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OŚ.6220.28.2020  Konin, 21 lipca 2021 r. 

 

OBWIESZCZENIE 

Urząd Miejski w Koninie zgodnie z art. 85 ust. 3 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 2021 r. 

poz. 247 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, że została wydana 

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 

budowie wytwórni wodoru wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Elektrowni 

Konin, na działce o nr 1209/17 obręb Gosławice w Koninie. 

Decyzja została wydana po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny 

oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. 

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami wydanymi przez 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, oraz opiniami wydanymi przez 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie oraz Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Koninie  

w Wydziale Ochrony Środowiska ul. Wojska Polskiego 2, 62-500 Konin w pok. 203 od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530. 

Informacja o wydanej decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie 

danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na 

stronie www.konin.pl w BIP oraz w siedzibie Urzędu. 

Treść decyzji udostępnia się w dniu 22.07.2021 r. na okres 14 dni w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Koninie, tj. do dnia 

05.08.2021 r. 

    

Prezydent Miasta Konina 

Piotr Korytkowski 

http://www.konin.pl/
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Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. 

 ul. Kazimierska 45 

62-510 Konin 

 

DECYZJA NR 21 

 

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80, art. 82, art. 85  ust. 1, 

ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) oraz  

art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 735) po rozpatrzeniu wniosku Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów 

Konin ul. Kazimierska 45 62-510 Konin, z dnia 14.10.2020 r.  

i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 

 

USTALAM 

 

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni 

wodoru wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Elektrowni Konin, na działce o nr 

1209/17 obręb Gosławice w Koninie. 

I. Określam: 

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia: 



 

  

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie wytwórni wodoru wraz  

z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Elektrowni Konin, na działce o nr 1209/17 

obręb Gosławice w Koninie. 

2. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub 

użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności 

ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz 

ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich: 

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane i eksploatowane z uwzględnieniem 

następujących warunków: 

2.1 Na etapie realizacji przedsięwzięcia:  

a) zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych  

i odpadów oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego  

należy zorganizować na terenie utwardzonym;  

b) we wszystkich ww. miejscach oraz w miejscach bezpośrednich prac  

budowlanych należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie  

ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić  

w następstwie sytuacji awaryjnych;  

c) w czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały  

monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz  

przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizację miejsc  

mogących powodować ewentualne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego. 

2.2 Należy przestrzegać przedstawionych w raporcie założeń technologicznych  

i organizacyjnych oraz wprowadzić reżim zapewniając właściwy stan sanitarny oraz 

minimalizację potencjalnych negatywnych oddziaływań. 

2.3 W razie stwierdzenia w wyniku monitoringu niedotrzymania standardów  

środowiska należy podjąć stosowne działania minimalizujące uciążliwości, dla  

zapewnienia właściwych warunków sanitarnych i zdrowotnych. 

2.4 Poprzez właściwe założenia technologiczne i organizacyjne należy dążyć do  

minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów oraz zorganizowania szczelnego, 

sprawnego oraz uwzględniającego wymogi ochrony środowiska – w tym ludzi,  

systemu zbiórki i usuwania powstających odpadów. 

2.5 Na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie, przed  

rozpoczęciem prac należy kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta  

niezwłocznie należy przenieść w oddalone, bezpieczne, odpowiednie dla  

danego gatunku miejsce. 

2.6 Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia:  



 

  

a) zaopatrzenie w wodę na potrzeby socjalno-bytowe pracowników będzie  

realizowane z istniejącej instalacji wodociągowej zakładu;  

b) ścieki socjalno-bytowe będą odprowadzane do istniejącej zakładowej  

oczyszczalni ścieków sanitarnych;  

c) woda zdemineralizowana na potrzeby produkcji wodoru w zakładanej ilości  

10 m3/h dostarczana będzie z istniejącej w elektrowni stacji DEMI;  

d) zaopatrzenie w wodę na potrzeby chłodzenia instalacji produkcji wodoru  

w zakładanej ilości 1 900 m3/h realizowane będzie w ramach istniejącego systemu  

poboru wody powierzchniowej zakładu z systemu jezior konińskich; pobór wody 

powierzchniowej należy realizować na podstawie i zgodnie z warunkami ustalonymi w 

pozwoleniu zintegrowanym;  

e) wody pochłodnicze z instalacji produkcji wodoru będą odprowadzane istniejącym 

systemem odprowadzania wód pochłodniczych zakładu do jezior konińskich  

(Gosławskiego, Pątnowskiego, Licheńskiego, Wąsosko-Mikorzyńskiego  

i Ślesińskiego) oraz do Kanału Ślesińskiego poprzez kanał zrzutowy Elektrowni Konin; 

odprowadzanie wód pochłodniczych do środowiska należy realizować na podstawie i 

zgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu zintegrowanym;  

f) wody opadowe i roztopowe z terenu przedsięwzięcia będą odprowadzane  

do istniejącej kanalizacji deszczowej na terenie zakładu, a następnie do istniejącej 

zakładowej oczyszczalni ścieków deszczowo-przemysłowych, skąd odprowadzane będą 

do systemu jezior konińskich (Gosławskiego, Pątnowskiego, Licheńskiego,  

Wąsosko-Mikorzyńskiego i Ślesińskiego) oraz do Kanału Ślesińskiego poprzez kanał 

zrzutowy Elektrowni Konin; wody opadowe i roztopowe z terenów narażonych na 

zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi będą podczyszczone  

w separatorach substancji ropopochodnych; odprowadzanie ścieków z zakładowej 

oczyszczalni ścieków deszczowo-przemysłowych do środowiska należy realizować na 

podstawie i zgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym;  

g) w wyniku eksploatacji instalacji nie będą wytwarzane ścieki przemysłowe;  

h) transformatory należy wyposażyć w szczelne misy olejowe, które na wypadek awarii 

umożliwią zmagazynowanie całego oleju transformatorowego oraz środka gaśniczego;  

i) wody opadowe z mis pod transformatorami będą kierowane do  

wysokosprawnego separatora oleju, a następnie po oczyszczeniu odprowadzane do 

istniejącej zakładowej oczyszczalni ścieków deszczowo-przemysłowych;  

j) zakład należy wyposażyć w sorbenty właściwe w zakresie ilości i rodzaju  

do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji  

awaryjnych. 



