MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 11 lutego 2016 r.
OŚ-PŚ.7222.45.2015

DECYZJA
Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 188, art. 201 ust. 1, art. 202, art. 211 i art.
378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.), art. 122 ust. 1 i art. 128 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. –
Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku przedłożonego przez TYMBARK – MWS Sp. z o.o. Sp.
komandytowa, 34-650 Tymbark 156

orzekam:
udzielić TYMBARK – MWS Sp. z o.o. Sp. komandytowa, 34-650 Tymbark 156,
NIP: 7373477, REGON: 490540969, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie
instalacji do oczyszczania ścieków, z wyjątkiem oczyszczalni ścieków
komunalnych, pochodzących z instalacji wymagających uzyskania pozwolenia
zintegrowanego, zlokalizowanej w TYMBARK – MWS Sp. z o.o. Sp. komandytowa
Oddział w Olsztynku, ul. Zielona 16, 11-015 Olsztynek, na działce o nr ew. 59/4,
obręb geod. nr 3 Olsztynek.
Prowadzenie działalności powinno odbywać się przy zachowaniu warunków
eksploatacyjnych i ochrony środowiska określonych w niniejszej decyzji.
I. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
1. Charakterystyka instalacji, zastosowanych urządzeń i technologii
1.1. Instalacja do oczyszczania ścieków przemysłowych z przetwórstwa owoców
i warzyw położona jest na działce o numerze ewidencyjnym 59/4, obręb nr 3
m. Olsztynek, na terenie TYMBARK – MWS Sp. z o.o. Sp. k. Oddział w Olsztynku.
Podstawowym procesem zachodzącym w instalacji jest mechaniczno-biologiczne
oczyszczanie ścieków przemysłowych na drodze beztlenowo - tlenowego rozkładu
związków organicznych.
1.2. Przepustowość
4 000 m3/d.

maksymalna

instalacji

do

oczyszczania

ścieków

wynosi

Równoważna Liczba Mieszkańców (RLM) dla oczyszczalni wynosi 233 333,3.
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Została ona ustalona dla podanej powyżej maksymalnej przepustowości 4 000 m3/dobę,
maksymalnego stężenia BZT5 w ściekach surowych = 3 500 g/m3 i ładunku
jednostkowego BZT5 = 60g/mieszkańca w czasie doby.
1.3. Do oczyszczalni doprowadzane są ścieki z przemysłu przetwórstwa owocowo warzywnego, ścieki pochadzace ze stacji uzdatniania wody oraz ścieki bytowe
generowane na terenie zakładu TYMBARK – MWS Sp. z o.o. Sp. k. w Olsztynku.
Produkcja w zakładzie prowadzona jest na kilku liniach produkcyjnych, z których
dwie są instalacjami IPPC:
 linia produkcji soków, napojów, koncentratów i nektarów,
 linia produkcji aseptycznych przecierów owocowych i warzywnych.
1.4. Ścieki przemysłowe powstają na terenie zakładu w wyniku:
 mycia surowca,
 procesów technologicznych,
 mycia urządzeń i aparatury,
 chłodzenia urządzeń.
1.5. Instalacja do oczyszczania ścieków przemysłowych eksploatowana jest przez 365
dni w roku.
1.6. W skład oczyszczalni wchodzą:
1.6.1. W ramach oczyszczania wstępnego:
a/
b/
c/
d/
e/
f/

krata mechaniczna S100,
sitopiaskownik S101,
pompownia ścieków surowych T101,
zbiornik awaryjny T102,
flotator S102,
pompownia ścieków podczyszczonych T103.

1.6.2. W ramach oczyszczania beztlenowego:
a/ zbiornik buforowy fermentacji wstępnej T104,
b/ zbiornik kondycjonowania T201,
c/ reaktor beztlenowy R201.
1.6.3. W ramach oczyszczania tlenowego:
a/
b/
c/
d/
e/

reaktory MBBR R301A i R301B,
flotator S304,
zbiornik buforowy osadu (T306),
linia odwadniania osadu S306,
pompownia ścieków oczyszczonych T305,
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f/ filtry piaskowe S305 A i S305 B.
1.6.4. Przepływomierz elektromagnetyczny PROline Promag 50W2F
1.6.5. Kolektor grawitacyjny wykonany z rur PE o średnicy 250 mm - 300 mm
odprowadzający oczyszczone ścieki do rzeki Jemiołówki
1.6.6. Wylot do rzeki Jemiołówki
1.6.7. Obiekty gospodarki biogazem, w tym:
a/ stacja odsiarczania biogazu R601, w skład której wchodzą:
- skruber,
- reaktor biologiczny,
b/ zbiornik biogazu V601 o pojemności 1000 m3,
c/ węzeł tłoczny biogazu K601,
d/ Instalacja mieszania biogazu z gazem ziemnym,
e/ jednostka kogeneracyjna – agregat o mocy 800 kW,
f/ pochodnia gazu F601,
g/ studnia kondensatu T601-T604.
1.7. Charakterystyka procesu technologicznego prowadzonego w instalacji do
oczyszczania ścieków przemysłowych.
Ścieki z przetwórstwa owoców i warzyw są ściekami biologicznie rozkładalnymi.
W ramach technologii oczyszczania wykorzystano procesy zachodzące na drodze
tlenowo - beztlenowego rozkładu związków organicznych z wykorzystaniem
powstającego biogazu w instalacji spalania.
1.7.1. Procesy prowadzone w instalacji obejmują:
1.7.1.1. Oczyszczanie wstępne, w którym:
a/ Na kracie mechanicznej S100, łańcuchowej obrotowo - hakowej, o prześwicie 6 mm,
zatrzymane zostają większe cząstki stałe.
b/ W sitopiaskowniku S101 zatrzymywane są mniejsze cząstki stałe. Sitopiaskownik
wyposażony jest w by-pass, umożliwiający jego okresowe wyłączenie z użytkowania.
c/ Pompownia ścieków surowych T101 o możliwości przepływu (max.) 167 m 3/h zbiera
ścieki ze wszystkich strumieni w zakładzie. W pompowni zainstalowane zostały trzy
pompy zatapialne, z których jedna jest pompą rezerwową. Pompownię zaprojektowano
jako komorę żelbetową, zagłębioną pod powierzchnią terenu o wymiarach
wewnętrznych: 5,0 x 5,0 m, głębokości czynnej 1,9 m. Pompownia jest obiektem
zblokowanym i wraz z komorą kraty S100 i komorą sitopiaskownika S101 tworzą jeden
obiekt budowlany.Dno pompowni jest wyprofilowane tak, aby nie dopuścić do zalegania
ścieków. Pompownia składa się z dwóch komór: komory ściekowej (mokrej)
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z zainstalowanymi pompami zatapialnymi i rurociągami tłocznymi, komory zasuw
(suchej) z zamontowanym rurociągiem tłocznym oraz armaturą zwrotną i odcinającą
(osobną dla każdej pompy).
d/ Zbiornik awaryjny T102 o pojemności 1500 m3 spełnia funkcję przechwytywania
i retencji ścieków surowych (w szczególności tych o parametrach odbiegających od
założeń projektowych w zakresie pH, temperatury i stężenia ChZT), uśredniania składu
ścieków, wyrównywania zmienności przepływu. Odpływ ze zbiornika uzależniony jest od
pomiarów OWO, pH i temperatury. Zbiornik awaryjny jest zbiornikiem bezciśnieniowym,
zamkniętym.
e/ Flotator S102 usuwa zawiesiny oraz pływający tłuszcz, znajdujący się na dopływie
z pompowni, przy pomocy procesu flotacji ciśnieniowej z udziałem polieketrolitu.
Dawka dozowanego polieketrolitu zależna jest od wielkości dopływu ścieków do
flotatora. Wymieszane z pęcherzykami powietrza ścieki płyną do komory flotacji, gdzie
pod
wpływem
zmniejszonego
ciśnienia
powietrze
zostaje
uwolnione,
a zanieczyszczenia (drobna zawiesina, tłuszcze) unoszone są ku górze wraz
z pęcherzykami powietrza. Zanieczyszczenia zostają usunięte przy pomocy zgarniacza,
który zbiera je do leja, skąd pompami osadu zostaje przepompowany do zbiornika
magazynowego osadu.
f/ Pompownia ścieków podczyszczonych mechanicznie T103, do której
trafiają
następujące strumienie ścieków: ścieki podczyszczone na flotatorze, ścieki z kanalizacji
sanitarnej budynku technologicznego oczyszczalni oraz odcieki z odwadniania osadu
na wirówce. Pompownia ma konstrukcję żelbetową, zagłębioną, o wymiarach
6,0 m x 4,0 m, głębokości czynnej około 2,5 m. Wyposażona jest w 2 identyczne
pompy, w tym jedną zapasową. W pompowni znajduje się przelew awaryjny, który
w razie konieczności odprowadza ścieki bezpośrednio do sieci kanalizacji zakładowej.
1.7.1.2. Oczyszczanie beztlenowe, w którym:
a/ Zbiornik buforowy fermentacji wstępnej T104 jest zbiornikiem bezciśnieniowym
zamkniętym, który ma za zadanie:
 wyrównanie przepływu, stężeń, pH i temperatury,
 przeprowadzenie wstępnej fermentacji ścieków,
 przechwycenie i retencję ścieków podczyszczonych mechanicznie.
Objętość maksymalna zbiornika wynosi 800 m3, średnica 8,20 m, całkowita wysokość
17,30 m. W warunkach normalnej eksploatacji zbiornik buforowy wypełniony jest w około
½ pojemności. Czas retencji ścieków w zbiorniku niezbędny dla procesu wstępnego
zakwaszania wynosi 3 - 5 godzin. W zbiorniku zainstalowano mieszadło mechaniczne,
którego zadaniem poprzez mieszanie jest uzyskanie w miarę jednorodnej masy ścieków
i zapobieganie sedymentacji.
b/ Zbiornik kondycjonowania T201 pełni następujące funkcje technologiczne:
 zapewnia stałe obciążenie reaktora beztlenowego EGSB®, niezależnie od wahań
dopływu do oczyszczalni,
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 zachodzi w nim kondycjonowanie ścieków surowych do procesu beztlenowego
oczyszczania wskutek ich wymieszania ze ściekami recyrkulowanymi z reaktora
beztlenowego oraz dozowania chemikaliów,
 ogranicza zużycie środków kaustycznych do minimum poprzez odzysk zasadowości.
Jest to zbiornik hermetyczny, ciśnieniowy. Parametry zbiornika: objętość maksymalna
65,20 m3, objętość użytkowa 58,70 m3, średnica 2,30 m, całkowita wysokość 15,70 m.
Ze zbiornika kondycjonowania ujmowany jest biogaz wytworzony podczas oczyszczania
beztlenowego. Zbiornik kondycjonowania w okolicach połowy wysokości posiada
przegrodę, rozdzielającą go na dwie części. W osi przegrody znajduje się otwór DN350.
Całość ścieków w zbiorniku kondycjonowania jest mieszana.
c/ Reaktor beztlenowy R201. Zadaniem reaktora jest biologiczne oczyszczanie ścieków ze
związków organicznych. W reaktorze znajduje się beztlenowy osad granulowany,
odpowiedzialny za biologiczny rozkład, który jest skupiskiem wyselekcjonowanych
i wyspecjalizowanych kolonii bakteryjnych. Podczas procesu beztlenowego oddychania
mikroorganizmów generowany jest biogaz. Podczas procesu następuje niewielki
przyrost biomasy. Poprzez specjalny system dystrybucji następuje równomierny
rozdział ścieków na kilka strumieni, celem zapobiegania tworzeniu się „martwych stref”
oraz równomiernego rozkładu ładunku na powierzchni reaktora. Następnie ścieki
unoszone są do góry, gdzie w separatorze trójwarstwowym następuje separacja
biogazu, osadu granulowanego i ścieków oczyszczonych. Ścieki oczyszczone
w reaktorze R201 grawitacyjnie odpływają do zbiornika kondycjonowania, skąd
następuje ich częściowy odpływ do reaktorów tlenowych, a częściowo mieszane są ze
ściekami surowymi. Osad granulowany opada na dno i pozostaje w całości
w reaktorze. Projektowana objętość reaktora wynosi 1000 m 3, czas zatrzymania 5-8
godzin. W trakcie normalnej, niezakłóconej pracy reaktora, połowę jego objętości
stanowią granulki osadu. Powstający biogaz, gromadzony w dwóch systemach
separatorów, odprowadzany jest do zbiornika biogazu za pośrednictwem zbiornika
odgazowania, znajdującego się na górze reaktora.
Parametry reaktora beztlenowego: pojemność maksymalna 1700 m3, pojemność
użytkowa 1600 m3, średnica 12 m.
1.7.1.3. Oczyszczanie tlenowe:
a/ Reaktory MBBR R301A i R301B zastosowano jako drugi stopień oczyszczania
biologicznego. Reaktory mają za zadanie oczyścić ścieki dopływające z reaktora
beztlenowego, w szczególności w zakresie związków organicznych, do wartości
umożliwiających zrzut ścieków do odbiornika. Ścieki z reaktora beztlenowego dopływają
najpierw do pierwszego reaktora R301A, a następnie do drugiego reaktora R301B.
Proces oczyszczania polega na tworzeniu biofilmu na złożu Anox Kaldness K3. Materiał
nośnikowy wykonany z tworzywa sztucznego, charakteryzuje się bardzo dużą
powierzchnią dla wzrostu biofilmu (błony biologicznej). Kształtki o gęstości bliskiej
gęstości wody, dzięki napowietrzaniu utrzymywane są w ciągłym zawieszeniu. Ilość
złoża w każdej komorze wynosi 175 m3. Dmuchawy dostarczające powietrze do
reaktora sterowane są wskazaniami tlenomierza. Utrzymywanie kształtek złoża
w stałym ruchu zapobiega wzrastaniu biofilmu w nadmiernej ilości i zatykaniu ich
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b/

