
 
 

               Zdzieszowice, 01.12.2011 r.

OŚ.6220.3.2011.JBG

 O B W I E S Z C Z E N I E 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji 
o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach 
oddziaływania  na środowisko  (tekst  jednolity  z  2008 r.  Dz.  U  Nr  199,  poz.1227 z  późn.zm.) 
Burmistrz Zdzieszowic

Podaje do publicznej wiadomości

iŜ w dniu 1 grudnia 2011 r. została wydana decyzja nr OŚ.6220.3.2011.JBG o środowiskowych 
uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  pn.  „przebudowa  i  rozbudowa  wydziału 
węglopochodnych  w  ArcelorMittal  Poland  S.A.  oddział  Zdzieszowice” na  działce  o  nr 
ewidencyjnym 1215/24 obr. 9  przy ul. Powstańców Śląskich 1 w Zdzieszowicach.

Niniejsza  decyzja  oraz  dokumentacja  sprawy,  w  tym opinia  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony 
Środowiska i Powiatowego Inspektora Sanitarnego, są do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego - 
Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska przy ul. Bolesława Chrobrego 34  w Zdzieszowicach, 
II piętro pok. B-207, w godzinach urzędowania t. od 7.30 do 15.30.

Zgodnie  z  art.  49  Kpa,  powyŜszą  decyzję  uznaje  się  za  doręczoną  stronom  postępowania 
administracyjnego po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.  

Przedmiotowe zawiadomienie zostaje opublikowane w publicznie dostępnym wykazie danych na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach bip.biuletyn.info.pl, 
wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego.
  

     BURMISTRZ

Dieter Przewdzing

              



           Zdzieszowice, 1 grudzień 2011 r.

OŚ.6220.3.2011.JBG

D E C Y Z J A 
o środowiskowych uwarunkowaniach 

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82, art. 85 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U 
Nr  199,  poz.1227 z  późn.zm.)  oraz   §  2  ust.1  pkt  17  rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 
9  listopada  2010  r.  w  sprawie  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst  jednolity z  2000 r.  Dz.U.  Nr  98,  poz.1071 ze 
zmianami) 

BURMISTRZ ZDZIESZOWIC

po rozpatrzeniu wniosku:

ArcelorMittal  Poland S.A.
ul. Powstańców Śląskich 1

47-330 Zdzieszowice
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

pn.:"PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WYDZIAŁU W ĘGLOPOCHODNYCH W  
ARCELORMITTAL POLAND S.A. ODDZIAŁ ZDZIESZOWICE" 

po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego 
Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Krapkowicach,  a  takŜe  po  po  przeprowadzeniu 
postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Burmistrz Zdzieszowic
ustala

środowiskowe uwarunkowania dla przedmiotowego przedsięwzięcia 

I. Określam

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia
Zakład  jest  zlokalizowany  na  terenie  gminy  Zdzieszowice  w  województwie  opolskim. 
Do zajmowanego terenu zakład posiada tytuł prawny w postaci prawa do wieczystego uŜytkowania. 
Głównym  przedmiotem  działania  zakładu  jest;  wytwarzanie  produktów  koksowania  węgla 
kamiennego,  produkcja  ciepła i  energii  elektrycznej,  pobór  i  uzdatnianie wody,  oczyszczanie  i 
odprowadzanie ścieków, oraz usługi materialne, w tym prace remontowo-budowlane.
Projektowane przedsięwzięcie (instalacja węglopochodnych zlokalizowana jest na terenie zakładu, 



który połoŜony jest w mieście Zdzieszowice, województwie opolskim. Planowane przedsięwzięcie 
jest zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice. 
Przedsięwzięcie  inwestycyjne  polega  na  modernizacji  (procesowej i  aparaturowej)  instalacji 
oczyszczania gazu        
- desorpcja H2S i NH3 ze zintegrowanymi trzema kolumnami odkwaszająco - odpędowymi „KOO” 
– w P3/2,
-  trzeciego ciągu katalitycznego rozkładu amoniaku i instalacji produkcji siarki metodą Clausa 
„KRAiC” – w P3/2,
- instalacja stęŜonej wody amoniakalnej jako rezerwa dla jednego lub dwóch ciągów KRAiC w 
okresie 14 dniowego przeglądu w roku – w P3/2,
- dmuchawy gazu poregeneracyjnego z obiektu Regeneracji roztworu na P3/3 – przesyłające gaz z 
H2S do przerobu wspólnego z H2S z P3/2 - na siarkę płynną w 3 ciągach KRAiC z odpowiednimi 
nowymi rozwiązaniami,
- absorpcja NH3 w Oddziale P3/1 – w 1 płuczce nowej generacji,
- trzeci Kolektor gazu DN 1600 od chłodnic wtórnych do absorpcji niskociśnieniowej NC – w P3/2,
- centralny System Sterowania dla P3/1, P3/2 i P3/3 – z Centralną Sterownią Węglopochodnych w 
Hali Ssaw P3/2,
- trasy międzyobiektowe rurociągów dla połączeń trzech Oddziałów Węglopochodnych P3/1, P3/2 
i P3/3.

2.  Warunki  wykorzystania  terenu  w  fazie  realizacji  i  eksploatacji,  ze  szczególnym 
uwzględnieniem  konieczności  ochrony  cennych  wartości  przyrodniczych,  zasobów 
naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciąŜliwości dla terenów sąsiednich.

a) Przedsięwzięcie będzie zrealizowane na terenie ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Zdzieszowice 
w Zdzieszowicach przy ul. Powstańców Śląskich 1, do terenu tego Inwestor posiada tytuł prawny.
b) Przedsięwzięcie ze względu na rodzaj i miejsce lokalizacji inwestycji nie spowoduje zmian w 
dotychczasowym  uŜytkowaniu  terenu  i  jest  zgodne  z  postanowieniami  zawartymi  w  planie 
zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice.
c) Realizacja przedsięwzięcia będzie przebiegać wg następujących uwarunkowań:
- trwałe odizolowanie terenu budowy od pracujących instalacji oczyszczania gazu koksowniczego i 
zbiorników  magazynowych  substancje  niebezpieczne;  gazu  koksowniczego,  gazu 
siarkowodorowego, benzolu, smoły, oleju płuczkowego, ługu sodowego, kwasu siarkowego oraz
ich mieszanin;
- przy realizacji inwestycji zakres przekształceń terenu zostanie zminimalizowany i obejmować 
będzie niezbędny do zrealizowania zadania zakres;
- tereny wykorzystywane w trakcie realizacji inwestycji na potrzeby zaplecza budowlanego, zostaną 
po zakończeniu prac uporządkowane i przywrócone do stanu pierwotnego;
-  z  uwagi  na  specyfikę  instalacji  nie  jest  zalecane  wprowadzenie  zieleni  wysokiej  w  obrębie 
obiektów produkcyjnych;
-  inwestor  zabezpieczy  niezbędne  warunki  do  funkcjonowania  zaplecza  budowy  ze  stosowną 
infrastrukturą  i  odprowadzeniem  ścieków  deszczowych  w  sposób  zabezpieczający  przed 
zanieczyszczeniem i spływem wód na tereny przyległe oraz zapewni utrzymanie w czystości
nawierzchni drogowych i droŜności kanalizacji deszczowej w obrębie dojazdów do terenu budowy;
-  w trakcie prac budowlanych teren budowy oraz infrastruktura drogowa będą  utrzymywane w 
stanie zapewniającym minimalizację emisji pyłów z powierzchni terenu;
- zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o odpadach oraz w przepisach wykonawczych do niej, 
w celu minimalizacji uciąŜliwości dla  środowiska odpadów powstałych w fazie budowy, naleŜy: 
wydzielić  odpowiednio przygotowane i zabezpieczone miejsca do selektywnego magazynowania 
powstających odpadów, opracować  sposób zagospodarowania wszystkich powstających odpadów 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, konsekwentnie zagospodarować zmagazynowane 



odpady, a po zakończeniu budowy teren ich magazynowania uporządkować i przywrócić do stanu 
pierwotnego;
-  sposób prowadzenia prac budowlanych oraz transport  materiałów naleŜy prowadzić  w sposób 
gwarantujący  bezpieczeństwo  obiektom  podlegającym  ochronie  konserwatorskiej  (stosowanie 
technologii  powodujących  przenoszenie  fal  sejsmicznych  wymaga  monitorowania  stanu  ww. 
obiektów;
-  wytworzone  odpady  w  pierwszej  kolejności  poddawać  odzyskowi  lub  unieszkodliwieniu  w 
miejscu ich powstania,  a dopiero gdy będzie to niewykonalne (ze względów ekonomicznych i 
technologicznych)  odpady przekazać  innemu posiadaczowi  odpadów  posiadającemu stosowane 
zezwolenia w zakresie zbierania, transportu, unieszkodliwiania, odzysku;
-  wielkość  emitowanego do otoczenia  hałasu podczas  prac  budowlanych musi  zawierać  się  w 
obowiązujących normach – zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska ;
- planowania inwestycja nie pogorszy obecnie istniejących warunków akustycznych środowiska;
-  przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się  wykorzystanie i przekształcenie elementów 
przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie,  w jakim jest  to konieczne w związku z realizacją 
inwestycji;
-  w  celu  zachowania  bezpieczeństwa  osób  postronnych  w czasie  prac  naleŜy  teren  inwestycji 
odpowiednio oznaczy;

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji 
wymaganej do wydania decyzji,  o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko.

