomiarowy nr 4 Ławy gm. Rzekuń 2020,0 300,0 1,5 39,1

Przeprowadzone obliczenia wykazują, że przy proponowanej lokalizacji nowego bloku oraz 

przy przyjętych  do obliczeń  parametrach emisyjnych  urządzeń i  obiektów,  emisja  hałasu 

będzie powodowała występowanie wartości wyższych od dopuszczalnych w odniesieniu do 

pory  nocy  na  granicy  terenów,  na  których  aktualnie  występuje  zabudowa  mieszkaniowa 

podlegająca ochronie: 

- na północ od granic projektowanej elektrowni - ul. Krańcowa, gm. Rzekuń

- na południowy-zachód od granic projektowanej elektrowni – Goworki, gm. Rzekuń.

Na  granicy  tych  terenów obliczeniowe  wartości  poziomu  hałasu  wynoszą  odpowiednio:  

50,3 dB oraz 47,5 dB i są wyższe od wartości dopuszczalnej określonej dla tych terenów na 

poziomie 45 dB o 5,3 dB oraz o 2,5 dB. 

Źródłem, które ma największy udział i najistotniejsze znaczenie w imisji hałasu na granicy 

tych terenów jest chłodnia kominowa. Z uwagi na to, już na etapie projektowania chłodni, 

należy przewidzieć ograniczenie emisji hałasu do środowiska poprzez zastosowanie takich 

rozwiązań  technicznych,  aby  dotrzymana  była  wartość  dopuszczalna  45  dB  na  granicy 

terenu najbliżej położonej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Krańcowej.
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Wyniki obliczeń   – rozkład spodziewanych równoważnych poziomów dźwięku  
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Jak  już  stwierdzono  przy  opisie  parametrów  technicznych  chłodni,  istnieje  możliwość 

zastosowania tłumików na kanałach spalin ograniczających hałas spalin wprowadzanych do 

chłodni. Przy  zastosowaniu  tłumików  wartość  równoważnego  poziomu  dźwięku  A  na 

krawędzi basenu otwartej, dolnej części chłodni można ograniczyć do około 78 dB(A). 

Z uwagi na powyższe, wykonane zostały dodatkowe obliczenia modelowe uwzględniające 

ograniczenie  emisji  z  chłodni  do  poziomu  zapewniającego  dotrzymanie  wartości 

dopuszczalnej na granicy najbliżej zlokalizowanej zabudowy mieszkaniowej. 

Poniżej  przedstawiono  wyniki  obliczeń  uwzględniające  ograniczenie  emisji  z  chłodni  do 

poziomu 83 dB(A)  co  jest  równoznaczne  z  ograniczeniem  mocy akustycznej  chłodni  do 

poziomu 112,3 dB. Taki poziom emisji  hałasu powinien zapewnić dotrzymanie na granicy 

najbliżej zlokalizowanej zabudowy mieszkaniowej wartości poniżej 45 dB(A), określanej jako 

wartości dopuszczalnej dla tego terenu w odniesieniu do pory nocy. 

Zestawienie danych do obliczeń oraz wyników obliczeń modelowych w postaci wydruków z 

programu HPZ’2001, zamieszczone zostały w załączniku nr 4. 

Wyniki obliczeń – wyniki obliczeń w punktach obserwacji 

Hałas Przemysłow y Zewnętrzny
Program HPZ ‘ 2001 Windows: Wersja: luty'2004

Licencja Zakładu Akustyki ITB: NA-0131 ENERGOPROJEKT S.A.
Opis projektu: Zespół Elektrowni Ostrołęka

Budowa nowego bloku 1000 MW - Ostrołęka C
Obliczenia z uwzględnieniem ograniczenia emisji z chłodni 

Równoważny poziom dźwięku A w zadanych punktach obserwacji

Lp. Symb. Lokalizacja x [m] y [m] z [m] LA[dB]
1 Po1 punkt pomiarowy nr 1 ul. Krańcowa gm. Rzekuń 1525,0 1980,0 1,5 44,1
2 Po2 punkt pomiarowy nr 2 Ostrołęka – os. Wojciechowice 750,0 2340,0 1,5 31,1
3 Po3 punkt pomiarowy nr 3 Goworki gm. Rzekuń 1310,0 640,0 1,5 40,6
4 Po4 punkt pomiarowy nr 4 Ławy gm. Rzekuń 2020,0 300,0 1,5 33,8
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Wyniki obliczeń   – rozkład spodziewanych równoważnych poziomów dźwięku  
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9.4 Gospodarka odpadami oraz wpływ na powierzchnię ziemi
W  ZE  Ostrołęka  funkcjonuje  zintegrowany  system  gospodarowania  odpadami 

uwzględniający  segregację,  ewidencję,  gospodarcze  wykorzystanie  i  bezpieczne  dla 

środowiska  magazynowanie  i  składowanie.  Ilości  i  rodzaje  odpadów  oraz  sposoby 

gospodarowania odpadami określają:

 Pozwolenie  zintegrowane-  DECYZJA  Nr  47/08/PŚ.Z  z  dnia  15  września  2008r 

wydana przez Marszałka Województwa  Mazowieckiego znak PŚ.V/KS/7600-35/08  

dotycząca zmiany decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2005r, znak 

WŚR.I.6640/13/8/04/05,  udzielającej  pozwolenia  zintegrowanego  dla  instalacji  do 

spalania  paliw  o  mocy  nominalnej  2174,7  MWt  ,eksploatowanej  na  terenie  ww. 

Zakładu w Ostrołęce

 Pozwolenie  na wytwarzanie  odpadów – DECYZJA z dnia  28 grudnia  2007r  znak 

WŚR.V.IC.6620/190/2007 wydana przez Wojewodę Mazowieckiego

Elektrownia  C  będzie  stanowić  wydzielony  obiekt  elektroenergetyczny,  niezależny  od 

istniejących Elektrociepłowni A i Elektrowni B. Na potrzeby Elektrowni C stworzony zostanie 

oddzielny system gospodarowania odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W związku z budową nowego bloku konieczna będzie aktualizacji istniejących pozwoleń w 

zakresie gospodarki odpadami lub wystąpienie o nowe oddzielne pozwolenia.

Okres budowy

Prace związane z budową nowego bloku prowadzone będą na terenie wolnym od zabudowy. 

W  związku  z  powyższym  nie  będzie  konieczności  przeprowadzania  przekładek  ani 

wyburzeń. 

W  trakcie  wykonywania  prac  związanych  z  budową  nowego  Bloku  wykonywane  będą 

następujące prace:

• wykonanie wykopów pod projektowane obiekty,

• wykonanie robót żelbetowych w zakresie fundamentów, ław fundamentowych, konstrukcji 

żelbetowych kanałów, posadzek, itp. dla projektowanych obiektów,

• montaż konstrukcji stalowej budynku głównego oraz konstrukcji obiektów towarzyszących 

i pomocniczych,

• wykonanie robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych w realizowanych 

obiektach oraz dróg dojazdowych do realizowanych obiektów,
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• montaż urządzeń i wyposażenia technologicznego w realizowanych obiektach,

• realizacja trasy estakad rurociągów,.

• likwidacja placu budowy i uporządkowanie placu budowy.

W związku z wykonywanymi pracami powstawać będą odpady budowlane, w skład których 

mogą wchodzić np. drewno, części nieżelazne i żelazne, tworzywa sztuczne, papier, tektura, 

frakcje organiczne, odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne (resztki farb, lakierów itp.)

Zgodnie z art. 3.1 ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach wytwórcą odpadów powstających 

w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów jest podmiot, 

który świadczy usługę chyba, że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

W  związku  z  powyższym,  firmy  świadczące  usługi  w  zakresie  wykonania  robót 
budowlano-montażowych  projektowanego  Bloku  będą  zobowiązane  do 
zagospodarowania odpadów wytworzonych w związku z tymi pracami.

Odpady  z  fazy  budowy  będą  w  pierwszej  kolejności  poddawane  odzyskowi,  a  jeżeli 

z przyczyn technologicznych będzie on niemożliwy lub nie będzie uzasadniony z przyczyn 

ekologicznych lub ekonomicznych, odpady z budowy będą przekazywane do składowania. 

W  zakresie  gospodarki  odpadami  wytwarzanymi  w  fazie  budowy  projektowanego 

przedsięwzięcia, wykonawcy robót zostaną zobowiązani do realizacji  zasady ograniczania 

ilości  odpadów  i  ich  negatywnego  oddziaływania  na  środowisko  poprzez  prowadzenie 

następujących działań organizacyjnych:

• szkolenie pracowników w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami,

• kontrolowanie  ilości  wytwarzanych  odpadów,  poprzez  prowadzenie  ilościowej 

i jakościowej ewidencji odpadów,

• prowadzenie  racjonalnej  gospodarki  materiałami  wykorzystywanymi  do realizacji  robót 

budowlano-montażowych,  w  tym  w  szczególności  materiałów  izolacyjnych 

i antykorozyjnych zawierających substancje niebezpieczne,

• prowadzenie  selektywnej  zbiórki  odpadów  oraz  gromadzenie  ich  w specjalistycznych 

pojemnikach,

• przekazywanie  do  odzysku  odpadów,  posiadających  właściwości  umożliwiające  przy 

aktualnym stanie techniki, technologii i organizacji ich wykorzystanie, 
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• prowadzenie prawidłowej  gospodarki  odpadami opakowaniowymi  - odpady te powinny 

być  gromadzone  selektywnie  w  wyznaczonych  miejscach  na  placu  budowy  i 

przekazywane firmom recyklingowym do zagospodarowania.

Roboty  ziemne  makroniwelacyjne  zostaną  wykonane  w  taki  sposób,  aby  bilans  robót 

ziemnych, z uwzględnieniem wykopów obiektowych, był minimalny.

- Humus zebrany w czasie robót ziemnych będzie częściowo wykorzystany do rekultywacji 

terenu, a reszta będzie zagospodarowana przez wykonawcę prac

- Grunty  zostaną  wykorzystane  dla  celów  rekultywacji,  a  pozostałe  ilości  (nie 

wykorzystane,  nie  nadające  się  do  wbudowania  w  nasypy),  będą  zagospodarowane 

przez wykonawcę prac.

Poniżej,  w  kolejnych  tabelach  zostały  zamieszczone  szacunkowe dane  jakościowo-

ilościowe odpadów przewidywanych  do wytwarzania  w fazie  budowy nowego Bloku oraz 

informacje o sposobie ich magazynowania na terenie budowy

Tabela 18 Odpady inne niż niebezpieczne

Kod Rodzaj odpadu Ilość 
odpadu Sposób magazynowania na terenie budowy

12 01 13 Odpady spawalnicze 0,5 Magazynowanie w pojemnikach na złom 

12 01 17
Odpady poszlifierskie nie 
zawierające substancji 

niebezpiecznych
0,5 Magazynowanie w pojemnikach na złom 

15 01 01 Opakowania z papieru i 
tektury 1 Selektywne magazynowanie w pojemnikach/kontenerach 

15 01 02 Opakowania z tworzyw 
sztucznych

1 Selektywne magazynowanie w pojemnikach/kontenerach

15 01 03 Opakowania z drewna 1 Selektywne magazynowanie w pojemnikach/kontenerach
15 01 04 Opakowania z metali 1 Selektywne magazynowanie w kontenerach 
15 01 05 Opakowania 

wielomateriałowe 1

15 01 07 Opakowania ze szkła 1 Selektywne magazynowanie w pojemnikach / 
kontenerach

15 02 03 Sorbenty, materiały 
filtracyjne, tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, 
ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż 
wymienione w 15 02 02

0,5 Foliowe torby, kontenery itp.

16 05 09  Zużyte chemikalia inne 
niż wymienione w 16 05 
06, 16 05 07, 16 05 08

0,5 Szczelne zbiorniki umieszczone na zadaszonej 
powierzchni

17 02 01 Drewno 1 Magazynowanie na utwardzonej powierzchni
17 02 03 Tworzywa sztuczne 1 Selektywne magazynowanie w kontenerach. 
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym 140 000m3 Selektywne magazynowanie w wyznaczonym miejscu/ 
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kamienie inne niż 
wymienione w 17 05 03 bezpośrednie wykorzystanie do prac mikroniwelacyjnych 

Tabela 19 Odpady niebezpieczne

Kod Rodzaj odpadu Ilość 
odpadu

Sposób magazynowania na terenie 
budowy

08 01 11*
Odpady farb i lakierów zawierających 
rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne
0,5 Magazynowanie w pojemniku z tworzyw 

sztucznych w zadaszonych miejscach

13 02 05*
Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe 

i smarowe niezawierające związków 
chlorowcoorganicznych

0,5
Magazynowanie oleju w pojemniku z 
tworzyw sztucznych w zadaszonych 

miejscach 

13 02 07*

Mineralne oleje i ciecze stosowane jako 
elektroizolatory oraz nośniki ciepła nie 

zawierające związków 
chlorowcoorganicznych

0,5
Magazynowanie w oznakowanych 

beczkach stalowych w zadaszonych 
miejscach 

14 06 03* Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 
rozpuszczalników 0,5

Magazynowanie w pojemnikach z tworzyw 
sztucznych / beczkach stalowych w 
zadaszonych miejscach

15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości 
substancji niebezpiecznych 0,5

Magazynowanie w pojemnikach z tworzyw 
sztucznych/ kontenerach w zadaszonych 
miejscach

15 02 02*

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 
filtry olejowe nieujęte w innych grupach), 
tkaniny do wycierania (np. szmaty, 
ścierki) i ubrania ochronne 
zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi (np. PCB)

0,5
Magazynowanie w pojemnikach z tworzyw 
sztucznych/ kontenerach w zadaszonych 
miejscach

Okres eksploatacji

W  wyniku  eksploatacji  nowego  bloku  opalanych  węglem  kamiennym  będą  powstawać 

następujące rodzaje odpadów technologicznych (powstające w procesie produkcji  energii, 

procesów oczyszczania gazów odlotowych, uzdatniania wody oraz procesów oczyszczania 

ścieków):

 Popioły lotne i żużle z węgla,

 Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania,

 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków instalacji odsiarczania spalin,

 Odpady z przechowywania i przygotowania paliw,

 Odpady z uzdatniania wody pitnej oraz do celów technologicznych,

 Inne niewymienione odpady,

Dodatkowo powstawać będą:

odpady  powstające  w  wyniku  eksploatacji  urządzeń  i  obiektów,  prowadzenia  prac 

warsztatowych i remontowo-konserwatorskich, między innymi:

- przepracowane oleje,



„ENERGOPROJEKT®-
WARSZAWA” S.A.

Symbol Umowy: 

1001108/C-1874

Nr arch.
1 236 362_00

Prac. Str.
POS 114

- odpady z budowy, remontów, demontażu,

- odpady farb i lakierów,

- odpady poszlifierskie, zużyte materiały szlifierskie,

- detergenty,

- sorbenty, materiały filtracyjne, ubrania ochronne,

- baterie, akumulatory, lampy fluorescencyjne,

inne odpady wynikające z funkcjonowania zaplecza biurowego, przebywania pracowników i 

utrzymania terenu:

- odpady opakowaniowe,

- odpadowy toner drukarski,

- odpady komunalne,

- odpady z pielęgnacji terenów zielonych.

Poniżej zestawiono prognozowane ilości powstających odpadów paleniskowych i gipsu przy 

spalaniu węgla gwarancyjnego i węgla granicznego.

Obliczenia wykonano przy poniższych założeniach:

Węgiel gwarancyjny wartość opałowa 23000 kJ/kg, średnia zawartość popiołu 18%, 

zawartość siarki S = 1%

Węgiel graniczny dolny wartość opałowa 21000 kJ/kg, średnia zawartość popiołu 25%, 

zawartość siarki S = 1,2%

Biomasa wartość opałowa ok. 10 000 kJ/kg, średnia zawartość popiołu 

1,2%, zawartość siarki S = 0,04 %

Tabela 20 Ilości powstających odpadów paleniskowych i gipsu
Węgiel graniczny dolny Węgiel gwarancyjny

Jednostka Mg/h Mg/rok Mg/h Mg/rok
Zużycie węgla 331,92 2 788 128 306,06 2 570 904
Zużycie biomasy 26,9 225 960 26,9 225 960
Razem 358,82 3014088 332,96 2796864
ODPADY

Żużel ze współspalania 12,72 106 860 8,54 71 719
Popiół lotny ze współspalania 70,81 594 782 47,10 395 653
Gips syntetyczny 21,08 177 072 16,40 137 760
Ilość sorbentu CaCO3 9,84 82 656 12,93 108 612

W poniższych tabelach przedstawiono szacunkowe dane jakościowo – ilościowe odpadów, 

które przewiduje się, że będą powstawać w trakcie eksploatacji nowego bloku. W tabeli 21 
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przedstawiono  ilości  oraz  przewidywane  sposoby  zagospodarowania  odpadów 

technologicznych  w  tabelach  22  i  23  odpadów dodatkowych  związanych  z  eksploatacją 

nowego bloku. Ilości odpadów przedstawione w tabelach są szacunkowe 
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Tabela 21 Przewidywane ilości i rodzaje odpadów technologicznych powstających w wyniku eksploatacji nowego bloku 

Kod 
odpadu Rodzaj odpadu Ilość 

[Mg/rok] Sposób magazynowania Sposoby zagospodarowania

10 01 15 Żużle ze współspalania 120 000 Zbiornik magazynowy 1 x 1400Mg Przekazywane do wykorzystania 
odbiorcom zewnętrznym 

10 01 17 Popioły lotne ze 
współspalania

600 000 Zbiorniki magazynowe 2 x 38000Mg
Zbiornik retencyjny      1 x 2000Mg

Przekazywane do wykorzystania 
odbiorcom zewnętrznym 

10 01 25 Odpady z przechowywania 
i przygotowania paliw dla 
opalanych węglem 
elektrowni (piryty)

200 Magazynowane na terenie Składowane na składowisku „Łęg”

10 01 05 Stałe odpady z wapniowych 
metod odsiarczania spalin

200 000 Magazyn gipsu Sprzedaż wyspecjalizowanym firmom do 
wykorzystania

10 01 21 Osady z zakładowych 
oczyszczalni ścieków inne 
niż wymienione w 10 01 20

10 000 Z oczyszczalni, transportem 
samochodowym wywożone na 
składowisko „Łęg”

Składowanie na wskazanej kwaterze 
składowiska odpadów ”Łęg”
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Tabela 22 Rodzaje i szacunkowe ilości przewidywanych do powstania odpadów niebezpiecznych 
Kod 

odpadu Rodzaj odpadu Ilość 
[Mg/rok] Sposoby gospodarowania odpadami

08 01 11* Odpady z farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki 
organiczne lub inne substancje niebezpieczne 0,4

Selektywne magazynowanie w szczelnych pojemnikach
Przekazywane do utylizacji wyspecjalizowanym firmom

12 01 09* Odpadowe emulsje z obróbki metali nie zawierające 
chlorowców 0,4

Selektywne magazynowanie w szczelnych pojemnikach
Przekazywane do utylizacji wyspecjalizowanym firmom