c/

d/

e/

f/

biomasą. W każdej z komór zainstalowany jest czujnik maksymalnego poziomu, który
zabezpiecza przed nadmiernym wzrostem poziomu w komorach na wypadek
ewentualnego przytkania odpływu.
Związki organiczne w systemie MBBR rozkładane są do CO2 i H2O. Ilość tlenu
wtłaczanego do reaktora nie może obniżyć się do poziomu poniżej 2 mg/dm 3.
Parametry reaktora tlenowego: objętość maksymalna: 375 m 3 każdy, średnica 9,00 m,
całkowita wysokość 7,00 m,
Flotator S304, którego zadaniem jest korygowanie stężenia fosforu poprzez
odseparowanie zatężonej zawiesiny od ścieków oraz tłuszczy. Do flotatora dopływają
ścieki biologicznie oczyszczone w reaktorze beztlenowym oraz w reaktorach tlenowych.
Do flotatora doprowadzane są również popłuczyny z filtrów piaskowych, celem ich
oczyszczenia. Przed mieszadłem statycznym flotatora dozowane są polielektrolit oraz
chlorek żelaza, w celu utworzenia kłaczków osadu. Osad usuwany jest okresowo przy
pomocy zgarniacza, który zbiera go do leja, skąd zostaje przepompowany pompami
osadu do zbiornika magazynowego osadu (T306). Ponadto osad z dna flotatora
zbierany jest do leja osadowego wskutek różnicy poziomów cieczy.
Zbiornik buforowy osadu T306. Do zamkniętego zbiornika odprowadzany jest
wyflotowany osad (z flotatorów S102 i S304). W zbiorniku zainstalowano ruszt
napowietrzający zasilany dmuchawą mający za zadanie wymieszać zawartość zbiornika
oraz zapobiec zagniwaniu osadu.
Linia odwadniania osadu S306. Ze zbiornika osad nadmierny trafia do wirówki
dekantacyjnej S306, gdzie następuje oddzielenie frakcji stałej od płynnej. Aby
zwiększyć efektywność zagęszczenia osadu, przed wirówką dozuje się polielekrolit.
Odciek zostaje odprowadzony do pompowni ścieków podczyszczonych T103, a frakcja
stała trafia do kontenera na osad, skąd okresowo jest wywożona.
Pompownia ścieków oczyszczonych T305, o konstrukcji żelbetowej, zagłębiona,
o wymiarach 10,0 x 3,5 m, głębokości czynnej 2,38 m. Jej zadaniem jest
przepompowanie ścieków oczyszczonych z flotatora na filtry piaskowe. Pompownia
zlokalizowana jest w pomieszczeniu filtrów piaskowych. W pompowni zainstalowano
2 pompy zatapialne pracujące w trybie ciągłym, w tym jedna rezerwowa. Wydajność
pompowania uzależniona jest od stopnia napełniania pompowni z możliwością
bieżącego monitorowania i kontrolowania ich pracy.
Filtry piaskowe S305 A i S305 B. W instalacji zastosowano samopłuczące
przeciwprądowe filtry piaskowe w celu zwiększenia elastyczności i niezawodności
technologicznej systemu. Ścieki doczyszczane są na filtrach piaskowych przy
przepływie z dołu do góry przez złoże piaskowe przemieszczające się w tym samym
czasie z góry do dołu. Równolegle do procesu doczyszczania zachodzi proces
oczyszczania złoża w płuczce piasku oraz odprowadzenie zanieczyszczeń w postaci
zawiesin z wodami popłucznymi do flotatora S304, gdzie zawiesiny są oddzielane,
a wody popłuczne oczyszczane. Powierzchnia filtracji jednego filtra wynosi 5,5 m 2,
wysokość złoża filtrującego 2,5 m.
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1.7.1.4. Odprowadzanie ścieków oczyszczonych
Po filtrze piaskowym oczyszczone ścieki trafiają do kolektora zrzutowego, którym
grawitacyjnie odprowadzane są do rzeki Jemiołówki. Pomiar ilości odprowadzanych
ścieków oczyszczonych prowadzony jest w oparciu o przepływomierz elektromagnetyczny
PROline Promag 50W2F zamontowany na rurociągu ścieków oczyszczonych za filtrami
piaskowymi.
1.8. Gospodarowanie biogazem
Biogaz, powstający w procesie fermentacji metanowej jako produkt uboczny
oczyszczania ścieków, po odpowiednim podczyszczeniu zostaje wykorzystany
w jednostce kogeneracyjnej, a w przypadku awarii zostaje spalony w zakładowej kotłowni,
bądź w pochodni gazu. Jednostka kogeneracyjna na terenie oczyszczalni to agregat
o mocy 800 kW, który może być zasilany gazem ziemnym i biogazem z oczyszczalni.
W przypadku generowania przez oczyszczalnię ścieków większej ilości biogazu niż może
on zostać wykorzystany przez agregat, zachodzi możliwość spalenia biogazu
w mieszaninie z gazem ziemnym w proporcji 1:4 (maksymalnie 1:5) w kotłach typu ULS14000. W takiej sytuacji biogaz będzie spalany na kotle Nr 2 lub kotle Nr 3, pracujących
z identyczną wydajnością, bądź spalony w pochodni.
Przed wykorzystaniem biogaz, zawierający dodatkowo zanieczyszczenia w postaci
związków siarki, musi być oczyszczony w stacji odsiarczania biogazu (R601), gdzie:
a/ w skruberze gaz wprowadzany jest do dołu kolumny (skruber z wypełnieniem) i jest
odsiarczany za pomocą cieczy o lekkim odczynie zasadowym. Oczyszczony gaz
opuszcza skruber w górnej części. W cieczy procesowej oraz na powierzchni kształtek
rozwija się biomasa, która usuwa H2S w procesie biologicznym. Podczas reakcji
w kolumnie, siarkowodór związany zostaje do wodorosiarczku sodu;
b/ w reaktorze biologicznym przy udziale bakterii z rodziny Thiobacillus zaabsorbowane
wodorosiarczki utleniane są do wolnej siarki, skutkiem czego odzyskana zostaje soda
kaustyczna. Na podstawie analiz, ciecz procesowa zawierająca siarkę elementarną
jest okresowo pompowana z bioreaktora do osadnika, gdzie po okresie sedymentacji
siarka elementarna z dna osadnika jest pompowana do reaktora R301A. Proces ten
przebiega przy udziale powietrza, którego ilość jest ściśle określona,
by zminimalizować powstawanie siarczanów zamiast siarki. Do optymalnego
prowadzenia tego procesu stosuje się pożywkę zawierającą sole w odpowiednich
proporcjach.
Pozostałe obiekty gospodarki biogazem:
a/ Zbiornik biogazu V601. Zbiornik o pojemności 1000 m 3 został zaprojektowany
w celu wyrównania wahań w przepływie ilości biogazu oraz stabilizacji ciśnienia
w sieci biogazu. Zbiornik biogazu służy również do magazynowania biogazu w czasie
maksymalnej produkcji bądź braku jego rozbioru. Jest to urządzenie typu
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dwumembranowego, wyposażone w czujnik poziomu gazu oraz pomiar jego ilości.
Wymiary zbiornika: średnica: 13,1 m, wysokość: 9,85 m;
Węzeł tłoczny biogazu K601. Węzeł jest miejscem zabudowy dmuchawy biogazu wraz
z armaturą pomiarową i odcinającą. Jest wydzielonym obiektem technologicznym,
którego zadaniem jest podniesienie ciśnienia biogazu, przesyłanego do obiektów
spalania;
Instalacja mieszania biogazu z gazem ziemnym, gdzie pozbawiony zanieczyszczeń
biogaz, przed wykorzystaniem w lokalnej kotłowni, mieszany jest z gazem
dostarczanym z zewnątrz. Celem zabezpieczenia przed możliwością cofnięcia gazu
przy spadku ciśnienia biogazu, na ścieżce gazowej przed palnikiem i na rurociągu
zainstalowano przetworniki ciśnieniowe;
Pochodnia biogazu F601. Służy do awaryjnego spalania biogazu;
Studnia kondensatu T601- T604. Biogaz odprowadzany z reaktora EGSB®
charakteryzuje się dużą zawartością wilgoci. W czasie przesyłania biogazu rurociągi
ochładzają się i powstaje w nich kondensat, który kumuluje się w najniższych
punktach instalacji. Kondensat usuwa się z sieci, by nie utrudniał przepływu biogazu.
Kondensat zatrzymany w studniach odprowadzany jest do reaktora R301A. Studnie
wykonano jako obiekty podziemne. Wewnątrz studni przewidziano zamknięcie wodne,
które odcina drogę wypływu dla biogazu a pozwala wypłynąć kondensatowi.

b/

c/

d/
e/

Zbiorniki: buforowy, awaryjny i osadu są zhermetyzowane i wentylowane. Zużyte
powietrze z przestrzeni gazowych ww. zbiorników kierowane jest do komory tlenowej
w celu unieszkodliwienia zapachów powstałych w procesie oczyszczania.
2. Parametry produkcyjne instalacji





zużycie energii elektrycznej – 1 074 000 kWh/rok,
zużycie wody – 11 348 m3/rok,
zużycie gazu ziemnego - 4 867 Nm3/rok,
zużycie środków chemicznych wg zestawienia poniżej:

Lp.

Surowce

1.

Wodorotlenek sodu (505)

2.

Kwas solny*

3.

Mocznik

4.

Kwas fosforowy (V)

5.