a)  Inwestor  zapewni  dotrzymanie  obowiązujących  standardów  jakości  powietrza,  poprzez 
zastosowanie stosownych rozwiązań o charakterze procesowym i urządzeń technicznych zgodnie ze
standardem opisanym w raporcie i charakterystyce technicznej inwestycji.
b)  Rozwiązania  technologiczne  i  budowlane  winny  zapewnić  dotrzymanie  standardów  jakości 
środowiska w zakresie hałasu – w  porze dziennej 55 dB i w porze nocnej 45dB;
c) Ograniczenie emisji odpadów realizowane będzie poprzez:
- maksymalne wykorzystanie stosowanych surowców i materiałów,
-  prowadzenie  procesów  technologicznych  zgodnie  z  wymaganymi  parametrami  technicznymi 
poszczególnych urządzeń,
- minimalizację rodzaju i ilości wytworzonych odpadów, w tym m.in. poprzez recyrkulację
pozostałości poprodukcyjnych do wsadu węglowego,
- maksymalne wykorzystanie wytworzonych odpadów do celów przemysłowych,
d) W celu ochrony gruntów i wód podziemnych w rejonie inwestycji naleŜy zastosować dostępne w
skali technicznej rozwiązania, skutecznie odizolowujące negatywny wpływ budowanych obiektów
wydziału węglopochodnych na środowisko gruntowo-wodne.
e) W celu zapewnienia ochrony wód powierzchniowych ścieki przemysłowe i wody opadowe będą 
wprowadzane do odbiornika po ich oczyszczeniu, zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym,
f)  Zastosowane  rozwiązania  techniczne  winny  zapewnić,  Ŝe  budowa  i  eksploatacja  instalacji 
węglopochodnych i  związane z nią emisje nie spowodują wzrostu naraŜenia zdrowia i Ŝycia ludzi,
nie pogorszą  warunków ekologicznych w obszarach specjalnie chronionych, obszarach o statusie 
Natura  2000 oraz obszarach objętych ochroną konserwatorską.
g)  Przed  przystąpieniem do rozruchu   instalacji  węglopochodnych  inwestor  zaktualizuje  plan 
zapobiegania powaŜnym awariom przemysłowym, dostosowując go do potrzeb bezpiecznego
eksploatowania urządzeń i aparatów węglopochodnych.
h) Przed przystąpieniem do rozruchu instalacji  węglopochodnych inwestor zobowiązany jest do 
zmiany warunków Pozwolenia Zintegrowanego.
i)  W  projekcie  budowlanym  i  projektach  wykonawczych,  zostaną  zapewnione  stosowne 
rozwiązania techniczne i niezbędna infrastruktura techniczna w zakresie monitorowania emisji



zanieczyszczeń dla potrzeb bieŜącej oceny funkcjonowania instalacji zgodnie z wymogami Ustawy 
POŚ.
j) Instalacje węglopochodnych zostaną wyposaŜone w następujące rozwiązania w zakresie ochrony
środowiska zgodne z wymaganiami najlepszej dostępnej techniki.
W zakresie ochrony środowiska wodnego
-  powszechne zastosowanie zamkniętych cyrkulujących obiegów chłodniczych,
-  zastosowanie na terenie instalacji systemu kanalizacji rozdzielczej: przemysłowej, sanitarnej oraz
opadowej,
- wykorzystanie ujęcia brzegowego wód z rzeki Odry jako źródła zaopatrzenia na cele przemysłowe 
i p.poŜ,
- podczyszczanie chemiczno - mechaniczne wód opadowych,
-  oczyszczanie  ścieków koksowniczych  w skojarzeniu  z  oczyszczaniem  ścieków komunalnych 
miast i gmin: Zdzieszowice, Leśnica i Walce,
- zastosowanie następujących metod ochrony gruntów i wód podziemnych:
1.  bezpośrednia  –  zabezpieczenie  zbiorników  i  stanowisk  przeładunkowych  substancji 
niebezpiecznych
2. pośrednia poprzez zmniejszenie emisji do wód i powietrza.
W zakresie ochrony powietrza
- zlikwidować wytwórnię kwasu siarkowego, wyeliminować emisję kwasu do powietrza,
-  zlikwidować  wytwórnię  siarczanu amonu,  wyeliminować  emisję  benzenu,  amoniaku i  innych 
składników gazu koksowniczego do powietrza, 
-  zlikwidować  kolumny odpędowe wody płuczkowej,  pogazowej i  odkwaszacie,  wyeliminować 
emisję niezorganizowaną siarkowodoru, cyjanowodoru i amoniaku do powietrza, 
- odsiarczać gaz koksowniczy do opalania baterii koksowniczej i elektrociepłowni do mniej niŜ 
0,8 g S/m3 –obniŜenie emisji do powietrza dwutlenku siarki,
- recyrkulować do gazu koksowniczego przed chłodnicami wstępnymi: gazy poprocesowe z KRAiC 
oraz gazy resztkowe z instalacji stęŜonej wody amoniakalnej,
- hermetyzacja zbiorników, aparatury, rurociągów i armatury poprzez odsysanie opar i/lub gazów 
izolujących do gazu surowego o dyspozycyjności powyŜej 95%,
- zastosowanie technik minimalizujących emisję niezorganizowaną do powietrza:
a)  hermetyzacja  zbiorników,  aparatów,  rurociągów  i  armatury  poprzez  odsysanie  oparów  do 
kolektora gazu surowego – dyspozycyjność hermetyzacji powyŜej 95% lub
b)  hermetyzacja zbiorników,  aparatów, rurociągów i  armatury poprzez wytworzenie „poduszki” 
azotowej i skierowanie gazów do gazu koksowniczego – dyspozycyjność hermetyzacji powyŜej
95%,
c) hermetyzacja zbiorników, aparatów, rurociągów i armatury poprzez zastosowanie dochładzaczy i 
skraplaczy oparów –dyspozycyjność hermetyzacji powyŜej 95%,
d)  odizolowanie  od  gleby  zbiorników  magazynowych  i  punktów  przeładunkowych  substancji 
niebezpiecznych – 100/% zabezpieczenia dla zgromadzonych substancji powyŜej 1 Mg,
-  zastosować  kompensację  zagospodarowania  amoniaku  i  siarkowodoru w czasie  przeglądów i 
postojów instalacji KRAiC poprzez wytwarzanie wody stęŜonej,
- wybudować  na terenie zakładu stację  kontroli emisji niezorganizowanej na kierunku od  środka 
zakładu do osiedla Piastów w m. Zdzieszowice.
W zakresie gospodarki odpadami
- wprowadzić rozwiązania procesowo -technologiczne w instalacji węglopochodnych eliminujące 
wytwarzanie odpadów technologicznych, odpadów kwasu siarkowego oraz odpadowe katalizatory 
wanadowe, 
- prowadzić odzysk surowców, produktów ubocznych i pozostałości poprocesowych z uzyskiwania
węglopochodnych poprzez wykorzystanie ich do preparacji wsadu węglowego,
- odpady remontowe będą podlegały odzyskowi lub wykorzystaniu przez inne jednostki do tego
upowaŜnione.



W zakresie ochrony przed hałasem i wibracjami
Podstawową  metodą  ochrony przed hałasem stosowaną  i  rozwijaną  przy modernizacji  instalacji 
węglopochodnych jest eliminowanie źródeł hałasu, i tak:
─  zabudowa maszyn i  urządzeń  o poziomie hałasu spełniające minimalne wymagania ochrony 
przed hałasem,
─ wyeliminowanie dmuchaw i chłodni na wytwórni kwasu siarkowego.
NiezaleŜnie  od  podstawowej  metody  eliminowania  źródeł  hałasu  stosuje  się  następujące 
rozwiązania zmniejszające emisję hałasu:
─ lokalizowanie pomp, spręŜarek, ssaw gazowych i innych urządzeń w budynkach,
─  posadowienie  pomp  obiegowych  wodnych  w  głównych  pompowniach  poniŜej  powierzchni 
gruntu,
─ zastosowanie okien i drzwi o podwyŜszonej chłonności akustycznej w budynkach, gdzie znajdują 
się źródła hałasu,
─ osłony i obudowy maszyn i urządzeń.
Wibracje  występujące  na  terenie  zakładów  mają  charakter  lokalny.  Ich  oddziaływanie  jest 
ograniczone wyłącznie do stanowisk pracy, na których stosuje się odpowiednie działania
zabezpieczające.
W  obrębie  realizowanego  przedsięwzięcia  nie  będzie  występować  ponadnormatywne 
promieniowanie elektromagnetyczne i jonizujące.
W zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych
- wg wymagań i warunków określonych przez biegłych oraz jednostki kompetentne do uzgodnienia 
i  zaopiniowania  projektu  budowlanego  oraz  innych  dokumentacji  stanowiących  komplet 
dokumentów  wymaganych  do  przedłoŜenia  wraz  z  projektem  budowlanym  w  Starostwie 
Powiatowym w Krapkowicach o pozwolenie na budowę,
- zastosować takie zabezpieczenia techniczne, które w maksymalny sposób ograniczają moŜliwość
awarii,
- sporządzić „program zapobiegania awariom” na podstawie art. 250 i art. 251 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 627),
- opracowanie instrukcji postępowania w przypadku nadzwyczajnego zagroŜenia środowiska,
określającej sposób podejmowania działań ratowniczych i ochronnych.
W zakresie transgranicznego zagroŜenia środowiska
- nie będzie występowało transgraniczne oddziaływanie na środowisko.
W zakresie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego uŜytkowania
- nie ma uzasadnienia do utworzenia obszaru ograniczonego uŜytkowania.

II. Wymogi w  zakresie  przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do 
przedsięwzięć zaliczanych  do zakładów stwarzających zagroŜenie  występowania powaŜnych 
awarii przemysłowych w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska

Przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagroŜenie występowania powaŜnych 
awarii przemysłowych.