 

  

2.7 Na terenie planowanej inwestycji zainstalować nie więcej niż: 

a) 2 transformatory o poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 95,5 dB każdy; 

b) 10 kontenerów z instalacjami procesowymi, z zachowaniem poziomu hałasu  

w odległości 3 m od każdego kontenera nie wyższym niż 75 dB; 

c) 10 sprężarkowni o poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 92,5 dB każda; 

d) 20 kontenerów z instalacjami zasilającymi, z zachowaniem poziomu hałasu  

w odległości 3 m od każdego kontenera nie wyższym niż 75 dB. 

2.8 Dla potrzeb produkcji wodoru wykorzystywać energię elektryczną ze spalania 

biomasy na terenie istniejącej Elektrowni Konin. 

2.9 W przypadku zastosowania transformatorów olejowych, wykonać  

zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego, które w przypadku awarii,  

umożliwią przejęcie całej pojemności, zastosowanego oleju transformatorowego. 

2.10 Zakład wyposażyć w sorbenty służące do neutralizacji ewentualnych  

zanieczyszczeń. 

2.11 Eksploatację planowanego przedsięwzięcia prowadzić bez generowania  

ścieków przemysłowych. 

2.12 Zaopatrzenie wytwórni wodoru w wodę realizować z instalacji wodociągowej 

Elektrowni Konin, a zdemineralizowaną wodę do produkcji wodoru dostarczać  

z istniejącej w elektrowni stacji DEMI. 

2.13 Powstające na terenie wytwórni wodoru wody opadowe i roztopowe  

odprowadzać do kanalizacji deszczowej Elektrowni Konin zgodnie z przepisami  

szczegółowymi. 

2.14 Dla potrzeb chłodzenia planowanych do zainstalowana elektrolizerów  

i sprężarek gazu wykorzystać istniejący na terenie Elektrowni Konin system  

chłodzenia zgodnie z przepisami szczegółowymi i pozwoleniem zintegrowanym. 

2.15 Wody pochłodnicze z wytwórni wodoru odprowadzać za pomocą kanału  

zrzutowego Elektrowni Konin zgodnie z przepisami szczegółowymi i pozwoleniem 

zintegrowanym. 

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia  

w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72  

ust. 1, w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji,  

o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18, 23, 26 i 27: 

3.1 W projekcie budowlanym należy zastosować rozwiązania techniczne, które 

spowodują, iż inwestycja nie będzie wykazywała szkodliwego oddziaływania poza 

terenem działki inwestora, w szczególności: nie będzie miała negatywnego wpływu na 

warunki, jakość życia i zdrowie mieszkańców. 



 

  

3.2 Inwestycję należy projektować z uwzględnieniem art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz przepisami szczególnymi, 

zapewniającymi ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich.  

3.3 Prowadzenie robót budowlanych na części działki o numerze ewidencyjnym 

1209/17 obręb Gosławice w Koninie w strefie pasma infrastruktury technicznej  

z otuliną 50 m, należy uzgodnić z gestorem sieci.  

II. Nakładam obowiązek: 

1. Wykonania w terminie 1 miesiąca od daty oddania obiektu do użytkowania,  

kontrolnych pomiarów poziomów hałasu emitowanego do środowiska na granicy  

najbliższych terenów objętych ochroną akustyczną, zgodnie z przepisami  

szczegółowymi w tym zakresie. Wyniki pomiarów przedstawić Prezydentowi Miasta 

Konina, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu  

i Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, w terminie 14 

dni od ich wykonania. W przypadku wystąpienia przekroczeń akustycznych  

standardów jakości środowiska, zaprojektować i wdrożyć rozwiązania techniczne, 

technologiczne, bądź organizacyjne w taki sposób, aby eksploatacja inwestycji nie 

powodowała przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu. Poprawność  

zaproponowanych rozwiązań potwierdzić niezwłocznie kolejnymi pomiarami  

hałasu. Powyższe rozwiązania wdrożyć i wyniki przeprowadzonych pomiarów wraz  

z opisem dokonanych korekt przedstawić wyżej wskazanym organom w terminie  

3 miesięcy od daty oddania obiektu do użytkowania. 

III. Stwierdzam, że nie ma konieczności ponownego przeprowadzenia oceny  

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie 

transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania  

w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3  

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

 

                                                   UZASADNIENIE 

 

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin ul. Kazimierska 45 62-510 Konin wnioskiem z 

dnia 14.10.2020 r. (15.10.2020 r. data wpływu) zwrócił się o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 

wytwórni wodoru wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Elektrowni Konin, na 

działce o nr 1209/17 obręb Gosławice w Koninie. 



 

  

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 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 2021 r. poz. 247 ze zm.) organem 

właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent 

Miasta Konina. 

Na podstawie przedłożonych informacji planowane przedsięwzięcie należy do instalacji 

wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów  

z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839), a więc, do przedsięwzięć, dla których 

przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane obligatoryjnie, 

a ponadto należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b ww. 

rozporządzenia.   