Chlorek żelaza

Zastosowanie

Zużycie
[kg/rok]

Korekta pH ścieków w zbiorniku buforowym T104

476 808

Korekta pH ścieków w zbiorniku
kondycjonowania T201
Uzupełnienie azotu dla osadu granulowanego w
zbiorniku kondycjonowania T201
Uzupełnienie fosforu dla osadu granulowanego
w zbiorniku kondycjonowania T201

3 648

Wspomaganie koagulacji we flota torze S304

31 872

1014

2 593
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6.
7.
8.
9.

Polimer do flotacji
Polimer do odwadniania osadu
(wirówka)
Środek antypienny NALCO 71D5
PLUS
Pożywka do stacji odsiarczania
THIOPAQ NUTRIMIX

Wspomaganie koagulacji we flotatorze S304 i
S102
Wspomaganie odwadniania osadu w wirówce
osadu S306
Zapobieganie pienieniu ścieków odpływających z
flotatora S304

10. Kwas mrówkowy Brenttag

12. Antyskalant KemGuard
Próby chemia:
13. - Chlorek poliglinu PAX18
- Kwas azotowy (V)

2 310
1 660

Stacja odsiarczania biogazu

108

Usuwanie osadów węglanu wapnia

420

Mycie posadzek, urządzeń wykonanych ze stali
nierdzewnej
Zapobieganie osadzania się kamienia w układzie
odwróconej osmozy

11. Piana aktywna

6 180

- koagulant w procesie oczyszczania ścieków

255
1 200
540

*Dozowanie kwasu solnego odbywa się incydentalnie, w przypadku gdy na zakładzie występują awaryjne
zrzuty ścieków silnie zasadowych pH powyżej 9.

II. WARUNKI WPROWADZANIA SUBSTANCJI LUB ENERGII DO ŚRODOWISKA
1. Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.
Zakład jest źródłem emisji zorganizowanej z instalacji:
a/ wentylacji mechanicznej przepompowni T101 oraz T103 w oczyszczalni ścieków,
b/ agregatu prądotwórczego zasilanego gazem ziemnym lub biogazem z oczyszczalni
ścieków.
1.1. Dopuszcza się wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza ze źródeł emisji
i w ilościach zestawionych w tabelach nr 1 i 2.
Tabela nr 1 Wielkość dopuszczalnej emisji w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji
Zanieczyszczenia
Emitory

E1

Nazwa obiektu
źródło emisji
Agregat prądotwórczy
MarelliGenerators MJB
400LC4 B24 o nominalnej
mocy elektrycznej 800 kW
Spalanie gazu ziemnego

pył ogółem
pył PM10
pył PM2.5
dwutlenek siarki
dwutlenek azotu
tlenek węgla

Emisja dopuszczalna
z emitora
godzinowa
roczna
[kg/h]
[Mg/a]
--

0,00004
0,00004
0,00004
0,0066
0,1447
0,0198
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Spalanie biogazu

pył ogółem
pył PM10
pył PM2.5
dwutlenek siarki
dwutlenek azotu
tlenek węgla

0,0573
0,0573
0,0573
0,0869
0,2975
0,5578

siarkowodór
merkaptany
amoniak
metyloamina
pirydyna
fenol
węglowodory
alifatyczne.

0,0003
0,0000025
0,0000002
0,0000053
0,0000092
0,0396
0,0032400

siarkowodór
merkaptany
amoniak
metyloamina
pirydyna
fenol
węglowodory
alifatyczne.
pył ogółem
pył PM10
pył PM2.5
dwutlenek siarki
dwutlenek azotu
tlenek węgla
siarkowodór
merkaptany
amoniak
metyloamina
pirydyna
fenol
węglowodory
alifatyczne

0,0003
0,0000025
0,0000002
0,0000053
0,0000092
0,0396
0,0032400

-K-101
wentylator MaxAir pionowy Komora ściekowa
przepompowni T101
zadaszony – 1 sztuka o
wydajności maksymalnej
wentylatora 216 m3/h

-K-103
wentylator MaxAir pionowy Komora ściekowa
przepompowni T103
zadaszony – 1 sztuka o
wydajności maksymalnej
wentylatora 216 m3/h

Łączna emisja roczna z
instalacji
[Mg/rok]

---

0,2065
0,2065
0,2065
0,3470
1,8180
2,1100
0,000005
0,000044
0,000004
0,000093
0,000161
0,000694
0,056800

Tabela nr 2 Miejsca i parametry wprowadzania gazów i pyłów do powietrza
Emitor

Emitor agregatu
prądotwórczego pionowy
otwarty
K-101
Emitor pionowy
zadaszony komory
ściekowej przepompowni
T101

Wysokość
emitora
[m]

Średnica
emitora
[m]

5,7

0,3

Prędkość
gazów na
wylocie z
emitora
[m/s]
7,5

1,1

0,16

0,0

Temperatura
gazów odlotowych
na wylocie [K]

Czas
emisji
[h/rok]

453

8760

293

8760
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K-103
Emitor pionowy
zadaszony komory
ściekowej przepompowni
T103

0,6

0,16

0,0

293

8760

1.2. Warunki wprowadzania gazów i pyłów do powietrza
W czasie eksploatacji instalacji nie zachodzi potrzeba prowadzenia dodatkowego
monitorowania parametrów pracy urządzeń z uwagi na występującą emisję gazów
i pyłów do powietrza.
1.3. Emisja niezorganizowana
Źródłem emisji niezorganizowanej zanieczyszczeń do powietrza z procesu
oczyszczania ścieków jest instalacja do spalania biogazu, powstającego w zbiorniku
kondycjonowania T201 oraz w reaktorze beztlenowym R201. Powstały biogaz jest
oczyszczany w stacji odsiarczania biogazu R601, składającej ze skrubera i reaktora
biologicznego. Oczyszczony biogaz spalany jest w agregacie prądotwórczym,
a w przypadkach awaryjnych i przy nadmiernej ilości wytworzonego biogazu, spalany jest
w kotłowni zakładowej lub w pochodni gazu.
Pochodnia jest konstrukcją wolnostojącą, rurową z osłoną palnika. Spalanie następuje
wewnątrz osłony i brak jest urządzeń technicznych do odprowadzania powstałych spalin.
We wniosku przyjęto, że jest to emisja niezorganizowana, nie wymagająca posiadania
pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.
Występuje ponadto emisja niezorganizowana z dwóch pompowni ścieków T101
oraz T103 poprzez otwory wentylacji grawitacyjnej.
Występuje również niewielka emisja ze spalania oleju napędowego w silnikach
maszyn i pojazdów poruszających się po terenie Zakładu oraz z zaworu oddechowego
zakładowej stacji paliw.
Dla emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z instalacji w sposób
niezorganizowany nie jest ustalana dopuszczalna wielkość emisji.
1.4. Sposoby redukcji zanieczyszczeń
Instalacja aspiracji powietrza wentylacji mechanicznej komór przepompowni oraz agregat
prądotwórczy nie posiadają instalacji ograniczającej wielkość emisji zanieczyszczeń do
powietrza. Wykonana prognoza wpływu emisji zanieczyszczeń do powietrza,
z analizowanej instalacji, nie wykazała przekroczenia norm jakości powietrza na terenach
podlegających ochronie.
2. Emisja hałasu do środowiska
2.1. Dopuszczalny poziom emisji hałasu do środowiska z instalacji
Określam dopuszczalny poziom hałasu przenikającego w związku z eksploatacją instalacji
do środowiska, w rozumieniu :
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- terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wyrażony równoważnym poziomem
dźwięku A, w wysokości :

LAeqD = 50 dB (pora dnia – godz. 06.00-22.00),

LAeqN = 40 dB (pora nocy – godz. 22.00-06.00),
- terenów zabudowy zagrodowej, wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A,
w wysokości:

LAeqD = 55 dB (pora dnia – godz.06.00-22.00),

LAeqN = 45 dB (pora nocy – godz..22.00-06.00).
2.2. Ustalam rozkład czasu pracy źródeł hałasu dla doby
Tabela Nr 3

Rodzaj źródła hałasu

Lp.

Szt.

Czas pracy źródła
w ciągu doby
Dzień
Noc
6.00 – 22.00
22.00 - 6.00

1.

Dmuchawy powietrza K702A/B/C

3

16h

8h

2.

Pompownia T103

1

16h

8h

3.

Wentylator mechaniczny K103

1

16h

8h

4.

Wentylator off- gazów K701A/B

1+ 1
rezerwowy

16h

8h

5.

Pompownia T305

1

16h

8h

6.

Dmuchawa K704

1

16h

8h

7.

Dmuchawa biogazu K601

16h

8h

8.

Wentylator przy zbiorniku biogazu V601

16h

8h

9.

Wentylatory mechaniczne K652 (studnia
kondensatu)

4

16h

8h

10.

Stacja transformatorowa

1

16h

8h

1+1
rezerwowy
1+1
rezerwowy

3. Wytwarzanie odpadów i sposoby postępowania z odpadami
3.1.

Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania,
z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości oraz
określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do
wytwarzania w ciągu roku.

Tabela nr 4
Lp.

Rodzaj odpadu

Kod
odpadu

Ilość
(Mg/rok)

Podstawowy skład chemiczny
i właściwości

Odpady niebezpieczne
1.

Opakowania zawierające

15 01 10*

0,050

Opakowania zawierające pozostałości
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pozostałości substancji
niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone

2.

substancji niebezpiecznych, które po
opróżnieniu są nieprzydatne do
dalszego stosowania. Opakowania
wykonane są głównie z blachy stalowej
lub tworzywa sztucznego (PP lub PE).
Właściwości: odpad stały, drażniący,
szkodliwy.

Chemikalia laboratoryjne i
analityczne (np. odczynniki
W skład odpadów wchodzą mieszaniny
chemiczne) zawierające
roztworów chemicznych zawierające
substancje niebezpieczne, w 16 05 06*
0,100
substancje niebezpieczne. Odpady
tym mieszanina chemikaliów
mogą wykazywać właściwości
laboratoryjnych i
szkodliwe, drażniące, żrące.
analitycznych
Odpady inne niż niebezpieczne

1.

Osady z zakładowych
oczyszczalni ścieków

02 03 05

2000,0

2.

Skratki

19 08 01

200,0

3.

Zawartość piaskowników

19 08 02

60,0

Osady te charakteryzują się
stosunkowo wysoką zawartością
substancji nawozowych oraz czystością
mikrobiologiczną. Właściwości
fizykochemiczne ww. osadów
charakteryzują się korzystnymi
parametrami nawozowymi z uwagi na
zawartość składników mineralnych
i organicznych. Wysoka zawartość
związków azotu i fosforu sprzyja
procesom mineralizacji w glebie
i umożliwia wykorzystanie tych
związków przez rośliny. Stężenie metali
ciężkich (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg, Cr)
w ww. osadach nie przekracza wartości
dopuszczalnych dla potrzeb rolnictwa
lub do uprawy roślin przeznaczonych do
produkcji kompostu.
Są to większe frakcje zanieczyszczeń
organicznych (np. cząstki owoców
i warzyw wykorzystywanych do
produkcji) i mineralnych,
zatrzymywanych na sitach
mechanicznych, stanowiących wstępną
fazę oczyszczania ścieków.
Właściwości: odpady stałe, niepalne.
Są to głównie różnego rodzaju frakcje
zanieczyszczeń mineralnych w postaci
żwiru, kamyków i piasku,
zatrzymywanych w piaskowniku.
Właściwości: odpady stałe, niepalne.

3.2. Sposoby postępowania z odpadami
Wytwarzane na terenie zakładowej oczyszczalni ścieków w Olsztynku odpady będą
magazynowane w sposób selektywny, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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Tabela nr 5

Lp.

Rodzaj odpadu

Kod
odpadu

Miejsce i sposób
magazynowania odpadów

Sposób dalszego
gospodarowania
odpadami

Odpady niebezpieczne

1.

Opakowania zawierające
pozostałości substancji
niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone

2.