13 01 10* Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków 
chlorowcoorganicznych (olej turbinowy) 100 Selektywne magazynowanie w szczelnych zbiornikach 

Sprzedaż firmom do unieszkodliwienia
13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie 

zawierające związków chlorowcoorganicznych 20 Selektywne magazynowanie w szczelnych zbiornikach 
Sprzedaż firmom do unieszkodliwienia

13 03 07* Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory 
oraz nośniki ciepła nie zawierające związków 
chlorowcoorganicznych (olej transformatorowy)

50 Selektywne magazynowanie w szczelnych zbiornikach 
Sprzedaż firmom do unieszkodliwienia

13 08 99* Inne nie wymienione oleje odpadowe nieujęte w innych 
grupach 20 Selektywne magazynowanie w szczelnych zbiornikach 

Sprzedaż firmom do unieszkodliwienia
14 06 03* Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników

0,1
Selektywne magazynowanie w szczelnych pojemnikach w 
wydzielonych pomieszczeniach
Przekazywane do utylizacji wyspecjalizowanym firmom

15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji 
niebezpiecznych 0,1

Selektywne magazynowanie w szczelnych pojemnikach w 
wydzielonych pomieszczeniach
Przekazywane do utylizacji wyspecjalizowanym firmom

15 02 02* Sorbent, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania, 
ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi

2
Selektywne magazynowanie w szczelnych pojemnikach w 
wydzielonych pomieszczeniach
Przekazywane do utylizacji wyspecjalizowanym firmom

16 01 07* Filtry olejowe
1,0

Selektywne magazynowanie w szczelnych pojemnikach w 
wydzielonych pomieszczeniach
Przekazywane do utylizacji wyspecjalizowanym firmom
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Kod 
odpadu Rodzaj odpadu Ilość 

[Mg/rok] Sposoby gospodarowania odpadami

16 01 13* Płyny hamulcowe
0,05

Selektywne magazynowanie w szczelnych pojemnikach lub 
kontenerach
Przekazywane do utylizacji wyspecjalizowanym firmom

16 01 14* Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające substancje 
niebezpieczne 0,1

Selektywne magazynowanie w szczelnych pojemnikach w 
wydzielonych pomieszczeniach
Przekazywane do utylizacji wyspecjalizowanym firmom

 16 02 13* Lampy fluorescencyjne oraz odpady zawierające rtęć
2

Selektywne magazynowanie w szczelnych pojemnikach 
Przekazywane do utylizacji wyspecjalizowanym firmom

16 05 06* Chemikalia laboratoryjne i analityczne zawierające 
substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny 
chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych

0,02
Selektywne magazynowanie w szczelnych pojemnikach 
Przekazywane do utylizacji wyspecjalizowanym firmom

16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
0,1

Selektywne magazynowanie w pojemnikach/kontenerach
Przekazywane do utylizacji wyspecjalizowanym firmom

16 06 03* Baterie zawierające rtęć
0,1

Selektywne magazynowanie w pojemnikach/kontenerach
Przekazywane do utylizacji wyspecjalizowanym firmom

16 06 06* Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i 
akumulatorów 1

Selektywne magazynowanie w pojemnikach/kontenerach
Przekazywane do utylizacji wyspecjalizowanym firmom

16 07 08* Odpady zawierają ropę naftową lub jej produkty
5

Selektywne magazynowanie w szczelnych pojemnikach
Przekazywane do utylizacji wyspecjalizowanym firmom
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Tabela 23 Rodzaje i szacunkowe ilości przewidywanych do powstania odpadów innych niż niebezpieczne
Kod 

odpadu Rodzaj odpadu
Ilość

[Mg/rok] Sposoby gospodarowania odpadami

07 02 13 Odpady z tworzyw sztucznych 3 Selektywne magazynowanie w pojemnikach 
Przekazywanie do utylizacji wyspecjalizowanym firmom

07 02 99 Inne nie wymienione odpady z produkcji, 
przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw 
sztucznych kauczuku i włókien syntetycznych 
(zużyte taśmy gumowe)

3 Selektywne magazynowanie w pojemnikach 
Przekazywanie do utylizacji wyspecjalizowanym firmom

08 01 18 Odpady z usuwania farb i lakierów nie 
zawierające rozpuszczalników organicznych lub 
innych substancji niebezpiecznych

1 Selektywne magazynowanie w pojemnikach 
Przekazywanie do utylizacji wyspecjalizowanym firmom

08 03 18 Odpadowy toner drukarski nie zawierający 
substancji niebezpiecznych 0,1 Selektywne magazynowanie w pojemnikach 

Przekazywanie do utylizacji wyspecjalizowanym firmom
12 01 13 Odpady spawalnicze 3 Selektywne magazynowanie w pojemnikach 

Przekazywanie do wykorzystania
12 01 21 Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione 

w 12 01 20 3 Selektywne magazynowanie w pojemnikach 
Przekazywanie do utylizacji wyspecjalizowanym firmom

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 3 Selektywne magazynowanie 
Przekazywanie do utylizacji/wykorzystania firmom zewnętrz

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 3 Selektywne magazynowanie 
Przekazywanie do utylizacji/wykorzystania firmom zewnętrz

15 01 07 Opakowania ze szkła 3 Selektywne magazynowanie 
Przekazywanie do utylizacji/wykorzystania firmom zewnętrz

15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne tkaniny do 
wycierania i ubrania ochronne nie 
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

3 Selektywne magazynowanie w pojemnikach 
Przekazywanie do utylizacji wyspecjalizowanym firmom 

16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń 20 Selektywne magazynowanie w pojemnikach 
Przekazywanie do utylizacji wyspecjalizowanym firmom

16 03 04 Nieorganiczne odpady nie zawierające 
substancji niebezpiecznych 5 Selektywne magazynowanie w pojemnikach 

Przekazywanie do utylizacji wyspecjalizowanym firmom
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Kod 
odpadu Rodzaj odpadu

Ilość
[Mg/rok] Sposoby gospodarowania odpadami

16 05 09 Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 
16 05 06,16 05 07 lub 16 05 08 0,05 Selektywne magazynowanie w pojemnikach 

Przekazywanie do utylizacji wyspecjalizowanym firmom
16 06 04 Baterie alkaliczne 0,1 Selektywne magazynowanie w pojemnikach 

Przekazywanie do utylizacji wyspecjalizowanym firmom
16 06 05 Inne baterie i akumulatory 0,1 Selektywne magazynowanie w pojemnikach 

Przekazywanie do utylizacji wyspecjalizowanym firmom
16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 0,1 Selektywne magazynowanie w pojemnikach 

Przekazywanie do utylizacji wyspecjalizowanym firmom
19 09 02 Osady z klarowania wody 50 Selektywne magazynowanie 

Przekazywanie do utylizacji wyspecjalizowanym firmom
19 09 03 Osady z dekarbonizacji wody 40 Selektywne magazynowanie 

Przekazywanie do utylizacji wyspecjalizowanym firmom
19 09 04 Zużyty węgiel aktywny 15 Selektywne magazynowanie 

Przekazywanie do utylizacji wyspecjalizowanym firmom
19 09 05 Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne 35 Selektywne magazynowanie w pojemnikach 

Przekazywanie do utylizacji wyspecjalizowanym firmom
19 09 99 Inne nie wymienione odpady z uzdatniania wody 

pitnej i wody do celów przemysłowych 80 Selektywne magazynowanie w pojemnikach 
Przekazywanie do utylizacji wyspecjalizowanym firmom
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Zagospodarowanie odpadów 

Zakłada  się,  iż  wszystkie  powstające  odpady  poddane  zostaną  procesom  odzysku  lub 

unieszkodliwiania  w  sposób  bezpieczny  dla  środowiska  i  zgodny  z  obowiązującymi 

przepisami prawnymi.

Przedstawione rozwiązania zagospodarowania odpadów umożliwią poddanie ich w pierwszej 

kolejności  odzyskowi  (przy  zapewnionym  odbiorze  przez  firmy  zewnętrzne)  i  jedynie  w 

przypadku braku odbiorców kierowanie do składowania.

Największa  uciążliwość  gospodarki  odpadami  wiąże  się  z  zagospodarowaniem  odpadów 

pochodzących z procesu energetycznego spalania. W przypadku nowego bloku dążyć się 

będzie  do  rozwiązań  eliminujących  składowanie  odpadów i  zmierzać  do  ich  całkowitego 

wykorzystania. 

Poniżej przedstawiono sposoby postępowania z głównymi rodzajami powstających odpadów 

technologicznych.

Odpady paleniskowe ze współspalania biomasy

Popiół

Powstające  popioły  lotne  przekazywane  będą  w całości  odbiorcom zewnętrznym  w celu 

wykorzystania/odzysku.  W  tym  celu  zakłada  się  kierowanie  powstających  popiołów 

rurociągami  do  nowych  zbiorników  retencyjnych  popiołu  lotnego  (3  zbiorniki).  Następnie 

zgromadzony  popiół  lotny  w  postaci  nawilżonej  będzie  przekazywany  specjalistycznym 

taborem samochodowym odbiorcom zewnętrznym do wykorzystania/odzysku. 

W  sytuacjach  awaryjnych  braku  odbiorców  zewnętrznych  rozważa  się  krótkookresowe 

kierowanie  powstającego  popiołu  transportem  samochodowym  na  wyznaczoną  kwaterę 

składowiska odpadów paleniskowych „Łęg”. Ewentualne przystosowanie składowiska do w/w 

celu będzie tematem odrębnego zadania inwestycyjnego.

Żużel

Powstający żużel przekazywany będzie w całości odbiorcom zewnętrznym do wykorzystania/

odzysku. W tym celu planowane jest zainstalowanie nowego zbiornika magazynu mokrego 

żużla,  z  którego  żużel  będzie  okresowo  ładowany  na  samochody  samowyładowcze  i 

wywożony do odbiorców zewnętrznych. 
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W  sytuacjach  awaryjnych  braku  odbiorców  zewnętrznych  rozważa  się  krótkookresowe 

kierowanie  powstających  żużli  transportem  samochodowym  na  wyznaczoną  kwaterę 

składowiska odpadów paleniskowych „Łęg”. Ewentualne przystosowanie składowiska do w/w 

celu będzie tematem odrębnego zadania inwestycyjnego.

Popiół  i  żużel  ze  współspalania  biomasy  nie  powodują  skażenia  środowiska  metalami 

ciężkimi, substancjami promieniotwórczymi i zanieczyszczeniami biologicznymi,  stąd mogą 

być  składowane  na  powierzchni  terenu  lub  gospodarczo  wykorzystane  na  podobnych 

warunkach  jak  popiół  i  żużel  uzyskiwane  ze spalania  węgla  kamiennego  bez dodatków. 

Popiół i żużel mogą stanowić wypełnienia podziemnych wyrobisk górniczych lub materiał do 

rekultywacji i makroniwelacji terenów, zaś sam popiół lotny może być dodatkiem do produkcji 

cementów  i  betonów.  Istnieje  również  możliwość  wykorzystania  popiołu  lotnego 

wzbogaconego związkami fosforu jako dodatku do nawozów. 

W  instalacji  selektywnej  katalitycznej  redukcji  NOx  nieprawidłowe  dobranie  parametrów 

instalacji może doprowadzić do obniżenia skuteczności usuwania NOx oraz powstania tzw. 

efektu poślizgu amoniakowego „NH3”-slip”  oznaczającego pojawienie się niewielkich ilości 

nieprzereagowanego NH3, który wraz ze spalinami opuszcza reaktor. Efekt ten wzrasta wraz 

ze wzrostem stosunku NH3/NOx i obniżaniem się aktywności katalizatora. Wysoka wartość 

poślizgu,  może prowadzić  do zwiększonej  koncentracji  NH3 w popiele  lotnym.  Zgodnie  z 

wytycznymi  najlepszej  dostępnej  techniki  BAT  (Dokument  Referencyjny  dla  najlepszych 

dostępnych  technik  dla  Dużych  Źródeł  Spalania)  dla  instalacji  opalanych  węglem 

kamiennym, przy poślizgu amoniaku powyżej 2 ppm (ok. 5 mg/Nm3) powstający popiół lotny 

nie może być sprzedawany w celu wykorzystania w przemyśle budowlanym ze względu na 

podwyższoną zawartość  NH3.  W przypadku zbyt  wysokiego poślizgu amoniaku obecność 

NH3  w odpadzie może powodować uciążliwości zapachowe w momencie zwilżania popiołu 

ograniczającego pylenie podczas załadunku, transportu oraz ewentualnego składowania. 

Gips syntetyczny
Powstający gips kierowany będzie do magazynu gipsu, a następnie transportem kolejowym 

lub samochodowym przekazywany odbiorcom zewnętrznym do wykorzystania.

Rosnące  zapotrzebowanie  na surowce  do  produkcji  materiałów  budowlanych  gwarantuje 

zagospodarowanie odpadu poprzez sprzedaż wyspecjalizowanym firmom.

Dodatkowo istnieją możliwości gospodarczego wykorzystania gipsu, tak jak to się odbywa 

aktualnie  w  Elektrowni  Ostrołęka.  Istnieją  firmy,  posiadające  odpowiednie  pozwolenia 

zgodnie z ustawą o odpadach,  z którymi Elektrownia zawarła długoterminowe umowy na 

odbiór gipsu
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Placek filtracyjny

Powstający  w  wyniku  oczyszczania  ścieków  (proces  odwadniania  gipsu)  z  instalacji 

odsiarczania spalin szlam składa się głównie z:

- popiołu lotnego zawartego w spalinach
- gipsu nie usuniętego w absorberze i strąconego w procesie oczyszczania
- innych zanieczyszczeń wytrąconych z zawiesiny (w tym: metale ciężkie)

Typowy osad ściekowy z grawitacyjnego zagęszczacza osadu zawiera wagowo około 5 % 
suchej masy zanieczyszczeń. 

Poniżej  zestawiono rozważane sposoby dalszego zagospodarowania powstającego osadu 

ściekowego.  Ostateczny  wybór  metody  zagospodarowania  nastąpi  po  przeprowadzeniu 

analizy technologicznej możliwości zastosowania rozważanych metod.

Rozważany metody zagospodarowania osadów ściekowych:

1. Zawracanie  powstającego  szlamu  przed  jego  odwodnieniem  do  układu  IOS  - 

wprowadzenie nowej terminologii tj. powstające uwodnione szlamy określane byłyby 

jako „zużyte wody technologiczne”. Metoda ta wymaga analizy wpływu na parametry 

pracy IOS i jakości powstającego gipsu.

2. Odwadnianie  powstającego  szlamu  na  prasach  filtracyjnych,  magazynowanie  na 

terenie  Elektrowni,  a  następnie  przekazywanie  odbiorcom  zewnętrznym  do 

zagospodarowania  (termiczne  przekształcenie  w  spalarni/współspalarni  lub 

składowanie na składowisku)

3. Odwadnianie  powstającego  szlamu  na  prasach  filtracyjnych,  magazynowanie  na 

terenie  Elektrowni,  a  następnie  składowanie  na wydzielonej  kwaterze  istniejącego 

składowiska odpadów paleniskowych „Łęg”. 

W związku z możliwością  wystąpienia  podwyższonej  zawartości  metali  ciężkich w 

odpadzie,  na  zasadzie  przezorności  wydzielona  kwatera  składowiska  będzie 

zabezpieczona  jak  dla  odpadów  niebezpiecznych  (uszczelnione  i  wyposażone  w 

układ monitoringu i zabezpieczeń). 

Ewentualne  przystosowanie  składowiska  do w/w celu  będzie  tematem odrębnego 

zadania inwestycyjnego.

Osad z dekarbonizacji
Koncepcja  zakłada  możliwość  wykorzystania  tego  odpadu  jako  sorbentu  do  instalacji 

odsiarczania spalin. Równocześnie zakłada się możliwość przekazywania odpadu odbiorcom 

zewnętrznym do wykorzystania. 



„ENERGOPROJEKT®-
WARSZAWA” S.A.

Symbol Umowy: 

1001108/C-1874

Nr arch.
1 236 362_00

Prac. Str.
POS 124

9.5 Wpływ na krajobraz i ukształtowanie terenu, stan gleb, florę i  
faunę 

Budowa nowych obiektów wymagała będzie przekształcenia terenu, aktualnie w większości 

niezabudowanego. Wykonanie prac wiązać się będzie z koniecznością prowadzenia szeroko 

zakrojonych robót ziemnych związanych z posadowieniem obiektów i uzbrojeniem terenu w 

sieci  technologiczne.  Głębokość  wykopów  wynikać  będzie  z  warunków  posadowienia 

budowli  i  urządzeń.  Prace  budowlane,  a  zwłaszcza  przemieszczenia  mas  ziemnych, 

stanowić  będą  dysonans  w  krajobrazie.  Negatywne  oddziaływanie  na  krajobraz  będzie 

jednak ograniczone wyłącznie do okresu budowy. Po zakończeniu prac teren oczyszczalni 

zostanie zagospodarowany zgodnie z koncepcją architektoniczną. 

Typ  krajobrazu  ulegnie  zmianie.  Teren  o  charakterze  rolniczym  i  leśnym  zostanie 

przekształcony  i  nabierze  cech  krajobrazu  przemysłowego.  Zmiany  dotyczące 

ukształtowania  terenu  nastąpią  zasadniczo  w  granicach  przewidzianych  pod  planowana 

inwestycję  (Załącznik  6)  Powierzchnie  niwelowanego  terenu  w  skali  1:2000  nr  arch. 

1 297 621_ver00).

Opis  środowiska  przyrodniczego  oraz  wpływ  budowy  nowego  bloku  na  florę  i  faunę 

przedstawiony został  w oddzielnym opracowaniu stanowiącym załącznik  8 do niniejszego 

opracowania. 

9.6 Wpływ na dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy 
W  granicach  ogrodzenia  projektowanej  Elektrowni  Ostrołęka  C  nie  znajdują  się  żadne 

stanowiska archeologiczne, obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz obiekty wpisane do 

ewidencji  obiektów  zabytkowych,  teren  jest  niezabudowany,  nieuzbrojony  o  charakterze 

rolniczo-leśnym wobec tego wpływ projektowanej inwestycji na dobra materialne, krajobraz 

kulturowy i zabytki będzie pomijalny.

9.7 Wpływ na zdrowie ludzi
Prace budowlane,  jakie  są i  będą prowadzone  na terenie  przewidzianym pod zabudowę 

Bloku nie będą miały negatywnego wpływu na okolicznych mieszkańców.

Ludzie zatrudnieni  na samej budowie  będą stosowali  zasady BHP i  wykonywali  wszelkie 

prace budowlane zgodnie z przepisami budowlanymi.