Przedsięwzięcie zalicza się do instalacji, o której mowa w art. 201 ust. 1 ustawy  

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219  

ze zm.). Obowiązek posiadania pozwolenia zintegrowanego wynika z zaliczenia 

przedmiotowej instalacji do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie 

poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości wymienionej w 

ust. 4 pkt 2 lit. a załącznika do 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 

r., poz. 1169). 

Stosownie do art. 77 ust. 2 pkt 3 oraz art. 80 ust. 2 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 2021 r. 

poz. 247 ze zm.) zwrócono się pismem znak OŚ.6220.28.2020 z dnia 02.11.2020 r. do 

Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie  z prośbą o wydanie 

wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina 

dla działki o numerze ewidencyjnym 1209/17 obręb Gosławice w Koninie oraz o 

stwierdzenie zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Wydział Urbanistyki  i Architektury Urzędu 

Miejskiego w Koninie pismem znak UA.6727.648.2020 z dnia 05.11.2020 r. stwierdził, że, 

zgodnie z uchwalą Nr 118 Rady Miasta Konina z dnia 26 maja 1999 r., w sprawie zmiany 

miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w 

granicach byłej strefy ochronnej Huty Aluminium (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego nr 49, 

poz. 1068 z dnia 8 lipca 1999 r.) działka o numerze ewidencyjnym 1209/17 (obręb 



 

  

Gosławice) znajduje się na terenie oznaczonym w planie następującymi symbolami  

i przeznaczona jest pod: 

27EE/EC – tereny elektrociepłowni, 

Z1/2 – ulice zbiorcze. 

Część wnioskowanej działki znajduje się w strefie pasma infrastruktury technicznej z 

otuliną 50 m.  

Jednocześnie Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie 

poinformował, że przedsięwzięcie polegające na budowie wytwórni wodoru wraz  

z infrastrukturą towarzyszącą na terenie oznaczonym symbolem 27 EE/EC –  tereny 

elektrociepłowni nie narusza ustaleń planu pod warunkiem uwzględnienia zapisów 

zawartych w § 8 ust. 2 pkt 3 wymienionej na wstępie uchwały dotyczących wyłączenia z 

możliwości lokalizacji obiektów kubaturowych oraz stałego pobytu ludzi w pasie 

infrastruktury technicznej. 

Zgodnie z art. 30, 33 ust. 1 i art. 79 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 2021 r. poz. 247 ze zm.) obwieszczeniem znak OŚ.6220.28.2020 z dnia  

25.11.2020 r. poinformowano o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa. Zgodnie  

z art. 33 ust. 1 ww. ustawy podano do publicznej wiadomości informację  

o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania uwag 

i wniosków, wyznaczając sposób, miejsce i 30-dniowy termin tj. od poniedziałku do 

piątku w godz. od 730 do 1530 od dnia 27.11.2020 r. do dnia 28.12.2020 r. Uwagi i 

wnioski można było składać w Urzędzie Miejskim w Koninie Plac Wolności 1 lub w 

Wydziale Ochrony Środowiska ul. Wojska Polskiego 2 pok. 203 oraz na adres e-mail: 

elzbieta.niewiadomska@konin.um.gov.pl. Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski 

mogły być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. Przedmiotowe obwieszczenie wywieszono na tablicy 

ogłoszeń i zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie w 

Biuletynie Informacji Publicznej.  

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski. 

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 2 w oparciu o art. 77 ust. 6 oraz art. 78 ust. 4  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 2021 r. poz. 247 ze zm.) Prezydent Miasta Konina pismami: znak 

mailto:mmalinska@konet.pl


 

  

OŚ.6220.28.2020 z dnia 16.11.2020 r., znak OŚ.6220.28.2020 z dnia 27.01.2021 r. 

(przekazując uzupełnienia Inwestora, złożone na wniosek Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Poznaniu),  znak OŚ.6220.28.2020 z dnia 25.02.2021 r. 

(przekazując uzupełnienie Inwestora, złożone na wniosek Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Poznaniu), znak OŚ.6220.28.2020  

z dnia 19.03.2021 r. (przekazując uzupełnienie Inwestora, złożone na wniosek 

Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu) zwrócił się do Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie o wydanie opinii dla realizacji 

przedmiotowego przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  

w Koninie pismami znak ON.NS.9011.10.12.2020 z dnia 10.12.2020 r., znak 

ON.NS.9011.10.12.2020 z dnia 11.02.2021 r., znak ON.NS.9011.10.12.2020 z dnia 

04.03.2021 r. oraz znak ON.NS.9011.10.12.2020 z 01.04.2021 r. zaopiniował warunki do 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pod względem higienicznym  

i zdrowotnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni wodoru wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą na terenie Elektrowni Konin, na działce o nr 1209/17 obręb 

Gosławice w Koninie wskazując: 

– należy przestrzegać przedstawionych w raporcie założeń technologicznych  

i organizacyjnych oraz wprowadzić reżim zapewniając właściwy stan sanitarny oraz 

minimalizację potencjalnych negatywnych oddziaływań;  

– w razie stwierdzenia w wyniku monitoringu niedotrzymania standardów  

środowiska należy podjąć stosowne działania minimalizujące uciążliwości, dla 

zapewnienia właściwych warunków sanitarnych i zdrowotnych;  

– poprzez właściwe założenia technologiczne i organizacyjne należy dążyć do  

minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów oraz zorganizowania szczelnego, 

sprawnego oraz uwzględniającego wymogi ochrony środowiska – w tym ludzi, systemu 

zbiórki i usuwania powstających odpadów;  

– w projekcie budowlanym należy zastosować rozwiązania techniczne, które 

spowodują, iż inwestycja nie będzie wykazywała szkodliwego oddziaływania poza 

terenem działki inwestora, w szczególności: nie będzie miała negatywnego wpływu na 

warunki, jakość życia i zdrowie mieszkańców;  

– inwestycję należy projektować z uwzględnieniem art. 5 ustawy z dnia 7 lipca  

1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz przepisami 

szczególnymi, zapewniającymi ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 

Powyższe uwagi zostały uwzględnione w sentencji niniejszej decyzji. 