Chemikalia laboratoryjne i
analityczne (np. odczynniki
chemiczne) zawierające
substancje niebezpieczne, w
tym mieszanina chemikaliów
laboratoryjnych i
analitycznych

Odpady gromadzone będą w
wyznaczonym miejscu,
wewnątrz zadaszonego
boksu magazynowego na
terenie zakładu. Odpady
magazynowane będą luzem
(w przypadku opakowań o
dużych pojemnościach) na
utwardzonym podłożu lub w
15 01 10* przeznaczonym do tego celu
szczelnym, oznakowanym
pojemniku wyposażonym w
pokrywę (w przypadku
opakowań o mniejszych
pojemnościach <1 dm3),
odrębnym dla każdego
rodzaju materiału, z jakiego
zostały wykonane
opakowania.
Odpady gromadzone będą w
wyznaczonym miejscu w
laboratorium zakładowym
znajdującym się w budynku
socjalno-biurowym na terenie
16 05 06* zakładu. Odpady
magazynowane będą w
przeznaczonym do tego celu
szczelnym, oznakowanym
pojemniku na utwardzonym
podłożu.
Odpady inne niż niebezpieczne

1.

Osady z zakładowych
oczyszczalni ścieków

02 03 05

2.

Skratki

19 08 01

Odpady gromadzone będą w
wyznaczonym miejscu na
terenie zakładowej
oczyszczalni ścieków.
Odpady magazynowane
będą w szczelnych
pojemnikach (kontenerach)
lub w przyczepach środków
transportu, usytuowanych na
utwardzonym podłożu.
Odpady gromadzone będą w
wyznaczonym miejscu na
terenie oczyszczalni ścieków.
Odpady magazynowane
będą w szczelnych

Odpad przekazywany
uprawnionemu obiorcy
do zbierania lub
przetwarzania.

Odpad przekazywany
uprawnionemu odbiorcy
do zbierania lub
przetwarzania.

Odpad przekazywany
uprawnionym
podmiotom w celu
odzysku.

Odpad przekazywany
uprawnionemu odbiorcy
do przetwarzania.

Strona 14 z 34
OŚ-PŚ.7222.45.2015

3.

Zawartość piaskowników

19 08 02

pojemnikach (kontenerach)
na utwardzonym podłożu.
Odpady gromadzone będą w
wyznaczonym miejscu na
terenie oczyszczalni ścieków.
Odpady magazynowane
będą w szczelnych
pojemnikach (kontenerach)
na utwardzonym podłożu.

Odpad przekazywany
uprawnionemu odbiorcy
do przetwarzania.

3.3. Źródła powstawania odpadów:
a/ Proces oczyszczania ścieków przemysłowych;
b/ Badania prowadzone w laboratorium oczyszczalni ścieków;
c/ Opróżnianie opakowań po zakupionych środkach chemicznych wykorzystywanych na
potrzeby oczyszczalni ścieków.
3.4. Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów
i ich negatywnego oddziaływania na środowisko:
a/ Przestrzeganie zasad prawidłowej eksploatacji i konserwacji maszyn i urządzeń
instalacji;
b/ Szkolenie pracowników w zakresie prawidłowego prowadzenia procesów,
przestrzegania instrukcji technologicznej i stanowiskowej;
c/ Stosowanie rozwiązań technologicznych prowadzących do redukcji ilości
wytwarzanych osadów z zakładowej oczyszczalni ścieków (dezintegracja osadu,
ozonowanie osadu nadmiernego);
d/ Stałe dążenie do wyeliminowania owoców i warzyw niespełniających wymagań
parametrów jakościowych podczas ich oględzin w punkcie przyjęcia;
e/ Kupowanie materiałów i surowców w opakowaniach zbiorczych i zwrotnych;
f/ Prowadzenie racjonalnej i oszczędnej gospodarki materiałowej (dozowanie
chemikaliów w sposób automatyczny w zależności od wymagań procesu,
wykorzystywanie biogazu);
g/ Utrzymywanie terenu prowadzonych prac w czystości;
h/ Szkolenie pracowników w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami
wytwarzanymi na terenie zakładu ze szczególnym uwzględnieniem selektywnego
magazynowania odpadów;
i/ Kontrolowanie ilości wytwarzanych odpadów poprzez prowadzenie ilościowej
i jakościowej ewidencji odpadów;
j/ Selektywne magazynowanie odpadów w szczelnych, zamykanych, opisanych
pojemnikach i kontenerach z uwzględnieniem ich składu fizyko-chemicznego
i wynikających z niego właściwości odpadu;
k/ Systematyczne sprawdzanie szczelności opakowań, w których magazynowane będą
odpady, w celu zapobiegania wyciekom;
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l/

m/
n/
o/
p/

Sprawowanie szczególnego nadzoru nad rozładunkami, załadunkami oraz
przemieszczaniem odpadów w celu wyeliminowania uszkodzenia opakowań
z odpadami;
Systematyczna kontrola sprawności technicznej sprzętu używanego do rozładunku
i załadunku odpadów;
Zabezpieczenie miejsc magazynowania odpadów przed dostępem osób
nieupoważnionych: ogrodzenie, nadzór pracowniczy;
Zachowanie obowiązujących zasad i przepisów bhp i ochrony środowiska podczas
wytwarzania, magazynowania i załadunku odpadów;
Przekazywanie wytworzonych odpadów podmiotom posiadającym stosowne
i aktualne pozwolenia w zakresie gospodarowania danego rodzaju odpadami;

4. Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
4.1. Zaopatrzenie w wodę
TYMBARK – MWS Sp. z o.o. Sp. k., Tymbark 156, 34-650 Tymbark, Oddział
w Olsztynku posiada własne ujęcia wód podziemnych, zokalizowane na działkach nr 59/3,
29/4 i 30, obręb 3 Miasto Olsztynek, gm. Olsztynek. Woda wykorzystywana jest na cele
socjalno bytowe i produkcyjne zakładu, w tym na potrzeby instalacji do oczyszczania
ścieków przemysłowych.
Średnie zapotrzebowanie na wodę dla potrzeb oczyszczalni ścieków wynosi
ok. 11 348,0 m3/rok.
4.2. Odprowadzanie ścieków przemysłowych
4.2.1. Do oczyszczalni doprowadzane są ścieki przemysłowe powstałe w związku
z prowadzoną przez TYMBARK – MWS Sp. z o.o. Sp. k. Oddział w Olsztynku
działalnością przemysłową związaną z przetwórstwem owoców i warzyw.
Oczyszczanie ścieków zachodzi na drodze beztlenowo - tlenowego rozkładu
związków organicznych. Praca oczyszczalni odbywa się automatycznie wszystkie podstawowe operacje są zaprogramowane i realizowane za
pośrednictwem systemu automatycznego sterowania.
Oczyszczone ścieki wprowadzane są do rzeki Jemiołówki w km 21+300.
4.2.2. Ustalam dopuszczalną ilość oczyszczonych ścieków, pochodzących z instalacji do
oczyszczania ścieków przemysłowych, wprowadzanych do rzeki Jemiołówki
w km 21+300, w ilości:
Qh max
Qd.śr.
Qd.max
Qa max

=
=
=
=

250,0 m3/d
1 918,0 m3/d
4 000,0 m3/d
700 000,0 m3/rok
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4.2.3. Ustalam dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach
wprowadzanych do rzeki Jemiołówki:
pH
temperatura
BZT5
ChZT
zawiesiny ogólne
azot ogólny
fosfor ogólny
azot amonowy
sód

-

6,5-9
20°C-30°C
25,0 mg O2/l
125,0 mg O2/l
35,0 mg/l
30,0 mg N/l
3,0 mg P/l
10,0 mg N-NH4/l
800,0 mg Na/l

4.2.4. Sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź
wystąpienia awarii lub uszkodzenia urządzeń pomiarowych:
Oczyszczalnia wyposażona jest w rozbudowany system ostrzegawczy
i monitorujący ewentualne sytuacje awaryjne, takie jak:
 zanik napięcia podstawowego – zasilanie oczyszczalni z rezerwowego źródła
stanowiącego wyposażenie zakładu,
 chwilowa awaria urządzeń mechanicznych – do pracy zostaną włączone
zainstalowane urządzenia rezerwowe,
 awaria części biologicznej – istnieje możliwość przetrzymania ścieków w zbiorniku
awaryjnym o pojemności 1500 m3 oraz w zbiorniku buforowym 800 m3, co przy
przepływie średnim 125 m3/h daje łączny czas zatrzymania około 18 h.
Ponadto:
 w przypadku małego dopływu ścieków oczyszczalnia jest zabezpieczona w układ
recyrkulacji i hibernacji reaktora beztlenowego,
 w przypadku chwilowej awarii urządzeń mechanicznych pracę oczyszczalni umożliwią
zainstalowane urządzenia rezerwowe,
 w przypadku awarii części biologicznej oczyszczalni przewiduje się przetrzymanie
ścieków w zbiorniku awaryjnym o poj. 1 500 m3 oraz zbiorniku buforowym
o poj. 800 m3 na czas ok. 18 h, przy przepływie średnim wynoszącym 125 m 3/h.
 oczyszczalnia wyposażona jest w awaryjny zrzut do kanalizacji miejskiej.
Cały system oczyszczania ścieków jest obsługiwany przy pomocy centralnego
systemu sterowania, instalacja pracuje w trybie automatycznym, co pozwala na optymalną
kontrolę procesu:
 ciągły pomiar parametrów na poszczególnych etapach oczyszczania;
 dozowanie chemikaliów i pożywek odbywa się w trybie automatycznym,
w zależności od potrzeb procesu.
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Nad przebiegiem procesu technologicznego nadzór analityczny prowadzi
zakładowe Laboratorium, wykonywane analizy ścieków i osadu służą do wewnętrznego
użytku przedstawicieli zakładu. Laboratorium posiada wdrożony i udokumentowany
w Księdze Jakości oraz Procedurach Ogólnych System Zarządzania zgodny z normą
PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
Urządzenia są eksploatowane zgodnie z Instrukcją eksploatacji.
III. SPOSOBY OSIĄGANIA WYSOKIEGO POZIOMU OCHRONY ŚRODOWISKA JAKO
CAŁOŚCI
1. Metody ochrony powietrza:









prowadzenie procesu oczyszczania ścieków w hermetyzowanych i wentylowanych
zbiornikach,
wytworzony w procesie oczyszczania ścieków biogaz gromadzony jest w zamkniętej
instalacji,
zużyte
powietrze z przestrzeni gazowych zbiornika buforowego, awaryjnego
i zbiornika osadu kierowane jest do komory tlenowej w celu unieszkodliwienia
uciążliwych zapachów (substancji złowonnych),
ograniczanie wielkości emisji grawitacyjnej z dwóch komór ściekowych pompowni
T101 oraz T103.
doprowadzanie do reaktora R301B, poniżej zwierciadła ścieków, zużytego powietrza
ze zbiorników T102, T104, T306. Powietrze to jest oczyszczane i w wyniku
napowietrzania w reaktorze R301B następuje neutralizacja związków złowonnych,
oczyszczanie biogazu z siarkowodoru w skruberze i reaktorze biologicznym,
energetyczne wykorzystanie generowanego w oczyszczalni biogazu,
automatyczne zapalanie pochodni w przypadku wypełnienia zbiornika biogazu
powyżej dopuszczalnego poziomu.