III.  Wymogi  w  zakresie  ograniczenia  transgranicznego  oddziaływania  na  środowisko   w 
odniesieniu  do  przedsięwzięć  dla  których  przeprowadzono  postępowanie  dotyczące 
transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Nie stwierdzono transgranicznego oddziaływania inwestycji na środowisko.

IV.  Nakładam  następujące  obowiązki  dotyczące  zapobiegania  ograniczania  oraz 
monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.



Z  uwagi  na  skalę  inwestycji  i  jej  realizację  na  terenie  przemysłowym  nie  jest  wymagane 
prowadzenie  monitoringu  uciąŜliwości  wynikających  z  emisji  hałasu  i  emisji  zanieczyszczeń 
powietrza na etapie budowy instalacji.
W fazie budowy monitoringowi naleŜy poddać wytwarzanie i zagospodarowanie odpadów. NaleŜy 
prowadzić ewidencję zgodnie z wymogami ustawy o odpadach. W przypadku realizacji inwestycji
przez firmy zewnętrze naleŜy monitorować ich uprawnienia w zakresie gospodarki odpadami. 

W  przypadku  zakładów  i  instalacji  węglopochodnych  po  realizacji  przedsięwzięcia,  którego 

oddziaływanie zamyka się w granicach własności terenu, nie zachodzi potrzeba dodatkowego

monitorowania jakości środowiska.

V. Obszar ograniczonego uŜytkowania

Nie stwierdzam konieczności utworzenia obszaru ograniczonego uŜytkowania dla przedmiotowego 
przedsięwzięcia.

VI. Integraln ą częścią decyzji jest załącznik nr 1 będący charakterystyką przedsięwzięcia.

UZASADNIENIE

W dniu 01.08.2011 r. wpłynął do tut. urzędu wniosek firmy ArcelorMittal Poland S.A. znak 
T3.3/6482/2011 z 26.07.11 r.  w sprawie wydana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia  polegającego  na  przebudowie  i  rozbudowie  wydziału  węglopochodnych  w 
ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Zdzieszowice.

Zgodnie  z  art.  66  ustawy z  dnia  3  października  2008  r.  o  udostępnieniu  informacji  o 
środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach 
oddziaływania na środowisko ( Dz. U z 2008 r.  Nr 199, poz.1227 ze zm.), do wniosku został 
załączony  raport  oddziaływania  na  środowisko  inwestycji  jw.,  sporządzony  przez  Carbon 
Engineering Sp. z o.o.  ul. Szlak 28 lok. 12, 31-153 Kraków reprezentowany przez Pana Wojciecha 
Piskorskiego i  zespół  w składzie Paweł  Wiktor,  Danuta Lepucka,  Czesław Olczak i  Krzysztof 
Kowolik  oraz  mapy  ewidencyjne,  wypis  z  ewidencji  gruntów,  wypis  i  wyrys  z  planu 
zagospodarowania przestrzennego oraz zapis raportu na informatycznym nośniku danych .

Planowana  inwestycja  jest  zgodna  z  postanowieniami  planu  zagospodarowania 
przestrzennego dla m. Zdzieszowice zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Zdzieszowicach nr 
LII/419/2002  z  dnia  10.10.2002  r.  i  oznaczona  jest  symbolami   PP -  tereny  oznaczone  tym 
symbolem przeznacza się dla istniejącego przemysłu.

Niniejsze  przedsięwzięcie  zostało  zakwalifikowane  w  oparciu  o  przepis  rozporządzenie 
Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2010  r.  w  sprawie  przedsięwzięć  mogących  znacząco 
oddziaływać na środowisko  (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397), do przedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko -  § 2 ust. 1 pkt 17.

W dniu  02.08.2011  r.,  zgodnie  z  art.  77  ust  1  pkt.  1  i  2  oraz  ust.  2   ustawy z  dnia 
3  października  2008  r.  o  udostępnieniu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U Nr 
199, poz.1227 ze zm.) Burmistrz  Zdzieszowic przesłał  przedmiotowy raport  wraz z wnioskiem 
inwestora do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach w celu jego uzgodnienia. 

Na podstawie art. 30, art. 33 ust. 1, pkt 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy o udostępnianiu 
informacji  o środowisku i  jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 



ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U Nr 199, poz.1227 z późn. zm) Burmistrz Zdzieszowic 
podał  do  publicznej  wiadomości  –  w  formie  zawiadomienia,  opublikowanego  na  stronie 
internetowej  oraz na tablicy ogłoszeń,  informację  o  wszczęciu postępowania administracyjnego 
prowadzonego z udziałem społeczeństwa ( przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia oraz o moŜliwości zapoznania się z dokumentacją 
i składania uwag, wniosków dotyczących przedmiotowej sprawy ) w dniach od 3 sierpnia 2011 r. do 
25  sierpnia  2011  r.  Informacja  powyŜsza  została  równieŜ  umieszczona  w  pobliŜu   miejsca 
planowanej inwestycji. 

Informację  o  raporcie  umieszczono  równieŜ  w  publicznie  dostępnym  wykazie  danych 
www.bip.zdzieszowice.pl

W  czasie  przeznaczonym  na  składanie  uwag  i  wniosków nie  wpłynęły  Ŝadne  uwagi  i 
wnioski od społeczeństwa.

W toku prowadzonego postępowania w dniu 30.08.11 r. Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Krapkowicach opinią z dnia  30 sierpnia  br  znak  NZ/GJ-  4325-24/11  zaopiniował 
(uzgodnił)  pozytywnie  warunki  realizacji  przedmiotowego  przedsięwzięcia  pod  względem 
wymagań higienicznych i zdrowotnych z zastrzeŜeniami cyt.:

1. „w projekcie budowlanym i projektach wykonawczych uwzględnić  wszystkie zalecenia i 
warunki,  w  zakresie  ochrony  środowiska  i  zdrowia  ludzi,  określone  w  „raporcie  o 
oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko...”sporządzonym  na  etapie  uzyskiwania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

2. wszelkie  czynności  inwestycyjne  naleŜy  podejmować  ze  szczególnym  uwzględnieniem 
zabezpieczenia lub odnowy istniejących na terenie zakładu instalacji stacji uzdatniania wody 
oraz zbiorników wody pitnej”.  

Regionalna  Dyrekcja  Ochrony  Środowiska  w  Opolu  pismem  znak 
WOOŚ.4242.117.2011.WL z dnia 31.08.11 r. (wpłynęło do tut. urzędu 02.09.br) poinformowało, iŜ 
z uwagi na złoŜony charakter  sprawy nie mogą uzgodnić warunków realizacji przedsięwzięcia w 
ustawowym terminie (rozpatrzenie przedmiotowej sprawy przewidziano do dnia 23.09.br).

22 września 2011 r. wpłynęło do tut. urzędu kolejne pismo (wezwanie) Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Opolu  znak WOOŚ.4242.117.2011.WL. z dnia 20.09.11 r.   wzywające 
inwestora do uzupełnienia raportu w części dotyczącej cyt:

I. „przedstawienia  wariantów  przedsięwzięcia  w  zakresie  moŜliwych  do  zastosowania 
technologii odsiarczania gazu koksowniczego w projektowanej instalacji, w tym osiąganych 
dzięki tym technologiom poziomom oczyszczania gazu, oraz odniesienia się do wymogów 
BAT w tym zakresie,

II. określenia oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na stan powietrza poprzez:
1) precyzyjne wskazanie urządzeń, które będą hermetyzowane oraz metod ich hermetyzacji,
2)  przedstawienie  analizy  dotyczącej  rodzajów  i  wielkości  emisji  pochodzącej  ze 
zbiorników,  aparatów,  rurociągów  i  armatury,  w  związku  ze  wskazanym  w  raporcie 
poziomem dyspozycyjności hermetyzacji tych urządzeń,
3) precyzyjne odniesienie się do wymogów BAT poprzez wskazanie konkretnych rozwiązań 
przewidywanych  do  zastosowania  w  projektowanej  instalacji  w  zakresie  minimalizacji 
emisji  niezorganizowanej  (  zapewnienia  gazoszczelnej  pracy zakładu oczyszczania gazu 
koksowniczego),
4)  wykonanie,  jeŜeli  to  konieczne,  dla  stanu  po  realizacji  przedsięwzięcia  obliczeń 
poziomów  stęŜeń  substancji  w  powietrzu  z  uwzględnieniem  ewentualnych  emisji 
pochodzących ze źródeł projektowanych, w tym przede wszystkim:
- zestawienia parametrów źródeł emisji i emitorów w zakładzie,
- zestawienia wielkości emisji maksymalnych i średnich pochodzących ze źródeł emisji i 
emitorów w zakładzie,



- przedstawienia wydruków danych i wyników obliczeń dla zespołu emitorów zakładu oraz 
poziomów stęŜeń substancji w powietrzu w formie graficznej,

III. określenia oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na klimat akustyczny poprzez:
1) przedstawienie obliczeń propagacji hałasu w środowisku z planowanego przedsięwzięcia, 
zlokalizowanego  na  terenie  zakładu,  (stan  projektowany  +  stan  istniejący),  zgodnie  z 
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w 
zakresie  prowadzenia  pomiarów  wielkości  emisji  oraz  pomiarów  ilości  pobranej  wody 
(Dz.U. Nr 206, poz.1291),
2)  przedstawienie  w formie  kartograficznej  (na podkładzie mapowym) izolinii  poziomu 
hałasu w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie 
zagadnień  zgodnie  z  art.  66  ust.  1  pkt  14  ustawy  z  dnia  3  października  2008  r.  o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska  oraz  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  (Dz.U.  Nr  199,  poz.1227  z 
późn.zm.),