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 4 w oparciu o art. 77 ust. 6 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 2021 r. 

poz. 247 ze zm.) Prezydent Miasta Konina pismami: znak OŚ.6220.28.2020 z dnia 

16.11.2020 r., znak OŚ.6220.28.2020 z dnia 27.01.2021 r. (przekazując uzupełnienia 

Inwestora, złożone na wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Poznaniu), znak OŚ.6220.28.2020 z dnia 25.02.2021 r. (przekazując uzupełnienie 

Inwestora, złożone na wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Poznaniu) oraz znak OŚ.6220.28.2020 z dnia 19.03.2021 r. (przekazując uzupełnienie 

Inwestora, złożone na wniosek Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu) 

zwrócił się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu o 

uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.  Dyrektor 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu postanowieniem 

znak PO.RZŚ.4360.153m.2020.KS z dnia  

12.02.2021 r. (podtrzymując swoje stanowisko do ww. postanowienia pismami znak: 

PO.RZŚ.4360.153m.2020.KS z dnia 10.03.2021 r. oraz z dnia 13.04.2021 r. po uzyskaniu 

dodatkowych uzupełnień/ wyjaśnień złożonych przez Inwestora) uzgodnił realizacje 

przedmiotowego przedsięwzięcia oraz określił następujące warunki jego realizacji: 

1. Na etapie realizacji przedsięwzięcia:  

a) zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów 

oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego należy 

zorganizować na terenie utwardzonym;  

b) we wszystkich ww. miejscach oraz w miejscach bezpośrednich prac budowlanych 

należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do 

potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych;  

c) w czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu 

technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia 

zanieczyszczenia gruntu i neutralizację miejsc mogących powodować ewentualne 

zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego. 

2. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia:  

a) zaopatrzenie w wodę na potrzeby socjalno-bytowe pracowników będzie  

realizowane z istniejącej instalacji wodociągowej zakładu;  

b) ścieki socjalno-bytowe będą odprowadzane do istniejącej zakładowej  

oczyszczalni ścieków sanitarnych;  

c) woda zdemineralizowana na potrzeby produkcji wodoru w zakładanej ilości 10 m3/h 

dostarczana będzie z istniejącej w elektrowni stacji DEMI;  

d) zaopatrzenie w wodę na potrzeby chłodzenia instalacji produkcji wodoru  

w zakładanej ilości 1 900 m3/h realizowane będzie w ramach istniejącego systemu  



 

  

poboru wody powierzchniowej zakładu z systemu jezior konińskich; pobór wody 

powierzchniowej należy realizować na podstawie i zgodnie z warunkami ustalonymi w 

pozwoleniu zintegrowanym;  

e) wody pochłodnicze z instalacji produkcji wodoru będą odprowadzane istniejącym 

systemem odprowadzania wód pochłodniczych zakładu do jezior konińskich  

(Gosławskiego, Pątnowskiego, Licheńskiego, Wąsosko - Mikorzyńskiego  

i Ślesińskiego) oraz do Kanału Ślesińskiego poprzez kanał zrzutowy Elektrowni Konin; 

odprowadzanie wód pochłodniczych do środowiska należy realizować na podstawie i 

zgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu zintegrowanym;  

f) wody opadowe i roztopowe z terenu przedsięwzięcia będą odprowadzane do  

istniejącej kanalizacji deszczowej na terenie zakładu, a następnie do istniejącej  

zakładowej oczyszczalni ścieków deszczowo-przemysłowych, skąd odprowadzane będą 

do systemu jezior konińskich (Gosławskiego, Pątnowskiego, Licheńskiego,  

Wąsosko-Mikorzyńskiego i Ślesińskiego) oraz do Kanału Ślesińskiego poprzez kanał 

zrzutowy Elektrowni Konin; wody opadowe i roztopowe z terenów narażonych na 

zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi będą podczyszczone  

w separatorach substancji ropopochodnych; odprowadzanie ścieków z zakładowej 

oczyszczalni ścieków deszczowo-przemysłowych do środowiska należy realizować na 

podstawie i zgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym;  

g) w wyniku eksploatacji instalacji nie będą wytwarzane ścieki przemysłowe;  

h) transformatory należy wyposażyć w szczelne misy olejowe, które na wypadek awarii 

umożliwią zmagazynowanie całego oleju transformatorowego oraz środka gaśniczego;  

i) wody opadowe z mis pod transformatorami będą kierowane do  

wysokosprawnego separatora oleju, a następnie po oczyszczeniu odprowadzane do 

istniejącej zakładowej oczyszczalni ścieków deszczowo-przemysłowych;  

j) zakład należy wyposażyć w sorbenty właściwe w zakresie ilości i rodzaju do  

potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.  

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu nie 

stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na 

środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa  

w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  

o ocenach oddziaływania na środowisko.  

Powyższe warunki zostały uwzględnione w sentencji niniejszej decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach.  