Zanieczyszczenia powietrza (dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, pył) emitowane z nowego Bloku 

mogą wpływać na organizm ludzki w sposób długofalowy. Człowiek narażony jest na działanie 

mieszaniny tych związków, mogących wywoływać odległe skutki w postaci chorób o charakterze 

cywilizacyjnym.
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Ocena wpływu określonych zanieczyszczeń, a tym bardziej pojedynczych związków chemicznych 

na rozwój  różnego typu  chorób (np.  choroby infekcyjne  dróg oddechowych,  choroby układu 

krążenia,  choroby  alergiczne)  jest  jednak  bardzo  trudna  do  ustalenia,  ponieważ  wyniki 

prowadzonych badań są niejednoznaczne.

Prognozuje się, że nowy obiekt, z racji ograniczonej emisji takich zanieczyszczeń jak dwutlenek 

siarki, dwutlenek azotu, czy pył zawieszony nie przyczyni się do pogorszenia stanu zdrowotności 

mieszkańców zamieszkujących obszar potencjalnego oddziaływania ZEO.

9.8 Wpływ na wzajemne oddziaływanie między elementami 
środowiska

Na podstawie analizy wpływów przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska nie 

przewiduje  się  istotnego  wpływu  przedmiotowych  inwestycji  na  wzajemne  oddziaływanie 

między nimi. W związku z realizacją i późniejszą eksploatacją rozpatrywanych przedsięwzięć 

nie będą występowały zintegrowane problemy środowiskowe.

9.9 Możliwe oddziaływania transgraniczne
Nowy kocioł o mocy 1000 MWe będzie spełniał dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w 

powietrzu w swoim sąsiedztwie, gdzie występują największe oddziaływania. Uwzględniając 

położenie w północno-wschodniej części Polski, w znacznej odległości od granicy państwa 

(minimum 130 km), należy się spodziewać, że stężenia zanieczyszczeń na granicy krajów 

sąsiadujących z Polska, z dużym zapasem spełnią dopuszczalne wartości w powietrzu.

W  celu  stwierdzenie  występowania  omawianych  oddziaływań  przeprowadzono 

wielkoskalowe obliczenia modelowe. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 

5  grudnia  2002r.  w  sprawie  wartości  odniesienia  dla  niektórych  substancji  w  powietrzu, 

obliczenia  wykonano  dla  wartości  jednogodzinnych  oraz  średniorocznych.  Poniżej 

przedstawiono  rozkłady  stężeń  NOx  w  formie  graficznej,  które  uwzględniając  podobne 

emisje są analogiczne do rozkładów stężeń SO2.
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Rysunek 5 - Rozkład średniookresowych stężeń NOx
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Rysunek 6 - Rozkład maksymalnych jednogodzinnych stężeń NOx

 



„ENERGOPROJEKT®-
WARSZAWA” S.A.

Symbol Umowy: 

1001108/C-1874

Nr arch.
1 236 362_00

Prac. Str.
POS 128

Rysunek 7 - Rozkład percentyla 99,8 stężeń NOx

Z zestawionych powyżej wyników obliczeń wynika, ze największe oddziaływanie występuje 

na kierunku granicy z Rosją (Obwód kaliningradzki). 

Stężenia występujące na granicy wszystkich sąsiadujących państw są wielokrotnie niższe 

od  10%  wartości  odniesienia  określonej  w  rozporządzeniu.  Sytuację  taką  należy 

interpretować  jako  równoznaczną  z  niewystępowaniem  istotnego  oddziaływania 
transgranicznego nowej Elektrowni C.
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9.10Możliwość wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 
Dyrektywa  Sevesco II  określa ogólne wytyczne  dotyczące przeciwdziałaniu  i  zarządzaniu 

zagrożeniami  jakie  stwarzają  poważne  awarie  z  udziałem  substancji  niebezpiecznych. 

Zgodnie z artykułem 1 Dyrektywy, mając na uwadze skuteczne i konsekwentne zapewnienie 

wysokiego poziomu ochrony we Wspólnocie, celem zapisów zawartych w Dyrektywie jest 

zapobieganie  poważnym  awariom,  w  których  istotną  rolę  odgrywają  substancje 

niebezpieczne, ograniczenie ich skutków dla ludności i środowiska naturalnego.

Dyrektywa jest wdrażana w Polsce poprzez odpowiednie zapisy w ustawie Prawo ochrony 

środowiska. Ustawa ta definiuje pojęcie „Poważnej awarii” jako zdarzenie, w szczególności 

emisja, pożar lub eksplozja, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub 

transportu, w którym występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do 

natychmiastowego  powstania  zagrożenia  życia  lub  zdrowia  ludzi  lub  środowiska  lub 

powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.

Obiekty,  instalacje  i  urządzenia  wchodzące  w  skład  elektrowni  nie  należą  do  tych  o 

zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii  przemysłowej  i  nie 

podlegają  obowiązkowi  posiadania  programu  zapobiegania  poważnym  awariom 

przemysłowym w rozumieniu art. 248 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku  Prawo ochrony 

środowiska. 

Zgodnie  z  definicją  poważna  awaria  przemysłowa  jest  sytuacją,  w  której 

prawdopodobieństwo bezpośredniego kontaktu człowieka z substancjami niebezpiecznymi 

jest  szczególnie  wysokie  przede wszystkim  ze względu  na  możliwość  uwolnienia  się  do 

środowiska substancji niebezpiecznych. 

Zagrożenia takie mogłyby wystąpić jedynie w sytuacjach określanych zazwyczaj jako awarie, 

których efektem mogłoby być zanieczyszczenie gruntu lub wód gruntowych spowodowane 

wyciekiem  substancji,  a  w  niektórych  przypadkach  także  zanieczyszczenie  powietrza 

spowodowane możliwością zaistnienia pożaru lub wybuchu oparów substancji zmieszanych 

z powietrzem albo bezpośredniego odparowania uwolnionych gazowych  frakcji  substancji 

niebezpiecznych ze względu na ich toksyczny charakter.

Zasięg  ewentualnych  skutków  spowodowanych  ww.  sytuacjami  awaryjnymi  mogącymi 

wystąpić w trakcie eksploatacji elektrowni ograniczony jest do jej bezpośredniego otoczenia. 

Sytuacje awaryjne mogą powodować utrudnienia krótkotrwałe, lokalne, łatwe do likwidacji i 

nie stwarzające zagrożenia dla środowiska.

W trakcie dotychczasowej eksploatacji w ZEO nie występowały sytuacje awaryjne, których 

skutki powodowałyby zagrożenie pracy obiektu oraz środowiska w jego otoczeniu.
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Rozpatrywane przedsięwzięcie w ocenianym zakresie nie stwarza zagrożenia wystąpienia 

sytuacji definiowanych jako „poważna awaria przemysłowa” zarówno w trakcie budowy jak i 

późniejszej eksploatacji. 

Ze względu na wymagania emisyjne stawiane nowym kotłom przez obowiązujące przepisy 

ochrony środowiska, by dotrzymać wielkości emisji tlenków azotu, przewiduje się zabudowę 

katalitycznej  metody oczyszczania  spalin  (SCR).  Do procesu katalitycznej  redukcji  emisji 

NOx wymagany jest amoniak.  W instalacjach SCR używa się,  w zależności  od wybranej 

technologii,  trzech  możliwych  czynników  zawierających  amoniak:  czysty  amoniak,  wodę 

amoniakalną, mocznik. 

Dla każdego z tych czynników instalacja rozładunku, magazynowania i doprowadzania do 

kotła  jest  projektowana  z  uwzględnieniem  i  zastosowaniem  wszystkich  możliwych 

zabezpieczeń w zakresie minimalizacji ujemnego wpływu na środowisko. 

Najlepszym i najbardziej  efektywnym reagentem w instalacjach SCR jest czysty amoniak. 

Jednak ze względu na niską temperaturę wrzenia ciekłego amoniaku i stosunkowo szybkie 

parowanie,  stanowi  on  ogromne  niebezpieczeństwo  dla  środowiska  ze  względu  na 

możliwość  skażenia  atmosfery  w  sytuacjach  ewentualnych  awarii  spowodowanych  jego 

uwolnieniem (rozszczelnienie instalacji,  wyciek,  pęknięcie zbiornika itp.).  Nawet  niewielkie 

zaburzenia w pracy instalacji  na skutek np. przegrzania zbiorników magazynowych mogą 

spowodować  otwarcie  zaworów bezpieczeństwa  i  uwolnienie  gazowego  amoniaku,  które 

spowoduje  wystąpienie  krótkotrwałych,  ale  znacznie  przekraczających  dopuszczalne 

wartości stężeń amoniaku w powietrzu. 

Z uwagi na powyższe, przy analizie korzyści  i  zagrożeń wynikających z przewidzianej do 

zastosowania  metody  oczyszczania  spalin,  w  przypadku  realizowanej  inwestycji 

przewidziano użycie jako reagenta wody amoniakalnej zamiast amoniaku. 

Technologia wykorzystująca wodę amoniakalną zamiast amoniaku oraz magazynowanie jej 

w  zbiornikach  bezciśnieniowych  w  znacznym  stopniu  zwiększa  bezpieczeństwo  całej 

instalacji.  Zaletą stosowania wody amoniakalnej jest to,  że ciśnienie gazowego amoniaku 

zawartego w 25% wodzie amoniakalnej jest w temperaturze otoczenia ponad 20 razy niższe 

i  przez  to  jego  wydzielenie  się  do  atmosfery  jest  wolniejsze.  Dużo  prostsza  jest  także 

likwidacja ewentualnych wycieków. W przypadku ewentualnej awarii przy zastosowaniu jako 

reagenta wody amoniakalnej spodziewany rejon zagrożenia będzie obejmował jedynie teren 

w  bezpośrednim  rejonie  źródła,  podczas  gdy  w  przypadku  znacznej  awarii  lub 

rozszczelnienia  się  zbiornika  magazynowego  amoniaku  spodziewany  rejon  zagrożenia 

obejmował będzie teren w znacznym promieniu od źródła, a zasięg oddziaływania obłoku 

pierwotnego  oraz  wtórnego  może  wynosić  odpowiednio  800  i  400  metrów  na  kierunku 
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wiejącego wiatru (dane na podstawie „Analizy rozprzestrzeniania się amoniaku w Elektrowni 

Pomorzany”  wykonanej  w  czerwcu  1997  r.  przez  Biuro  Projektów  PROZAP  Sp.  z  o.o. 

Przedsiębiorstwa Projektowania Modernizacji i Rozwoju Zakładów Azotowych Puławy S.A.). 

Stacja  rozładunku  i  magazynowania  wyposażona  będzie  w  system  kontroli  szczelności 

składający  się  z  czujników  stężenia  amoniaku,  systemu  alarmowego  świetlnego  i 

akustycznego. Stacja wyposażona będzie również w system odwodnień i instalację azotu do 

przepłukiwania instalacji rozładunkowej. 

W czasie normalnej eksploatacji instalacji rozładunku, magazynowania i doprowadzania do 

kotła wody amoniakalnej, przy prawidłowo zaprojektowanej i wykonanej instalacji nie wystąpi 

uwolnienie (emisja) amoniaku do środowiska. 

W przypadku zaistnienia sytuacji  awaryjnej  polegającej na niekontrolowanym uwolnieniu - 

wycieku  wody  amoniakalnej  spowodowanym  nieszczelnościami  połączeń  w instalacji  lub 

rozszczelnieniem samego zbiornika, wydzielenie gazowego amoniaku do atmosfery będzie 

niewielkie, bardzo wolne i łatwe do szybkiego usunięcia gdyż ciśnienie gazowego amoniaku 

w warstwie powietrza nad 25% wodą amoniakalną w temperaturze otoczenia jest 20 razy 

niższe  niż  w  przypadku  ciśnienia  gazowego  amoniaku  w  warstwie  powietrza  nad 

amoniakiem  ciekłym.  W  przypadku  poważnej  awarii  i  znacznego  uwolnienia  wody 

amoniakalnej  spodziewany  rejon  zagrożenia  będzie  obejmował  jedynie  teren  w 

bezpośrednim rejonie źródła. 

W razie nieszczelności jednego ze zbiorników wody amoniakalnej istnieje także możliwość 

przepompowania jej do drugiego zbiornika. 

9.11Możliwość wystąpienia bezpośredniej szkody dla środowiska
Zgodnie z ustawą o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie z dnia 13 kwietnia 

2007r.  (Dz.U.07.75.493)  bezpośrednim  zagrożeniem  szkodą  w  jest  wysokie 

prawdopodobieństwo  wystąpienia  szkody  w  środowisku  w  dającej  się  przewidzieć 

przyszłości. 

Natomiast szkoda w środowisku definiowana jest jako negatywna, mierzalna zmiana stanu 

lub funkcji elementów przyrodniczych, oceniona w stosunku do stanu początkowego, która 

została  spowodowana  bezpośrednio  lub  pośrednio  przez  działalność  prowadzoną  przez 

podmiot korzystający ze środowiska:

a) w  gatunkach  chronionych  lub  chronionych  siedliskach  przyrodniczych,  mającą 

znaczący negatywny wpływ na osiągnięcie lub utrzymanie właściwego stanu ochrony 

tych gatunków lub siedlisk przyrodniczych,
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b) w wodach, mającą znaczący negatywny wpływ na stan ekologiczny, chemiczny lub 

ilościowy wód,

c) w powierzchni ziemi, przez co rozumie się zanieczyszczenie gleby lub ziemi, w tym w 

szczególności zanieczyszczenie mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi;

Budowa  nowego  bloku  jest  inwestycją,  która  zgodnie  z  ustawą  należą  do  działalności 

stwarzającej ryzyko szkody w środowisku:

Art.3.1.Do działalności stwarzającej ryzyko szkody w środowisku zalicza się:

2) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z  

2006 r.  Nr  129,  poz.  902,  z późn.  zm.2))  -  eksploatację  instalacji  wymagającą  

uzyskania:

a) pozwolenia zintegrowanego,

b) pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;

Normalna eksploatacja nowego bloku nie będzie stwarzać zagrożenia ani dla ludzi, ani dla 

środowiska. Zagrożenia takie mogłyby wystąpić jedynie w sytuacjach określanych zazwyczaj 

jako „sytuacje awaryjne” związane zazwyczaj z uszkodzeniami typu mechanicznego, których 

efektem  mogłoby  być  zanieczyszczenie  gruntu  lub  wód  gruntowych  spowodowane 

wyciekiem lub rozsypaniem się substancji. 

Sytuacje takie mogą powodować utrudnienia krótkotrwałe, lokalne, łatwe do likwidacji i nie 

stwarzające  zagrożenia  dla  środowiska.  W ZE Ostrołęka S.A.  powołane  są odpowiednie 

służby mające za zadanie zabezpieczenie środowiska w przypadku sytuacji awaryjnej tak, 

aby  nie  doszło  do  skażenia  środowiska  i  w  efekcie  szkody  w  środowisku.  Ostrołęka  C 

włączona  zostanie  do  systemu  zabezpieczania  środowiskiem  w  ZEO  lub  wyznaczone 

zostaną nowe służby mające za zadanie zabezpieczenie środowiska w przypadku sytuacji 

awaryjnej. 

Zarówno budowa nowego bloku jak  i  jego eksploatacja  nie stwarzają  sytuacji  zaistnienia 

bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku ani szkody w środowisku. 

Zasięg uciążliwości  mogących wystąpić  w trakcie realizacji  inwestycji  będzie  ograniczony 

krótkotrwały i ograniczony bezpośredniego otoczenia. 

Uzasadnione jest  dokonanie  analizy istniejącego stanu środowiska przyrodniczego (stanu 

początkowego)  na  terenie  oraz  w  zasięgu  oddziaływania  projektowanej  inwestycji,  która 

będzie  stanowić  bazę  do  wyjściowej  oceny  stanu  środowiska  przyrodniczego  przed 

realizacją inwestycji do późniejszych ocen porównawczych tego stanu w kontekście zapisów 

ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie z dnia 13 kwietnia 2007r. (Dz. 

U. nr 75/2007, poz. 493).
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9.12Uwagi na temat likwidacji inwestycji
Nie oceniano wpływu rozpatrywanej inwestycji na środowisko w okresie likwidacji, gdyż jest 

to  odległa  perspektywa  (całość  oceny  byłaby  wykonywana  w  oparciu  o  przypuszczalne 

założenia dotyczące rozbiórek wykonanych technikami i metodami będącymi do dyspozycji 

za ponad 20 lat  i  byłyby to założenia czysto teoretyczne).  Obecnie można stwierdzić,  że 

likwidacja  inwestycji  nie  będzie  niosła  ze  sobą  dużych  zagrożeń  i  nie  będzie  wpływała 

znacząco na stan środowiska. 

Podstawą  określenia  bezpiecznego  dla  środowiska  zakończenia  działania  instalacji  jest 

stan  formalnoprawny  aktualnie  obowiązujący,  wynikający  z  przepisów  Ustawy  Prawo 

budowlane. Ustawa mówi, że likwidacja obiektu, z pewnymi wyjątkami wymaga pozwolenia 

na  rozbiórkę.  Sposób  postępowania  w  zakresie  uzgodnień  jest  analogiczny,  jak  dla 

pozwolenia na budowę i wymaga zawiadomienia lokalnych wydziałów Inspekcji  Ochrony 

Środowiska,  Inspekcji  Sanitarnej,  Państwowej  Inspekcji  Pracy  i  Państwowej  Straży 

Pożarnej.  W  terminie  14  dni  od  zawiadomienia  instytucje  te  mogą  zgłosić  uwagi  i 

zastrzeżenia.

W odniesieniu do Nowego bloku wymagany będzie zarówno projekt demontażu urządzeń 

technicznych  naziemnych,  likwidacji  sieci  podziemnych  oraz  rozbiórki  obiektów 

kubaturowych.  Uzyskanie  pozwolenia  na  rozbiórkę  jest  uwarunkowane  przedłożeniem 

uzgodnionego projektu rozbiórki  wraz  z  oceną oddziaływania  obiektu na środowisko na 

etapie  likwidacji.  Ponadto  zalecane  jest  wcześniejsze  wykonanie  badań stanu skażenia 

użytkowanego terenu.

Na etapie robót rozbiórkowych konieczne jest zachowanie wymogów bezpieczeństwa ludzi 

i  mienia  oraz  przestrzeganie  wymogów  ochrony  środowiska,  szczególnie  z  zakresu 

gospodarki  odpadami.  W  trakcie  demontażu  urządzeń  technicznych  i  obiektów 

budowlanych  będą  powstawały  znaczne ilości  odpadów -  głównie  gruzu ceramicznego, 

złomu,  fragmentów  izolacji,  odpadów  tworzyw  sztucznych  i  drewna,  które  należy 

wykorzystać gospodarczo, utylizować lub składować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Proces demontażu infrastruktury technicznej wymaga szczególnej ostrożności ze względu 

na możliwość skażenia gruntów, przy likwidacji następujących urządzeń:

− układ gospodarki olejowej (zbiorniki magazynowe, rurociągi dostawcze),

− urządzenia wyprowadzenia mocy (transformatory olejowe),

− urządzenia gospodarki odpadami niebezpiecznymi przepracowanych i innych 

odpadów niebezpiecznych),

− miejsca gromadzenia olejów,

− obiekty gospodarki  wodno - ściekowej  (urządzenia do neutralizacji,  zbiorniki 
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środków  chemicznych,  separatory  oleju,  osadnik  końcowy,  kanalizacja 

przemysłowa),

− system  transportu  kolejowego  (torowiska  -  spodziewane  zanieczyszczenia 

olejowe).