IV. określenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na wody i ziemie poprzez:
1)  przedstawienie  opisu  oddziaływania  na  stan  wód  powierzchniowych  w  kontekście 
skumulowanego oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko z zakładami, których 
odbiornikiem ścieków jest bezpośrednio lub docelowo rzeka Odra (do rzeki  tej  bowiem 
największe  ilości  ścieków  odprowadzają  z  m.  Kędzierzyn-Koźle  np.  ZAK  S.A.  w 
Kędzierzynie-Koźlu),
2) przedstawienie szczegółowej charakterystyki istniejącej zakładowej oczyszczalni ścieków 
w powiązaniu z planowaną  modernizacją instalacji oczyszczania gazu koksowniczego na 
wydziale węglopochodnych,
3) przedstawienie informacji o sposobie zorganizowania na etapie realizacji przedsięwzięcia 
bazy sprzętowej ( czy w trakcie prowadzonych prac budowlanych zachowane będą środki 
ostroŜności  w  celu  zapobiegania  przedostawaniu  się  zanieczyszczeń,  m.in.  związków 
ropopochodnych,  do środowiska gruntowo – wodnego;  czy place postojowe dla sprzętu 
będą  utwardzone  oraz  wyposaŜone  w  instalację  zapobiegającą  spływowi  jakichkolwiek 
zanieczyszczań  do środowiska gruntowo – wodnego; czy baza sprzętowa, która zostanie 
zorganizowana, wyposaŜona zostanie w przenośne sanitariaty dla pracowników budowy czy 
teŜ  zapewniony zostanie  dostęp do sanitariatów w istniejących  obiektach  oraz  w jakiej 
odległości od cieków powierzchniowych zostaną zlokalizowane ww. bazy i zaplecza),    
4)  wskazanie  sposobów  (gdzie  odprowadzane  będą)  odprowadzenia  wód  z  wykopów 
(odwodnienie wykopów – etap realizacji),
5) przedstawienie precyzyjnych informacji na temat wymagań środowiskowych z zakresu 
gospodarki wodno – ściekowej do uwzględnienia w projekcie budowlanym w celu ochrony 
wód podziemnych w rejonie inwestycji ( na str. 43 i 44 raportu stwierdzono jedynie, Ŝe cyt. 
„w celu  ochrony gruntów i  wód  podziemnych  w  rejonie inwestycji  naleŜy zastosować 
dostępne w skali technicznej rozwiązania” ale nie określono tych rozwiązań),
6) przedstawienie czy w związku z planowaną inwestycją nastąpi emisja rtęci i kadmu w 
ściekach przemysłowych ( oraz informacji czy wynika ona z prowadzonych pomiarów tych 
metali cięŜkich),
7) przedstawienie szczegółowej analizy wpływu ścieków przemysłowych wprowadzanych 
do  Odry  na  jakość  wód  tego  odbiornika  po  modernizacji  przedmiotowej  instalacji 
(przedstawić/porównać przed i po modernizacji jakość ścieków jaka będzie wprowadzana 
do odbiornika po modernizacji przedmiotowej instalacji),
8) wyjaśnienie (informacja zawarta w rozdziale IV i VI, oraz na str. 28 i 29, a takŜe na str. 
287  raportu)  na  czym  polega  metoda  ochrony wód  podziemnych  w  oparciu  o  metodę 
pośrednią,



V. podania  informacji  w  zakresie  gospodarki  odpadami poprzez  przedstawienie 
przewidywanych ilości odpadów wytwarzanych na etapie realizacji przedsięwzięcia”.   

8 listopada 2011 r. wpłynęło kolejne pismo  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Opolu pismem znak WOOŚ.4242.117.2011.WL z dnia 03.11.11 r. informujące, iŜ z uwagi na 
złoŜony  charakter   sprawy  oraz  konieczność  analizy  uzupełnienia  raportu  o  oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko przedłoŜonego w dniu 27.10.11 r.  nie mogą uzgodnić warunków 
realizacji  przedsięwzięcia  w  ustawowym  terminie  (rozpatrzenie  przedmiotowej  sprawy 
przewidziano do dnia 21.11.11 r).

Po uzupełnieniu raportu  i  dostarczeniu we wskazanym w wezwaniu terminie wyjaśnień 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem z dnia 21 listopada 2011 r. 
znak WOOŚ.4242.117.2011.WL uzgodniła realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie 
i  rozbudowie  wydziału  węglopochodnych  w  ArcelorMittal  Poland  S.A. Oddział  Zdzieszowice 
ustalając następujące warunki z zakresu ochrony środowiska tj. cyt:

1. „Na etapie realizacji przedsięwzięcia naleŜy podjąć następujące działania:

- Podczas prowadzenia robót budowlanych oraz prac instalacyjno - montaŜowych stosować 
wyłącznie sprawne środki transportu i sprawny sprzęt budowlany.
- Zapewnić właściwą organizację robót oraz przestrzegać ogólnie obowiązujących zasad mających 
na celu ochronę wód podziemnych oraz ziemi przed zanieczyszczeniem.
- Przewidzieć miejsca magazynowania odpadów pochodzących z prac rozbiórkowych, 
budowlanych i montaŜowych.
- Zabezpieczyć miejsca postoju cięŜkiego sprzętu oraz składowania materiałów budowlanych przed
zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi.
- W przypadku zanieczyszczenia gruntu przekazać go uprawnionemu odbiorcy do 
unieszkodliwienia.
- Zapewnić pracownikom budowy przenośne kabiny sanitarne lub udostępnić sanitariaty w
istniejących obiektach w zakładzie.
- Wody z odwadniania wykopów (w przypadku ich powstania) odprowadzać do istniejących 
urządzeń kanalizacyjnych zakładu.

2. Na etapie eksploatacji lub uŜytkowania przedsięwzięcia naleŜy podjąć następujące działania:

- Procesy technologiczne prowadzić w układach zamkniętych i hermetycznych.
- Gaz poreakcyjny z instalacji katalitycznego rozkładu amoniaku i produkcji siarki metodą Clausa
(KRAiC) kierować do gazu koksowniczego przed chłodnice wstępne.
- Zbiorniki i  aparaty hermetyzować  za pomocą  izolacji „poduszką" azotową,  a nadmiar azotu z 
oparami kierować do surowego gazu koksowniczego.

 - Ścieki bytowe odprowadzać systemem kanalizacyjnym zakładu na zakładową oczyszczalnię 
ścieków.
-  Wody  opadowe  i  roztopowe  odprowadzać  systemem  kanalizacji  rozdzielczej  do  zakładowej
oczyszczalni ścieków.

     - Wody pochłodnicze odprowadzać systemem kanalizacji rozdzielczej do zakładowej oczyszczalni
        ścieków.

-  Wody  poprocesowe  (ścieki  koksownicze)  odprowadzać  kanalizacją  rozdzielczą  do 
podczyszczalni  ścieków  koksowniczych,  a  następnie  do  zakładowej  biologiczno-chemicznej 
oczyszczalni ścieków skąd po oczyszczeniu wprowadzać do odbiornika (rzeka Odra).

      - Prowadzić odzysk surowców, produktów ubocznych i pozostałości poprocesowych z uzyskiwania
        węglopochodnych poprzez wykorzystanie ich do preparacji wsadu węglowego.
      - Wytwarzane odpady niebezpieczne i inne niŜ niebezpieczne zbierać selektywnie, magazynować w
     sposób bezpieczny dla środowiska, a następnie przekazywać jednostkom posiadającym stosowne



        uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami.

3. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę naleŜy uwzględnić  
następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska

- Wyłączyć z eksploatacji wytwórnię kwasu siarkowego i wytwórnię siarczanu amonu.
- Zlikwidować następujące obiekty stanowiące źródła hałasu:

● chłodnię kominową nr VIII,
● spręŜarkę Comprot szt.2,
● wsadnicę baterii nr l,
● wsadnicę baterii nr 2,
● wóz przelotowy baterii nr 1,
● wóz przelotowy baterii nr 2,
● wieŜę gaśniczą nr 1,
● wóz gaśniczy nr 1,
● wóz gaśniczy nr 2.

-  Gaz  koksowniczy  do  opalania  baterii  koksowniczych i  elektrociepłowni  odsiarczać  w 
zastosowanym układzie absorpcji  do poziomu zawartości  H2S w gazie poniŜej  1000 mg/m3 (w 
warunkach normalnych).
- Przewidzieć skierowanie gazu poreakcyjnego z instalacji KRAiC do gazu koksowniczego przed
chłodnice wstępne.
-  Układy  technologiczne  instalacji  oczyszczania  gazu  koksowniczego  wykonać  szczelne  i 
hermetyczne.
- Minimalizować emisję niezorganizowaną poprzez:

• minimalizowanie liczby kołnierzy poprzez spawanie połączeń rurowych tam gdzie jest to 
moŜliwe,

• zastosowanie odpowiedniego uszczelnienia na kołnierzach i zaworach,
• zastosowanie gazoszczelnych pomp.

-  Zbiorniki  i  aparaty  zhermetyzować  poprzez  izolacje  „poduszką"  azotową.  Przewidzieć
odprowadzanie nadmiaru azotu zawierającego opary do gazu surowego.
- Zbiorniki i instalacje technologiczne posadowić w tacach.
- Pompy wyposaŜyć w odpowiednie uszczelnienia eliminujące przecieki.
- Zastosować zamknięte, cyrkulacyjne obiegi chłodnicze wody.
-  Przewidzieć  odzysk  ciepła  z  procesów  katalitycznego  rozkładu  amoniaku  i  produkcji  siarki 
poprzez produkcję pary grzewczej w kotłach nisko- i wysokociśnieniowych.
-  Zastosować  kompensację  zagospodarowania amoniaku i  siarkowodoru w czasie przeglądów i 
postojów instalacji KRAiC poprzez wytwarzanie stęŜonej wody amoniakalnej.