 

  

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 w oparciu o art. 77 ust. 6 ww. ustawy Prezydent Miasta 

Konina pismami: znak OŚ.6220.28.2020 z dnia 16.11.2020 r., znak OŚ.6220.28.2020 z 

dnia 19.03.2021 r. (przekazując uzupełnienie Inwestora, złożone na wniosek Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu) zwrócił się do Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Poznaniu o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego 

przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  

w Poznaniu postanowieniem znak WOO-I.4221.247.2020.IJ.8 z dnia 08.04.2021 r., 

uzgodnił realizacje przedmiotowego przedsięwzięcia oraz określił następujące warunki 

jego realizacji: 

1. Na terenie planowanej inwestycji zainstalować nie więcej niż: 

a. 2 transformatory o poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 95,5 dB każdy, 

b. 10 kontenerów z instalacjami procesowymi, z zachowaniem poziomu hałasu  

w odległości 3 m od każdego kontenera nie wyższym niż 75 dB, 

c. 10 sprężarkowni o poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 92,5 dB każda, 

d. 20 kontenerów z instalacjami zasilającymi, z zachowaniem poziomu hałasu  

w odległości 3 m od każdego kontenera nie wyższym niż 75 dB. 

2. Dla potrzeb produkcji wodoru wykorzystywać energię elektryczną ze spalania 

 biomasy na terenie istniejącej Elektrowni Konin. 

3. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych, wykonać zabezpieczenia 

środowiska gruntowo-wodnego, które w przypadku awarii, umożliwią przejęcie  

całej pojemności, zastosowanego oleju transformatorowego. 

4. Zakład wyposażyć w sorbenty służące do neutralizacji ewentualnych  

zanieczyszczeń. 

5. Eksploatację planowanego przedsięwzięcia prowadzić bez generowania ścieków 

przemysłowych. 

6. Zaopatrzenie wytwórni wodoru w wodę realizować z instalacji wodociągowej 

Elektrowni Konin, a zdemineralizowaną wodę do produkcji wodoru dostarczać  

z istniejącej w Elektrowni stacji DEMI. 

7. Powstające na terenie wytwórni wodoru wody opadowe i roztopowe  

odprowadzać do kanalizacji deszczowej Elektrowni Konin zgodnie z przepisami  

szczegółowymi. 

8. Dla potrzeb chłodzenia planowanych do zainstalowana elektrolizerów i sprężarek 

gazu wykorzystać istniejący na terenie Elektrowni Konin system chłodzenia  

zgodnie z przepisami szczegółowymi i pozwoleniem zintegrowanym. 



 

  

9. Wody pochłodnicze z wytwórni wodoru odprowadzać za pomocą kanału  

zrzutowego Elektrowni Konin zgodnie z przepisami szczegółowymi  

i pozwoleniem zintegrowanym. 

10. Na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie, przed  

rozpoczęciem prac należy kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta  

niezwłocznie należy przenieść w oddalone, bezpieczne, odpowiednie dla  

danego gatunku miejsce. 

11. W terminie 1 miesiąca od daty oddania obiektu do użytkowania, wykonać  

kontrolne pomiary poziomów hałasu emitowanego do środowiska na granicy  

najbliższych terenów objętych ochroną akustyczną, zgodnie z przepisami  

szczegółowymi w tym zakresie. Wyniki pomiarów przedstawić Prezydentowi Miasta 

Konin, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu  

i Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska,  

w terminie 14 dni od ich wykonania. W przypadku wystąpienia przekroczeń  

akustycznych standardów jakości środowiska, zaprojektować i wdrożyć  

rozwiązania techniczne, technologiczne, bądź organizacyjne w taki sposób, aby  

eksploatacja inwestycji nie powodowała przekroczeń dopuszczalnych  

poziomów hałasu. Poprawność zaproponowanych rozwiązań potwierdzić  

niezwłocznie kolejnymi pomiarami hałasu. Powyższe rozwiązania wdrożyć  

i wyniki przeprowadzonych pomiarów wraz z opisem dokonanych korekt  

przedstawić wyżej wskazanym organom w terminie 3 miesięcy od daty oddania obiektu 

do użytkowania. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu nie stwierdził konieczności 

ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko  

w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 

1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko. 

Powyższe warunki zostały uwzględnione w sentencji niniejszej decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach.  

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 3 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 2021 r. poz. 247 ze zm.) 

pismami: znak OŚ.6220.28.2020 z dnia 16.11.2020 r., znak OŚ.6220.28.2020 z dnia 

27.01.2021 r. (przekazując uzupełnienia Inwestora, złożone na wniosek Regionalnego 



 

  

Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu),  znak OŚ.6220.28.2020 z dnia 25.02.2021 

r. (przekazując uzupełnienie Inwestora, złożone na wniosek Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Poznaniu),  zwrócił się do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego Departamentu Środowiska w Poznaniu o wydanie opinii 

dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.  

Marszałek Województwa Wielkopolskiego postanowieniem znak  

DSR-II-1.7030.1.65.2020 z dnia 21.04.2021 r. zaopiniował pozytywnie realizację 

przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni wodoru wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą na terenie Elektrowni Konin, na działce o nr 1209/17 obręb Gosławice w 

Koninie. 

Zgodnie z art. 30, 33 ust. 1 i art. 79 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 2021 r. poz. 

247 ze zm.) obwieszczeniem znak OŚ.6220.28.2020 z dnia 27.01.2021 r. zawiadomiono 

o weryfikacji raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na 

budowie wytwórni wodoru wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Elektrowni 

Konin, na działce o nr 1209/17 obręb Gosławice w Koninie i ponownie wyznaczono 

sposób, miejsce i 30-dniowy termin na składanie uwag i wniosków, tj. od poniedziałku 

do piątku w godz. od 730 do 1530 od dnia 29.01.2021 r. do dnia 01.03.2021 r.  Uwagi i 

wnioski można było składać w Urzędzie Miejskim w Koninie Plac Wolności 1 lub w 

Wydziale Ochrony Środowiska ul. Wojska Polskiego 2 pok. 203 oraz na adres e-mail: 

elzbieta.niewiadomska@konin.um.gov.pl. Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski 

mogły być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. Przedmiotowe obwieszczenie wywieszono na tablicy 

ogłoszeń i zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie w 

Biuletynie Informacji Publicznej. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i 

wnioski. 

