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1. Wstęp

Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie powstał w 2015 r ramach

projektu: „Program Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Krakowie". Jak właściciel

obiektu wskazuje celem budowy było m.in. uzupełnienie systemu gospodarki odpadami

komunalnymi obszaru Gminy Miejskiej Kraków i zapewnienie funkcjonowania bezpiecznego

dla zdrowia ludzi systemu zagospodarowania odpadami.

W grudniu 2017 r Marszałek Województwa Małopolskiego wydał kolejną zgodę na

wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających

substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego dla Zakładu Termicznego

Przekształcania Odpadów w Krakowie do urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie.

Uzyskana przez Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie zgoda

precyzyjnie wskazała ich dopuszczalny skład chemiczny - rtęć, kadm, arsen, cynk, chrom,

miedź, nikle, antymon, ołów, węglowodory ropopochodne fluorki a także azot i fosfor.

2. Podstawa opracowania

Wykonano na zlecenie Stowarzyszenia ekologicznego EKO-UNIA w ramach realizacji

projektu pn. „Strażnicy dobrego stanu wód – monitoring regulacji środowiskowych”. Projekt

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Nr projektu: POWR.02.16.00-00-

0070/17-00
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3. Analiza pozwolenia wodnoprawnego.

Przedmiotowej Analizie podano

1.Pozwolenie wodnoprawnego wydanego dla Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. w

Krakowie, na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie

szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z instalacji termicznego przekształcania

odpadów, do urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i

Kanalizacji S.A. w Krakowie. Znak Państwa sprawy SR-IV.7322.1.155.2015.WM

( https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1103607,informacja-o-wszczeciu-postepowania-na-

wniosek-krakowskiego-holdingu-komunalnego-sa-w-krakowie-w-spr.html )

2.Pozwolenie wodnoprawnego wydanego dla Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A., na

wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających

substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego dla Zakładu Termicznego

Przekształcania Odpadów w Krakowie do urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie. Znak Państwa sprawy: SR-

IV.7322.1.235.2017.AK ( https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1389597,informacja-o-

prowadzonym-postepowaniu-administracyjnym-na-wniosek-krakowskiego-holdingu-

komunalnego-.html )

W grudniu 2017 r Marszałek Województwa Małopolskiego wydał kolejną zgodę (SR-

IV.7322.1.235.2017.AK) na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków

przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego dla

Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie do urządzeń kanalizacyjnych

Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie.

Uzyskana przez Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie zgoda

precyzyjnie wskazała ich dopuszczalny skład chemiczny - rtęć, kadm, arsen, cynk, chrom,

miedź, nikle, antymon, ołów, węglowodory ropopochodne fluorki a także azot i fosfor a

dopuszczalna wielkość zrzutu cieków( Qśr.d) została zwiększona ze 198 m3/d do 384 m3/d.
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Wg. Oświadczenia Inwestora wszystkie ścieki przemysłowe generowane w związku z obecną

eksploatacją instalacji objętej wnioskiem są odprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych

będących własnością innego podmiotu (MPWiK w Krakowie).

Ścieki przemysłowe w ZTPO pochodzą z następujących źródeł:

• ścieki, które są ponownie wykorzystywane na terenie zakładu – wody recyrkulacyjne, tj.

wody z przepłukiwania układów kotłowych i chłodniczych (gromadzone są w zbiorniku wody

recyrkulacyjnej znajdującym się w podpiwniczeniu głównego budynku procesowego),

• wody nadmierne systemu recyrkulacji w obiegach grzewczych i chłodniczych

"wydmuchiwane" z obiegów,

• spusty z układu demineralizacji wody,

• spusty układu badania próbek obiegu wody w obiegu wodno-parowym,

• przelewy z systemu odżużlania,

• ścieki z czyszczenia elementów kotła - czyszczenie natryskowe,

• spływy ścieków z czyszczenia posadzek i powierzchni "brudnych" w budynku

technologicznym, w budynku gospodarki pozostałościami procesowymi oraz z mycia

pozostałych obszarów,

• odcieki z bunkra na odpady.