4.  Wyrazić  stanowisko  w  sprawie  konieczności  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na 
środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust.l pkt  
1 cyt. wyŜej ustawy

Przedmiotowe  przedsięwzięcie  nie  wymaga  przeprowadzenia  ponownej  oceny 
oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na 
środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 
1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).



5.   Wyrazić stanowisko o konieczności przeprowadzenia analizy porealizacyjnej

Stwierdzono konieczność przeprowadzenia analizy porealizacyjnej w zakresie monitoringu 
wpływu  przedmiotowego  przedsięwzięcia  na  stan  klimatu  akustycznego  na  terenach  prawnie 
chronionych przed hałasem. Analiza powinna zawierać wyniki pomiarów hałasu w środowisku z 
eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia, przeprowadzonych w terminie 12 miesięcy od dnia 
oddania  obiektu  do  uŜytkowania,  w  następujących  punktach  w  Zdzieszowicach:  przy  ulicy 
Korfantego nr 2-4, ul. Kościuszki nr 2, ul. Filarskiego nr 13, Dworcowej nr 12, Osadników nr 1 i nr 
21,   ul. Wschodnia nr 59.

Analiza,  o której  mowa, powinna być  oparta o wyniki  pomiarów hałasu w środowisku,
przeprowadzonych  zgodnie  z  obowiązującymi  metodykami  referencyjnymi,  określonymi  w 
przepisach szczególnych (obecnie w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. 
w sprawie wymagań  w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości  emisji  oraz pomiarów ilości  
pobieranej wody (Dz. U. Nr 206,poz. 1291)), na granicy terenów normowanych.

W sytuacji, w której standardy akustyczne na terenach chronionych nie będą dotrzymane, 
naleŜy podjąć działania mające na celu wprowadzenie dodatkowych rozwiązań technologicznych 
lub organizacyjnych, ograniczających ewentualne negatywne oddziaływanie.
Analizę w ww. zakresie naleŜy przedłoŜyć Burmistrzowi Zdzieszowic jako właściwemu organowi 
do  wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  oraz  Regionalnemu  Dyrektorowi 
Ochrony Środowiska w Opolu, w terminie 18 miesięcy od dnia oddania obiektu do uŜytkowania ".

W toku  postępowania  uwzględniono  raport  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko.  
W przedłoŜonym raporcie o oddziaływaniu na środowisko omówiono dwa niŜej  przedstawione 
warianty technologiczne realizacji przedsięwzięcia przedsięwzięcia:
wariant I  - modernizacja procesowo - aparaturowa wydziału węglopochodnych poprzez:
- Utylizację siarkowodoru metodą Clausa
- Likwidację wytwórni kwasu siarkowego
- Likwidację wytwórni siarczanu amonu
- Przebudowę węzłów absorpcji i desorpcji amoniaku i siarkowodoru
- Katalityczny rozkład całej ilości wydzielanego amoniaku.

 wariant II- odtworzeniowy istniej ące instalacje węglopochodnych z zachowaniem
- wytwarzania siarczanu amonu metodą sytnikową
- utylizację gazów siarkowodorowych poprzez wytwarzanie kwasu siarkowego
- zachowanie sposobu desorpcji siarkowodoru z wód amoniakalnych.

Wybranie  pierwszego  wariantu  technologicznego  zdeterminowane  jest  wymogami  najlepszej 
dostępnej techniki (BAT) dla instalacji węglopochodnych .

Na  podstawie  analiz  przeprowadzonych  w  raporcie  określono  oddziaływanie  i  potencjalne 
zagroŜenia środowiska związane z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia oraz zaproponowano 
środki ograniczające potencjalne negatywne oddziaływanie.  
Przewidywany wpływ planowanego przedsięwzięcia na etapie realizacji inwestycji

● w  zakresie  powietrza  atmosferycznego  -  wystąpi  emisja  gazów  i  pyłów  o  charakterze
niezorganizowanym  j  lokalnym  związana  z  prowadzonymi  robotami  budowlanymi  oraz 
eksploatacją maszyn i środków transportu,

● w zakresie oddziaływania akustycznego - emisja hałasu na etapie prowadzenia prac budowlano - 
montaŜowych będzie się wiązała z koniecznością wykorzystania cięŜkiego sprzętu budowlanego 
oraz  pojazdów  mechanicznych  dowoŜących  materiały;  oddziaływanie  akustyczne  na  etapie 
prowadzenia  tego  typu  prac,  ograniczy  się  do  terenu  budowy,  zaplecza  budowy oraz  dróg 
dojazdowych i  nie będzie miało istotnego wpływu na warunki  akustyczne poza terenem, na 
którym planowane jest  przedsięwzięcie;  przy tej  fazie prac praktycznie nie ma technicznych 



moŜliwości  ograniczenia  emisji  hałasu,  a  jedyną  metodą  jest
maksymalne skrócenie czasu ich trwania w zakładanym harmonogramie budowy; negatywne 
oddziaływanie hałasu na etapie realizacji inwestycji będzie przejściowe, a nasilenie uciąŜliwości 
zaleŜne będzie od danej fazy robót budowlanych;

● w  zakresie  gospodarki  ściekowej  -  będą  powstawały  ścieki  bytowe;  inwestor  zapewni 
pracownikom  budowy  przenośne  kabiny  sanitarne  lub  udostępni  sanitariaty  w  istniejących 
obiektach  w  zakładzie;  miejsca  postoju  cięŜkiego  sprzętu  oraz  składowania  materiałów 
budowlanych zostaną zabezpieczone przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego 
substancjami ropopochodnymi,

● w zakresie gospodarki odpadami - w trakcie budowy powstawać będą przede wszystkim odpady 
z grupy o kodzie 17 -  odpady z budowy, remontów i demontaŜu obiektów budowlanych oraz 
drogowych,  odpady z grupy o kodzie 16 -  odpady nieujęte w innych grupach  oraz odpady z 
grupy  o  kodzie  15  –  odpady  opakowaniowe;  sorbenty,  tkaniny  do  wycierania,  materiały 
filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach; główną masę wytwarzanych odpadów 
będzie stanowiła gleba i ziemia z prowadzonych wykopów,a ponadto będą wytwarzane odpady 
gruzu  betonowego  i  ceglanego  z  rozbiórek  obiektów  budowlanych  oraz
złom Ŝelaza i stali z demontowanych konstrukcji stalowych, estakad, słupów nośnych, aparatury 
i  rurociągów;  wytwarzane  na  etapie  realizacji  inwestycji  odpady  będą  magazynowane  w 
odpowiednio przygotowanych i zabezpieczonych miejscach przeznaczonych do selektywnego 
magazynowania odpadów,

Przewidywany wpływ planowanego przedsięwzięcia na etapie eksploatacji inwestycji:

■ w zakresie powietrza atmosferycznego,
Emisja niezorganizowana gazów do powietrza pochodząca ze zbiorników i aparatów będzie 

ograniczana za pomocą hermetyzacji (izolacja „poduszką" azotową i kierowanie nadmiaru azotu z 
oparami do surowego gazu koksowniczego), a w przypadku pomp za pomocą uszczelnień. Zgodnie 
z  informacjami  podanymi  w„Raporcie...",  w ramach przedsięwzięcia nie  przewiduje się  źródeł 
emisji  zorganizowanej  do  powietrza.  Planowana  przebudowa  i  rozbudowa  Wydziału 
Węglopochodnych  spowoduje  natomiast  likwidację  wszystkich  źródeł  i  emitorów  emisji 
zorganizowanej  w  instalacji  węglopochodnych  w  części  objętej
przedsięwzięciem tj.:
● likwidację źródeł i emisji: S02, NOx, H2S04 i CO pochodzących z wytwórni kwasu siarkowego,
● likwidację źródeł i emisji: NH3, H2S, HCN pochodzących z amoniakalni baterii nr 3 do 6,
● shermetyzowanie  źródeł  emisji  -  aparatury  i  zbiorników:  odsmołowania wód 

pogazowych baterii nr 3 do 6 oraz magazynu wody i smoły koksowniczej baterii nr 3 do 6; 
likwidacja emisji: : NH3, H2S,HCN, fenolu i benzenu z tych źródeł.

Gaz poreakcyjny z instalacji katalitycznego rozkładu amoniaku i produkcji siarki metodą Clausa 
zostanie  skierowany do  gazu  koksowniczego  przed  chłodnice  wstępne.  Wyeliminuje  to  emisje 
składników gazu poreakcyjnego do powietrza.
Realizacja  przedsięwzięcia  zapewni  równieŜ  obniŜenie  emisji  S02 w  gazach  spalinowych 
pochodzących  z  elektrociepłowni  oraz  baterii  koksowniczych  z  powodu  wyŜszego  stopnia 
odsiarczania gazu koksowniczego kierowanego do opalania tych źródeł.
Realizowane  równoczesne  z  planowanym  przedsięwzięciem  trwałe  wyłączenie  z  eksploatacji 
kompleksu baterii nr 1 i 2 spowoduje wyeliminowanie emisji pochodzących z eksploatowanych tam 
źródeł emisji do powietrza.
■ w zakresie oddziaływania akustycznego,
PoniewaŜ równocześnie z realizacją przedsięwzięcia planuje się trwałe wyłączenie z eksploatacji
kompleksu baterii nr 1 i 2, po zrealizowaniu przebudowy i rozbudowy Wydziału Węglopochodnych 
zostaną zlikwidowane między innymi następujące obiekty stanowiące źródła hałasu:
● chłodnia kominowa nr VIII,
● spręŜarka Comprot szt.2,
● wsadnica baterii nr 1,



● wsadnica baterii nr 2,
● wóz przelotowy baterii nr 1,
● wóz przelotowy baterii nr 2,
● wieŜa gaśnicza nr 1,
● wóz gaśniczy nr 1,
● wóz gaśniczy nr 2.

