
Wymogi środowiskowe – pozwolenie zintegrowane 
 

Powiązania działalności człowieka z otoczeniem istnieją od zawsze. 
Przy aktualnym poziomie wiedzy i rozwoju technologii, można 
negatywne skutki tego oddziaływania na środowisko znacznie 
łagodzić płacąc jednak kosztami ponoszonymi przez gospodarkę. 
Ropa naftowa, gaz ziemny oraz węgiel kamienny i brunatny są w tej 
chwili głównymi źródłami energii na świecie. Ich zasoby wystarczą 
jeszcze na kilkadziesiąt lat, natomiast uboczne produkty powstające 
podczas ich eksploatacji już w tej chwili są niemożliwe do wchłonięcia 
przez środowisko naturalne. To spowodowało podjęcie działań 

ujętych w system prawny (pozwolenia, rozporządzenia, ustawy, dyrektywy) wymuszających 
ograniczenie degradacji środowiska naturalnego. Zmiany ustrojowe po roku 1989 oraz 
wyrażona przez Polskę wola przystąpienia do Unii Europejskiej wymusiła zmiany 
dostosowujące polskie prawo do unijnego. Dotyczyło to również ochrony środowiska. I tak na 
mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26.07.2002 r. Elektrociepłownia Zduńska 
Wola Sp. z o. o. jako podmiot gospodarczy posiadający instalacje do spalania paliw o mocy 
nominalnej powyżej 50 MWt. została zobligowana do uzyskania pozwolenia zintegrowanego. 
Pozwolenie zintegrowane jest decyzją administracyjną będącą rodzajem szczegółowej 
licencji na prowadzenie instalacji, na warunkach określonych dla wszystkich komponentów 

środowiska (powietrze, woda, 
ziemia, odpady, hałas) oraz 
przy spełnieniu wymagań 
technicznych określonych jako 
„najlepsze dostępne techniki” 
(BAT). Mówi o tym unijna 
Dyrektywa 96/61/WE o zinte-
growanym zapobieganiu  
i ograniczeniu zanieczyszczeń, 
w Polsce ustawa Prawo 
ochrony środowiska. Zgodnie  
z nią Starosta Zduńskowolski 
w dniu 30.06.2006 r. udzielił 
elektrociepłowni Pozwolenia 
zintegrowanego dla instalacji 
energetycznego spalania 
paliw. Jego wymagania 
doprowadziły do szeregu 
inwestycji proekologicznych.  
W latach 2001–2005 
zmodernizowano stację uzda-

tniania wody instalując 4 moduły odwróconej osmozy (koszt ok. 0,5 mln zł) i zmieniając 
technologię na eliminującą agresywne chemikalia (kwas solny i ług sodowy). 
Unowocześniono układ odpylania spalin kotłów parowych instalując cyklony dwustopniowe 
dużej skuteczności odpylania (koszt ok. 1,25 mln zł). Wdrożono system pomiarów ciągłych 
emisji do atmosfery (koszt ok. 1mln zł). W roku 2008 zamontowano tłumik akustyczny 
eliminujący hałas podczas rozruchu lub odstawieniu kotła. Trzeba zaznaczyć, że 
elektrociepłownia utrzymuje wszelkie parametry emisyjne poniżej wyznaczonych 
standardów, a jej  działania proekologicze zostały wpisane w Program ochrony środowiska 
dla powiatu zduńskowolskiego. Niestety, ekologia kosztuje i wpływa na cenę naszego 
produktu. Trzeba wspomnieć również o tym, że od 2007 r. Elektrociepłownia Zduńska Wola 
Sp. z o. o. uczestniczy w Systemie Handlu Emisjami. Wymusza to, a równocześnie premiuje 
efektywną produkcję energii. 
 
Więcej o naszej firmie na stronie internetowej www.ec-zdwola.pl 
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Na fotografii widoczny jeden z elementów stacji demineralizacji wody 
– instalacja odwróconej osmozy 