Uzyskana przez Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie nowa

zgoda na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych

zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego precyzyjnie

wskazała ich dopuszczalny skład chemiczny : rtęć, kadm, arsen, cynk, chrom, miedź,

nikle, antymon, ołów, węglowodory ropopochodne fluorki a także azot i fosfor ( rys 1).

Zgodnie z oświadczeniem pełnomocnika Inwestora z 04.09.2015 r wszystkie ścieki

pochodzące z Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie będa

odprowadzana do kanalizacji ogolnospławnej do oczyszczalni Kujawy a następnie

pośrednio odprowadzane do rzeki Wisła.
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Obszar Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie należy do zlewni

Jednolitych Części Wód Powierzchniowych o nazwie 'Wisła od Skawinki do Podłężanki' (kod

PLRW2000192137759). JCWP 'Wisła od Skawinki do Podłężanki' posiada status sztucznej

części wód o złym stanie, zagrożonej ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowy.

Zgodnie z obowiązującymi w dacie wydawania decyzji ustaleniami prawa wodnego (tekst

jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) - Celem środowiskowym dla sztucznych i silnie

zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych jest ochrona tych wód oraz poprawa

ich potencjału ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć dobry potencjał

ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie

pogorszeniu ich potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego

Teren objęty analizą znajduje się na obszarze dorzecza rzeki Wisły, dla której ustalony jest

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Zgodnie z zapisami tego planu celem

środowiskowym dla sztucznie i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych,

jest ochrona tych wód oraz poprawa ich potencjału ekologicznego i stanu chemicznego, tak

aby osiągnąć dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a

także zapobieganie pogorszeniu ich potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego.

Dodatkowo teren Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie należy do

regionu wodnego Górnej Wisły, a warunki korzystania z tego regionu określa rozporządzenie

nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16

stycznia 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły.

Rozporządzenie to określa następujące warunki:

 wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych musi uwzględniać konieczność

zaniechania lub stopniowego eliminowania emisji do wód powierzchniowych substancji

priorytetowych oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego;

 wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych nie może wpływać na elementy stanu

fizykochemicznego i biologicznego wód w żadnej jednolitej części wód

powierzchniowych, w stopniu pogarszającym klasyfikację jednolitej części wód

powierzchniowych;
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 wprowadzanie ścieków, z wyłączeniem wód opadowych i roztopowych, do wód

powierzchniowych o stanie gorszym od dobrego wymaga zastosowania najlepszych

dostępnych technik (BAT) gwarantujących minimalizację stężeń substancji

zanieczyszczających w ściekach odprowadzanych do tych wód.

Zakład odprowadza ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe do

kanalizacji miejskiej a następnie do Zakładu Oczyszczania Ścieków Kujawy, gdzie

poddawane zostaną one procesom oczyszczania pozwalającym na wprowadzenie ich do

wód powierzchniowych rz. Wisły.

Działanie to ma na celu rozmycie odpowiedzialności za nie osiągnięcie dobrego potencjał

ekologiczny i dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych, a także zapobieganiu

pogorszeniu ich potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego. Owszem Zakład poprzez

zrzut ścieków do systemu kanalizacji miejskiej nie będzie oddziaływał bezpośrednio na wody

powierzchniowe, lecz jego oddziaływanie pośrednie jest niezaprzeczalne.

Tym samym zadziwiający jest zapis decyzji Decyzji SR-IV.7322.1.235.2017.AK jakoby

ekscytacja Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie nie będzie miało

negatywnego wpływu na JCWP . Owszem z uwagi na aktualna ocenę ( JCWP 'Wisła od

Skawinki do Podłężanki' posiada status sztucznej części wód o złym stanie, zagrożonej

ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. ) działanie Zakładu Termicznego

Przekształcania Odpadów nie może pogorszyć stanu ale poprzez sposób zagospodarowania

odpadów w sposób niezwykle silny wpływa negatywnie na osiągniecie planowanego celu

środowiskowego. Warto zaznaczyć, iż ścieki przemysłowe zawierające substancje

szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzące tylko z Zakładu Termicznego

Przekształcania Odpadów w Krakowie stanowić będą 0,6 % wszystkich ścieków

przetwarzanych na oczyszczalni Kujawy.

