
      PREZYDENT 
MIASTA SKIERNIEWICE
                                                                     Skierniewice, dnia: 9 listopada 2022r.

Znak: GK. 6223.2.2022

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 155 i art. 127 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r. poz.2000), w związku z art. 181
ust.  1 pkt  1,  art.  183,  art.  192,  art.  376  pkt  2  i  art.  378 ust.  1  ustawy z  dnia
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz.1973, ze zm.)  

po rozpatrzeniu

   wniosku Energetyki Cieplnej  Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2,   96-100 Skierniewice
w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla ciepłowni węglowej zlokalizowanej
w Skierniewicach przy ul. Przemysłowej 2  
 

orzekam

I.  Zmienić  na wniosek  i  za  zgodą  strony  pozwolenie  zintegrowane  dla  instalacji
ciepłowni węglowej zlokalizowanej   na działkach  o   nr ewid.  625 i 41 obręb  nr 3
Skierniewice, przy  ul.  Przemysłowej 2, w Skierniewicach zwanej dalej  instalacją.,
udzielone  decyzją  Prezydenta  Miasta  Skierniewice  z  dnia  18  kwietnia  2006r.
znak: GK.7667-1/2005/2006  z późn. zm.  w następujący sposób: 

I.1.  Punkt I. 2. pkt 1 po drugim tiret otrzymuje brzmienie:
- o współspalaniu miału węglowego w ilości 75% oraz przetworzonej biomasy w ilości
25%   o średnich parametrach przetworzonej biomasy:
wartość opałowa - do 18 MJ/kg
zawartość siarki – nie więcej niż 0,2%
zawartość popiołu  - do 2,0 % 

I.2. W punkt II. 1 po podpunkcie 1.  dodać pkt 2 o brzmieniu:
2. Emisja z dwóch silosów

a) Silos na wapno hydratyzowane

Nr emitora Urządzenie
współpracujące z

emitorem

Rodzaj
materiału
sypkiego

Zużycie 
w Mg/rok

Czas emisji 
w h/a

1 2 3 4 5

EMITOR-S1
h=15,0 m
d= 0,429 m
v= 0,0 m/s
T (K)=293

Silos na wapno
hydratyzowane o

objętości   150,0 m3

wyposażony w filtr
tkaninowy

wapno
hydratyzowane

3416 422
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dopuszczalne wartości emisji

Rodzaj substancji zanieczyszczającej Emisja maksymalna
[kg/h]

Emisja roczna [Mg/a]

Pył ogółem 0,016 0,00675

Pył zawieszony PM10 0,016 0,00675

Pył zawieszony PM2,5  0,016 0,00675

b) Silos na odpad poreakcyjny.

Nr emitora Urządzenie
współpracujące z

emitorem

Rodzaj
materiału
sypkiego

Zużycie 
w Mg/rok

Czas emisji 
w h/a

1 2 3 4 5

EMITOR-S2
h=15,0 m
d= 0, 262 m
v= 0,0 m/s
T (K)=293

Silos na odpad
poreakcyjny

objętości  150,0 m3

wyposażony w  filtr
tkaninowy

odpad
poreakcyjny

5431 186

dopuszczalne wartości emisji

Rodzaj substancji zanieczyszczającej Emisja maksymalna
[kg/h]

Emisja roczna [Mg/a]

Pył ogółem 0,012 0,00223

Pył zawieszony PM10 0,012 0,00223

Pył zawieszony PM2,5  0,012 0,00223

I.3.  W puncie II.3.  Dopuszczalna ilość wytwarzanych  odpadów w skali  roku
w instalacji ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE w zestawieniu tabelarycznym
Lp. 19 otrzymuje brzmienie:

Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu Ilość/rok

19. Mieszaniny popiołów lotnych          
i odpadów stałych z wapniowych 
metod odsiarczania gazów             
odlotowych

10 01 82  5431,0 Mg

II. Pozostałe punkty pozwolenia zintegrowanego pozostawić bez zmian.

U Z A S A D N I E N I E

  Energetyka  Cieplna  Sp.  z  o.o.  w Skierniewicach  przy  ul  Przemysłowej  2,
96-100  Skierniewice  wystąpiła  do  Prezydenta  Miasta  Skierniewice  o  zmianę
pozwolenia zintegrowanego.                                                                          
         Kwalifikację przedmiotowej instalacji do obowiązku posiadania pozwolenia
zintegrowanego  określa  rozporządzenie  Ministra  środowiska  z  dnia  27  sierpnia
2014  r.  w  sprawie  rodzajów  instalacji   mogących  powodować  znaczne
zanieczyszczenie poszczególnych elementów  przyrodniczych albo  środowiska jako
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całości  (Dz. U. z 2014r.  poz. 1169) – ust.  1 pkt  1 załącznika do rozporządzenia
– instalacje  do  wytwarzania energii i paliw: do spalania paliw o nominalnej  mocy
nie  mniejszej niż 50 MW.  

Organem właściwym  do wydania pozwolenia zintegrowanego i jego zmiany
zgodnie z art. 378 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku  z § 3 ust. 1
pkt  4  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z dnia  10  września  2019  r.  w  sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r.,
poz.1839, ze zm.) jest Prezydent Miasta Skierniewice (Starosta Grodzki).

Planowane  zmiany  funkcjonowania  instalacji  nie  mieszczą  się  w  pojęciu
„istotnej zmiany instalacji” określonej w art.  3 pkt 7  oraz art. 214  ust. 3 ustawy
Prawo  ochrony  środowiska  przez  co  w  rozpatrywanym  przypadku  nie   mają
zastosowania  przepisy art. 210 ust. 3a oraz art. 218 ww. ustawy.

Po  przeprowadzeniu  postępowania  administracyjnego,  zmieniono  zgodnie
z  wnioskiem pozwolenie  zintegrowane udzielone  Energetyce  Cieplnej  Sp.  z  o.o.
w Skierniewicach ul. Przemysłowa 2, 96-100 Skierniewice.

                                 Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji .

 Od  niniejszej  decyzji  służy  stronie  odwołanie  do  Samorządowego  Kolegium
Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skierniewice,
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

  W trakcie  biegu terminu do wniesienia odwołania  strona może zrzec się prawa
do wniesienia odwołania wobec Prezydenta Miasta Skierniewice, który wydał decy-
zję.

  Z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Skierniewice oświadczenia o zrzeczeniu
się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, postano-
wienie staje się ostateczne i prawomocne 

Z up. Prezydenta Miasta
mgr inż. Jan Jakimowicz
Zastępca Naczelnika 
Wydziału Gospodarki Komunalnej  
i Ochrony Środowiska

Otrzymują:
1. Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
    ul. Przemysłowa 2
    96-100 Skierniewice
2.  a/a.
Do wiadomości:
1. Ministerstwo Klimatu i Środowiska
    ul. Wawelska 52/54
    00-922 Warszawa
2. Marszałek Województwa Łódzkiego
    Al. Piłsudskiego 8
    90-051 Łódź
3. Wojewódzki Inspektorat 
    Ochrony Środowiska 
     w Łodzi
     Delegatura w Skierniewicach
     Al. M. Rataja 11
     96-100 Skierniewice
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