Przed demontażem wszelkie urządzenia oraz sieci dostawcze powinny być opróżnione, a 

wszelkie osady i odpadowe substancje chemiczne usunięte z terenu zakładu oraz poddane 

utylizacji bezpiecznej dla środowiska (neutralizacja chemiczna, degradacja termiczna). 

Przebieg  procesu  likwidacji  powinien  być  monitorowany  i  dokumentowany,  jako  że 

odpowiedzialność  za  skutki  obszarowego  zanieczyszczenia  środowiska,  które  mogą się 

ujawnić po likwidacji obiektu ponosi operator instalacji.

Prowadzący instalację ponosi także odpowiedzialność za stan terenu po likwidacji obiektu, 

co jest równoznaczne z obowiązkiem rekultywacji przez wykonanie niwelacji, ewentualnej 

wymiany  wierzchniej  warstwy  gruntu,  zabezpieczenia  przed  erozją  przez  obsianie  i 

wysadzenie odpowiednią roślinnością.

Sposób  postępowania  na  etapie  likwidacji  zakładu  i  wynikający  z  przepisów  prawa 

krajowego  jest  zgodny  z  wytycznymi  projektu  BREF  dla  dużych  źródeł  spalania.  

Przepisy te zalecają:

− minimalizację  ilości  ziemi  wydobywanej  z  wykopów,  ograniczanie  jej 

przemieszczania oraz zabezpieczanie przed zanieczyszczeniem;

− zabezpieczaniem  gruntów  przed  skażeniem  na  skutek  wycieku, 

niewłaściwego  składowania  materiałów  niebezpiecznych  i  depozycji  z 

powietrza

− dokonanie  oceny  stanu  zanieczyszczenia  środowiska  w  celu 

opracowania harmonogramu działań rewitalizacyjnych.

10. UZASADNIENIE WYBORU WARIANTU NAJKORZYSTNIEJSZEGO DLA 
ŚRODOWISKA I WNIOSKOWANEGO PRZEZ INWESTORA

Zdaniem  autorów  niniejszego  raportu  OOŚ  wariant  wnioskowany  przez  Inwestora  i 

polegający na budowie Elektrowni Ostrołęka C o mocy około 1000 MW jest jednocześnie 

wariantem  najkorzystniejszym  dla  środowiska  spośród  rozpatrywanych.  Podstawowe 

uzasadnienie tego stwierdzenia wynika z faktu, że budowa nowego bloku w innych wstępnie 

rozpatrywanych  lokalizacjach  w  bliskim  sąsiedztwie  istniejącego  terenu  ZEO  S.A. 

powodowałaby  konflikt  z  istniejącym  zagospodarowaniem  terenu.  Ponadto,  z  uwagi  na 

bliskie  sąsiedztwo  zabudowy  mieszkaniowej,  budowa  elektrowni  w  tym  rejonie  byłaby 
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uciążliwa dla mieszkańców najbliżej położonych osiedli, w szczególności w zakresie hałasu 

przy wspólnym oddziaływaniu istniejących obiektów ZEO i nowego bloku. 

Inne rozpatrywane technologie węglowe byłyby bardziej uciążliwe dla środowiska, lub nie są 

wystarczająco dobrze rozpoznane.

Rezygnacja  z  budowy  elektrowni  oznaczałaby  konieczność  odtworzenia  Elektrowni  B  w 

długoterminowej  perspektywie,  co  przy  znacznie  niższych  sprawnościach  wytwarzania 

energii  byłoby nieefektywne ekologicznie i  energetycznie w porównaniu do proponowanej 

nowej technologii.

11. PROPONOWANE DZIAŁANIA MINIMALIZUJĄCE UJEMNY WPŁYW NA 
ŚRODOWISKO

 Ochrona powietrza:  

 Zastosowanie mokrej wapiennej instalacji odsiarczania spalin,

 Zastosowanie  pierwotnych  i  wtórnych  metod  ograniczenia  emisji  tlenków azotu  z 

wykorzystaniem wody amoniakalnej jako reagenta,

 Odpylanie spalin z bloku w elektrofiltrze lub w filtrze tkaninowym

 Odprowadzanie spalin z nowego bloku poprzez chłodnie kominową o wysokości co 

najmniej 180 m.

 Ochrona przed hałasem:   

 dobór  urządzeń  pod  kątem  zapewnienia  możliwie  najniższych  parametrów  emisji 

hałasu  z  punktu  widzenia  oddziaływania  akustycznego  na  tereny  podlegające 

ochronie tj. tereny zabudowy mieszkaniowej zlokalizowane w rejonie elektrowni

 zastosowanie  rozwiązań  technicznych  ograniczających  emisję  hałasu  z  chłodni 

kominowej, w sposób zapewniający  dotrzymanie na granicy najbliżej zlokalizowanej 

zabudowy  mieszkaniowej  wartości  poniżej  45  dB(A),  tj.  wartości  dopuszczalnej  w 

odniesieniu do pory nocy

 Gospodarka wodno-ściekowa  

– zamykanie obiegów wody technologicznej w celu zmniejszenia zużycia

– powtórne wykorzystanie oczyszczonych ścieków w celu zmniejszenia ich emisji  do 

wód
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 Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi:  

Okres budowy

- Prowadzenie selekcji  odpadów powstających w okresie prac budowlanych ze 

szczególnym uwzględnieniem odpadów klasyfikowanych jako niebezpieczne,

- Maksymalne gospodarcze wykorzystanie odpadów z okresu budowy,

- Bezpieczne  dla  środowiska  gromadzenie  odpadów  na  terenie  budowy

(ze  szczególnym  uwzględnieniem  odpadów  klasyfikowanych  jako 

niebezpieczne),

- Rekultywacja i uporządkowanie terenu po zakończeniu prac budowlanych.

Okres eksploatacji

- Bezpieczne dla środowiska selektywne  magazynowanie  odpadów na terenie 

Elektrowni  (ze  szczególnym  uwzględnieniem  odpadów klasyfikowanych  jako 

niebezpieczne),

- Maksymalne  wykorzystanie  odpadów technologicznych:  odpadów popiołów i 

żużli paleniskowych, gipsu

- Przekazywanie  powstających  odpadów  do  wykorzystania/odzysku  lub 

unieszkodliwienia  wyłącznie  firmom  posiadającym  decyzje  w  wymaganym 

zakresie

 Ochrona przyrody  

- W  przypadku  stwierdzenia  gniazdowania  chronionych  gatunków  ptaków  na 

terenie budowy, należy określić ramy czasowe wykonywanych prac

- Po ustaleniu charakteru migracji ptaków przelotnych nad obszarem inwestycji, 

należy ustalić najbardziej newralgiczny okres i uwzględnić go w realizacji prac, 

polegających na budowie wysokich elementów infrastruktury przemysłowej

- zabezpieczyć  siedlisko  zagrożonego  widłaka  torfowego,  w  trakcie  prac 

budowlanych,  tak  aby  przyszły  plac  budowy  ominął  je  w  odległości  kilku  - 

kilkunastu metrów. Jeśli zabieg ten nie będzie możliwy dopiero wówczas należy 

podjąć  decyzję  o  przeniesieniu  stanowiska  w  inne  miejsce  –  jak  najbliżej 

pierwotnego miejsca występowania tej rośliny.  Ewentualne prace związane z 

przeniesieniem stanowiska musi zaprojektować zawodowy botanik.
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12. PROPOZYCJA MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA NA ETAPIE BUDOWY I 
EKSPLOATACJI

W zakresie emisji do powietrza

Na etapie eksploatacji, analogicznie jak dla kotłów istniejących ZEO S.A. wymagany będzie 

ciągły monitoring emisji zanieczyszczeń do powietrza, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

W zakresie emisji hałasu

Metodyki  referencyjne  oraz  częstotliwość  prowadzenia  pomiarów  hałasu  w  środowisku 

pochodzącego  od  instalacji  lub  urządzeń  określa  rozporządzenie  Ministra  Środowiska  w 

sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji z dnia 23 grudnia 2004 

roku (Dz. U. Nr 283, poz.2842). 

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, dla zakładu na terenie którego eksploatowane są instalacje 

lub urządzenia emitujące hałas, które jak w przypadku Elektrowni Ostrołęka C, będzie miało 

wydane pozwolenie  zintegrowane,  istnieje  obowiązek prowadzenia  okresowych  pomiarów 

hałasu  w  środowisku.  W  przypadku  rozpatrywanej  instalacji  prowadzący  będzie  miał 

obowiązek wykonywania pomiarów nie rzadziej niż raz na dwa lata.

Okres  budowy  i  późniejsza  eksploatacja  instalacji  nie  będzie  wymagała  prowadzenia 

dodatkowych pomiarów monitoringowych w tym zakresie.

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej

Na etapie eksploatacji proponuje się następujący monitoring:

– prowadzenie ciągłego monitoringu ilości pobranych wód powierzchniowych/podziemnych 

na potrzeby socjalno-bytowe

– prowadzenie ciągłego monitoringu ilości pobranych wód powierzchniowych na potrzeby 

uzupełniania strat w obiegu chłodzącym, na potrzeby SUW, na potrzeby IOS

– prowadzenie  ciągłego  monitoringu  ilości  odprowadzanych  do  rzeki  Narew 

oczyszczonych ścieków z IOS i odsolin z chłodni 

– prowadzenie  okresowego  monitoringu  jakości  odprowadzanych  do  rzeki  Narew 

oczyszczonych  ścieków  z  IOS  i  odsolin  z  chłodni,  zgodnie  z  wymaganiami 

obowiązującego w tym zakresie prawa

– prowadzenie okresowego monitoringu jakości  odprowadzanych do kanalizacji  ścieków 

socjalno-bytowych,  lub  zgodnie  z  umową  zawartą  pomiędzy  właścicielem  kanalizacji 

miejskiej do której będą odprowadzane ścieki socjalno-bytowe a ZEO S.A.
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W zakresie gospodarki odpadowej

Wytwórcą odpadów z okresu realizacji inwestycji  będą firmy świadczące usługi w zakresie 

wykonania robót budowlano-montażowych. Będą one zobowiązane do  kontrolowania ilości 

wytwarzanych odpadów, poprzez prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów,

Monitoring  gospodarki  odpadami  w  fazie  eksploatacji  projektowanego  obiektu  będzie 

obejmował  prowadzenie  ewidencji  rodzajów wytwarzanych  odpadów,  ilości  wytwarzanych 

odpadów  poszczególnych  rodzajów  oraz  sposobów  postępowania  z  odpadami  z 

wykorzystaniem następujących dokumentów:

1) karty ewidencji odpadu

2) karty przekazania odpadu

Ponadto  sporządzane  będą  sprawozdania,  obejmujące  wykonanie  rocznych  zbiorczych 

zestawień danych o:

− rodzajach i ilości wytworzonych odpadów,

− rodzajach i ilości odpadów poddanych odzyskowi,

− rodzajach i ilości unieszkodliwionych odpadów,

− instalacjach i urządzeniach służących do odzysku odpadów.

W zakresie ochrony powierzchni ziemi

Przed  rozpoczęciem  prac  budowlanych  proponuje  się  przeprowadzenie  analizy  jakości 

gruntu w rejonie realizowanej inwestycji w celu określenia stanu początkowego.

W zakresie ochrony przyrody 

Monitoring  stanu  technicznego  maszyn  i  urządzeń  w  okresie  budowy,  zwłaszcza  w 

odniesieniu do prac wykonywanych w obrębie doliny Narwi.

Należy w przyszłości monitorować cenne siedliska przyrodnicze w pobliżu projektowanego 

bloku elektrowni, oraz te pozostające w zasięgu oddziaływania jej emisji.

13. USTALENIE POTRZEBY USTANOWIENIA OBSZARU OGRANICZONEGO 
UŻYTKOWANIA ZE WZGLĘDU NA ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO

W  ustawie  Prawo  ochrony  środowiska  w  art.  135  mowa  jest  o  potrzebie  i  warunkach 

ustalenia  obszaru  ograniczonego  użytkowania  dla  inwestycji  mogących  znacząco 

oddziaływać na środowisko:

„Art. 135. 1. Jeżeli z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, z  

analizy porealizacyjnej albo z przeglądu ekologicznego wynika, że mimo zastosowania 
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dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być 

dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu,  

to dla oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów komunalnych, kompostowni, trasy 

komunikacyjnej,  lotniska,  linii  i  stacji  elektroenergetycznej  oraz  instalacji  

radiokomunikacyjnej,  radionawigacyjnej  i  radiolokacyjnej  tworzy  się  obszar  

ograniczonego użytkowania”. 

Na podstawie analizy w niniejszym raporcie wpływu planowanej inwestycji na środowisko nie 

stwierdzono niedotrzymania  standardów jakości  środowiska poza terenem przewidzianym 

pod inwestycje, zatem nie ma potrzeby ustanawiania obszaru ograniczonego użytkowania ze 

względu na analizowane przedsięwzięcia 

14. ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z 
PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM ORAZ ZAGROŻENIA I KORZYŚCI 
DLA INNYCH UŻYTKOWNIKÓW ŚRODOWISKA

Obowiązek ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich wynika m.in. z ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane. Według art. 5 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy obiekt budowlany wraz 

ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany 

okres  użytkowania,  projektować  i  budować  w  sposób  określony  w  przepisach,  w  tym 

techniczno-budowlanych,  oraz  zgodnie  z  zasadami  wiedzy  technicznej,  zapewniając 

poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów 

osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej.

15. ANALIZA PRZEDSIĘWZIĘCIA Z PUNKTU WIDZENIA SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 143 USTAWY POŚ ORAZ Z 
PUNKTU WIDZENIA NAJLEPSZEJ DOSTĘPNEJ TECHNIKI BAT 

Komisja Europejska w celu wymiany informacji o najlepszych dostępnych technikach BAT 

zainicjowała  opracowanie  dokumentów  referencyjnych  tzw.  BREFów  dla  poszczególnych 

rodzajów działalności wymienionych w aneksie I dyrektywy 96/61/WE. Celem publikowanych 

BREFów jest wymiana informacji  o najlepszych dostępnych technikach dla udostępnienia 

właściwym  władzom  ochrony  środowiska  informacji  referencyjnych  (porównawczych)  do 

uwzględnienia  przy  wydawaniu  pozwoleń  zintegrowanych  dla  ochrony  środowiska  jako 

całości  i  ograniczenia  transgranicznego  zanieczyszczenia  powietrza.  Poziomy  emisji 

proponowane w BREFach, nie mają charakteru standardów emisji, ale przeglądu zalecanych 

technik i średnich emisji zalecanych do osiągnięcia.
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Analizę  przeprowadzono  w  oparciu  o  dokumenty  referencyjne  Komisji  Europejskiej 

opracowane przez Europejskie Biuro ds. Zintegrowanego Zapobiegania Zanieczyszczeniom 

(European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau) w Sewilli tzw. BAT Reference 

Document – BREF. 

Należy do nich: 

– Dokument referencyjny (BREF) dla dużych źródeł spalania paliw (lipiec 2006)

Sprawność bloku

BREF  dla  dużych  źródeł  spalania  paliw  dla  nowych  elektrowni  rekomenduje  uzyskanie 

sprawności  cieplnej  netto  przy  spalaniu  węgla  kamiennego  i  przy  chłodzeniu  wodą  na 

poziomie 43 – 47 % dla kotłów pyłowych oraz większych od 41 % dla kotłów fluidalnych, 

przewidując zastosowanie nadkrytycznych parametrów pary i podwójnego przegrzewu oraz 

odpowiednich materiałów dla uzyskania tych parametrów pracy. 

BREF  formułuje  następujące  zastrzeżenie  dotyczące  sprawności  wytwarzania:  „Należy  

pamiętać,  że poziomy BAT nie są osiągalne we wszystkich warunkach eksploatacyjnych.  

Sprawność energetyczna jest najlepsza dla parametrów projektowych instalacji. Rzeczywista  

sprawność energetyczna w okresie eksploatacji  instalacji może być niższa ze względu na 

zmiany  obciążenia  w czasie  pracy,  jakości  paliwa  itp.  Sprawność  energetyczna  również 

zależy  od  systemu  chłodzenia  elektrowni,  geograficznej  lokalizacji  i  zużycia  energii  w  

systemie oczyszczania spalin.

Techniki ograniczania emisji SO2

Techniki  zapobiegania  i  kontroli  emisji  SO2 w  instalacjach  spalania  węgla  kamiennego 

uważane za BAT w tym zakresie wymieniono w rozdziale 4.5 BREFu pt. Najlepsze dostępne 

techniki  (BAT)  przy  spalaniu  węgla  kamiennego  i  brunatnego  dla  instalacji  nowych 

i istniejących przedstawiono w tablicy 4.68 BREFU – patrz tabela 24.

Generalnie  dla  elektrowni  opalanych  węglem  kamiennym  odsiarczanie  spalin  i  używanie 

niskosiarkowych  paliw  jest  traktowane  jako  BAT.  Stosowanie  niskosiarkowych  paliw  jest 

traktowane jako działanie uzupełniające (szczególnie dla źródeł o mocy powyżej 100 MWt), 

ale samo jako takie zazwyczaj nie jest wystarczające dla wymaganej redukcji emisji SO2.

Dla  kotłów pyłowych  uzupełniająco  do stosowania  niskosiarkowego  paliwa,  jako  BAT  są 

rozważane trzy podstawowe metody odsiarczania spalin: 
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– metody mokre (wet scrubers), 

– metody półsuche rozpyłowe (spray dry scrubers: SDS)

– i  dla  małych instalacji  o  mocy około 250 MWt także metoda wtrysku sorbentu (dry 

(duct) sorbent injection: DSI) [tj. sucha metoda odsiarczania z filtrem tkaninowym]. 

Te trzy metody mają około 90 % udział w rynku technik odsiarczania spalin. Odpowiadające 

im  sprawności  odsiarczania  spalin  wynoszą  odpowiednio  85-98  %  dla  metody  mokrej, 

80 - 92 % dla metody półsuchej i 70-90 % dla metody wtrysku sorbentu.

Eksploatacja instalacji z ww. sprawnościami odsiarczania nie jest niezbędna w przypadku, 

gdyby bez tego możliwe było osiąganie stężeń w spalinach towarzyszących BAT (tabela 24).

Poziomy emisji do powietrza odpowiadające zastosowaniu najlepszych dostępnych technik 

dotyczą średniej  dziennej w warunkach normalnych przy zawartości  O2 wynoszącej 6 %  

w warunkach  typowego  obciążenia.  W czasie  obciążeń  szczytowych,  okresów rozruchu  

i  wyłączenia,  a  także  przy  problemach  związanych  z  systemem  oczyszczania  gazów 

spalinowych  należy  uwzględnić  krótkoterminowe  wartości  szczytowe,  które  mogą  być 

wyższe.