2. Metody ochrony środowiska wodnego:
2.1 Metody ochrony wód powierzchniowych
Oczyszczalnia ścieków zapewnia właściwą ochronę wód odbiornika. Zastosowana
technologia oczyszczania ścieków na instalacji gwarantuje, że ścieki wprowadzane do
rzeki
Jemiołówki
nie
zawierają
substancji
zanieczyszczających w ilościach
przekraczających najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń
określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
(Dz.U. z 2014, poz. 1800).
Oczyszczalnia wyposażona jest w rozbudowany system ostrzegawczy
i monitorujący ewentualne sytuacje awaryjne. W celu zminimalizowania oddziaływania
przedmiotowej instalacji na wody powierzchniowe zastosowano nastepujące
rozwiązania:
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a/ zbiornik awaryjny (T102), którego zadaniem jest przechwycenie i retencja ścieków
surowych dopływających do oczyszczalni z pompowni, w szczególności tych o
parametrach odbiegających od założeń projektowych w zakresie pH, temperatury i
stężenia ChZT, uśrednianie składu ścieków oraz wyrównanie zmienności przepływu,
b/ możliwość awaryjnego zrzutu ścieków do urządzeń kanalizacyjnych spółki
Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynku na podstawie zawartej
umowy na odprowadzanie ścieków,
c/

częsta i szczegółowa kontrola analityczna ścieków na różnych etapach ich
oczyszczania pozwala na szybkie usunięcie problemów i zakłóceń pojawiających się w
trakcie poszczególnych procesów,

d/ istniejąca konstrukcja wylotu ścieków do rzeki wykonana została w sposób
zabezpieczający skarpy i dno rzeki przed wymywaniem. Wylot umocniono otoczakami
i kamieniem łupanym na zaprawie cementowej. Przeciwległy brzeg rzeki posiada takie
samo umocnienie na długości 5,0 m w górę rzeki i 10,0 m poniżej wykonanego wylotu.
Dno odbiornika umocnione jest materacami gabionowymi, ułożonymi na fundamencie
betonowym.
2.2 Metody ochrony wód podziemnych
 Na terenie zakładu TYMBARK – MWS Sp. z o.o. Sp. k. Oddział w Olsztynku
zastosowano szereg rozwiązań mających na celu ochronę środowiska gruntowowodnego:
 Obiekty oczyszczalni ścieków (budynek technologiczny, komora krat, komora sita
z piaskownikiem, pompownie ścieków T101, T103 i T305 są wykonane w technologii
budowli żelbetowych, monolitycznych. Ponadto szczelność budowli gwarantują
zastosowane izolacje powierzchni betonowych (izolacja pozioma, izolacja pionowa).
Zbiorniki technologiczne naziemne T102, T104, T201, R201, R301A/B, T306 wykonano
jako stalowe (ściany, dno i przykrycie). Zbiorniki posadowione są na fundamentach
żelbetowych płytowych, wystających nad poziom terenu. Urządzenia technologiczne
takie jak węzeł tłoczny, odsiarczalnia, pochodnia biogazu i zbiornik biogazu
posadowiono na fundamentach żelbetowych płytowych monolitycznych wystających
ponad poziom terenu. Fundamenty posiadają izolację zewnętrzną jak w przypadku
budowli betonowych.
 Kolektor zrzutowy ścieków oczyszczonych do odbiornika przebiega po terenie, na
którym pierwszy poziom wodonośny wód podziemnych znajduje się na głębokości 1020 m oraz 5-10 m, który znajduje się pod warstwą utworów nieprzepuszczalnych w
postaci glin zwałowych.
 Wytworzone odpady magazynowane są w wyznaczonych miejscach, w sposób
zabezpieczający przez zanieczyszczeniem środowiska gruntowo – wodnego.
 Chemikalia i pożywki wykorzystywane do procesu oczyszczania magazynowane są
w szczelnych zbiornikach, z których każdy wyposażony jest w czujnik przepełnienia
i rozszczelnienia.
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3. Metody zapewnienia efektywnej gospodarki energetycznej:





stosowanie energooszczędnych urządzeń,
wykorzystanie ciepła z wytwarzanego przez agregat na potrzeby ogrzania
oczyszczalni ścieków oraz podczyszczalni scieków,
wykorzystanie energii elektrycznej wytworzonej przez agregat do zasilania sieci
zakładowej,
prowadzenie okresowych ocen stanu technicznego urządzeń zużywających media
energetyczne oraz automatyki sterującej ich działaniem.

4. W celu osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości oraz
podniesienia efektywności wykorzystania energii Wnioskodawca zobowiązany
jest do:








stosowania materiałów, surowców i paliw gwarantujących dotrzymanie wymogów
najlepszej dostępnej techniki,
utrzymywania urządzeń wchodzących w skład instalacji we właściwym stanie
technicznym oraz przeprowadzania koniecznych remontów i napraw,
prowadzenia książek eksploatacji urządzeń wchodzących w skład instalacji
i rejestrowania w nich każdorazowo wykonanych przeglądów, remontów i napraw,
dokonywania systematycznych przeglądów instalacji, w celu zapewnienia
efektywnego wykorzystania energii,
dokonywania okresowych przeglądów najbardziej uciążliwych pod względem
akustycznym urządzeń, w celu wyeliminowania nadmiernego zużycia elementów
będących źródłem hałasu,
przeprowadzania remontu instalacji w sposób i w terminie zgodnym z zatwierdzoną
procedurą zakładową,
utrzymywania wszystkich urządzeń związanych z monitoringiem procesu
technologicznego w dobrym stanie technicznym.
IV. SPOSÓB
PROWADZENIA
SYSTEMATYCZNEJ
OCENY
RYZYKA
ZANIECZYSZCZENIA GLEBY, ZIEMI I WÓD GRUNTOWYCH SUBSTANCJAMI
POWODUJĄCYMI RYZYKO, KTÓRE MOGĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ NA TERENIE
ZAKŁADU W ZWIĄZKU Z EKSPLOATACJĄ INSTALACJI, ALBO SPOSÓB
I CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANIA BADAŃ ZANIECZYZCZENIA GLEBY I
ZIEMI TYMI SUBSTANCJAMI ORAZ POMIARÓW ZAWARTOŚCI TYCH
SUBSTANCJI W WODACH GRUNTOWYCH, W TYM POBIERANIA PRÓBEK.

Badania zanieczyszczenia gleby i ziemi substancjami powodującymi ryzyko, które mogą
znajdować się na terenie zakładu w związku z eksploatacją instalacji oraz pomiary
zawartości tych substancji w wodach gruntowych należy prowadzić:
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a/ Badania zanieczyszczenia gleby i ziemi raz na 10 lat.
Miejsca pobierania próbek - zgodnie z punktami poboru gleby oznaczonymi w załączniku
nr 1 do raportu początkowego opracowanego w dniu 16.04.2015 r.
Zakres badanych substancji: sód, potas, detergenty anionowe, fosfor ogólny, azot ogólny.
Pobór próbek z jednego punktu na dwóch głębokościach.
b/ Pomiary zawartości substancji w wodach gruntowych, w tym pobieranie próbek należy
prowadzić raz na 5 lat.
Miejsce pobierania próbek studnia nr 3 - zgodnie z lokalizacją punktów poboru wody
pozdziemnej oznaczonymi w załączniku nr 1 do raportu początkowego opracowanego w
dniu 16.04.2015 r.
Zakres badanych substancji: Cynk (Zn), Rtęć (Hg), Potas (K), Kobalt (Co), Molibden
(Mo), Cyna (Sn), Bar (Ba), Fosfor ogólny, Azot ogólny, Surfaktanty anionowe
(Substancje powierzchniowo czynne - anionowe), Suma benzyn (węglowodory C6C12), Olej mineralny (węglowodory C12-C35).
c/

Badania lub pomiary należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w art. 217a
ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;