Emisja  hałasu  z  Wydziału  Węglopochodnych  i  zakładu  po  realizacji  przedsięwzięcia  będzie 
następować  z  68  źródeł  hałasu,  w  tym  z  9  źródeł  Wydziału  Węglopochodnych.  Analiza 
przeprowadzona w ramach raportu wykazała, Ŝe ze względu na likwidację dominujących źródeł 
hałasu, zostaną dotrzymane standardy akustyczne na najbliŜszych terenach chronionych.

■ w zakresie gospodarki wodno - ściekowej,
W  okresie  funkcjonowania  planowanego  przedsięwzięcia  będą  powstawały  ścieki  bytowe.
Z instalacji  odprowadzane będą  ścieki:  wody pochłodnicze, wody opadowe i  roztopowe, wody 
poprocesowe. Teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie jest wyposaŜony w kanalizację: 
deszczową, sanitarną i przemysłową. Wszystkie powstające ścieki odprowadzane będą istniejącym 
systemem kanalizacyjnym (na terenie zakładu) na zakładową oczyszczalnię ścieków, a następnie po 
oczyszczeniu kierowane będą do rzeki Odry.
W  celu  ograniczenia  moŜliwości  przedostania  się  mediów  technologicznych  do  środowiska 
wodnego  planuje  się:  zastosowanie  zbiorników oraz  wyposaŜenie  pomp  (do  przesyłu  mediów 
technologicznych) w odpowiednie uszczelnienie eliminujące przecieki (tych mediów) do gruntu.

■ w zakresie gospodarki odpadami,
Przewiduje się, Ŝe na etapie eksploatacji projektowanego przedsięwzięcia powstawać będą odpady
pochodzące  z  prac  naprawczych  i  remontowych.  W  wyniku  eksploatacji  przedmiotowego 
przedsięwzięcia  nie  będą  powstawały  odpady technologiczne.  Odpady będą  magazynowane  w 
wyznaczonych  na terenie  zakładu miejscach ,  a  następnie  przekazywane firmom posiadającym 
stosowne zezwolenia.
Ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów realizowane będzie poprzez:

● maksymalne wykorzystanie stosowanych surowców i materiałów,
● prowadzenie procesów technologicznych zgodnie z wymaganymi parametrami 

technicznymi,
● minimalizację rodzajów i ilości wytworzonych odpadów, w tym m.in. poprzez 

recyrkulację pozostałości poprodukcyjnych do wsadu węglowego,
● maksymalne wykorzystanie wytworzonych odpadów do celów przemysłowych.

 ■ w zakresie powaŜnych awarii przemysłowych,
Zakład ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Zdzieszowice zalicza się do zakładów o zwiększonym
ryzyku  wystąpienia  powaŜnej  awarii  przemysłowej,  ze  względu  na  ilości  substancji 
niebezpiecznych,  które  znajdują  się  w  zakładzie.  Planowana inwestycja  nie  powoduje  zmiany 
klasyfikacji zakładu w tym zakresie. W zakładach występują substancje niebezpieczne stwarzające 
zagroŜenie  w  związku  z  ich  toksycznością  i  palnością.  Pod  względem  zagroŜeń  poŜarowych 
najgroźniejszą substancją jest gaz koksowniczy,występujący w zbiornikach magazynowych.
Funkcjonowanie instalacji do oczyszczania gazu koksowniczego, związane jest z ryzykiem awarii
chemicznych  i  emisją  szkodliwych  substancji:  amoniaku  i  benzenu.  Ryzyko powaŜnej  awarii 
przemysłowej  występuje  równieŜ  w  obrębie  ciągu  technologicznego  oczyszczania  gazu 
koksowniczego, w rejonie zbiorników benzolu surowego.
Proponowany wariant  realizacji  przedsięwzięcia zmniejszy ryzyko wystąpienia powaŜnej  awarii
przemysłowej  z  powodu  wyeliminowania  wytwarzania  kwasu  siarkowego,  przesyłu  i 
magazynowania tej substancji oraz stosowania jej do produkcji siarczanu amonu.

Planowane przedsięwzięcie  jest  instalacją  wymienioną  w  punkcie  1  załącznika  rozporządzenia
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,  poz.1055),  co  oznacza,  Ŝe  jest  objęte  obowiązkiem  uzyskania  pozwolenia 



zintegrowanego.  W związku z tym w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 
dokonano porównania proponowanej techniki z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT). 
W wyniku  tego  porównania  określono  rozwiązania  organizacyjne  i  techniczne,  które  w  celu
spełnienia wymagań BAT, będą zastosowane w przedmiotowym przedsięwzięciu, w tym m.in.:
● w zakresie minimalizacji emisji niezorganizowanej:

- minimalizowanie liczby kołnierzy poprzez spawanie połączeń rurowych tam gdzie jest to 
moŜliwe,
- zastosowanie odpowiedniego uszczelnienia na kołnierzach i zaworach,
- zastosowanie gazoszczelnych pomp (np. pompy magnetyczne),

 - unikanie emisji z zaworów ciśnieniowych na zbiornikach magazynowych poprzez łączenie 
wylotu zaworu z odbieralnikiem gazu koksowniczego,

● w  zakresie  odsiarczania  gazu  koksowniczego  -  zredukowanie  zawartości  siarki  w  gazie 
koksowniczym poprzez zastosowanie odsiarczania poprzez systemy absorpcji, z powiązanym 
stęŜeniem resztkowym H2S < 300 - 1000 mg/Nm3 (wyŜsze wartości są powiązane z wyŜszą 
temperaturą otoczenia, a niŜsze wartości są powiązane z niŜszą temperaturą otoczenia),

● hermetyzacja  zbiorników,  aparatów,  rurociągów  i  armatury  oraz  odizolowanie  od  gleby 
zbiorników magazynowych,

● wstępne  oczyszczanie  ścieków  koksowniczych  -  stosowanie  usuwania  amoniaku i  gazów 
kwaśnych  zwód  poprocesowych  w  kolumnach  odpędowych  z  odpowiednią  alkalizacją 
(zawartość amoniaku całkowitego poniŜej 100 mg/l),

● oczyszczanie  ścieków koksowniczych -  oczyszczanie ścieków z procesu oczyszczania gazu
koksowniczego,  zastosowanie  biologicznego  oczyszczania  ścieków  ze  zintegrowaną
denitryfikacją/nitryfikacją; graniczne zawartości zanieczyszczeń:

- ChZT < 220 mg/l
- BZT5 < 20 mg/l
- siarczki (lotne) < 0,1 mg/l
- SCN- <4 mg/l
- CN- (łatwo uwalniany) < 0,1 mg/l
- PAH (6 Borneff) < 0,05 mg/l
- fenole < 0,5 mg/l
- suma NH+4-N, N0.3-N i N0.2-N < 15 - 50 mg/l,
(odnośnie  sumy  NH+4-N,  N0.3-N  i  NO_2-N,  wartości  <35  mg/l  są  zwykle  związane  z 
zastosowaniem  zaawansowanych  biologicznych  oczyszczalni  ścieków  z  wstępną 
denitryfikacją/nitryfikacją i nitryfikacją wtórną),

■ zagospodarowanie  pozostałości  poprodukcyjnych  takich  jak  ścieki  i  produkty  uboczne  – 
przetwarzanie produktów ubocznych takich jak smoła z wody pogazowej, ścieki oraz nadmierny 
osad ściekowy z oczyszczalni ścieków poprzez zawracanie do mieszanki wsadowej.

W związku z tym, Ŝe w normalnych warunkach eksploatacji, w zakresie: powstawania ścieków,
podczyszczania ścieków, oczyszczania biologiczno-chemicznego oraz wprowadzania ścieków do 
rzeki  Odry  nie  ulegają  one  zmianie  co  do  sposobu  oczyszczania,  ilości  i  składu  ścieków 
przemysłowych  oraz  wód  opadowych  i  chłodniczych  w  stosunku  do  stanu  przed  realizacją 
inwestycji,  nie  określono  w  niniejszym  uzgodnieniu  dodatkowych  warunków  w  tym  zakresie 
wynikających z wymagań BAT.