Tabela 24 BAT w zapobieganiu i kontroli emisji SO2 w instalacjach spalania węgla (wg BREFu) 

Moc (MWt) Instalacje spalania

Średnie poziomy 
emisji SO2 przy BAT (mg/

m3
u) Propozycje alternatywnych BAT dla 

osiągnięcia tych poziomów emisji Monitoring
Nowe 

instalacje
Istniejące 
instalacje

>300

kotły pyłowe 20-150 20-200

• Niskosiarkowy węgiel, odsiarczanie 
spalin (mokre, SDS, DSI)

• scrubber na wodzie morskiej;
• technologie kombinowane redukujące 

NOx i SO2 ciągły

CFBC PFBC 100-200 100-200
• Niskosiarkowy węgiel,
• Dawkowanie kamienia wapiennego 

do palenisk



„ENERGOPROJEKT®-
WARSZAWA” S.A.

Symbol Umowy: 

1001108/C-1874

Nr arch.
1 236 362_00

Prac. Str.
POS 142

Techniki ograniczania emisji NOx

Przy redukcji emisji NOx jako BAT traktuje się metody pierwotne i/lub wtórne odazotowanie 

w instalacji niekatalitycznej SNCR, lub w instalacji katalitycznej SCR (tabela 25)

Tabela 25 BAT w zapobieganiu i kontroli emisji NOx w instalacjach spalania węgla (wg BREFu)

Moc (MWt)Instalacje spalania

Średnie poziomy 
emisji NOx przy BAT ((mg/

m3
u) BAT dla osiągnięcia tych 

poziomów emisji Monitoring
Nowe 

instalacje
Istniejące 
instalacje

>300

kotły pyłowe 100-150 20-200 Kombinacja metod pierwotnych, 
dodatkowo SNCR lub SCR

ciągły

CFBC PFBC] 100-200 100-200 Kombinacja metod pierwotnych

Techniki ograniczania emisji pyłu

BREF dla kotłów istniejących i nowych rekomenduje uzyskanie średnich ruchowych emisji 

pyłu na poziomie 5-25 mg/m3
u  przewidując zastosowanie dla kotłów pyłowych elektrofiltrów 

lub filtrów tkaninowych oraz opcjonalnie zależnie od mocy dodatkowego odpylania w mokrej 

instalacji odsiarczania spalin (tabela 26).

Tabela 26 BAT w zapobieganiu i kontroli emisji pyłu w instalacjach spalania (wg BREFu) 

Moc (MWt)

Średnie poziomy 
emisji pyłu przy BAT (mg/m3

u) BAT dla osiągnięcia tych 
poziomów emisji Monitoring Uwagi

Nowe instalacje Istniejące 
instalacje

>300 5-10 5-20

Elektrofiltry lub filtry 
tkaninowe w 
kombinacji z 

odsiarczaniem spalin 
(mokre).

Dla kotłów fluidalnych 
elektrofiltry lub filtry 

tkaninowe

ciągły

Sprawność odpylania 
elektrofiltrów 99,5 % lub 

wyższa, Sprawność 
odpylania filtrów 

tkaninowych 99,95 %,
Mokre odsiarczanie 
także redukuje pył

Oprócz  ograniczenia  emisji  SO2,  NOx  i  pyłu,  które  są  traktowane  jako  podstawowe 

zanieczyszczenia,  BREF  uwzględnia  ograniczenie  emisji  do  powietrza  innych 

zanieczyszczeń,  np.  metali  ciężkich  (w  tym  rtęci)  a  także  ograniczenia  emisji 

nieprzereagowanego amoniaku w spalinach poniżej 5 mg/Nm3, dla uniknięcia problemów z 

utylizacją popiołu lotnego i przeciwdziałania uciążliwościom zapachowym amoniaku. 
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Jako  podstawowa  technika  ograniczenia  emisji  metali  ciężkich  i  rtęci  jest  traktowane 

wielostopniowe  oczyszczanie  spalin  w  instalacji  katalitycznego  odazotowania  spalin, 

instalacji odpylania i mokrego odsiarczania.

Układ odpylania i odsiarczania spalin może ograniczyć emisję rtęci z elektrowni o 70 - 75 % 

(w przybliżeniu po połowie w każdym z obu ww. stopni oczyszczania spalin). Zastosowanie 

instalacji  SCR  przed  elektrofiltrem  prowadzi  do  utlenienia  rtęci  elementarnej  do  rtęci  w 

postaci  jonowej,  która  jest  łatwiej  wymywalna  w  IOS  powodując  wzrost  skuteczności 

usuwania rtęci  nawet  do ok.  90 % jej  zawartości  w węglu.  BREF nie zaleca stosowania 

kolejnych stopni bardziej efektywnego usuwania rtęci ze spalin, tym niemniej znane są takie 

rozwiązania  polegające  np.  na  wtrysku  węgla  aktywnego  do  spalin  i  wychwytywanie  go 

razem z rtęcią w filtrze tkaninowym. 

Zastosowanie  takiego  rozwiązania  w  przypadku  projektowanych  bloków  w  Elektrowni 

Ostrołęka C przy wyposażeniu ich w SCR, elektrofiltry i mokre instalacje odsiarczania spalin 

w świetle obecnej wiedzy uważa się za nieuzasadnione. 

W niektórych z  współcześnie  projektowanych  elektrowni,  zwłaszcza w USA zamiast  filtra 

elektrostatycznego  planuje  się  budowę  filtra  tkaninowego,  którego  zadaniem  jest 

wychwytywanie cząstek pyłu PM 2,5 o wymiarach mniejszych od 2,5 µm, metali ciężkich i 

radionuklidów.  Dyrektywa  „CAFE”  Parlamentu  i  Rady  w  sprawie  jakości  powietrza  i 

czystszego  powietrza  dla  Europy wprowadza  w Art.  15,  16  i  Aneksie  XIV wymagania  w 

zakresie redukcji stężeń pyłu PM2,5 w powietrzu atmosferycznym. Frakcja ta uważana jest 

za najbardziej  szkodliwą ze względu na ochronę zdrowia m.in.  z uwagi  na podwyższoną 

zawartość metali ciężkich. 

Obowiązki  te nie przekładają  się  wprost  na ustanowienie  ostrzejszych standardów emisji 

pyłu, czy też emisji dopuszczalnych pyłu, które by rewolucjonizowały wymagania w zakresie 

techniki odpylania spalin dla nowych bloków. Tym niemniej planując zabudowę odpylaczy dla 

nowych bloków warto maksymalizować sprawność odpylania elektrofiltru, (lub ewentualnie 

zastosować  filtr  tkaninowy)  jako  pierwszy  stopień  odpylania  (gdzie  drugim  stopniem 

odpylania  jest  płuczka  absorbera)  by  uzyskać  poziom  emisji  pyłu  ok.  30  mg/Nm3 za 

pierwszym stopniem i 10 mg/Nm3 w spalinach odprowadzanych przez chłodnię kominową do 

powietrza, a przy tym zmniejszyć emisje pyłu PM2,5. 

Pomimo, że planowany termin uruchomienia bloków daje szansę na kwalifikowanie 
ich  jako  źródeł  istniejących  w  rozumieniu  projektu  nowej  dyrektywy  o  emisjach 
przemysłowych uważa się za uzasadnione osiągnięcie emisji jak dla źródeł nowych, 
spełniających poziomy emisji BAT ostrzejsze niż standardy emisji (np. SO2 i NOx na 
poziomie 100 mg/Nm3 zamiast 150-200 mg/Nm3 oraz pyłu 10 mg/Nm3).
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BAT w zakresie emisji innych zanieczyszczeń do powietrza
Oprócz  ograniczenia  emisji  SO2,  NOx  i  pyłu,  które  są  traktowane  jako  podstawowe 

zanieczyszczenia,  BREF  uwzględnia  ograniczenie  emisji  do  powietrza  innych 

zanieczyszczeń,  np.  metali  ciężkich  (w  tym  rtęci)  a  także  ograniczenia  emisji  amoniaku 

wprowadzanego jako reagent w procesie odazotowania spalin. Jako podstawowa technika 

ograniczenia emisji metali ciężkich i rtęci jest traktowane wielostopniowe oczyszczanie spalin 

w instalacji odpylania, mokrego odsiarczania, a następnie odazotowania spalin.

BAT w zakresie systemów chłodzenia

W przypadku wszystkich instalacji  najlepsza dostępna technika BAT to technika,  metoda, 

procedura oraz wynik zintegrowanego podejścia mającego na celu redukcję  negatywnego 

wpływu  przemysłowych  systemów chłodzenia  na  środowisko,  przy utrzymaniu  równowagi 

między bezpośrednim i pośrednim oddziaływaniem na środowisko. Metody redukcji powinny 

być  brane  pod  uwagę,  jeśli  pozwalają  na  utrzymanie  minimum  efektywności  systemu 

chłodzenia  lub  wiążą  się  z  taką  utratą  efektywności,  która  będzie  nieistotna,  jeśli 

uwzględnimy pozytywny wpływ na środowisko.

• Wymogi lokalizacji i procesu  

Wybór  pomiędzy  mokrym,  suchym  oraz  mokrym/suchym  chłodzeniem w celu  sprostania 

wymogom  lokalizacji  i  procesu  ukierunkowany  jest  na  osiągnięcie  najwyższej  ogólnej 

sprawności energetycznej. W przypadku dużych ilości ciepła o niskim poziomie (10-25ºC), za 

BAT  uważane  jest  chłodzenie  za  pomocą  systemów  z  jednorazowym  przepływem.  W 

przypadku  budowania  nowych  instalacji  może  to  usprawiedliwiać  wybór  nadbrzeżnej 

lokalizacji  z  wystarczającymi  ilościami  dostępnej  wody  chłodzącej  i  z  wodami 

powierzchniowymi mającymi wystarczający potencjał przyjęcia dużych ilości odprowadzanej 

wody chłodzącej.

• Ograniczenie zużycia wody i redukcja emisji ciepła do wody  

Ograniczenie  zużycia  wody  oraz  redukcja  emisji  ciepła  do  wody  są  blisko  powiązane  i 

znajdują tu zastosowanie te same technologie. 

Ilość wody potrzebnej do schładzania łączy się z ilością ciepła, jakie ma zostać rozproszone. 

Im  wyższy  jest  poziom ponownego  użycia  wody  chłodniczej,  tym  mniejsza  jej  ilość  jest 

niezbędna.
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Recyrkulacja wody chłodzącej, przy użyciu otwartego bądź zamkniętego mokrego systemu 

recyrkulacyjnego,  stanowi  najlepszą  dostępną  technikę  BAT  w  sytuacji,  gdy  dostępność 

wody jest niska bądź niepewna.

W  systemach  recyrkulacyjnych  za  najlepszą  dostępną  technikę  BAT  można  uważać 

zwiększenie liczby cykli, lecz wymogi dotyczące uzdatniania wody chłodzącej mogą stanowić 

czynnik ograniczający.

Najlepszą  dostępną  techniką  jest  zastosowanie  eliminatorów unosu  w celu  zmniejszenia 

unosu do poziomu poniżej 0,01% całościowego przepływu recyrkulacyjnego.

• Redukcja emisji substancji chemicznych do wody  

W systemach recyrkulacyjnych, najlepszą dostępną techniką BAT stosowaną jako dodatek 

do metod przewidzianych w założeniach projektowych jest identyfikacja stężeń stosowanych 

cykli  oraz  korozyjności  substancji  procesowej  w  celu  umożliwienia  doboru  materiałów  o 

odpowiedniej odporności na korozję.

Za najlepszą dostępną technikę BAT uważa się zastosowanie w systemach z jednorazowym 

przepływem  w  wysoce  korozyjnym  środowisku  materiału  zawierającego  tytan  (Ti),  stal 

nierdzewną wysokiej jakości, bądź materiały o podobnej jakości, jeśli środowisko redukujące 

uniemożliwia zastosowanie tytanu (Ti).

Dla wież chłodniczych najlepszą dostępną techniką BAT jest zastosowanie odpowiednich 

rodzajów  wypełnienia  w  odniesieniu  do  jakości  wody  (zawartość  elementów  stałych), 

spodziewanego poziomu zanieczyszczeń, temperatury oraz odporności na erozję, a także 

dobór materiałów budowlanych, które nie wymagają konserwacji chemicznej.

• Rozróżnienie pomiędzy nowymi i istniejącymi systemami  

Ogólnie mówiąc, najlepsze dostępne techniki BAT dla istniejących i nowych systemów są 

podobne jeśli chodzi o redukcję negatywnego wpływu eksploatacji systemów na środowisko 

naturalne. Odnosi się to do:

– optymalizacji uzdatniania wody chłodzącej poprzez kontrolowane dozowanie i 

dobór dodatków do wody chłodzącej, z ukierunkowaniem tych czynności na 

redukcję negatywnego wpływu na środowisko,

– regularnej konserwacji wyposażenia oraz

– monitorowania parametrów eksploatacyjnych takich jak: współczynnik korozji 

powierzchni  wymiennika  ciepła,  skład  chemiczny  wody  chłodzącej  oraz 

stopień zanieczyszczenia i przeciekania.
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Przykłady technik uważanych za najlepsze dostępne techniki BAT dla istniejących systemów 

chłodzenia:

– zastosowanie  odpowiedniego  wypełnienia  w  celu  zniwelowania 

zanieczyszczeń, 

– zastąpienie sprzętu rotacyjnego urządzeniami o niskiej emisji hałasu,

– zapobieganie  przeciekom  poprzez  monitorowanie  przewodów  rurowych 

wymiennika ciepła,

– oczyszczanie ścieków przy użyciu filtrów biologicznych za pomocą strumienia 

bocznego,

– ulepszenie jakości wody przeznaczonej do uzupełniania obiegów oraz

– celowe dozowanie w systemach z jednorazowym przepływem.

BAT w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniu wód

Obok emitowania substancji  zanieczyszczających powietrze, duże obiekty energetycznego 

spalania  są  odpowiedzialne  za  duże  ilości  zrzutów  wód  do  rzek,  jezior  i  środowiska 

morskiego.  Aby  zredukować  emisję  do  wód  i  uniknąć  zanieczyszczenia  wody  wszystkie 

środki są uważane za techniki BAT i podsumowane w niżej podanej tabeli  (tabela 4.70 z 

BREFu dla dużych źródeł spalania paliw, maj 2005):

Technologia
Główne 

korzyści dla 
środowiska

Stosowalność
Nowe 

instalacje
Stare 

instalacje
Technologia mokra odsiarczania spalin

Oczyszczanie wody za pomocą filtracji, 
sedymentacji, filtracji, wymiany jonowej i 
neutralizacji

Usuwanie 
fluorków, metali 
ciężkich, ChZT 
oraz cząstek 
stałych

BAT BAT

Redukcja amoniaku przez napowietrzanie, 
wytrącanie i biodegradację

Redukcja 
zawartości 
amoniaku

BAT tylko, jeśli 
zawartość amoniaku w 
ściekach jest wysoka z 

powodu użycia 
SNR/SNCR przed FGD

Zamknięte obiegi wody Redukcja zrzutu 
ścieków

BAT BAT

Mieszanie ścieków z popiołem Uniknięcie zrzutu 
ścieków

BAT BAT

Transport i przepłukiwanie żużla
Filtracja lub sedymentacja w zamkniętych 
obiegach wody

Redukcja zrzutu 
ścieków

BAT BAT

Regeneracja jonitów z demineralizacji oraz oczyszczania kondensatu
Neutralizacja i sedymentacja Redukcja zrzutu BAT BAT
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ścieków
Elutriacja

Neutralizacja BAT tylko 
w przy 
pracy 

alkalicznej
Mycie kotłów, podgrzewaczy powietrza i odpylaczy

Neutralizacja i praca w obiegu zamkniętym 
lub zamiana na suchą metodę oczyszczenia

Redukcja zrzutu 
ścieków

BAT BAT

Odsalanie kotła
Osadzanie lub chemiczne uzdatnianie i 
wewnętrzne ponownie użycie

Redukcja zrzutu 
ścieków

BAT BAT

Elutriacja - sposób rozdzielania cząsteczek z wykorzystaniem różnic w prędkości osiadania, mogących 
występować między cząstkami zawieszonymi w przepływającym medium

Składowanie  węgla  kamiennego  na  uszczelnionych  powierzchniach  z  drenażem  i 

gromadzeniem odprowadzonej wody zostały uznane za techniki BAT. Woda deszczowa z 

obszaru składowisk  węgla,  która wypłukuje  cząsteczki  paliwa  powinna być  gromadzona i 

uzdatniana  w  odstojnikach  przed  odprowadzeniem.  Poziom  emisji  związany  z  BAT  w 

odprowadzonej wodzie powinien być mniejszy niż 30 mg/l.

Nie można się uchronić przed pojawieniem się małej ilości zanieczyszczonej olejem wody w 

elektrowni. Separatory olejowe w studzienkach są w ogólnym przypadku wystarczające dla 

uniknięcia ewentualnych szkód w środowisku naturalnym.

Techniki  BAT przy odsiarczaniu  mokrym są związane  ze stosowaniem stacji  uzdatniania 

wody. Stacja wody składa się z różnych chemicznych instalacji dla usuwania metali ciężkich i 

zmniejszania ilości cząstek stałych w wodzie. Uzdatniania wody polega na regulacji stopnia 

pH, strąceniu metali  ciężkich, usuwaniu i strącaniu cząsteczek stałych.  Przy nowoczesnej 

technologii  następujące  parametry  są  monitorowane  (nie  jest  wymagane  monitorowanie 

ciągłe  wszystkich  tych  elementów):  pH,  przewodność,  temperatura,  zawartość  cząstek 

stałych, zawartość chlorków, koncentracja metali ciężkich takich jak As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, 

Pb, V, Zn), zwartość fluorków i chemiczne zapotrzebowanie tlenu (COD). Woda odpadowa z 

mokrego  odsiarczania  uzdatniana  przez  filtrację  i  neutralizację  ciągle  posiada  zawartość 

COD, która wymaga dalszego uzdatniania.  Jakość wody odpadowej  po stacji  uzdatniania 

wody zmienia się mocno w zależności  od jakości  paliwa,  użytego procesu odsiarczania i 

zrzutu  wody.  Poziomy  emisji  związane  z  techniką  BAT  stacji  uzdatniania  wody  są 

podsumowane w poniższej tabeli (tabela 4.71 z BREFu dla dużych źródeł spalania paliw).
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BAT w zakresie emisji hałasu
Zgodnie z art. 204 ust. 1 i art. 207 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska,  instalacje  powinny  spełniać  wymagania  ochrony  środowiska  wynikające  

z  najlepszej  dostępnej  techniki.  Wymagania  te  nie  zostały  jeszcze  ustalone  przez 

ustawodawcę i  zgodnie  z art.  206 ust.2 mogą zostać ustalone w drodze rozporządzenia 

przez ministrów ochrony środowiska i  gospodarki.  Odpowiednikiem takiego dokumentu w 

Unii  Europejskiej  jest  Reference  Document  on  Best  Avilable  Techniques  for  Large 

Combustion Plants z lipca 2006 r. Zgodnie z zapisami tego dokumentu powinno się dążyć do 

ograniczenia emisji hałasu metodami podstawowymi i najprostszymi, do których należą:

• stosowanie nasypów i przegród ziemnych w celu ekranowania źródeł hałasu,

• stosowanie osłon, obudów, ekranów akustycznych oraz materiałów absorpcyjnych,

• zamknięcie /obudowa urządzeń powodujących hałas,

• dobór odpowiednich materiałów budowlanych (ściany, dach) w przypadku źródeł 

znajdujących się w budynkach,

• posadowienie maszyn i urządzeń i ich konstrukcji wsporczych na wibroizolatorach 

oraz stosowanie izolacji i połączeń antywibracyjnych,

• modyfikacja mechanizmów w źródle hałasu,

• kierunkowanie (odpowiednie ustawienie) hałasujących maszyn i urządzeń,

• zmiany częstotliwości dźwięku,

• w przypadku hałasu powstającego w kanałach i przewodach dobór ich odpowiedniej 

geometrii oraz obniżanie lokalnych prędkości przepływu,

• stosowanie tłumików hałasu.
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Ponadto,  w  powyżej  cytowanym  dokumencie  opisane  są  główne  źródła  hałasu  i  ogólne 

zalecenia  dotyczące  stosowania  zabezpieczeń  przeciwhałasowych  w  instalacjach. 