Jak wynika z raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko 

będzie ono realizowane we wschodniej części terenu Elektrowni Konin, na działce nr 

1209/17 obręb Gosławice w Koninie.  

Przedmiotowe przedsięwzięcie zakłada wybudowanie na terenie Elektrowni Konin 

wytwórni wodoru w oparciu o elektrolizery z membraną elektrolitowo-polimerową 

(PEM). Elektroliza to proces elektrochemiczny prowadzący do rozpadu związków 

chemicznych na oddzielne produkty pod wpływem przepływu prądu elektrycznego. Na 

skutek działania napięcia elektrycznego przyłożonego do roztworu  
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przewodzącego (elektrolitu) następuje proces przemieszczania się jonów  

w kierunku podłączonych do układu elektrod. W elektrolizerze PEM na anodzie  

dochodzi do wydzielania się gazowego tlenu, natomiast wytworzone w wyniku  

elektrolizy protony wędrują poprzez membranę w kierunku katody. Na katodzie  

w wyniku reakcji katalitycznej powstaje gazowy wodór. Na cele eksploatacji  

inwestycji będzie wykorzystywana energia elektryczna pochodząca ze spalania  

biomasy na terenie Elektrowni Konin. Produkowany przez elektrolizery wodór  

będzie sprężany przez układ sprężarek do ciśnienia 300 – 450 bar i na bieżąco  

pompowany do pojazdów transportujących wodór (bateriowozów). Specjalnie  

dobrane sprężarki będą mogły bezpośrednio zasilać stanowiska tankowania  

wodoru.  

Rozwiązanie takie eliminuje konieczność budowy stacjonarnych magazynów  

wodoru. Kompletna instalacja składać się będzie z: 20 kontenerów zasilających,  

10 zespołów elektrolizera, 10 zespołów sprężarkowych, 8 stanowisk tankowania  

wodoru, budynku energetycznego, budynku sterowni wraz z częścią socjalną,  

budynku filtrów. 

Realizacja inwestycji zostanie podzielona przez Inwestora na etapy (1 – 10).  

Etapy 1A, 1B i 2 różnią się od pozostałych ze względu na infrastrukturę towarzyszącą  

w zakresie: sposobu zasilania w energię elektryczną, sposobu chłodzenia instalacji, 

sposobu dostarczenia mediów pomocniczych azotu i sprężonego powietrza.  

W początkowej fazie, przy montażu dwóch pierwszych elektrolizerów 

 (Etapy 1A, 1B i 2) rezygnuje się:  

– z budowy centralnej instalacji wody chłodzącej, a wykorzystanie chłodnic  

wentylatorowych dla każdego z elektrolizerów; 

– z budowy centralnej instalacji sprężonego powietrza i azotu, a wykorzystanie  

wiązek butli azotu jako źródła gazu inertnego i małych sprężarek powietrza  

procesowego zamontowanych w kontenerach procesowych lub kontenerach  

sprężarek wodoru;  

– z budowy docelowego systemu zasilania w energię elektryczną  

obejmującego szynoprzewody zasilające, rozdzielnię REL 6kV,  

transformatory T51 i T61 i rozdzielnię RPW-2.  

Począwszy od 3 etapu budowy instalacji proponuje się:  

–  instalację rozdzielnicy REL 6kV;  

–  instalację transformatorów T51 i T61 przy budynku energetycznym,  

– doprowadzenie zasilania z bloków energetycznych do ww. transformatorów  

szynoprzewodami;  

– budowę docelowej centralnej instalacji wody chłodzącej ze stacją filtrowania,  



 

  

– zastąpienie zabudowanych w dwóch pierwszych elektrolizerach chłodnic  

wentylatorowych wymiennikami płaszczowo-rurowymi; 

– wybudowanie centralnej instalacji sprężonego powietrza i wytwarzania azotu.  

Jak wynika z raportu docelowa wydajność instalacji do wytwarzania wodoru  

wyniesie 10 000 Nm3/h, a moc elektryczna przewidziana do jego wytwarzania  

wyniesie ponad 50 MW. Woda do produkcji wodoru dostarczona będzie  

z istniejącej w elektrowni stacji DEMI. Wytwórnia będzie wykonana w technologii 

modułowej (kontenerowej). Każdy z 10 zespołów elektrolizerów składa się  

z instalacji do wytwarzania wodoru metodą elektrolizy (GGS) i systemu jego 

oczyszczania (HPS). Głównym elementem instalacji GGS są 2 moduły cel 

elektrolitycznych PEM 1500E (Polymer Electrolyte Membrane). Każdy moduł może 

bezpośrednio przekształcić czystą wodę na 500 Nm³/h wodoru o ciśnieniu 30 bar 

 przy użyciu prądu stałego  

w ilości 4,4 kWh/Nm³. Jak wynika z raportu zasada elektrolizy typu PEM umożliwia  

bardzo elastyczną pracę i zapewnia długą żywotność dzięki braku płynów żrących. 