Sama, oczyszczalnia Kujawy zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie Zakładu

Termicznego Przekształcani Odpadów powstała w Nowej Hucie w latach 90 XX wieku i to

ona zostala wskazana jako obiekt odpowiedzialny za przetwarzanie odpadu.
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Wg. Danych oficjalnych głównym zadaniem oczyszczalni Kujawy była utylizacji ścieków z

kombinatu metalurgicznego docelowo oczyszczalnia przeszła szereg modernizacji i wg

Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie po rozpoczętej w

ramach środków Unii Europejskiej modernizacji obiekt spełniać wszelkie normy tzw.

dyrektywy ściekowej. Stacja wyposażona w układ przygotowania i dozowania flokulantów

oraz ich magazyn. Docelowo odwodnione osady wywożone będą do Stacji Termicznej

Utylizacji Osadów zlokalizowanej w oczyszczalni ścieków Płaszów. Wygląda na to, iż mimo

wielkich nakładów finansowych oczyszczalnia Kujawy pozostała oczyszczalnią

mechaniczno-biologiczną ze wspomaganiem chemicznym9.

Brak precyzyjnych danych o składzie chemicznym osadów wychodzących z dwóch

głównych oczyszczalni Krakowa ( Kujawy i Płaszów) w tym zrzutów do rzeki Wisła nie

pozwala zidentyfikować dalszej drogi substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska

wodnego pochodzących z Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie

jak również metody i skuteczności ich unieszkodliwiania a tym samym skali

oddziaływania na JCWP.

Zaleca się dalszą analizę śladu ( zbadanie metody unieszkodliwia odpadów w

oczyszczalni Kujawy) substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

generowanych przez Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie.

W rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagań

dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów

postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu jasno wskazano, iż zarówno

proces oraz transport i magazynowanie odpadów powstałych w wyniku procesu prowadzi się

w taki sposób, aby zapobiec niedozwolonemu lub przypadkowemu uwolnieniu substancji

zanieczyszczających do gleby i ziemi, wód powierzchniowych i wód podziemnych

a spalarnie odpadów oraz współspalarnie odpadów należy wyposażyć w urządzenia

techniczne służące do ochrony przed zanieczyszczeniami gleby i ziemi oraz wód

powierzchniowych i podziemnych, w szczególności w uszczelnione i nieprzepuszczalne

podłoże z systemem do gromadzenia ewentualnych odcieków, o pojemności zapewniającej

możliwość badania i oczyszczania odcieków przed ich odprowadzeniem.
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Dyrektywa 2010/75/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r.

w sprawie emisji przemysłowych ( art 46) wprost zabrania rozcieńczania ścieków w celu

osiągnięcia zgodności z dopuszczalnymi wielkościami emisji określonymi w załączniku

VI część 5. Ponadto jak wskazują zapisy w zakresie, w jakim jest to wykonalne należy

ograniczyć zrzuty do środowiska wodnego ścieków będących rezultatem oczyszczania gazów

odlotowych, a stężenie substancji zanieczyszczających nie może przekraczać dopuszczalnych

wielkości emisji określonych w załączniku VI część 5. Jeśli ścieki z oczyszczania gazów

odlotowych oczyszczane są poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów,

w oczyszczalni przeznaczonej do oczyszczania tylko ścieków tego rodzaju stosowane są

dopuszczalne wielkości emisji określone w załączniku VI część 5, w punkcie, w którym

ścieki odprowadzane są z oczyszczalni. W przypadku gdy ścieki z oczyszczania gazów

odlotowych są oczyszczane zbiorczo z innymi źródłami ścieków na miejscu lub poza

zakładem, operator wykonuje właściwe obliczenia bilansu masy, przy wykorzystaniu

wyników obliczeń określonych w załączniku VI część 6 pkt 2 w celu ustalenia poziomu

emisji w końcowym zrzucie ścieków, który można przypisać ściekom pochodzącym

z oczyszczania gazów odlotowych.