Generalną  zasadą  jest  wytłumienie  hałasu  u  źródła  jego  powstawania.  Technologie 

ograniczania hałasu bazują głównie na:

• stosowaniu osłon akustycznych wokół maszyn i stanowisk pracy,

• wyborze budowli stosownie do ich izolacyjności akustycznej, a w efekcie doborze 

izolacji budynków,

• używaniu tłumików na kanałach (głównie wydechowych),

• używaniu absorpcyjnych wykładzin przewodów, rur, ścian i sufitów,

• używaniu izolatorów wibroakustycznych i elastycznych połączeń,

• dokładnym i szczegółowym projektowaniu,

• zapewnieniu ochraniaczy słuchu dla personelu.

16. ZALECENIA RAPORTU ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

16.1Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie  polega  na  budowie  nowej  Elektrowni  Ostrołęka  C  -  o  mocy  1000  MW 

opalanej węglem kamiennym z zamkniętym obiegiem wody chłodzącej wraz z niezbędnymi 

obiektami  kubaturowymi  i  inżynierskimi  oraz  sieciowymi.  Teren  pod  budowę  Elektrowni 

Ostrołęka C, znajduje się  w województwie  mazowieckim, w powiecie Ostrołęka w gminie 

Rzekuń  –  częściowo  na  gruntach  wsi  Goworki,  Ławy  i  miasta  Ostrołęka  na  terenach  o 

charakterze przemysłowym i techniczno-produkcyjnym. 

Powierzchnia działki terenu pod budowę nowej elektrowni wynosi ~53 ha.

16.2Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji  
inwestycji

 W zakresie ochrony powietrza  

 Zastosowanie mokrej wapiennej instalacji odsiarczania spalin,

 Zastosowanie  pierwotnych  i  wtórnych  metod  ograniczenia  emisji  tlenków azotu  z 

wykorzystaniem wody amoniakalnej jako reagenta,

 Odpylanie spalin z bloku w elektrofiltrze lub w filtrze tkaninowym

 Odprowadzanie spalin z nowego bloku poprzez chłodnie kominową o wysokości co 

najmniej 180 m.
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 W zakresie gospodarki wodno-ściekowej  

Okresu budowy:

– ścieki sanitarne będą zbierane w szczelne zbiorniki i zagospodarowane przez inwestora 

lub przekazywane uprawnionemu odbiorcy

Okres eksploatacji

– wody opadowe z terenu inwestycji  odprowadzać do nowego systemu odprowadzania 

ścieków przemysłowo-deszczowych

– ścieki sanitarne odprowadzać do nowej kanalizacji sanitarnej i poddawać oczyszczeniu

– powstające zużyte wody technologiczne z IOS oraz odsoliny z chłodni odprowadzać do 

oczyszczalni ścieków z IOS, a następnie odprowadzać systemem kanalizacji do Narwi

– ścieki  przemysłowe  (ze  zmywania  rejonu  nawęglania  i  gospodarki  olejowej,  wody 

opadowe  z  w/w  rejonu)  recyrkulować  w  obiegu  zamkniętym,  podczyszczać  

w oczyszczalni ścieków przemysłowych

 W zakresie emisji hałasu  

– na etapie prowadzenia prac budowlano-montażowych należy dążyć do maksymalnego 

skrócenia czasu ich trwania w zakładanym harmonogramie budowy, a prace powodujące 

znaczną emisję hałasu powinny być wykonywane jedynie w porze dnia,

– zapewnić dobór urządzeń pod kątem możliwie najniższych parametrów emisji hałasu z 

punktu widzenia oddziaływania akustycznego na tereny podlegające ochronie tj. tereny 

zabudowy mieszkaniowej zlokalizowane w rejonie planowanej elektrowni,

– zastosować dodatkowe rozwiązania techniczne ograniczające emisję hałasu z chłodni 

kominowej  w  sposób  zapewniający  dotrzymanie  na  granicy  najbliżej  zlokalizowanej 

zabudowy  mieszkaniowej  wartości  poniżej  45  dB(A),  tj.  wartości  dopuszczalnej  w 

odniesieniu do pory nocy (ograniczenie mocy akustycznej chłodni do poziomu poniżej 

112 dB(A)) 

– w przypadku zastosowania urządzeń o znacząco wyższych parametrach akustycznych 

niż zakładane w niniejszej analizie, należy wykonać dodatkowe, sprawdzające obliczenia 

modelowe,  które  pozwolą  określić  ich  spodziewany  wpływ  na  tereny  podlegające 

ochronie akustycznej.
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 W zakresie gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi:  

Okres budowy 

− Odpady budowlane, w tym ziemia z wykopów, nie mogą być wywożone, składowane 

ani gospodarczo wykorzystywane na terenach objętych formami ochrony przyrody, o 

których mowa w art. 6ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody,

− Po zakończeniu prac budowlanych należy zrekultywować i uporządkować teren.

− Zapewnić właściwy stan techniczny maszyn budowlanych i taboru samochodowego 

w  zakresie  układów  paliwowo-olejowych  w  celu  wyeliminowania  możliwości  ich 

wycieku do gruntu.

Okres eksploatacji 

− Wszystkie powstające odpady powinny być  selektywnie  magazynowane w sposób 

bezpieczny dla środowiska w wyznaczonych miejscach,

− Maksymalne  wykorzystanie  odpadów technologicznych:  odpadów popiołów  i  żużli 

paleniskowych, gipsu.

 Ochrona przyrody

− W przypadku stwierdzenia gniazdowania chronionych gatunków ptaków na terenie 

budowy, należy określić ramy czasowe wykonywanych prac

− Po ustaleniu charakteru migracji ptaków przelotnych nad obszarem inwestycji, należy 

ustalić najbardziej newralgiczny okres i uwzględnić go w realizacji prac, polegających 

na budowie wysokich elementów infrastruktury przemysłowej

− zabezpieczyć siedlisko zagrożonego widłaka torfowego, w trakcie prac budowlanych, 

tak aby przyszły plac budowy ominął je w odległości kilku - kilkunastu metrów. Jeśli 

zabieg  ten  nie  będzie  możliwy  dopiero  wówczas  należy  podjąć  decyzję  o 

przeniesieniu  stanowiska  w  inne  miejsce  –  jak  najbliżej  pierwotnego  miejsca 

występowania tej rośliny. Ewentualne prace związane z przeniesieniem stanowiska 

musi zaprojektować zawodowy botanik.

16.3Zalecenia do uwzględnienia w projekcie budowlanym
W projekcie  budowlanym  należy  uwzględnić  zalecenia  i  wnioski  z  raportu  oddziaływania 

rozpatrywanych przedsięwzięć na środowisko.
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16.4Przeciwdziałanie skutkom awarii przemysłowych
Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki  w  sprawie  rodzajów i  ilości  substancji 

niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o 

zwiększonym  ryzyku  albo  zakładu  o  dużym  ryzyku  wystąpienia  poważnej  awarii 

przemysłowej instalacje nowego bloku 1000 MW Elektrowni Ostrołęka C, nie zaliczają się do 

instalacji o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku.

Gospodarka  substancjami  niebezpiecznymi  używanymi  w procesie  technologicznym  oraz 

metody zabezpieczenia środowiska przed skutkami ewentualnych awarii zapewniają, że w 

przypadku zaistnienia takiej awarii, oddziaływanie na środowisko będzie ograniczone jedynie 

do granic terenu elektrowni.

16.5Zapobieganie, ograniczanie oraz monitorowanie 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w fazie  
budowy i eksploatacji 

W zakresie ochrony powietrza

– Zastosowanie ciągłego monitoringu emisji zanieczyszczeń w spalinach za kotłem przed 

wprowadzeniem ich atmosfery

W zakresie ochrony akustycznej

– Na etapie eksploatacji monitoring w zakresie emisji hałasu należy prowadzić zgodnie z 

pozwoleniem zintegrowanym

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej:

– prowadzenie  ciągłego  monitoringu  ilości  odprowadzanych  do  rzeki  Narew 

oczyszczonych ścieków z IOS i odsolin z chłodni 

– prowadzenie  okresowego  monitoringu  jakości  odprowadzanych  do  rzeki  Narew 

oczyszczonych  ścieków  z  IOS  i  odsolin  z  chłodni,  zgodnie  z  wymaganiami 

obowiązującego w tym zakresie prawa

– prowadzenie ciągłego monitoringu ilości pobranych wód powierzchniowych na potrzeby 

uzupełniania strat w obiegu chłodzącym, na potrzeby SUW, na potrzeby IOS

– prowadzenie  okresowego  monitoringu  jakości  odprowadzanych  do  rzeki  Narew 

oczyszczonych  ścieków  z  SUW,  zgodnie  z  wymaganiami  obowiązującego  w  tym 

zakresie prawa



„ENERGOPROJEKT®-
WARSZAWA” S.A.

Symbol Umowy: 

1001108/C-1874

Nr arch.
1 236 362_00

Prac. Str.
POS 153

W zakresie gospodarki odpadowej

Wytwórcą odpadów z okresu realizacji inwestycji  będą firmy świadczące usługi w zakresie 

wykonania robót budowlano-montażowych. Będą one zobowiązane do  kontrolowania ilości 

wytwarzanych odpadów, poprzez prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów,

Monitoring  gospodarki  odpadami  w  fazie  eksploatacji  projektowanego  obiektu  będzie 

obejmował  prowadzenie  ewidencji  rodzajów wytwarzanych  odpadów,  ilości  wytwarzanych 

odpadów  poszczególnych  rodzajów  oraz  sposobów  postępowania  z  odpadami  z 

wykorzystaniem następujących dokumentów:

3) karty ewidencji odpadu

4) karty przekazania odpadu

Ponadto  sporządzane  będą  sprawozdania,  obejmujące  wykonanie  rocznych  zbiorczych 

zestawień danych o:

− rodzajach i ilości wytworzonych odpadów,

− rodzajach i ilości odpadów poddanych odzyskowi,

− rodzajach i ilości unieszkodliwionych odpadów,

− instalacjach i urządzeniach służących do odzysku odpadów.

W zakresie ochrony powierzchni ziemi

Przed  rozpoczęciem  prac  budowlanych  proponuje  się  przeprowadzenie  analizy  jakości 

gruntu w rejonie realizowanej inwestycji w celu określenia stanu początkowego.

W zakresie ochrony przyrody

Monitoring  stanu  technicznego  maszyn  i  urządzeń  w  okresie  budowy,  zwłaszcza  w 

odniesieniu do prac wykonywanych w obrębie doliny Narwi.

Należy w przyszłości monitorować cenne siedliska przyrodnicze w pobliżu projektowanego 

bloku elektrowni, oraz te pozostające w zasięgu oddziaływania jej emisji,

16.6Ograniczenie transgranicznego oddziaływania na 
środowisko

Jak wykazano w rozdziale 9.9, oddziaływanie transgraniczne realizowanej inwestycji nie 

będzie znaczące. 
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16.7Potrzeba utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania
Nie stwierdzono możliwości  niedotrzymania standardów jakości  środowiska poza terenem 

przewidzianym pod inwestycję, zatem nie ma potrzeby ustanawiania obszaru ograniczonego 

użytkowania ze względu na to przedsięwzięcie. 

16.8Kompensacja przyrodnicza
Wstępnie ocenia  się,  ze działania  kompensujące nie będą niezbędne  przy zastosowaniu 

przewidzianych działań minimalizujących. Będzie to można potwierdzić ostatecznie dopiero 

po  przeprowadzeniu  aktualnego  monitoringu  przyrodniczego  gatunków  zwierząt,  roślin  i 

grzybów w strefie bezpośredniego oddziaływania.

16.9Analiza porealizacyjna
Zaleca się wykonanie analizy porealizacyjnej po pierwszym roku eksploatacji wnioskowanej 

instalacji i z uwzględnieniem pomiarów gwarancyjnych oraz ww. analizy akustycznej.

Po zrealizowaniu  inwestycji  zaleca  się  wykonanie  pomiarów hałasu  przy  źródłach  i  przy 

najbliższych zabudowaniach mieszkalnych podlegających ochronie akustycznej. 
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17. WNIOSKI

17.1Ogólne
Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy około 1000 MW wynika z następujących przesłanek:

- w rejonie północno wschodniej części kraju występuje deficyt mocy, który jest pokrywany 

dostarczaniem energii elektrycznej z innych rejonów kraju,

- planowane połączenie linią energetyczną z krajami nadbałtyckimi stwarza dla elektrowni w 

tej lokalizacji korzystne warunki współpracy z systemem elektroenergetycznym,

- zastąpienie wyeksploatowanej elektrociepłowni A w zakresie produkcji ciepła jest potrzebne 

w perspektywie ok. roku 2015,

- docelowe zastąpienie Elektrowni B przez Elektrownię C w perspektywie lat 2025 -2030  lub 

później.

W polskim  systemie  elektroenergetycznym  ze względu  na wyeksploatowanie  istniejących 

bloków  energetycznych  oraz  zwiększające  się  zapotrzebowanie  na  energię  elektryczną 

konieczna  jest  budowa  nowych  mocy  źródeł  wytwarzania.  Przewiduje  się,  że  dla 

zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju niezbędne oddawanie corocznie źródeł 

wytwarzania o mocy sumarycznej około tysiąca MW. 

Planowana Elektrownia Ostrołęka C o mocy 1000 MW jest jednym ze źródeł koniecznych do 

budowy w systemie. 

Zgodnie z projektem polityki  energetycznej  państwa do roku 2030 budowa nowych mocy 

wytwórczych  w  celu  zrównoważenia  krajowego  popytu  i  utrzymania  niezbędnych  rezerw 

mocy na poziomie minimum 15% maksymalnego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Polityka  energetyczna  państwa  zakłada  wykorzystanie  węgla  jako  głównego  paliwa  dla 

elektroenergetyki  w  celu  zagwarantowania  odpowiedniego  stopnia  bezpieczeństwa 

energetycznego kraju.

17.2Zagospodarowanie terenu
Projektowana  nowa  inwestycja  zmieni  zasadniczo  istniejące  rolnicze  i  leśne 

zagospodarowanie terenu. Teren ten nabierze typowego charakteru przemysłowego. 

Projektowana  inwestycja  realizowana  będzie  zasadniczo  na  terenach  określonych  w 

obowiązującym  miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  jako  tereny 

przemysłowe oraz tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (obszar PBS) w 

sołectwie Ławy. 
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Istotne jest, iż zgodnie z uchwałami Nr XXXIII/140/2008, Nr XXXIII/141/2008 oraz Nr XXXIII/

142/2008/2008  Rady  Gminy  Rzekuń  z  dnia  5  sierpnia  2008  r.  planuje  się  zmiany  w 

istniejącym  planie  zagospodarowania  przestrzennego,  co  będzie  dotyczyło  terenów  w 

granicach ogrodzenia projektowanej inwestycji.

17.3Ochrona powietrza
Budowa  nowego  bloku  w  przewidzianej  technologii  zapewni  dotrzymanie  standardów 

emisyjnych.

Pomimo  zmian  i  zaostrzeń  wymagań  w  zakresie  norm  jakości  powietrza  w  związku  z 

dostosowywaniem polskiego prawa do prawa unijnego, Elektrownia Ostrołęka C z zapasem 

będzie  dotrzymywać  parametry  jakości  powietrza.  Z  przeprowadzonych  modelowych 

obliczeń  rozprzestrzeniania  wynika,  że  w  przypadku  emisji  wyznaczonych  na  poziomie 

wynikającym z dotrzymania standardów emisji, przy zakładanej produkcji, wyniki obliczonych 

stężeń  w  zakresie  wszystkich  rozpatrywanych  zanieczyszczeń  będą  znacznie  niższe  od 

wartości dopuszczalnych. 

17.4Ochrona wód
Proponowana inwestycja będzie się wiązała z poborem wód z rzeki Narew oraz z emisją 

ścieków do wód rzeki Narew. Proponowane rozwiązania technologiczne inwestycji zostaną 

tak  zaprojektowane,  aby  zminimalizować  oddziaływanie  nowego  bloku  na  wody 

powierzchniowe i podziemne. Wszystkie powstające ścieki będą poddawane oczyszczeniu i 

wówczas  odprowadzane  do  wód  powierzchniowych.  Analiza  wpływu  odprowadzanych 

ścieków na wody rzeki Narew wskazuje na nieznaczący wpływ - stężenie soli w rzece przy 

niepełnym  wymieszaniu  (20 %)  nie  przekracza  poziomu  dopuszczalnego  dla  wód 

przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Wszystkie proponowane rozwiązania gospodarki wodnej i ściekowej planowanej inwestycji 

spełniają ponadto wymagania najlepszej dostępnej techniki BAT.

17.5Ochrona powierzchni ziemi
W  ramach  prac  związanych  z  budową  nowego  bloku  prowadzone  będę  prace  ziemne 

związane z posadowieniem obiektów i uzbrojeniem terenu. Prace budowlane, a zwłaszcza 

przemieszczenia  mas  ziemnych,  spowodują  znaczne  przekształcenie  terenu.  Prace 

związane  z  przemieszczaniem  mas  ziemnych  związane  będą  z  terenem  budowy  i 
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ograniczone będą do okresu budowy. Powstające masy ziemne zagospodarowywane będą 

w ramach wykonywanych prac niwelacyjnych.