d/ Wyniki badań lub pomiarów przekazywać Marszałkowi Województwa WarmińskoMazurskiego w terminie miesiąca od dnia ich wykonania.
V. WYMAGANIA ZAPEWNIAJĄCE OCHRONĘ GLEBY, ZIEMI I WÓD GRUNTOWYCH,
W TYM ŚRODKI MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE EMISJOM DO GLEBY, ZIEMI
I
WÓD
GRUNTOWYCH
ORAZ
SPOSÓB
ICH
SYSTEMATYCZNEGO
NADZOROWANIA.
 Magazynowanie
wytworzonych
odpadów
w
wyznaczonych
miejscach
zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych, w specjalnie oznaczonych
pojemnikach lub kontenerach umieszczonych na utwardzonym i uszczelnionym
podłożu.
 Magazynowanie stosowanych substancji chemicznych w odpowiednio wydzielonych
do tego celu miejscach. Magazyn chemikaliów stanowiący wydzielone,
wentylowane pomieszczenie zabezpieczony jest szczelnym podłożem, natomiast
poszczególne zbiorniki wyposażone są w wanny wychwytowe, uniemożliwiające
jakiekolwiek przedostawanie się substancji stwarzających potencjalne ryzyko
zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. Każdy ze zbiorników
wyposażony jest w czujnik przepełnienia i rozszczelnienia.
 Stacja TRAFO zakładowej oczyszczalni ścieków jest kontenerem składającym się
z trzech monolitycznych prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych: fundamentu,
bryły głównej i dachu. Pod komorą transformatorową znajduje się szczelna misa
olejowa (mogąca pomieścić 100 % objętości oleju transformatora, przy temp. 60 oC),
która stanowi część fundamentu stacji.
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 Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych ujmowane są w szczelną
kanalizację deszczową i po podczyszczeniu w separatorze trafiają do miejskiej
oczyszczalni ścieków.
Ponadto metody ochrony wód podziemnych przedstawiono w rozdziale III.2.2. niniejszej
decyzji.
VI. MONITOROWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH, POMIAR
I EWIDENCJONOWANIE WIELKOŚCI EMISJI
1. Monitorowanie procesów technologicznych
Kontrola pracy oczyszczalni ścieków przeprowadzana jest przez okresowe lub
ciągłe badania ilościowe i jakościowe dopływających ścieków surowych i odpływających
ścieków oczyszczonych.
Do pomiaru natężenia przepływu ścieków oczyszczonych odprowadzanych do rzeki
Jemiołówki zastosowano przepływomierz elektromagnetyczny PROline Promag 50W2F.
Przepływomierz zlokalizowany na terenie oczyszczalni w budynku technologicznym za
filtrami piaskowymi F305A/B i oznaczony symbolem FR851.
Pomiar przepływu ścieków surowych dopływających do oczyszczalni odbywa się za
pomocą przepływomierza elektromagnetycznego PROline Promag 50W2F
oznaczonego symbolem FC151 - zlokalizowany na rurociągu ścieków surowych na
dopływie do zbiornika awaryjnego T102.
Pomiar jakości oczyszczonych ścieków odprowadzanych do odbiornika odbywa się
w oparciu o akredytowany pobór średniodobowy. Aktualnie punktem poboru prób
oczyszczonych ścieków jest studzienka D2 zlokalizowana na końcowym odcinku
kolektora zrzutowego, za łapaczem piasku Łp.
W razie konieczności awaryjnego zrzutu ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
w oparciu o Umowę 237/P2015 ze spółką Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
w Olsztynku, pomiar przepływu odbywa się na odpływie ze zbiornika awaryjnego T102
– przepływomierz elektromagnetyczny PROline Promag 50W zainstalowany na
rurociągu ścieków surowych (oznaczenie FC151);
Ponadto na oczyszczalni prowadzone są następujące pomiary wprowadzane do
systemu automatyki:
a/ Pomiar pH i temperatury ścieków oczyszczonych za pomocą Elektroda Orbisint
CPS11D Memosens zainstalowany na rurociągu ścieków oczyszczonych za filtrami
piaskowymi,
b/ Pomiar OWO ścieków oczyszczonych za pomocą Protoc300 zainstalowany na
rurociągu ścieków oczyszczonych za filtrami piaskowymi,
c/ Pomiar pH i temperatury na dopływie do zbiornika awaryjnego T102 - Elektroda
Orbisint CPS11D Memosens – na rurociągu ścieków surowych;
d/ Pomiar pH i temperatury na odpływie ze zbiornika awaryjnego T102 - Elektroda
Orbisint CPS11D Memosens – na rurociągu ścieków surowych;
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e/ Pomiar OWO do sterowania odpływem ze zbiornika awaryjnego T102 - Protoc300
zainstalowany na rurociągu ścieków surowych przed flotatorem S102;
f/ Pomiar przepływu na odpływie ze zbiornika awaryjnego T102 – przepływomierz
elektromagnetyczny PROline Promag 50W zainstalowany na rurociągu ścieków
surowych (oznaczenie FC151);
g/ Pomiar przepływu na dopływie do zbiornika buforowego T104 - przepływomierz
elektromagnetyczny PROline Promag 50W2H zainstalowany na rurociągu ścieków
surowych (oznaczenie FC163);
h/ Pomiar pH i temperatury na odpływie ze zbiornika buforowego T104 - Elektroda
Orbisint CPS11D Memosens – na rurociągu ścieków za pompą;
i/ Pomiar przepływu na odpływie ze zbiornika buforowego T104 do zbiornika T201 przepływomierz elektromagnetyczny PROline Promag 50W2H zainstalowany na
rurociągu ścieków surowych (oznaczenie FC164);
j/ Pomiar przepływu na odpływie ze zbiornika buforowego T104 do reaktora
tlenowego R301A (by-pass oczyszczania beztlenowego) - przepływomierz
elektromagnetyczny PROline Promag 50W50 zainstalowany na rurociągu ścieków
surowych (oznaczenie FC254);
k/ Pomiar pH i temperatury na pętli mieszającej zawartość zbiornika kondycjonowania
T201 - Elektroda Orbisint CPS11D Memosens – na rurociągu ścieków za pompą
l/ Pomiar przepływu w pętli mieszającej zbiornika kondycjonowania - przepływomierz
elektromagnetyczny PROline Promag 50W1H zainstalowany na rurociągu ścieków
surowych (oznaczenie FC251);
m/ Pomiar ciśnienia biogazu na odpływie ze zbiornika kondycjonowania – Cerabar M
PMC51
n/ Pomiar przepływu biogazu na odpływie ze zbiornika kondycjonowania – FLOW
B200 (oznaczenie FIT652)
o/ Pomiar pH i temperatury na reaktorze beztlenowym EGSB R201 - Elektroda
Orbisint CPS11D Memosens - na rurociągu ścieków za pompą;
p/ Pomiar przepływu do reaktora beztlenowego EGSB R201 - przepływomierz
elektromagnetyczny PROline Promag 50W2H (oznaczenie FC252);
q/ Pomiar ciśnienia biogazu na odpływie z reaktora beztlenowego EGSB R201 –
Cerabar M PMC51;
r/ Pomiar stężenia tlenu rozpuszczonego w reaktorach tlenowych MBBR R301A i
R301B – sonda Oxymax COS61D (w każdym z reaktorów);
s/ Pomiar przepływu na odpływie z reaktora R301B do flotatora – przepływomierz
elektromagnetyczny PROline Promag 50W2F zainstalowany na rurociągu ścieków
oczyszczonych (symbol FC301);
t/ Każda dmuchawa wyposażona jest w pomiar temperatury i ciśnienia powietrza na
wypływie powietrza z dmuchaw do reaktorów tlenowych MBBR R301A i R301B
(pomiar temperatury – RTD TR10, pomiar ciśnienia – Cerabar M PMC51);
u/ Pomiar przepływu osadu na linii odwadniania osadu S306 – przepływomierz
elektromagnetyczny Promag 10W (oznaczenie FC361).
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Pomiar zużycia energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji oczyszczalni odbywać się
w oparciu o odczyty z „Analizatora Parametrów Sieci”. Miejsce położenia - Rozdzielnica
Elektryczna.
2. Monitoring emisji do powietrza
a/ Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz
pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. z 2014., poz.1542) analizowana instalacja nie
podlega obowiązkowi wykonywania pomiarów emisji, zarówno ciągłych, jak i
okresowych.
3. Monitoring hałasu
a/ Pomiary hałasu należy wykonywać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z
dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów
wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U.2014.1542).
b/ Pierwsze pomiary należy przeprowadzić w terminie 3 miesięcy od dnia, kiedy
niniejsza decyzja stanie się ostateczna. Wyniki pomiarów wraz z analizą otrzymanych
wyników należy przedłożyć organowi wydającemu niniejszą decyzję (w terminie 30
dni od ich wykonania).
4. Monitoring ilości zużywanej wody
Pomiar zużycia wody na potrzeby instalacji do oczyszczania ścieków odbywa się
w oparciu o wodomierz śrubowy PoWoGaz MWN50-G zlokalizowany w budynku
technologicznym na oczyszczalni ścieków.
5. Monitoring ścieków
Kontrola pracy oczyszczalni ścieków przeprowadzana jest przez okresowe i ciągłe
badania ilościowe i jakościowe odpływających ścieków oczyszczonych:
a/ Do pomiaru natężenia przepływu ścieków oczyszczonych wprowadzanych do rzeki
Jemiołówki zastosowano przepływomierz elektromagnetyczny PROline Promag 50W2F,
zamontowany w budynku technologicznym za filtrami piaskowymi F305A i F305B;
b/ Punktem poboru próbek ścieków oczyszczonych do badań będzie studzienka D32
zlokalizowana w granicach zakładu, usytuowana na początkowym odcinku kolektora
zrzutowego odprowadzającym ścieki oczyszczone z instalacji;
c/ W myśl Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz
w sprawie szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r., poz.
1800) pobieranie próbek ścieków przemysłowych oraz pomiary ilości i jakości
dokonywane będą:
 w regularnych odstępach czasu,
 z częstotliwością co najmniej raz na dwa miesiące, stale w tym samym miejscu,
reprezentatywnym dla ilości i jakości ścieków.
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d/ Pobór próbek ścieków odprowadzanych do odbiornika odbywać się będzie w oparciu o
akredytowany pobór średniodobowy.
Dodatkowo prowadzący instalację będzie dokonywał poboru średniodobowej próbki
ścieków oczyszczonych ze studzienki D2, zlokalizowanej na końcowym odcinku kolektora
zrzutowego ścieków przed wylotem do rzeki Jemiołówki, z częstotliwością raz do roku,
w celu monitoringu kontrolnego analiz próbek ścieków pobranych w studzience D32.
W razie awaryjnego zrzutu ścieków do miejskich urządzeń kanalizacyjnych, pomiar
ich przepływu odbywać się będzie na odpływie ze zbiornika awaryjnego T102 –
przepływomierz elektromagnetyczny PROline Promag 50W, zainstalowany na rurociągu
ścieków surowych.
6. Monitoring wód powierzchniowych
Prowadzący instalację będzie prowadził pomiary jakości wód rzeki Jemiołówki, do
której są wprowadzane oczyszczone ścieki przemysłowe w dwóch punktach, tj. 50,0 m
powyżej zrzutu ścieków i 250 m poniżej zrzutu ścieków, w zakresie następujących
parametrów: pH, ChZTCr, BZT5, zawiesiny ogolne, azot ogolny, fosfor ogólny, azot
amonowy, z częstotliwością dwa razy do roku: wiosną i jesienią.
7. Dodatkowe wymagania w zakresie monitorowania emisji
Nie nakłada się dodatkowych obowiązków w zakresie monitorowania emisji poza
wymagania, o których mowa w art. 147 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.) oraz wymagania określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 148 ust.1 ww. ustawy.
VII. ZAKRES, SPOSÓB I TERMIN PRZEKAZYWANIA ORGANOWI WŁAŚCIWEMU DO
WYDANIA POZWOLENIA I WOJEWÓDZKIEMU INSPEKTOROWI OCHRONY
ŚRODOWISKA
COROCZNEJ
INFORMACJI
POZWALAJĄCEJ
NA
PRZEPROWADZENIE OCENY ZGODNOŚCI Z WARUNKAMI OKREŚLONYMI W
POZWOLENIU, W ZAKRESIE NIEOBJĘTYM PRZEPISAMI art. 149 USTAWY
Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 r. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (DZ. U. z 2013 r.,
poz. 1232, z późn. zm.).
Nie nakłada się dodatkowego obowiązku przekazywania informacji pozwalającej na
przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu, ponad
wymagania, o których mowa w art. 149 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska.
VIII. SPOSOBY ZAPOBIEGANIA WYSTĘPOWANIU I OGRANICZANIA SKUTKÓW
AWARII ORAZ WYMÓG INFORMOWANIA O WYSTĄPIENIU AWARII
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Stosowane środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające przed powstaniem i
ograniczające skutki awarii to:
a/ stosowanie substancji niebezpiecznych w ilościach niezbędnych, nie kwalifikujących
zakład do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku awarii przemysłowej,
b/ opracowanie „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla zakładowej oczyszczalni
ścieków”, stanowiącej materiał szkoleniowy w zakresie zapobiegania pożarom oraz
materiał pomocniczy do wypełniania obowiązków w zakresie ochrony
przeciwpożarowej,
c/ opracowanie dokumentacji dotyczącej „Procedur postępowania na wypadek alarmów
lub konieczności wykonania prac serwisowych na instalacji biogazu dla oczyszczalni
ścieków dla TYMBARK MWS Sp. z o.o. Sp. k. Oddział w Olsztynku”, określającej
m.in. zasady pracy urządzeń oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych dla każdego
z elementów instalacji oczyszczania ścieków,
d/ rozpoznanie potencjalnych źródeł awarii wraz z określeniem czynników zdarzeń
awaryjnych,
e/ wyposażenie instalacji w system detekcji siarkowodoru współpracujący z wentylacją
mechaniczną w pomieszczeniu flotatorów i wirówki,
f/ wyposażenie instalacji w detektory metanu (przestrzeń międzypowłokowa zbiornika
biogazu, studnie kondensatu T601, T602, T603 i T604),
g/ wyposażenie instalacji w system sygnalizacji pożaru - ręczne ostrzegacze alarmu
(5 sztuk), czujniki optyczno - termiczne reagujące na lotne produkty spalania oraz
przyrost temperatury (co ogranicza fałszywe alarmy, 28 sztuk),
h/ zainstalowanie w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej wskaźników zadziałania dla
czujek- sygnalizatory akustyczne (3 sztuki),
i/ wyznaczenie i oznakowanie stref zagrożenia wybuchem,
j/ wyposażenie zakładu w wentylację mechaniczną,
k/ wyposażanie zakładu w urządzenia gaśnicze, hydranty, koce gaśnicze, prądownicę
wodną,
l/ wyposażenie instalacji w instalację odgromową, przeciwpożarowy wyłącznik prądu,
m/ wykonanie instalacji i obiektów zgodnie z wymaganiami przeciwpożarowymiurządzenia, przyrządy elektryczne oraz AKPiA zamontowane na stałe lub/
i wykorzystywane okresowo wykonano w rodzaju odpowiednim do rodzaju strefy
zagrożenia w której pracują,
n/ wyposażenie stacji TRAFO w misę olejową, utwardzone podłoże oraz system
wentylacji, system sygnalizacji pożaru,
o/ wyposażenie dopływu biogazu do kotłowni w elektrozawór odcinający dopływ w
przypadku przekroczenia II-go stopnia detekcji,
p/ wyposażenie studni kondensatu w przepustnice zamykające dopływ przy wykryciu
wycieków ze studni kondensatu,
q/ wyposażenie instalacji przesyłu i oczyszczania biogazu w odpowiednie przepustnice
i zawory zamykające,
r/ wyposażenie zbiornika biogazu przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia
w cieczowy bezpiecznik nadciśnieniowy i detektor metanu,
s/ wyposażenie pochodni w system automatycznego zapłonu, kontroli płomienia, odcięcia
przy zbyt niskim ciśnieniu gazu, odcięcia przy braku płomienia pilota,
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t/ przeszkolenie pracowników w zakresie bezpiecznego użytkowania instalacji,
u/ przeprowadzanie wśród pracowników szkoleń w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
v/ przestrzeganie obowiązujących wskazań przeciwpożarowych na stanowiskach pracy,
w/ wyznaczenie i oznakowanie dróg ewakuacyjnych i pożarowych,
x/ montaż oświetlenia ewakuacyjnego, pryszniców bezpieczeństwa z oczomyjkami,
y/ przestrzeganie terminów przeglądów instalacji, czujników, systemu detekcji stężeń
wybuchowych oraz toksycznych, instalacji elektrycznej (skuteczność uziemień,
rezystancja
izolacji,
skuteczność
zastosowanych
środków
ochrony
przeciwporażeniowej), sprzętu gaśniczego, instalacji odgromowej,
z/ monitoring instalacji centrali przeciwpożarowej, powiązanie systemu alarmowo pożarowego z centralą sygnalizacji pożaru zlokalizowanej w portierni zakładu.
W przypadku wystąpienia awarii należy postępować zgodnie z opracowanymi
procedurami i instrukcjami
O wystąpieniu awarii należy niezwłocznie powiadomić Komendanta Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska w Olsztynie.
IX.