Zgoda na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających

substancje szczególnie szkodliwe znak: SR-IV.7322.1.235.2017.AK wskazuje dopuszczalne

stężenia substancji szkodliwych na poziomie wielokrotnie przekraczającym zalecanie

Dyrektywy 2010/75/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r.w

sprawie emisji przemysłowych, jednakże jak wskazuje pełnomocnik Inwestora

w uzupełnieniu z dnia 04.09.2015 w układzie oczyszczania gazów odlotowych zastosowano

metodę półsuchą nie generująca ścieków a dopuszczalne stężenia określono na podstawie

rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ogłoszenia jednolitego

tekstu rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków

dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń

kanalizacyjnych.

Załączniki nr 1 do rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie

sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków
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wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych określa wartości dobowe na

poziome wskazanym w decyzji pozwolenie wodno prawne SR-IV.7322.1.235.2017.AK.

Rys. 1 Dopuszczalne stężenia substancji
szkodliwych- dec.SR-IV.7322.1.235.2017.AK
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Rys. 2 Dopuszczalna wielkość emisji dla zrzutów ścieków z oczyszczania gazów spalinowych-załączniku VI
cześć 5 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji
przemysłowych( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 334/17)

Warto zaznaczyć, iż w przypadku analizowanego pozwolenia wodno prawnego z 2017 r.

dopuszczalne stężenia substancji szkodliwych nawet ośmiokrotnie (Cd) przekraczają te

wskazane w załączniku VI cześć 5 do Dyrektywy 2010/75/UE ( rys 2 i tab 1).

Substancje zanieczyszczające
Wartość określona
w Dyrektywie
2010/75/UE *

Wartość określona
w Decyzji

SR-IV.7322.1.235.2017.AK

Rtęć i jej związki, wyrażone jako rtęć (Hg) 0,03 mg/l 0,06 mg/l

Kadm i jego związki, wyrażone jako kadm (Cd) 0,05 mg/l 0,4 mg/l

Tal i jego związki, wyrażone jako tal (Tl) 0,05 mg/l nie zdefiniowano

Arsen i jego związki, wyrażone jako arsen (As) 0,15 mg/l 0,5 mg/l

Ołów i jego związki, wyrażone jako ołów (Pb) 0,2 mg/l 1,0 mg/l

Chrom i jego związki, wyrażone jako chrom (Cr) 0,5 mg/l 0,2 mg/l

Miedź i jej związki, wyrażone jako miedź (Cu) 0,5 mg/l 1,0 mg/l
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Nikiel i jego związki, wyrażone jako nikiel (Ni) 0,5 mg/l 1,1 mg/l

Cynk i jego związki, wyrażone jako cynk (Zn) 1,5 mg/l 5,0 mg/l

* Dopuszczalne wielkości emisji wyrażone jako stężenia masowe dla niefiltrowanych próbek

Tab 1. Dopuszczalne wielkości emisji

Rys 1. Dopuszczalne wielkości emisji
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Zaleca się monitorowanie wykonywanych przez Zakład Termicznego Przekształcania
Odpadów w Krakowie badań i analiz ścieków bądź tez zlecenie niezależnych badań.
Podczas pomiarów gwarancyjnych jakości ścieków generowanych na terenie Zakładu
Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie z kwietniu 2017 roku, akredytowane
laboratorium pobrało próbki ścieków przemysłowych do badań fizykochemicznych. Według
otrzymanych wyników wartości żadnych z analizowanych parametrów nie zostały
przekroczone.
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