Wszystkie  powstające  odpady  zagospodarowywane  będą  zgodnie  z  obowiązującymi 

przepisami prawnymi i nie będą powodować zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

17.6Emisja hałasu
Na etapie  prowadzenia  prac  budowlano-montażowych,  ze  względu  na  typowy  charakter 

oddziaływania  akustycznego  przy  prowadzeniu  tego  typu  prac  oraz  odległości,  w  jakich 

występuje  najbliżej  położona  zabudowa  mieszkaniowa  podlegająca  ochronie,  nie  należy 

spodziewać się znaczącego oddziaływania  w zakresie emisji  hałasu.  Przy tej fazie prac i 

praktycznie  braku  technicznych  możliwości  ograniczenia  emisji  hałasu,  należy  dążyć  do 

maksymalnego skrócenia czasu ich trwania w zakładanym harmonogramie budowy. 

Eksploatacja nowego bloku, ze względu na specyfikę produkcji, jaką jest wytwarzanie energii 

elektrycznej,  oznacza jego ciągłą pracę w niewielkim stopniu uzależnioną od pory doby.  

Z  uwagi  na  to,  nowy  blok  i  cała  infrastruktura  z  nim  związana,  nie  może  spowodować 

przekroczenia wartości dopuszczalnych zarówno w odniesieniu do pory dnia jak i pory nocy 

określonych dla najbliżej położonych terenów podlegających ochronie akustycznej. 

Przeprowadzone obliczenia modelowe emisji hałasu określające wpływ nowych obiektów i 

urządzeń wykazały,  że źródłem, które ma największy udział  i  najistotniejsze znaczenie w 

imisji hałasu na granicy terenów podlegających ochronie będzie chłodnia kominowa. Dane 

techniczne chłodni kominowych o parametrach porównywalnych do projektowanej dla bloku 

w Elektrowni  Ostrołęka C określają  moc akustyczną  chłodni  na  poziomie  do 120 dB(A). 

Wartość ta podawana jest jako maksymalna, bez uwzględniania możliwości zastosowania 

rozwiązań  technicznych  np.  zabudowy  tłumików  akustycznych  na  kanałach  spalin.  Moc 

akustyczna określona na takim poziomie oznacza, że na krawędzi basenu otwartej, dolnej 

części chłodni należy spodziewać się emisji hałasu na poziomie około 91 dB(A). Taki poziom 

emisji  hałasu  powodować  będzie  występowanie  przekroczeń  wartości  dopuszczalnej  w 

odniesieniu  do pory nocy na granicy  terenów,  na których aktualnie  występuje  zabudowa 

mieszkaniowa  podlegająca  ochronie.  Dotyczy  to  terenów  na  północ  od  projektowanej 

elektrowni  (ul.  Krańcowa,  gm.  Rzekuń)  oraz  na  południowy-zachód  od  projektowanej 

elektrowni (Goworki, gm. Rzekuń). Na granicy tych terenów obliczeniowe wartości poziomu 

hałasu wynoszą odpowiednio: 50,3 dB oraz 47,5 dB i są wyższe od wartości dopuszczalnej o 

5,3 dB oraz o 2,5 dB.
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Z uwagi na to, w ramach prowadzonej oceny, wykonano dodatkowe obliczenia modelowe, w 

efekcie których uwzględniono ograniczenie emisji  z chłodni do poziomu 83 dB(A), co jest 

równoznaczne z ograniczeniem mocy akustycznej chłodni do poziomu 112 dB. Taki poziom 

emisji hałasu powinien zapewnić dotrzymanie na granicy najbliżej zlokalizowanej zabudowy 

mieszkaniowej wartości poniżej 45 dB(A), określanej jako dopuszczalnej dla tego terenu w 

odniesieniu do pory nocy. 

17.7Odpady
Wszystkie  odpady  powstające  na  etapie  budowy  nowego  bloku  będą  selektywnie 

magazynowane na terenie zakładu, a następnie zagospodarowywane w sposób bezpieczny 

dla środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach.

W  wyniku  eksploatacji  nowego  bloku  powstawać  będą  znaczne  ilości  odpadów 

paleniskowych  (popioły  i  żużle  paleniskowe  oraz  gips),  które  stanowić  będą  ok.  99% 

wszystkich  powstających  odpadów.  Zakłada  się,  iż  całość  odpadów  paleniskowych 

magazynowana  będzie  na  terenie  elektrowni  a  następnie  przekazywana  odbiorcom 

zewnętrznym do wykorzystania/odzysku. 

Planowana do realizacji gospodarka odpadami powstającymi w wyniku eksploatacji nowego 

bloku zgodna będzie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa. 

17.8Oddziaływanie na ludzi, zwierzęta i rośliny
Prognozuje się, że nowy obiekt, z racji ograniczonej emisji takich zanieczyszczeń jak dwutlenek 

siarki, dwutlenek azotu, czy pył zawieszony nie przyczyni się do pogorszenia stanu zdrowotności 

mieszkańców zamieszkujących obszar potencjalnego oddziaływania Elektrowni Ostrołęka C.

W raporcie dokonano wstępnej oceny wpływu budowy Elektrowni C na awifaunę lęgową i 

przelotną. Strefa pośredniego oddziaływania obejmuje dwa obszary objęte ogólnoeuropejską 

siecią ekologiczną Natura 2000 – Dolina Dolnej Narwi oraz Doliny Omulwi i Płodownicy. W 

obszarze tym należy spodziewać się wysokiego poziomu różnorodności gatunkowej, w tym 

obecności gatunków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Jednakże biorąc pod 

uwagę lokalizację inwestycji można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że w sposób 

bezpośredni nie wpłynie ona znacząco negatywnie na przedmiot ochrony obu ostoi. 

W wyniku jednorazowej wizji w terenie, w bezpośrednim obszarze oddziaływania przyszłego 

przedsięwzięcia i w jego bliskim sąsiedztwie stwierdzono występowanie przynajmniej dwóch 
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chronionych siedlisk przyrodniczych z Załacznika I Dyrektywy siedliskowej oraz 13 gatunków 

roślin podlegających ochronie w naszym kraju, w tym 4 podlegających ochronie całkowitej i 9 

ochronie częściowej. W trakcie prac budowlanych zniszczone zostanie 1 stanowisko gatunku 

chronionego całkowicie,  a istnienie  kolejnego może być zagrożone.  W drugim przypadku 

chodzi  o  widłaka  torfowego,  którego  obecność  znacznie  podnosi  walor  florystyczny 

analizowanego obszaru. Jest to gatunek zanikający w skali kraju, a stwierdzone stanowisko 

ma charakter wyspowy i jest pierwszym odnotowanym w całym regionie. Prace budowlane 

wpłyną także na redukcję powierzchni  biochor siedlisk  chronionych,  to jest  boru suchego 

oraz wydmy śródlądowej pokrytej murawą szczotlichową. Ze względu na stosunkowo dużą 

powierzchnię  tych  siedlisk  w  okolicy  oraz  na  pospolitość  tworzących  je  gatunków, 

zmniejszenie  powierzchni  tych biochor  nie powinno wpłynąć  istotnie  na obniżenie  waloru 

przyrodniczego w regionie. 

W celu wykonania pełnej waloryzacji terenu, a następnie określenia pełnego zakresu 
wpływu przedsięwzięcia oraz wytypowania działań minimalizujących, ograniczających 
i ewentualnie kompensujących negatywny wpływ przedsięwzięcia na awifaunę i szatę 
roślinną,  nieodzowne  jest  wykonanie  aktualnych,  zaplanowanych  metodycznie 
przyrodniczych prac terenowych. 
Uzasadnione jest  dokonanie  analizy istniejącego stanu środowiska przyrodniczego (stanu 

początkowego)  na  terenie  oraz  w  zasięgu  oddziaływania  projektowanej  inwestycji,  która 

będzie  stanowić  bazę  do  wyjściowej  oceny  stanu  środowiska  przyrodniczego  przed 

realizacją inwestycji  do późniejszych ocen porównawczych tego stanu także w kontekście 

zapisów ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie z dnia 13 kwietnia 

2007r. (Dz.U.07.75.493).

17.9Wniosek końcowy
Wnioskuje się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację na 

wnioskowanym terenie dla przedsięwzięcia budowy Elektrowni C o mocy około 1000 MW, z 

uwzględnieniem zaleceń niniejszej oceny oddziaływania na środowisko.
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Załącznik 1 Mapa topograficzna rejonu miasta Ostrołęka w skali 1:10 000
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Załącznik 2 Mapa złożeniowa wyrysu z ewidencji  gruntów wraz  z zaznaczeniem granic 

terenu inwestycji
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Załącznik 2 Kopia mapy ewidencyjnej gruntów 
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Załącznik 2 Kopia mapy ewidencyjnej gruntów cz. 2 
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Załącznik 2 Kopia mapy ewidencyjnych gruntów cz. 3
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Załącznik 2 Wypis z ewidencji gruntów

Nr 
działki Właściciel Powierz. Adres Lokalizacja

22/1 PKP 6,8799 03-734 Warszawa, ul. 
Targowa 74

 Grunty gminy Rzekuń - wieś 
Goworki

24 Figura Jolanta 1,6708 07-410 Goworki 24  Grunty gminy Rzekuń - wieś 
Goworki

25 Łukasik Alina 
Łukasik Stanisław 2,3371 07-411 Ławy 24  Grunty gminy Rzekuń - wieś 

Goworki

26 Serejko Stanisław 0,9993 07-412 Ostrołęka , ul. 
Wygodna 10

 Grunty gminy Rzekuń - wieś 
Goworki

27 Sadoska-
Stepnowska Ewa 0,6716 Goworki  Grunty gminy Rzekuń - wieś 

Goworki

28 Nadrowski Tadeusz 
Eugeniusz 1,3364 07-411 Ostrołęka , ul. 

Zubrzyckiego 27/5
 Grunty gminy Rzekuń - wieś 
Goworki

29 Nadrowski Kazimierz 1,3589 07-401 Teodorowo 22  Grunty gminy Rzekuń - wieś 
Goworki

30
Zadrożna Halina 

Marianna 
Zadrożny Tadeusz

1,7149 Olszewo-Borki, ul. 
Wyspiańskiego 24

 Grunty gminy Rzekuń - wieś 
Goworki

31

Szatkowska 
Mirosława Grażyna 

Szatkowski Jarosław 
Mieczysław

1,6329 07-410 Ostrołęka ul. Targowa 
25

 Grunty gminy Rzekuń - wieś 
Goworki

32 Serejko Stanisław 1,5888 07-412 Ostrołęka,  ul. 
Wygodna 10

 Grunty gminy Rzekuń - wieś 
Goworki

33 Gierwatowski 
Tadeusz 3,4922 Goworki  Grunty gminy Rzekuń - wieś 

Goworki

34 Serejko Stanisław 0,3925 07-412 Ostrołęka , ul. 
Wygodna 10

 Grunty gminy Rzekuń - wieś 
Goworki

35 Serejko Stanisław 0,6733 07-412 Ostrołęka , ul. 
Wygodna 10

 Grunty gminy Rzekuń - wieś 
Goworki

36 Gierwatowski 
Tadeusz 1,3233 Goworki  Grunty gminy Rzekuń - wieś 

Goworki

37 Figura Olga 1,5557 07-411 Ławy  41A  Grunty gminy Rzekuń - wieś 
Goworki

38 Figura Gabriela 2,6216 07-411 Ławy 41 A  Grunty gminy Rzekuń - wieś 
Goworki

39 Szajna Urszula 
Teresa 0,7962 07-411 Ławy 9  Grunty gminy Rzekuń - wieś 

Goworki

3/15 Gmina Rzekuń 2,7147 07-411 Rzekuń, ul. Kościuszki 
33

Grunty gminy Rzekuń - wieś 
Ławy

3/16 Gmina Rzekuń 9,585 07-411 Rzekuń, ul. Kościuszki 
33

Grunty gminy Rzekuń - wieś 
Ławy

3/11 Gmina Rzekuń 6,3098 07-411 Rzekuń, ul. Kościuszki 
33

Grunty gminy Rzekuń - wieś 
Ławy

3/12 Gmina Rzekuń 0,412 07-411 Rzekuń, ul. Kościuszki 
33

Grunty gminy Rzekuń - wieś 
Ławy

3/13 Gmina Rzekuń 2,267 07-411 Rzekuń, ul. Kościuszki 
33

Grunty gminy Rzekuń - wieś 
Ławy

3/14 Gmina Rzekuń 21,3108 07-411 Rzekuń, ul. Kościuszki 
33

Grunty gminy Rzekuń - wieś 
Ławy

8/3

Państwowe 
Gospodarstwo 

Leśne Lasy 
Państwowe

15,5837 07-410 Ostrołęka  ul. 
Zawadzkiego 4

Grunty gminy Rzekuń - wieś 
Ławy



„ENERGOPROJEKT®-
WARSZAWA” S.A.

Symbol Umowy: 

1001108/C-1874

Nr arch.
1 236 362_00

Prac. Str.
POS 167

9
Małkowska 
Weronika

Małkowski Kazimierz
6,819 Nowa Wieś Wschodnia 7 Grunty gminy Rzekuń - wieś 

Ławy

4/1

Państwowe 
Gospodarstwo 

Leśne Lasy 
Państwowe

5,9515 07-410 Ostrołęka  ul. 
Zawadzkiego 4

Grunty gminy Rzekuń - wieś 
Ławy

6/1

Państwowe 
Gospodarstwo 

Leśne Lasy 
Państwowe

9,8006 07-410 Ostrołęka  ul. 
Zawadzkiego 4

Grunty gminy Rzekuń - wieś 
Ławy

20/1
Ustaszewska 

Daniela
Ustaszewski Marcin

1,5329 07-410 Ostrołęka  ul. 
Kasprowicza 19

Grunty gminy Rzekuń - wieś 
Ławy

21/1 Rajkowski Janusz 1,5254 07-410 Ostrołęka  ul. Gen. 
Madalińskiego 21/12

Grunty gminy Rzekuń - wieś 
Ławy

22/1 Andruszewski 
Roman 0,8618 07-411 Ławy  23 Grunty gminy Rzekuń - wieś 

Ławy

23/1 Zajkowska Jadwiga
Zajkowski Kazimierz 2,1714 07-411 Ławy 13 Grunty gminy Rzekuń - wieś 

Ławy

24/1 Siennicki Sławomir 
Daniel 0,7507 07-411 Ławy 18 Grunty gminy Rzekuń - wieś 

Ławy

25/1 Bralczyk Grzegorz 
Marek 0,7374 07-410 Ostrołęka  ul. Chętnika 

9/19
Grunty gminy Rzekuń - wieś 
Ławy

26/1 Siennicki Sławomir 
Daniel 0,7854 07-411 Ławy 18 Grunty gminy Rzekuń - wieś 

Ławy

27/1 Bralczyk Grzegorz 
Marek 0,7837 07-410 Ostrołęka  ul. Chętnika 

9/19
Grunty gminy Rzekuń - wieś 
Ławy

28/1
Białobrzewska 

Krystyna
Białobrzewski Karol

1,5773 07-411 Ławy 6A Grunty gminy Rzekuń - wieś 
Ławy

29/1
Bałazy Jan Tadeusz

Bałazy Janusz 
Paweł                        

1,5794
            07-411 Ławy 18 

07-410 Ostrołęka  ul. 
Głowackiego 12

Grunty gminy Rzekuń - wieś 
Ławy

30437

Gumkowski Jerzy 
Jan 

1,6379

Ostrołęka, ul. Mazowiecka 9 Grunty miasta Ostrołęka

Krzemieniewska 
Henryka Leokadia Elbląg, ul. Odzieżowa 7/17 Grunty miasta Ostrołęka

Samsel Jadwiga 
Czesława     Ostrołęka, ul. Łęczysk 18 Grunty miasta Ostrołęka

Gumkowska Zofia   Ostrołęka, ul. Łęczysk 18 Grunty miasta Ostrołęka
Gumkowski 
Krzysztof    Ostrołęka, ul. Kilińskiego 2A/8 Grunty miasta Ostrołęka

Gumkowski Lech Ostrołęka, ul. Buczka 1/7 Grunty miasta Ostrołęka

30442 Budna Irena 0,9776 07-410 Ostrołęka  ul. 
Głowackiego 40 Grunty miasta Ostrołęka

30443

Cymek Andrzej 

1,1417

07-410 Ostrołęka, ul. 
Głowackiego 40 Grunty miasta Ostrołęka

Cymek Krystyna     07-410 Ostrołęka, ul. 
Głowackiego 40 Grunty miasta Ostrołęka

Cymek Stanisław Olszewo Borki, Kruki, ul. 
Sikorskiego 41 Grunty miasta Ostrołęka

30183
Jarka Jadwiga Zofia 

1,9243
Ostrołęka, ul. Łomżyńska 41 Grunty miasta Ostrołęka

  Owczarek Bogdan 
Stanisław Ostrołęka, ul.Szpitalna 21 Grunty miasta Ostrołęka

30494 Miasto Ostrołęka 
(Skarb Państwa) 0,0912 07-410 Ostrołęka  Grunty miasta Ostrołęka
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30477
Olszewska 

Markowska Henryka 
Zofia

0,0862 Rzeszów, ul. Bulwarowa 1/14 Grunty miasta Ostrołęka

30184 Miasto Ostrołęka 0,1496 Ostrołęka, ul. Plac Bema Grunty miasta Ostrołęka

30182/1

Myśkiewicz Hanna

5,3455

Ostrołęka, ul. 11 Listopada 
10/18 Grunty miasta Ostrołęka

Pyskło Grzegorz Ostrołęka, ul. Dzieci Polskich 
6/10 Grunty miasta Ostrołęka

Pyskło Stanisław Ostrołęka, ul. Orzeszkowej 
3/14 Grunty miasta Ostrołęka

Pyskło Tomasz Ostrołęka, ul. Jaracza 12/35 Grunty miasta Ostrołęka
Babińska Janina Ostrołęka, ul. Orzeszkowej 3/6 Grunty miasta Ostrołęka

Nowakowska 
Barbara

Ostrołęka, ul. Orzeszkowej 
3/23 Grunty miasta Ostrołęka

Pyskło Kazimierz Ostrołęka, ul. Jaracza 4/8 Grunty miasta Ostrołęka
Pyskło Marian Ostrołęka, ul. Fornalskiej 26 Grunty miasta Ostrołęka

Stasiuk Marian 72-100 Goleniów, ul. 
Kościuszki 1/8 Grunty miasta Ostrołęka

Piersa Adam 
Wiesław

07-415 Olszewo Borki, ul. 
Broniewskiego 18 Grunty miasta Ostrołęka

Piersa Bogdan 
Marek 

07-415 Olszewo Borki, ul. 
Orzeszkowej 7 Grunty miasta Ostrołęka

Piersa Krzysztof Ostrołęka, ul. V Pułku Ułanów 
10 Grunty miasta Ostrołęka

Szmit Urszula Ewa 07-415 Olszewo Borki, ul. 
Dojazdowa 6 Grunty miasta Ostrołęka

Rybakiewicz Stefan Ostrołęka, ul. 26 Maja 14 Grunty miasta Ostrołęka
Rybakiewicz 

Stefania Ostrołęka, ul. 26 Maja 14 Grunty miasta Ostrołęka

7/2 Starostwo 
Powiatowe Ostrołeka 3,8433 07-410 Ostrołeka, Pl. Bema 5  

5/2

Państwowe 
Gospodarstwo 

Leśne Lasy 
Państwowe

0,18 07-410 Ostrołęka  ul. 
Zawadzkiego 4  
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Załącznik 4 Zestawienie danych do obliczeń oraz wyników obliczeń modelowych w 
postaci wydruków z programu HPZ’2001

Hałas  Przemys łow y Zewnęt rzny
 Program HPZ ‘ 2001 Windows : Wersja: luty'2004

Licencja Zakładu Akustyki ITB: NA-0131 ENERGOPROJEKT S.A.