Zadaniem każdego z 10 zespołów sprężarkowych jest zwiększenie ciśnienia  

wyjściowego z zespołu elektrolizera od 30 do maksimum 450 bar przy nominalnym 

przepływie wodoru 500 Nm3/h lub 1 000 Nm3/h. Instalacja załadunku wodoru do 

bateriowozów na terenie wytwórni wodoru składać się będzie z ośmiu stanowisk o 

przepustowości 1500 Nm3/h każde. Efektem towarzyszącym procesowi elektrolizy  

jest wydzielanie ciepła. W przypadku proponowanego rozwiązania jest to około 1/3 

dostarczonej energii elektrycznej, generuje to potrzebę rozproszenia  

(wykorzystania) 1750 kW energii cieplnej. Zgodnie z założeniami docelowo do  

chłodzenia instalacji wytwarzania wodoru wykorzystany będzie istniejący w  

elektrowni układ wody chłodzącej. Elektrolizer oraz urządzenia i instalacje mu  

towarzyszące, przez które w czasie normalnej pracy przepływa wodór, wymagają 

okresowo przedmuchu gazem inertnym w tym przypadku azotem. Konieczność taka 

istnieje w celu pozbycia się powietrza/tlenu z instalacji: przed pierwszym  

uruchomieniem, przy ponownym uruchomieniu instalacji po rozprężeniu, przy 

czynnościach serwisowych. Powyższe dotyczy zarówno instalacji wytwórczej, jak i 

samych magazynów mobilnych (bateriowozów). 

Jak wynika z raportu, na terenie planowanej wytwórni wodoru strefy zagrożenia  

wybuchem występują: wewnątrz kontenerów zespołów elektrolizerów, wokół  

otworów wentylacyjnych i rur wydmuchowych z kontenerów zespołów  

elektrolizerów, wewnątrz kontenerów zespołów sprężarkowych, wokół otworów 

wentylacyjnych i rur wydmuchowych z kontenerów zespołów sprężarkowych, wokół 

bateriowozów i rur wydmuchowych na stanowiskach tankowania wodoru.  



 

  

W związku z powyższym na wykonawcy przedmiotowego przedsięwzięcia będzie 

spoczywać obowiązek opracowania „Dokumentu zabezpieczenia przed  

wybuchem", na podstawie oceny ryzyka. Konieczność posiadania takiego  

dokumentu przez prowadzącego instalację wynika z rozporządzenia Ministra  

Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy 

atmosfery wybuchowej (Dz. U. 2010 r. Nr 138 poz. 931). 

Z przedstawionych materiałów wynika, że nowymi źródłami hałasu na  

przedmiotowym terenie będą: budynek energetyczny, transformatory, kontenery 

procesowe, sprężarkownie, kontenery zasilające oraz proces napełniania  

zbiorników pojazdów. Po realizacji inwestycji wzrośnie również ruch pojazdów  

ciężkich w ciągu 8 najbardziej niekorzystnych godzin pory dziennej o 16 szt.,  

natomiast w ciągu 1 najbardziej niekorzystnej godziny pory nocy o 1 szt. Ponadto, w 

analizie akustycznej uwzględniono również  istniejące na terenie zakładu źródła  

hałasu.  

Z informacji zawartych w raporcie oraz zebranej dokumentacji wynika, że najbliższe 

tereny chronione akustycznie znajdują się w odległości ok. 450 m od  

przedmiotowego terenu i stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej  

jednorodzinnej. W związku z tym, iż analiza akustyczna została przeprowadzona przy 

założeniu montażu określonych urządzeń i przy uwzględnieniu ich określonych 

parametrów akustycznych, powyższe założenia wpisano, jako warunki niniejszej  

decyzji. Biorąc powyższe pod uwagę uznano, że przy spełnieniu warunków  

nałożonych w niniejszej decyzji oraz założeń przedstawionych w raporcie  

i uzupełnieniach, eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje  

przekroczenia akustycznych standardów jakości środowiska.  

Z uwagi na fakt, iż wyniki obliczeń akustycznych wskazują, że na granicy terenów 

podlegających ochronie przed hałasem poziom hałasu będzie zbliżony do poziomu 

dopuszczalnego, wnioskodawca został zobowiązany do przeprowadzenia,  

w terminie 1 miesiąca od daty oddania obiektu do użytkowania, kontrolnych  

pomiarów hałasu na najbliższych terenach objętych ochroną akustyczną, zgodnie  

z przepisami szczegółowymi w tym zakresie i do przedstawienia wyników tych  

pomiarów Prezydentowi Miasta Konina, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony  

Środowiska w Poznaniu i Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony 

Środowiska w terminie 14 dni od dnia ich wykonania. Powyższe działanie umożliwi 

określenie rzeczywistego wpływu przedsięwzięcia na stan akustyczny środowiska, ocenę 

skuteczności zastosowanych rozwiązań i podjęcie działań zmierzających do 



 

  

ograniczenia hałasu, jeśli wyniki wykażą przekroczenie poziomów dopuszczalnych. 

W przypadku przekroczenia akustycznych standardów jakości środowiska  

wnioskodawca został zobowiązany do niezwłocznego zaprojektowania  

i zastosowania zabezpieczeń akustycznych ograniczających emisję hałasu do  

środowiska oraz do udokumentowania poprawności przyjętych rozwiązań  

ponownymi pomiarami poziomów hałasu. Powyższe rozwiązania winien wdrożyć  

i wyniki przeprowadzonych pomiarów wraz z opisem dokonanych korekt  

przedstawić wyżej wskazanym organom w terminie 3 miesięcy od daty oddania obiektu 

do użytkowania. 

Jak wskazano w dokumentacji w związku z planowanym przedsięwzięciem nie zwiększy 

się obecne oddziaływanie Elektrowni Konin na środowisko. Ilości  

produkowanej energii elektrycznej i cieplnej nie ulegną zmianie. Część  

przekazywanej obecnie do systemu energetycznego kraju energii elektrycznej  

w ilości 50 MW (wyłączne produkowanej z biomasy) zostanie przekazana do  

produkcji wodoru. Elektrownia będzie dalej działała w ramach posiadanych  

pozwoleń zintegrowanych i przyszłych związanych z przebudową kotła K-7 dla  

potrzeb spalania biomasy w miejsce węgla brunatnego. Tlen wytwarzany w procesie 

elektrolizy w ilości o połowę mniejszej niż wodór będzie produktem ubocznym  

i będzie upuszczany do atmosfery. Instalacja zostanie wyposażona w system  

oczyszczania wodoru HPS, który umożliwi pomiar czystości wodoru online.  