EKSPLOATACJA INSTALACJI
NORMALNYCH

W

WARUNKACH ODBIEGAJĄCYCH OD

Nie przewiduje się pracy instalacji w warunkach innych niż określone
w niniejszym pozwoleniu. Wielkość emisji w warunkach rozruchu i uruchomienia instalacji
ustala się jak w Rozdziale II decyzji, tj. jak w warunkach normalnego funkcjonowania
instalacji.
X. SPOSOBY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKOŃCZENIA EKSPLOATACJI
INSTALACJI
W celu minimalizacji oddziaływania zakładu na stan środowiska naturalnego w fazie
likwidacji należy:
a/ zaplanować
termin
zaprzestania
eksploatacji
instalacji
z odpowiednim
wyprzedzeniem,
b/ opracować harmonogram zatrzymania instalacji uwzględniający terminy
zaprzestania dowozu surowców do instalacji oraz terminy wyłączania
poszczególnych urządzeń,
c/ demontaż instalacji rozpocząć od uzyskania informacji na temat możliwości
odsprzedaży sprawnych urządzeń innym podmiotom,
d/ zapewnić minimalizację ilości ziemi wydobywanej z wykopów, ograniczanie jej
przemieszczania oraz zabezpieczanie przed zanieczyszczeniem,
e/ odpady z demontażu instalacji zagospodarować zgodnie z wymaganiami prawnymi
obowiązującymi w dniu likwidacji.
XI.

SPOSOBY OGRANICZANIA
ŚRODOWISKO

ODDZIAŁYWAŃ

TRANSGRANICZNYCH

NA
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Przedmiotowa
środowisko.

instalacja

nie

powoduje

transgranicznego

oddziaływania

na

XII. DODATKOWE WYMAGANIA
Zobowiązuje się prowadzacego instalację do udziału w kosztach utrzymania wód
rzeki Jemiołówki na odcinku długości 850 m, poniżej miejsca zrzutu ścieków
z oczyszczalni (do rurociągu pod miastem Olsztynek) w wysokości 70% rzeczywistych
kosztów konserwacji ponoszonych przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Olsztynie.
XIII. TERMIN WAŻNOŚCI POZWOLENIA
Pozwolenie jest wydane na czas nieoznaczony.
Organ właściwy do wydania pozwolenia dokonuje analizy pozwolenia zintegrowanego:
 niezwłocznie po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej konkluzji BAT
odnoszących się do głównej działalności danej instalacji, lecz nie później niż
w terminie 6 miesięcy od dnia publikacji;
 co najmniej raz na 5 lat;
 jeżeli oddziaływanie instalacji na środowisko zmieniło się w stopniu wskazującym
na konieczność zmiany pozwolenia w części dotyczącej określonych w nim
warunków lub wielkości emisji z danej instalacji;
 jeżeli nastąpiła zmiana w najlepszych dostępnych technikach, pozwalająca na
znaczne zmniejszenie wielkości emisji bez powodowania nadmiernych kosztów, lub
wynika to z potrzeby dostosowania eksploatacji instalacji do zmian przepisów
o ochronie środowiska.