Podsumowując analizę danych zawartych w ww. opracowaniu  stwierdzono, iŜ: 
1. Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie i rozbudowie wydziału węglopochodnych w 
ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Zdzieszowice.
2.  Realizacja zadania inwestycyjnego przebudowy instalacji  węglopochodnych w istotny sposób 
przyczyni się do zwiększenia ochrony powietrza wskutek wprowadzenia następujących rozwiązań:
• likwidacja instalacji wytwarzającej kwas siarkowy – likwidacja emitora mgły kwasu siarkowego 
(wyeliminowanie emisji mgły kwasu siarkowego),



• zhermetyzowanie wszystkich instalacji wydziału węglopochodnych – wyeliminowanie emisji 
niezorganizowanej,
• odsiarczenie gazu koksowniczego wykorzystywanego w elektrociepłowni do wartości poniŜej 
0,4 g S/m3

3. Charakter  planowanej  inwestycji  nie stanowi przesłanek do kumulowania się  oddziaływań  z 
innymi przedsięwzięciami.
4.  Przebudowa węglopochodnych nie  spowoduje przekształcenia  powierzchni  ziemi  i  zmian  w 
dotychczasowym uŜytkowaniu gruntów w miejscu jej lokalizacji. Zastosowane w czasie budowy
rozwiązania  techniczne  skutecznie  odizolowujące  wpływ  projektowanych  obiektów 
węglopochodnych na środowisko gruntowo-wodne.
5.  W  trakcie  robót  budowlanych  istnieje  potencjalne ryzyko  zanieczyszczenia  gleb  i  wody 
substancjami ropopochodnymi związanymi praca maszyn i urządzeń. Wymaga to kontroli stanu
technicznego maszyn wykorzystywanych przez podwykonawców oraz prowadzenia prawidłowej 
gospodarki paliwami dla maszyn budowlany.
6.  WaŜnym  elementem  zabezpieczenia  przez  zanieczyszczeniem  jest  prawidłowa  gospodarka 
odpadami powstającymi na placu budowy – wyeliminowanie praktyk wykorzystywania odpadów 
do niwelacji. Gospodarka odpadami i olejami winna podlegać kontroli słuŜb inwestorskich.
7. Projektowany zakres przedsięwzięcia, z uwagi na charakter przemysłowy działki nie wpływa na 
rośliny, nie przewiduje się nasadzenia nowej zieleni.
8.  Wprowadzenie zmian w  źródłach emisji hałasu związanych z likwidacją  kwasu siarkowego i 
amoniakalni zapewni dotrzymanie norm ochrony środowiska w zakresie hałasu, zarówno w porze 
dziennej, jak równieŜ nocnej.
9.  Linie  przesyłowe i  kanały  kablowe  zasilające  węglopochodne  nie  stwarzają  zagroŜenia  dla 
pracowników  i  środowiska  w  zakresie promieniowania  elektromagnetycznego.  Nie  występują 
równieŜ zagroŜenia promieniowaniem jonizujący.
10.  Ryzyko  na  oddziaływanie  emisji  do  powietrza  mają  pracownicy  obsługujący  instalacje 
benzolowni,  którzy  są  w  stałym kontakcie  z  takimi  substancjami  jak  benzen.  Z  tego  powodu 
konieczne  jest  monitorowanie  stanu  zdrowotnego  tej  grupy  pracowniczej  oraz  kontrolowanie 
przestrzegania  norm stanowiskowych.  Likwidacja  emisji  kwasu  siarkowego  i  obniŜenie  emisji 
benzenu  w  wyniku  realizacji  przedsięwzięcia  spowoduje  obniŜkę  stęŜeń  tych  substancji  w 
środowisku pracy – zmniejsza ryzyko negatywnego oddziaływania na środowisko.
11. Realizowane przedsięwzięcie na etapie eksploatacji wiązać się będzie z emisją zanieczyszczeń 
do powietrza atmosferycznego oraz wytwarzaniem odpadów. Źródłem emisji  niezorganizowanej 
zanieczyszczeń  do  powietrza  atmosferycznego  będzie  spalanie  benzyn  i  oleju  w  silnikach 
samochodowych pojazdów poruszających się po terenie zakładu. Emitowane przez transport pyły 
pochodzą takŜe ze zdzierania się nawierzchni dróg, opon czy hamulców.
12. Ze względu na rodzaj przedsięwzięcia nie przewiduje się ryzyka wystąpienia powaŜnej awarii.
13.  Planowane  przedsięwzięcie  zgodnie  z  załoŜeniami  inwestora  zlokalizowane  będzie  poza 
obszarami wodno – błotnymi oraz obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych.
14. Z uwagi na połoŜenie gminy Zdzieszowice w znacznej odległości od morza, nie przewiduje się 
moŜliwego zagroŜenia dla obszarów wybrzeŜy.
15.  Z uwagi  na połoŜenie gminy Zdzieszowice poza obszarami  górskimi  oraz  inwestycji  poza 
obszarami leśnymi nie przewiduje się moŜliwego zagroŜenia dla tych obszarów.
16. W sąsiedztwie planowanej lokalizacji inwestycji nie występują obszary objęte ochroną, w tym 
strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.
17.  Projektowane przedsięwzięcie nie będzie w sposób istotny i  bezpośredni  wpływać  na  stan 
ochrony siedlisk i gatunków (rozumianego zgodnie z definicjami zawartymi w art. 1 Dyrektywy 
92/43/EWG) objętych ochroną na mocy Dyrektywy Siedliskowej oraz na obiekty do ochrony jako 
obszary  Natura  2000. NajbliŜej  połoŜonymi  obszarami  podlegającymi  ochronie  są:  Park 
Krajobrazowy “Góra Św. Anny w odległości około 7 km, Obszar Chronionego Krajobrazu “Łęg 
Zdzieszowicki” w odległości około  5 km. 
18.  Na  terenie  lokalizacji  inwestycji  nie  występują  obszary,  na  których  standardy  jakości 



środowiska zostały przekroczone.
19.  Teren  lokalizacji  planowanej  inwestycji  nie  jest  obszarem mającym znaczenie  historyczne, 
kulturowe lub archeologiczne. 
20. NajbliŜsze jezioro oddalone o ok. 40 km od planowanego przedsięwzięcia, to Jezioro Turawskie 
połoŜone w okolicach miejscowości: Turawa, Ozimek.  Z uwagi na znaczną odległość inwestycji 
nie będzie negatywnie oddziaływać na obszar przyjeziorny.
21. Na terenie gminy Zdzieszowice nie występują uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.
22. Z uwagi na brak znaczących oddziaływań transgranicznych spowodowanych emisją substancji, 
nie zachodzi potrzeba ograniczenia tego rodzaju oddziaływania, ani ograniczenia wielkości emisji.
23.  Nie przewiduje się  wystąpienia powaŜnych konfliktów społecznych związanych z realizacją 
przedsięwzięcia.

Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny (bez ryzyka 
transgranicznych oddziaływań), krótkotrwały (związany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. 

Ponadto z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystąpi moŜliwość kumulowania się 
oddziaływań.

Informacje  zawarte  w  raporcie  o  oddziaływaniu  na  środowisko  są  wystarczająco 
szczegółowe, aby w pełni ocenić wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

W  wyniku  przeprowadzonej  oceny  oddziaływania  na  środowisko  przedmiotowego 
przedsięwzięcia,  wnikliwego  przeanalizowania  akt  sprawy,  a  przede  wszystkim  raportu  o 
oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko  –  organ  uznał,  Ŝe  przedsięwzięcie  nie  będzie 
oddziaływać na obszar Natura 2000, a w wyniku zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, 
technologicznych i  organizacyjnych będą  dotrzymane standardy środowiska  i  nie ma potrzeby 
utworzenia obszaru ograniczonego uŜytkowania.

Projektowana przebudowa wydziału węglopochodnych zmniejsza zakres oddziaływania na 
środowisko i nie ma potrzeby stosowania kompensacji przyrodniczej w stosunku do oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko.

Przewidziane  do  realizacji  przedsięwzięcie  pn.  „przebudowa  i  rozbudowa  wydziału 
węglopochodnych” wykazuje  pełną  zgodność  z  najlepszymi  dostępnymi  technikami  (BAT). 
Rozwiązania  te  powinny  być  wprowadzone  na  etapie  projektu  budowlanego  i  projektów 
wykonawczych.

ZwaŜywszy na merytoryczną jakość dostarczonych przez Inwestora materiałów i opracowań 
oraz  ich  szczegółowość,  organ  uznał,  Ŝe  nie  ma potrzeby ponownego  przeprowadzenia  oceny 
oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na 
środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72  ust. 1, pkt 
1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U 
Nr 199, poz.1227 z późn.zm.).

Zgodnie z art.  10  § 1 K.p.a.  organ prowadzący postępowanie zapewnił  stronom czynny 
udział w kaŜdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umoŜliwił wypowiedzenie się 
co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych Ŝądań. 

Na  Ŝadnym  z  etapów  nie  wniesiono  uwag  do  toczącego  się  postępowania  o  wydanie 
przedmiotowej decyzji. 

Po analizie zgromadzonego materiału, mając na uwadze brak sprzeciwu stron biorących 
udział  w  postępowaniu,  po  uzyskaniu  wymaganych  uzgodnień  stwierdzam,  Ŝe  planowana 
inwestycja  nie  spowoduje  uciąŜliwego  oddziaływania  dla  terenów  sąsiednich,  nie  wpłynie  na 
pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego.

Decyzja  zawiera  informację  o  przeprowadzonym  postępowaniu  wymagającym  udziału 
społeczeństwa  oraz  uzasadnienie  stanowiska  w  sprawie  konieczności  przeprowadzenia  oceny 
oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, w ramach postępowania w sprawie 
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji oraz wykonania analizy porealizacyjnej.



Wobec powyŜszego postanowiono orzec jak w sentencji.

POUCZENIE 

Od  niniejsze  decyzji  przysługuje  stronie  moŜliwość  odwołania  do  Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Opolu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty otrzymania 
decyzji.  

           Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 
225, poz.1635) dnia 28.07.2011 r. dokonano opłaty skarbowej nr transakcji 64001074012 w kwocie 
205,00 zł (słownie: dwieście pięć złotych) na konto UM w Zdzieszowicach za wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach.   

Załącznik:

- Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia, zgodnie z art.82 ust. 3 ustawy OOŚ. 

Opracowała:

Joanna Buska-Gnoińska

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska 

01.12.2011 r.          BURMISTRZ

Dieter Przewdzing

Otrzymuj ą: 

1. ArcelorMittal Poland S.A. oddział Zdzieszowice – ul. Powstańców  Śląskich 1, 47-330 Zdzieszowice 

2. Strony postępowania- ogłoszenie na tablicy urzędu i w BIP Zdzieszowice i w miejscu inwestycji 

Do wiadomości:

- RDOŚ w Opolu – ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole 

- PPIS w Krapkowicach – ul. Ks. Koziołka 30, 47-303 Krapkowice

- A/a



      Załącznik nr 1

do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia

znak OŚ.6220.3.2011.JBG z dnia  01.12.2011 r.