Opis projektu: Zespół Elektrowni Ostrołęka
Budowa nowego bloku 1000 MW - Ostrołęka C
Obliczenia z uwzględnieniem ograniczenia emisji z chłodni 

S p e c y f i k a c j a  e l e m e n t ó w :
Lp. Nr el. Symbol Opis:

Źródła wszechkierunkowe
1 1 2/1WS wentylator spalin
2 2 2/2WS wentylator spalin
3 3 21/1TB transformator blokowy
4 4 21/2TO transformator odczepowy

Źródła liniowe
5 1 KOL-WĘG kolej - dowóz węgla i wywóz popiołu
6 2 KOL-MKW kolej - dowóz mączki kamienia wapiennego i wywóz gipsu
7 3 GN-PW galeria nawęglania-estakada przenośników węgla

Źródła - budynki
8 1 B1c budynek główny - maszynownia
9 2 B1a budynek główny - kotłownia

10 3 CH-1 chłodnia kominowa
11 4 CH-2 chłodnia kominowa
12 5 CH-3 chłodnia kominowa
13 6 CH-4 chłodnia kominowa
14 7 B5 pompownia IOS i rozdzielnia elektryczna
15 8 B6 stacja odwadniania gipsu
16 9 B8 stacja przygotowania sorbentu
17 10 B17 pompownia oleju
18 11 B29 budynek przesiewania i separacji węgla
19 12 B31 wyładownia węgla
20 13 B35 sprężarkownia

Ekrany
21 1 2E elektrofiltry
22 2 30/1E skład węgla
23 3 30/2E skład węgla
24 4 37E zbiorniki magazynowe popiołu
25 5 7E magazyn gipsu
26 6 18E stacja uzdatniania wody (SUW)
27 7 46E budynek administracyjny
28 8 33/1E zbiorniki biomasy
29 9 33/2E zbiorniki biomasy

Pasy zieleni
30 1 Z1 zieleń zwarta, wysoka
31 2 Z2 zieleń zwarta, wysoka
32 3 Z3 zieleń zwarta, wysoka
33 4 Z4 zieleń zwarta, wysoka
34 5 Z5 zieleń zwarta, wysoka
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Lp. Nr el. Symbol Opis:
35 6 Z6 zieleń zwarta, wysoka
36 7 Z7 zieleń zwarta, wysoka
37 8 Z8 zieleń zwarta, wysoka
38 9 Z9 zieleń zwarta, wysoka
39 10 Z10 zieleń zwarta, wysoka
40 11 Z11 zieleń zwarta, wysoka
41 12 Z12 zieleń zwarta, wysoka
42 13 Z13 zieleń zwarta, wysoka
43 14 Z14 zieleń zwarta, wysoka
44 15 Z16 zieleń zwarta, wysoka
45 16 Z17 zieleń zwarta, wysoka
46 17 Z18 zieleń zwarta, wysoka
47 18 Z20 zieleń zwarta, wysoka
48 19 Z21 zieleń zwarta, wysoka
49 20 Z22 zieleń zwarta, wysoka

Punkty obserwacji
50 1 Po1 Ostrołęka - Krańcowa
51 2 Po2 Ostrołęka - Wojciechowice
52 3 Po3 Goworki
53 4 Po4 Ławy

Hałas  Przemys łow y Zewnęt rzny
Program HPZ ’ 2001 Windows : Wersja: luty'2004

Licencja Zakładu Akustyki ITB: NA-0131 ENERGOPROJEKT S.A.

Opis projektu: Zespół Elektrowni Ostrołęka
Budowa nowego bloku 1000 MW - Ostrołęka C
Obliczenia z uwzględnieniem ograniczenia emisji z chłodni 

Temperatura powietrza= 10°C Wilgotność względna RH = 70%

  Ź R Ó D Ł A   WSZECHKIERUNKOWE,     liczba = 4
Lp Symbol x[m] y[m] z[m] LWA[dB] K0

1 2/1WS 1530,0 1390,0 2,0 105,0 3
2 2/2WS 1530,0 1430,0 2,0 105,0 3
3 21/1TB 1760,0 1400,0 3,0 100,0 3
4 21/2TO 1760,0 1425,0 3,0 90,0 3

Ź R Ó D Ł A - B U D Y N K I,    liczba = 13
Lp Symbol x[m] A y[m] x[m] B y[m] x[m] C y[m] x[m] D y[m] h[m] h0[m] hw[m]
1 B1c Z1690,0;1370,0  1760,0;1370,0  1760,0;1480,0  1690,0;1480,0  42,0 0,0 -.-

Ściana nr 1 2 3 4 dach
Wsp.odb.ß 1,0 1,0 1,0 1,0
L wew [dB] 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
Izol.R[dB] 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

2 B1a  1600,0;1370,0 Z1690,0;1370,0 Z1690,0;1450,0  1600,0;1450,0  115,0 0,0 -.-
Ściana nr 1 2 3 4 dach

Wsp.odb.ß 1,0 1,0 1,0 1,0
L wew [dB] 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
Izol.R[dB] 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

3 CH-1 Z1510,0;1572,5 Z1577,5;1572,5 Z1577,5;1640,0  1530,0;1620,0  180,0 0,0 -.-
Ściana nr 1 2 3 4 dach

Wsp.odb.ß 0,1 0,1 0,1 0,1
L wew [dB] 83,0 83,0 83,0 83,0 75,0
Izol.R[dB] 40,0 40,0 40,0 40,0 1,0
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Element nr 1
x, y 0,0, 1,0 0,0, 1,0 0,0, 1,0 0,0, 1,0

dx, dy 67,5, 9,0 67,5, 9,0 51,5, 9,0 51,5, 9,0
Izol.Rx 1,0 1,0 1,0 1,0

4 CH-2 Z1577,5;1572,5 Z1645,0;1572,5  1625,0;1620,0 Z1577,5;1640,0  180,0 0,0 -.-
Ściana nr 1 2 3 4 dach

Wsp.odb.ß 0,1 0,1 0,1 0,1
L wew [dB] 83,0 83,0 83,0 83,0 75,0
Izol.R[dB] 40,0 40,0 40,0 40,0 1,0

Element nr 1
x, y 0,0, 1,0 0,0, 1,0 0,0, 1,0 0,0, 1,0

dx, dy 67,5, 9,0 51,5, 9,0 51,5, 9,0 67,5, 9,0
Izol.Rx 1,0 1,0 1,0 1,0

5 CH-3 Z1577,5;1505,0 Z1625,0;1525,0  1645,0;1572,5 Z1577,5;1572,5  180,0 0,0 -.-
Ściana nr 1 2 3 4 dach

Wsp.odb.ß 0,1 0,1 0,1 0,1
L wew [dB] 83,0 83,0 83,0 83,0 75,0
Izol.R[dB] 40,0 40,0 40,0 40,0 1,0

Element nr 1
x, y 0,0, 1,0 0,0, 1,0 0,0, 1,0 0,0, 1,0

dx, dy 51,5, 9,0 51,5, 9,0 67,5, 9,0 67,5, 9,0
Izol.Rx 1,0 1,0 1,0 1,0

6 CH-4  1530,0;1525,0 Z1577,5;1505,0 Z1577,5;1572,5 Z1510,0;1572,5  180,0 0,0 -.-
Ściana nr 1 2 3 4 dach

Wsp.odb.ß 0,1 0,1 0,1 0,1
L wew [dB] 83,0 83,0 83,0 83,0 75,0
Izol.R[dB] 40,0 40,0 40,0 40,0 1,0

Element nr 1
x, y 0,0, 1,0 0,0, 1,0 0,0, 1,0 0,0, 1,0

dx, dy 51,5, 9,0 67,5, 9,0 67,5, 9,0 51,5, 9,0
Izol.Rx 1,0 1,0 1,0 1,0

7 B5  1395,0;1385,0  1420,0;1385,0 Z1420,0;1425,0 Z1395,0;1425,0  12,0 0,0 -.-
Ściana nr 1 2 3 4 dach

Wsp.odb.ß 1,0 1,0 1,0 1,0
L wew [dB] 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
Izol.R[dB] 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

8 B6  1385,0;1425,0 Z1420,0;1425,0  1420,0;1440,0  1385,0;1440,0  28,0 0,0 -.-
Ściana nr 1 2 3 4 dach

Wsp.odb.ß 1,0 1,0 1,0 1,0
L wew [dB] 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0
Izol.R[dB] 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

9 B8  1345,0;1365,0  1360,0;1365,0  1360,0;1390,0  1345,0;1390,0  25,0 0,0 -.-
Ściana nr 1 2 3 4 dach

Wsp.odb.ß 1,0 1,0 1,0 1,0
L wew [dB] 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0
Izol.R[dB] 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

10 B17  1300,0;1360,0  1310,0;1360,0  1310,0;1385,0  1300,0;1385,0  5,5 0,0 -.-
Ściana nr 1 2 3 4 dach

Wsp.odb.ß 1,0 1,0 1,0 1,0
L wew [dB] 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
Izol.R[dB] 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

11 B29  1410,0;1450,0  1440,0;1450,0  1440,0;1470,0  1410,0;1470,0  15,0 0,0 -.-
Ściana nr 1 2 3 4 dach
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Wsp.odb.ß 1,0 1,0 1,0 1,0
L wew [dB] 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0
Izol.R[dB] 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

12 B31  1055,0;1305,0  1075,0;1305,0  1075,0;1455,0  1055,0;1455,0  6,0 0,0 -.-
Ściana nr 1 2 3 4 dach

Wsp.odb.ß 1,0 1,0 1,0 1,0
L wew [dB] 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0
Izol.R[dB] 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

13 B35  1455,0;1370,0  1485,0;1370,0  1485,0;1387,0  1455,0;1387,0  6,0 0,0 -.-
Ściana nr 1 2 3 4 dach

Wsp.odb.ß 1,0 1,0 1,0 1,0
L wew [dB] 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0
Izol.R[dB] 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

Ź R Ó D Ł A   LINIOWE,     liczba = 3
Lp Symbol xp [m] yp [m] zp [m] xk [m] yk [m] zk [m] LWA [dB] K0

1 KOL-WĘG 1045,0 980,0 1,5 1045,0 1840,0 1,5 102,5 3
2 KOL-MKW 1325,0 1300,0 1,5 1325,0 1780,0 1,5 92,5 3
3 GN-PW 1350,0 1460,0 0,0 1690,0 1460,0 70,0 85,0 3

E K R A N Y   A K U S T Y C Z N E,     liczba = 9
Lp Symbol x[m] A y[m] x[m] B y[m] x[m] C y[m]  x[m] D y[m] h[m] h0[m] hw[m]
1 2E  1555,0;1370,0  1580,0;1370,0  1580,0;1450,0  1555,0;1450,0  30,0 0,0 -.-

Bok nr 1 2 3 4 góra
Wsp.odb.ß 1,0 1,0 1,0 1,0

2 30/1E  1125,0;1485,0  1175,0;1485,0  1175,0;1885,0  1125,0;1885,0  20,0 0,0 -.-
Bok nr 1 2 3 4 góra

Wsp.odb.ß 0,1 0,1 0,1 0,1
3 30/2E  1195,0;1485,0  1245,0;1485,0  1245,0;1885,0  1195,0;1885,0  20,0 0,0 -.-

Bok nr 1 2 3 4 góra
Wsp.odb.ß 0,1 0,1 0,1 0,1

4 37E  973,0;1375,0  1005,0;1375,0  1005,0;1445,0  973,0;1445,0  15,0 0,0 -.-
Bok nr 1 2 3 4 góra

Wsp.odb.ß 1,0 1,0 1,0 1,0
5 7E  1370,0;1615,0  1410,0;1615,0  1410,0;1685,0  1370,0;1685,0  30,0 0,0 -.-

Bok nr 1 2 3 4 góra
Wsp.odb.ß 1,0 1,0 1,0 1,0

6 18E  1740,0;1615,0  1770,0;1615,0  1770,0;1670,0  1740,0;1670,0  8,0 0,0 -.-
Bok nr 1 2 3 4 góra

Wsp.odb.ß 1,0 1,0 1,0 1,0
7 46E  1820,0;1500,0  1855,0;1500,0  1855,0;1518,0  1820,0;1518,0  8,5 0,0 -.-

Bok nr 1 2 3 4 góra
Wsp.odb.ß 1,0 1,0 1,0 1,0

8 33/1E  1425,0;1512,0  1445,0;1512,0  1445,0;1562,0  1425,0;1562,0  15,0 0,0 -.-
Bok nr 1 2 3 4 góra

Wsp.odb.ß 1,0 1,0 1,0 1,0
9 33/2E  1425,0;1590,0  1445,0;1590,0  1445,0;1640,0  1425,0;1640,0  15,0 0,0 -.-

Bok nr 1 2 3 4 góra
Wsp.odb.ß 1,0 1,0 1,0 1,0

P A S Y   Z I E L E N I,     liczba = 20
Lp Symbol x[m] A y[m] x[m] B y[m] x[m] C y[m] x[m] D y[m] h[m] h0[m]
1 Z1 1000,0;600,0 2140,0;820,0 2620,0;1220,0 1060,0;880,0 15,0 0,0
2 Z2 1860,0;1060,0 1920,0;1070,0 1920,0;1260,0 1860,0;1260,0 15,0 0,0
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Lp Symbol x[m] A y[m] x[m] B y[m] x[m] C y[m] x[m] D y[m] h[m] h0[m]
3 Z3 1920,0;1070,0 2170,0;1120,0 1970,0;1900,0 1920,0;1900,0 15,0 0,0
4 Z4 2170,0;1120,0 3000,0;1300,0 3000,0;1680,0 2120,0;1320,0 15,0 0,0
5 Z5 2280,0;1390,0 3000,0;1680,0 3000,0;1900,0 2320,0;1925,0 15,0 0,0
6 Z6 2130,0;1930,0 3000,0;1900,0 3000,0;2000,0 2220,0;2000,0 15,0 0,0
7 Z7 1570,0;1760,0 1920,0;1760,0 1920,0;1880,0 1520,0;1810,0 15,0 0,0
8 Z8 1340,0;1800,0 1370,0;1800,0 1490,0;1965,0 1340,0;2040,0 15,0 0,0
9 Z9 1070,0;1920,0 1340,0;1920,0 1340,0;2040,0 1050,0;2200,0 15,0 0,0

10 Z10 890,0;1480,0 990,0;1480,0 990,0;2400,0 720,0;2250,0 15,0 0,0
11 Z11 980,0;880,0 1020,0;890,0 1000,0;1220,0 920,0;1220,0 15,0 0,0
12 Z12 930,0;590,0 970,0;740,0 800,0;1600,0 760,0;1480,0 15,0 0,0
13 Z13 520,0;680,0 920,0;680,0 850,0;1040,0 520,0;900,0 15,0 0,0
14 Z14 80,0;620,0 520,0;600,0 520,0;900,0 200,0;900,0 15,0 0,0
15 Z16 2220,0;2000,0 3000,0;2000,0 3000,0;2350,0 2030,0;2090,0 15,0 0,0
16 Z17 1920,0;2050,0 3000,0;2350,0 3000,0;2500,0 1920,0;3000,0 15,0 0,0
17 Z18 1370,0;1800,0 1560,0;1820,0 1560,0;1965,0 1490,0;1965,0 20,0 0,0
18 Z20 1560,0;1820,0 1820,0;1860,0 1730,0;2000,0 1560,0;1965,0 20,0 0,0
19 Z21 1820,0;1860,0 1940,0;1900,0 2040,0;2080,0 1730,0;2000,0 20,0 0,0
20 Z22 1940,0;1900,0 2130,0;1930,0 2220,0;2000,0 2040,0;2080,0 20,0 0,0

P U N K T Y   O B S E R W A C J I,      liczba = 4
Lp Symbol x[m] y[m] z[m] Ltła[dB]
1 Po1 1525,0 1980,0 1,5 0,0
2 Po2 750,0 2340,0 1,5 0,0
3 Po3 1310,0 640,0 1,5 0,0
4 Po4 2020,0 300,0 1,5 0,0

S I A T K A   P U N K T Ó W   O B S E R W A C J I
Xmin[m] Xmax[m] Ymin[m] Ymax[m] dx[m] dy[m]  z[m] Ltła[dB]

0,0 3000,0 0,0 3000,0 100,0 100,0 1,5 0,00



„ENERGOPROJEKT®-
WARSZAWA” S.A.

Symbol Umowy: 

1001108/C-1874

Nr arch.
1 236 362_00

Prac. Str.
POS 175

Hałas  Przemys łow y Zewnęt rzny
Program HPZ ‘ 2001 Windows: Wersja: luty'2004

Licencja Zakładu Akustyki ITB: NA-0131 ENERGOPROJEKT S.A.

Opis projektu: Zespół Elektrowni Ostrołęka
Budowa nowego bloku 1000 MW - Ostrołęka C
Obliczenia z uwzględnieniem ograniczenia emisji z chłodni 

Temperatura powietrza = 10°C Wilgotność względna RH = 70%

Równoważny poziom dźwięku A w zadanych punktach obserwacji

Lp. Symbol x [m] y [m] z [m] LA[dB]
1 Po1 1525,0 1980,0 1,5 44,1
2 Po2 750,0 2340,0 1,5 31,1
3 Po3 1310,0 640,0 1,5 40,6
4 Po4 2020,0 300,0 1,5 33,8

Hałas  Przemys łow y Zewnęt rzny
Program HPZ ‘ 2001 Windows: Wersja: luty'2004

Licencja Zakładu Akustyki ITB: NA-0131 ENERGOPROJEKT S.A.

Opis projektu: Zespół Elektrowni Ostrołęka
Budowa nowego bloku 1000 MW - Ostrołęka C

Temperatura powietrza = 10°C Wilgotność względna RH = 70%

Równoważny poziom dźwięku A w zadanych punktach obserwacji

Lp. Symbol x [m] y [m] z [m] LA[dB]
1 Po1 1525,0 1980,0 1,5 50,3
2 Po2 750,0 2340,0 1,5 35,2
3 Po3 1310,0 640,0 1,5 47,5
4 Po4 2020,0 300,0 1,5 39,1
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