Uzasadnienie
Pismem z dnia 25.06.2015 r. TYMBARK – MWS Sp. z o.o. Sp. komandytowa,
34-650 Tymbark 156 wystąpiła do Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z wnioskiem o wydanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do
oczyszczania ścieków, z wyjątkiem oczyszczalni ścieków komunalnych, pochodzących
z instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego, zlokalizowanej
w TYMBARK – MWS Sp. z o.o. Sp. komandytowa Oddział Zakład Produkcji Soków
i Napojów w Olsztynku, Oddział Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw, ul. Zielona 16,
11-015 Olsztynek, na działce o nr ew. 59/4, obręb geod. nr 3 Olsztynek.
Na podstawie art. 201 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony
środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.), zwanej dalej p.o.ś., w związku z § 1
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów
instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów
przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014, poz.1169) i ust. 6 pkt 13
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załącznika do ww. rozporządzenia, dla ww. instalacji wymagane jest uzyskanie pozwolenia
zintegrowanego.
Na podstawie art. 378 ust.2a pkt 2 p.o.ś., w związku z § 2 ust.1 pkt
40 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 71) organem
właściwym do wydania przedmiotowego pozwolenia jest Marszałek Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Do wniosku załączono wymaganą dokumentację (2 egz. + wniosek w wersji
elektronicznej) oraz dokument potwierdzający wniesienie opłaty rejestracyjnej.
Informacja o przedmiotowym wniosku umieszczona została w publicznie dostępnym
wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
pod numerem 282/2015.
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) pismem z dnia 1.07.2015 r. zawiadomiono
stronę o wszczęciu postępowania w sprawie wydania TYMBARK – MWS Sp. z o.o. Sp.
komandytowa, 34-650 Tymbark 156 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji
do oczyszczania ścieków, z wyjątkiem oczyszczalni ścieków komunalnych, pochodzących
z instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego, zlokalizowanej
w TYMBARK – MWS Sp. z o.o., Sp. komandytowa Oddział Zakład Produkcji Soków
i Napojów w Olsztynku, Oddział Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw, ul. Zielona 16,
11-015 Olsztynek, na działce o nr ew. 59/4, obręb geod. nr 3 Olsztynek.
Następnie pismem z dnia 1.07.2015 r., na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt
4, pkt 5, pkt 6, pkt 7 i pkt 8 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.
z 2013 r., poz.1235, z późn. zm.) w zw. z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. –
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z póżn. zm.) tut. Organ podał do
publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do oczyszczania ścieków, z wyjątkiem
oczyszczalni ścieków komunalnych, pochodzących z instalacji wymagających uzyskania
pozwolenia zintegrowanego, zlokalizowanej w TYMBARK – MWS Sp. z o.o., Sp.
komandytowa Oddział Zakład Produkcji Soków i Napojów w Olsztynku, Oddział Zakład
Przetwórstwa Owoców i Warzyw, ul. Zielona 16, 11-015 Olsztynek, na działce o nr ew.
59/4, obręb geod. nr 3 Olsztynek.
Termin wnoszenia uwag i wniosków wynosił 21 dni, licząc od dnia ukazania się
niniejszego ogłoszenia.
Pismami z dnia 1.07.2015 r. informacja o wszczęciu postępowania została również
przekazana do wnioskodawcy oraz do Urzędu Miasta Olsztynek z prośbą o podanie jej do
publicznej wiadomości na okres 21 dni.
W terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości
nie wniesiono żadnych uwag i wniosków do ww. sprawy.
Po dokładnym przeanalizowaniu wniosku stwierdzono, że wymaga on
merytorycznego uzupełnienia. W związku z tym, pismem z dnia 12.10.2015 r. wezwano
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Wnioskodawcę do jego uzupełnienia. Pismem z dnia 6.11.2015 r. TYMBARK – MWS Sp.
z o.o., Sp. komandytowa przesłała stosowne uzupełnienie.
Po przeanalizowaniu wniosku oraz jego uzupełnienia z dnia 6.11.2015 r. tut. Organ
stwierdził, że przed wydaniem rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie konieczne jest
uzyskanie od wnioskodawcy dalszych informacji i wyjaśnień. W związku z tym pismem
z dnia 16.12.2015 r. zwrócono się TYMBARK – MWS Sp. z o.o., Sp. komandytowa
o przesłanie informacji i wyjaśnień w zakresie wskazanym w niniejszym piśmie.
Odpowiedź wpłynęła do tut. Organu w dniu 29.12.2015 r.
Ponadto w dniu 19.01.2016 r. do tut. Organu wpłynęło pismo wnioskodawcy
informujące, że w dniu 1 stycznia 2016 r. nastąpiło połączenie Oddziału Zakładu
Przetwórstwa Owoców i Warzyw w Olsztynku oraz Oddziału Zakładu Produkcji Soków
i Napojów w Olsztynku w jeden oddział o nazwie: Tymbark-MWS Sp. z o.o. Sp. k., 34-650
Tymbark 156, Oddział w Olsztynku, 11-015 Olsztynek, ul. Zielona 16. W ślad za
powyższym przesłano Postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia
w Krakowie, XII Wydział KRS z dnia 14.01.2016 r., w którym dokonano tej zmiany w KRS
dla podmiotu: TYMBARK-MWS Sp. z o.o. Sp. komandytowa o nr KRS 0000498181.
W toku prowadzonego postępowania postanowieniem z dnia 18.12.2015 r. oraz
zawiadomieniem z dnia 25.01.2016 r. poinformowano Wnioskodawcę o niezałatwieniu
sprawy w terminie i wskazano nowy termin załatwienia sprawy.
Ponadto przed wydaniem niniejszej decyzji pismem z dnia 22.01.2016 r. tut. Organ
poinformował stronę o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się, co do dowodów
i materiałów zebranych w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, zgodnie z art. 10
§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2016 r. poz. 23).
Po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku oraz uzupełnień do wniosku
stwierdzono, że spełnia on wymogi art. 184 oraz art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.).
Wnioskodawca udokumentował posiadanie tytułu prawnego do działki o numerze
ewidencyjnym 59/4, obręb nr 3 m. Olsztynek, na której zlokalizowana jest instalacja - grunt
w użytkowaniu wieczystym i budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności
(KW OL1O/00059010/4).
Dla instalacji oczyszczania ścieków nie opracowano dokumentów referencyjnych
BAT. W celu wykazania spełnienia przez instalację wymagań wynikających ze stosowania
najlepszej dostępnej techniki (BAT) dokonano analizy aktualnych Dokumentów
Referencyjnych dla przemysłu spożywczego (2010 r.), w których opisano najlepsze
dostępne techniki dla oczyszczania ścieków. Po wnikliwiej analizie informacji zawartych
we wniosku stwierdzono, że przedmiotowa instalacja IPPC spełnia te wymagania.
Instalacja do oczyszczania ścieków przemysłowych położona jest na działce
o numerze ewidencyjnym 59/4, obręb nr 3 m. Olsztynek, na terenie TYMBARK – MWS
Sp. z o.o. Sp. k. Oddziału w Olsztynku przy ul. Zielonej 16. Przepustowość maksymalna
instalacji do oczyszczania ścieków wynosi 4 000 m3/d. Woda na potrzeby oczyszczalni
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ścieków pobierana jest z własnego ujęcia wód podziemnych, zlokalizowanego na
działkach nr 59/3, 29/4 i 30, obręb 3 m. Olsztynek, które wykorzystywane jest na cele
socjalno bytowe i produkcyjne zakładu. Średnie zapotrzebowanie na wodę dla potrzeb
oczyszczalni ścieków wynosi ok. 11 348,0 m3/rok.
Do zakładowej oczyszczalni ścieków doprowadzane są ścieki przemysłowe
i bytowe powstające na terenie zakładu Tymbark MWS Sp. z o.o. Sp. k. Oddziału
w Olsztynku. Zakład zajmuje się przetwórstwem owoców i warzyw. Produkuje soki,
napoje, nektary, przeciery, koncentraty oraz przeciery aseptyczne. Zakład pracuje przez
365 dni w roku. Proces produkcyjny obejmuje kilka etapów. Dostarczane owoce i warzywa
są myte i przygotowywane do dalszej obróbki. Z surowca wytwarza się półprodukty, tj.
koncentraty i przeciery, które są poddawane procesowi pasteryzacji, homogenizacji,
odgazowywania i rozlewu do opakowań. Ścieki przemysłowe na terenie zakładu powstają
na skutek:
 mycia surowca,
 procesów technologicznych,
 mycia urządzeń i aparatury,
 chłodzenia urządzeń.
Ponadto do kanalizacji sanitarnej zakładu odprowadzane są ścieki pochodzące ze Stacji
Uzdatniania Wody.
Zgodnie z załącznikiem nr 5 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków
do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska
wodnego (Dz.U. z 2014, poz. 1800), ścieki z przetwórstwa owoców i warzyw zostały
zaliczone jako ścieki przemysłowe biologicznie rozkładalne.
Cały system oczyszczania jest obsługiwany przy pomocy centralnego systemu
sterowania, instalacja pracuje w trybie automatycznym, co pozwala na optymalną kontrolę
procesu. Prowadzony jest ciągły pomiar parametrów na poszczególnych etapach
oczyszczania. Dozowanie chemikaliów i pożywek odbywa się w trybie automatycznym, w
zależności od potrzeb procesu. W celu kontroli procesu oczyszczania ścieków na
poszczególnym etapie, na instalacji prowadzone są również ciągłe pomiary pH
i temperatury, wprowadzone do systemu automatyki.
Po oczyszczeniu ścieki odprowadzane są rurociągiem grawitacyjnym do rzeki
Jemiołówki. Wylot ścieków zlokalizowany jest w skarpie stanowiącej brzeg rzeki
Jemiołówki w km 21+300 jej biegu.
Oczyszczalnia ścieków zapewnia właściwą ochronę wód odbiornika. Zastosowana
technologia oczyszczania ścieków na instalacji gwarantuje, że ścieki wprowadzane do
rzeki Jemiołówki nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach
przekraczających najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń
określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
Kontrola pracy oczyszczalni ścieków przeprowadzana jest przez okresowe i ciągłe
badania ilościowe i jakościowe odpływających ścieków oczyszczonych.
Aktualnie punktem poboru ścieków do badań jest studzienka D2 zlokalizowana na
końcowym odcinku kolektora zrzutowego. Prowadzący instalację zawnioskował, aby
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punktem poboru próbek ścieków oczyszczonych do badań była studzienka D32
zlokalizowana w granicach zakładu, która jest usytuowana na początkowym odcinku
kolektora zrzutowego odprowadzającym ścieki oczyszczone z instalacji. Za zmianą
studzienki pomiarowej przemawia fakt lepszego nadzoru nad prowadzonym poborem
średniodobowym oraz bezpieczeństwo próbkobiorcy.
Dodatkowo prowadzący instalację zobowiązał się do dokonywania poboru
średniodobowej próbki ścieków oczyszczonych ze studzienki D2, z częstotliwością raz do
roku, w celu monitoringu kontrolnego analiz próbek ścieków pobranych w studzience D32.
Oczyszczalnia wyposażona jest w rozbudowany system ostrzegawczy i monitorujący
ewentualne sytuacje awaryjne. W przypadku chwilowej awarii urządzeń mechanicznych
pracę oczyszczalni umożliwiają zainstalowane urządzenia rezerwowe. W przypadku awarii
części biologicznej oczyszczalni istnieje możliwość przetrzymania ścieków w zbiorniku
awaryjnym o poj. 1 500 m3 oraz zbiorniku buforowym o poj. 800 m3 na czas ok. 18 h, przy
przepływie średnim wynoszącym 125 m3/h. W przypadku małego dopływu ścieków
oczyszczalnia zabezpieczona jest w układ recyrkulacji i hibernacji reaktora beztlenowego.
Oczyszczalnia wyposażona jest w awaryjny zrzut do kanalizacji miejskiej. W razie
awaryjnego zrzutu ścieków do miejskich urządzeń kanalizacyjnych, pomiar ich przepływu
odbywać się będzie na odpływie ze zbiornika awaryjnego T102 – przepływomierz
elektromagnetyczny PROline Promag 50W, zainstalowany na rurociągu ścieków
surowych.
Prowadzący instalację będzie prowadził pomiary jakości wód rzeki Jemiołówki, do
której są wprowadzane oczyszczone ścieki przemysłowe w dwóch punktach tj. 50,0 m
powyżej zrzutu ścieków i 250 m poniżej zrzutu ścieków, w zakresie następujących
parametrów: pH, ChZTCr, BZT5, zawiesiny ogólne, azot ogólny, fosfor ogólny, azot
amonowy, z częstotliwością dwa razy do roku: wiosną i jesienią.
Tymbark MWS Sp. z o.o. Sp. k. Oddział w Olsztynku posiadał pozwolenie
wodnoprawne na wprowadzanie do rzeki Jemiołówki oczyszczonych ścieków z zakładowej
oczyszczalni ścieków technologicznych zlokalizowanej na terenie Zakładu TYMBARK MWS Sp. z o.o. S.K.A. Oddział Olsztynek, udzielonego w pkt 1 decyzji Marszałka
Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 20 grudnia 2011 r., znak: OŚPŚ.7322.45.2011, zmienionej decyzją Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego
z dnia 12.0.2013 r., znak: OŚ-PŚ.7322.2.11.2013. W pkt 4 ww. decyzji Zakład był
zobowiązany do udziału w kosztach utrzymania wód rzeki Jemiołówki na odcinku długości
850 m, poniżej miejsca zrzutu ścieków z oczyszczalni (do rurociągu pod miastem
Olsztynek) w wysokości 70% rzeczywistych kosztów konserwacji ponoszonych przez
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie. Udział w kosztach utrzymania rzeki
Jemiołówki, będącej odbiornikiem oczyszczonych ścieków z projektowanej oczyszczalni
ścieków ustalono, zgodnie z propozycją Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Olsztynie, Rejonowego Oddziału w Nidzicy przedstawioną w piśmie z dnia
02.12.2011 r., znak: MUW.DN.6013-32/11, którą zaakceptował Zakład TYMBARK-MWS
Sp. z o.o. w Olsztynku.
Na wniosek Tymbark MWS Sp. z o.o. Sp. k. Oddział w Olsztynku w pozwoleniu
zintegrowanym nakłada się na prowadzącego instalację w dalszym ciągu obowiązek
uczestniczenia w kosztach utrzymania wód rzeki Jemiołówki na odcinku długości 850 m,
poniżej miejsca zrzutu ścieków z oczyszczalni (do rurociągu pod miastem Olsztynek)
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w wysokości 70% rzeczywistych kosztów konserwacji ponoszonych przez Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie.
Zgodnie z art.202 ust.1 ustawy p.o.ś. dla instalacji ustalono dopuszczalną wielkość
emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza z instalacji. We wniosku
przeprowadzono obliczenia symulacyjne określające rozkład zanieczyszczeń w powietrzu
w związku z eksploatacją analizowanej instalacji IPPC. Emisja zanieczyszczeń gazowych
i pyłowych nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu,
określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r., poz.1031) oraz
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2010 r., Nr 16, poz. 87).
Dla instalacji, zgodnie z art. 202 ust. 2a ustawy p.o.ś., nie ustalono wielkości
dopuszczalnej emisji gazów i pyłów wprowadzanych w sposób niezorganizowany i za
pomocą wentylacji grawitacyjnej. Nie określono również, zgodnie z cyt. przepisem,
wielkości dopuszczalnej emisji i gazów do powietrza z instalacji niewchodzących w skład
instalacji IPPC.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2014 r.
w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów
ilości pobieranej wody (Dz. U. poz. 1542) analizowana instalacja nie podlega obowiązkowi
wykonywania pomiarów emisji zarówno ciągłych jak i okresowych.
Nie zobowiązano użytkownika instalacji do wykonania na emitorach wentylacji
komór pompowni i agregatu prądotwórczego, stanowisk do pomiaru wielkości emisji, ze
względów technicznych. Niskie emitory o małej średnicy uniemożliwiają wykonanie
punktów pomiarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dla instalacji, zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 6 ustawy p.o.ś. określono wielkość emisji
hałasu do środowiska poprzez określenie dopuszczalnego poziomu hałasu poza zakładem
oraz określenie rozkładu czasu pracy źródeł hałasu, pomimo, iż z obliczeń symulacyjnych
wynika, że instalacja, wg przedstawionej prognozy, nie spowoduje przekroczeń wartości
dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r.,
Nr 120, poz. 826 ze zm.).
Ponadto zobowiązano prowadzącego instalację do przedstawienia tut. Organowi,
w ciągu 3 m-cy od daty oddania inwestycji do eksploatacji, wyników pomiarów poziomu
hałasu generowanego na terenach podlegających ochronie akustycznej, spowodowanego
eksploatacją instalacji oczyszczalni ścieków. Pomiary należy wykonać zgodnie
z obowiązującą metodyką i wraz z oceną otrzymanych wyników należy je przedłożyć tut.
Organowi.
Zgodnie z art. 202 ust. 4 ustawy p.o.ś. w niniejszej decyzji określono warunki
wytwarzania i sposoby postępowania z odpadami na zasadach określonych w przepisach
ustawy o odpadach.
Tymbark MWS Sp. z o.o. Sp. k., zgodnie z art. 208 ust.2 pkt 4 i art. 208 ust.4 p.o.ś,
załączyła do wniosku o wydanie przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego „Raport
początkowy Zakład Tymbark-MWS, Oddział Olsztynek”. W związku z tym,
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w Rozdziale IV pozwolenia, zgodnie z wnioskiem, określono sposób i częstotliwość
wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi substancjami powodującymi ryzyko oraz
pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek.
Ponadto w Rozdziale V pozwolenia określono wymagania zapewniające ochronę gleby,
ziemi i wód gruntowych, w tym środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi
i wód gruntowych oraz sposób ich systematycznego nadzorowania.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 roku
w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się
w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym albo zakładu
o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1479)
przedmiotowa instalacja nie kwalifikuje się do zakładów o zwiększonym albo o dużym
ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
W pozwoleniu, zgodnie z art. 211 ust.6 pkt 9 ustawy p.o.ś. określono sposoby
zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii oraz wymóg informowania
o wystąpieniu awarii.
Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji służy Stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra
Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego,
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Z upoważnienia Marszałka Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
Teresa Witkowska
Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska

Otrzymują:
1. Tymbark-MWS Sp z o .o. Sp.k.
Tymbark 156, 34-650 Tymbark
2. Tymbark-MWS Sp z o .o. Sp.k.
Oddział w Olsztynku, ul. Zielona 16, 11-015 Olsztynek
3. 2 x a/a
Do wiadomości:
1. Minister Środowiska
email: pozwolenia.zintegrowane@mos.gov.pl
2. Urząd Miasta Olsztynek,
ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek
3. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. 1 Maja 13b, 10-117 Olsztyn
Za wydanie pozwolenia uiszczono w dniu 03.04.2015 r. opłatę skarbową w wysokości 2011,00 zł zgodnie
z ustawą z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783, z późn. zm.). Opłatę
wniesiono przelewem na konto Urzędu Miasta Olsztyn – 20 1030 1218 0000 0000 9040 1513.
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