Charakterystyka  przedsięwzięcia  polegającego  na  „przebudowie  i  rozbudowie  wydziału 
węglopochodnych w ArcelorMittal Poland S.A. oddział Zdzieszowice”

Przedsięwzięcie
Projekt zakłada dostosowanie zdolności przerobowej instalacji oczyszczania gazu do wielkości strumienia 
gazu  surowego  powstającego  w  procesie  koksowania  z  jednoczesną  zmiana  technologii  w  instalacji 
obsługującej ciąg baterii ubijanych nr 3-6. Utrzymana zostanie stosowana dla ciągu baterii nr 7-12 metoda 
jednoczesnego  oczyszczania  siarkowodoru  i  amoniaku  z  gazu  koksowniczego,  której  istotą  jest 
wykorzystanie amoniaku zawartego w gazie i w wodzie pogazowej do wiązania siarkowodoru. Zmianie 
ulegnie  sposób  odkwaszania  wód  procesowych  i  odpędu  amoniaku  z  rozdzielonego  na  skojarzony  w 
zintegrowanych  Kolumnach  Odkwaszająco-Odpędowych  (KOO).  W  dotychczas  stosowanym  sposobie 
zarówno  kolumny  odkwaszające,  jak  i  kolumny  odpędowe  wymagają  doprowadzenia  pary  wodnej. 
W zintegrowanych  KOO  proces  odkwaszania  odbywa  się  kosztem  ciepła  opar  wodno-amoniakalnych 
opuszczających kolumnę  odpędową.  Dodatkowy efekt  energetyczny zostanie osiągnięty  poprzez odzysk 
ciepła z odpędzonej wody amoniakalnej.
Połączenie  procesów  odkwaszania  i  odpędzania  pozwoli  na  utylizację  gazów  w  sposób  eliminujący 
powstawanie  niebezpiecznych  odpadów  w  instalacjach  Katalitycznego  Rozkładu  Amoniaku  (KRAiC). 
Przewidziano zakończenie produkcji siarczanu amonu i kwasu siarkowego poprzez budowę płuczki NH3 w 
linii oczyszczania gazu baterii koksowniczych systemu ubijanego (baterie 3-6).
Likwidacji  ulegną  obiekty  dotychczasowej  amoniakalni  sytnikowej  oraz Wytwórni  Kwasu  Siarkowego. 
Zmodernizowane i rozbudowane zostaną  węzły chłodzenia końcowego Węglopochodnych baterii 3-6 oraz 
desorpcji amoniaku i KRA instalacji węglopochodnych baterii 7-12.
Unifikacja techniki umoŜliwi wprowadzenie centralnego sterowania produkcją Wydziału Węglopochodnych, 
której efektem jest wzmocnienie nadzoru nad technologią przy mniejszym zatrudnieniu bezpośrednim.
CEL: Spełnienie od 2013 roku wymaga  ń ś  rodowiskowych poprzez:  
- wyeliminowanie emisji mgły kwasu siarkowego
-  osiągnięcie  wysokiej  skuteczności  procesu  odsiarczania  gazu  pozwalającej  na  spełnienie  wymagań 
zgodnych ze standardami BAT w zakresie emisji dwutlenku siarki w gazach spalinowych z opalania baterii 
koksowniczych i elektrociepłowni.
Główne załoŜenia:
- utylizacja siarkowodoru metodą Clausa oraz likwidacja wytwórni kwasu siarkowego
- likwidacja wytwórni siarczanu amonu
- przebudowa węzłów absorpcji i desorpcji amoniaku i siarkowodoru
- katalityczny rozkład całej ilości wydzielanego amoniaku.
Przewidziano  maksymalne  wykorzystanie  istniejącej  infrastruktury  i  podstawowych  aparatów  –  w 
szczególności węzłów technologicznych instalacji oczyszczania gazu dla ciągu baterii 7-12.
Projekt  modernizacji  instalacji  oczyszczania  gazu  koksowniczego  realizowany  na  Wydziale 
Węglopochodnych  zakłada  standaryzację  technologii  poprzez  zastosowanie  efektywnych  rozwiązań 
technologicznych  oraz  aparatów  wykorzystywanych  i  sprawdzonych  w  innych  koksowniach  Grupy 
ArcelorMittal  (AMP Kraków,  AMO,  FOS)  oraz  poza  Grupą  (w  tym Koksowni  Przyjaźń,  KK Zabrze, 
Koksownia w Wałbrzychu oraz US Steel Koszyce) i  maksymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury 
podstawowych aparatów.

Inwestor
ArcelorMittal Poland S.A. oddział Zdzieszowice 
ul. Powstańców Śląskich 1
47-330 Zdzieszowice
Zdzieszowice



Warianty przedsięwzięcia
Przeanalizowano dwa warianty technologiczne realizacji przedsięwzięcia:
1  . modernizacj  ę   procesowo-aparaturow  ą   wydziału w  ę  glopochodnych poprzez:  
- utylizację siarkowodoru metodą Clausa
- likwidację wytwórni kwasu siarkowego
- likwidację wytwórni siarczanu amonu
- przebudowę węzłów absorpcji i desorpcji amoniaku i siarkowodoru
- katalityczny rozkład całej ilości wydzielanego amoniaku
2. odtworzeniowy istniej  ą  ce instalacje w  ę  glopochodnych z zachowaniem  
- wytwarzania siarczanu amonu metodą sytnikową
- utylizację gazów siarkowodorowych poprzez wytwarzanie kwasu siarkowego
- zachowanie sposobu desorpcji siarkowodoru z wód amoniakalnych.

Wybranie  pierwszego  wariantu  technologicznego  zdeterminowane  jest  wymogami  najlepszej  dostępnej 
techniki  (BAT)  dla  instalacji  węglopochodnych.  Z rozpatrywanych dwóch wariantów technologicznych, 
wariant  drugi odrzucono ze względu na duŜą  emisyjność  odbudowanej instalacji węglopochodnych i brak 
moŜliwości dotrzymania standardów emisji substancji do  środowiska określonych w konkluzji NOWYCH 
BAT (2011).  Wybrany wariant  realizacji  przedsięwzięcia zmniejsza ryzyko wystąpienia powaŜnej  awarii 
przemysłowej  z  tytułu  wyeliminowania  wytwarzania  kwasu  siarkowego,  przesyłu  i  magazynowania  tej 
substancji oraz stosowania jej do produkcji siarczanu amonu.

Realizacja  przedsięwzięcia  zapewni  stabilną  i  nowoczesną  pracę  węglopochodnych.  Efektem  będzie 
polepszenie ochrony środowiska – z pracą unowocześnionej odsiarczalni metodą amoniakalną oraz z pełną 
skupiona w P3/2 utylizacją NH3 poprzez katalityczny rozkład, a H 

2S poprzez produkcję wysokiej jakości 
czystej siarki metodą Clausa zamiast produkcji H2SO4

W wyniku realizacji przedsięwzięcia:
– obniŜy  się  emisja  zorganizowana do powietrza,  w tym przede wszystkim zmniejszy  się  emisja 

benzenu i dwutlenku siarki oraz zostanie wyeliminowana emisja kwasu siarkowego do powietrza z 
zakładu,

– nie  wystąpią  zmiany  w  gospodarce  wodno-ściekowej  oraz  rodzajach  i  wielkościach  emisji 
wprowadzanych do wód powierzchniowych. 

Realizacja przedsięwzięcia zapewni efektywną eksploatację zakładu na co najmniej 20 lat oraz zmniejszenie 
oddziaływań  środowiskowych  w gminach:  Zdzieszowice,  Leśnica  i  Walce.  Z  punktu  widzenia  władz  i 
mieszkańców gmin przedsięwzięcie ma charakter pozytywny, gdyŜ zwiększa szanse zatrudnienia oraz
zapewnia dochody do budŜetu m. Zdzieszowice.
Nie  przewiduje  się  wystąpienia  powaŜnych  konfliktów  społecznych  związanych  z  realizacją 
przedsięwzięcia.

Reasumując  moŜna  stwierdzić,  Ŝe  oddziaływanie  projektowanego  przedsięwzięcia,  po  zastosowaniu 
wskazanych  zabezpieczeń,  nie  spowoduje  przekroczeń  dopuszczalnych  standardów  środowiskowych  w 
tamtejszym terenie.   

        BURMISTRZ

Dieter Przewdzing



Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne 
1 Numer wpisu w spisie kart B/5/2011
2 Zakres przedmiotowy decyzji

Decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia  pn. „przebudowa i 
rozbudowa wydziału węglopochodnych w 
ArcelorMittal Poland S.A. oddział 
Zdzieszowice”

3 Znak sprawy OŚ.6220.3.2011.JBG
4 Data wydania 01.12.2011 r.
5 Nazwa organu, który wydał decyzję Burmistrz Zdzieszowic
6 Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczyArcelorMittal Poland S.A. oddział 

Zdzieszowice
7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji -
8 Miejsce przechowywania (nazwa organu, 

nazwa komórki organizacyjnej, numer 
pokoju, numer telefonu)

Urząd Miejski Zdzieszowice 
Referat Infrastruktury i Ochrony 
Środowiska
Pok. Nr B 207 
Tel. 077/4064453

9 Informacja, czy decyzja jest ostateczne oraz 
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Ostateczna  - 
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dotyczących podmiotu, którego dotyczy 
decyzja

-

11 Uwagi -
  