Proces oczyszczania wodoru będzie przebiegał w 2 etapach – etap odtleniania i etap  

suszenia. W obu tych etapach wykorzystywane będzie ciepło.  

W etapie odtleniania - do podgrzewania do temperatury 80°C  wypełnionego  

złożem katalitycznym zbiornika (filtra), a w etapie suszenia – do podgrzania złoża do 

temperatury 250°C. Źródłem energii cieplnej w procesie oczyszczania wodoru  

również będzie energia elektryczna przekazana z Elektrowni Konin. W przypadku gdy 

jakość wodoru nie spełni założonych parametrów nastąpi automatyczny wyrzut wodoru 

do atmosfery. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż w wyniku procesu 

produkcji wodoru do powietrza nie będą emitowane substancje wskazane w 

rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie  

poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031 ze zm.) oraz  

posiadające wartości odniesienia w powietrzu, wymienione 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). W ramach  

planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się również realizacji żadnych  

zorganizowanych źródeł emisji substancji do powietrza. Źródłem emisji  



 

  

niezorganizowanej będzie jedynie spalanie paliw w silnikach pojazdów  

poruszających się po terenie zakładu. Jednakże uwzględniając charakter tej emisji 

(emisja niezorganizowana ze źródeł w ruchu) oraz niewielkie natężenie ruchu  

(2 pojazdy ciężarowe/h), uznano, że będzie ona pomijalna. W procesie elektrolizy około 

20 % energii potrzebnej do rozłożenia wody na wodór i tlen jest zamieniane na ciepło, 

które jest produktem ubocznym i w pierwszych dwóch etapach realizacji inwestycji 

będzie rozpraszane przez chłodnice wentylatorowe, a w kolejnych  

etapach przedsięwzięcia przewiduje się wykorzystanie istniejącego na terenie  

elektrowni systemu wody chłodzącej. Wnioskodawca nie przewiduje wykorzystania 

ciepła odpadowego z procesu elektrolizy ze względu na jego zbyt niskie parametry. 

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż przedmiotowe przedsięwzięcie na 

etapie eksploatacji nie będzie stanowiło zagrożenia dla stanu jakości powietrza  

w miejscu jego realizacji. 

Na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia będą wytwarzane  

odpady, zarówno niebezpieczne, jak i inne niż niebezpieczne. W przedstawionym 

raporcie wnioskodawca opisał sposób i miejsce ich magazynowania,  

zabezpieczające środowisko gruntowo-wodne przed ewentualnymi  

zanieczyszczeniami oraz, wskazano że będą one przekazywane w pierwszej  

kolejności do odzysku podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenia  

w zakresie gospodarowania odpadami. W przypadku, kiedy nie będzie takiej  

możliwości, wytworzone odpady będą przekazywane do unieszkodliwiania. Część 

odpadów wymienionych w raporcie może być wytwarzana przez firmy świadczące 

usługi w myśl definicji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.). Wówczas świadczący usługi, jako 

posiadacz odpadów, będzie obowiązany do postępowania z odpadami  

w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami. W celu ochrony  

środowiska gruntowo-wodnego w niniejszej decyzji zobowiązano wnioskodawcę, aby w 

przypadku montażu na terenie inwestycji transformatorów olejowych  

wykonał pod nimi szczelną misę, która na wypadek awarii, umożliwi przejęcie całej 

pojemności, zastosowanego oleju transformatorowego oraz aby zakład wyposażył w 

sorbenty służące do neutralizacji ewentualnych zanieczyszczeń. Przy założeniu, że 

planowane przedsięwzięcie będzie realizowane zgodnie z zapisami w raporcie  

i warunkami niniejszej decyzji nie będzie ono naruszać przepisów w zakresie  

gospodarki odpadami.  

Z przedstawionych materiałów wynika, iż przedmiotowa inwestycja zlokalizowana 

będzie poza obszarami głównych zbiorników wód podziemnych i poza strefami 



 

  

ochronnymi ujęć wód podziemnych. Około 200 m na północny-wschód od 

analizowanego terenu zlokalizowany jest staw rybny. Sieć hydrograficzną regionu 

stanowi kanał Warta – Gopło przepływający ok. 1,5 km na wschód. W podobnej 

odległości zlokalizowanych jest również kilka naturalnych zbiorników wodnych m.in. 

Jezioro Gosławskie i Jezioro Pątnowskie oraz sztuczne np. zbiornik Gosławice. 

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie placów i dróg. Zagospodarowanie 

terenu będzie następujące:  

– place - płyta betonowa szczelna - 2 159 m2  

– drogi - płyta betonowa szczelna - 4 342 m2  

– chodniki - kostka betonowa - 238 m2  

– tereny zielone - 3 680 m2  

– budynki - 567 m2  

– kontenery – 985 m2  

– doki załadowcze - 664 m2  

Woda zdemineralizowana do produkcji wodoru dostarczana będzie z istniejącej  

w elektrowni stacji DEMI o wydajności 180 m3/h. Wielkość zapotrzebowania na wodę 

zdemineralizowaną na potrzeby przedsięwzięcia oszacowana w raporcie  

wynosi: Qgodz. = 10 m3/h, Qdobowe = 240 m3/dobę. Obecne zapotrzebowanie na wodę ze 

stacji DEMI nie przekracza 20 m3/h, dlatego też zakłada się, że wzrost  

obciążenia stacji o 10 m3/h na potrzeby przedsięwzięcia nie będzie wymagać  

rozbudowy.  

Obieg technologiczny elektrolizerów wymagać będzie chłodzenia. W dwóch  

pierwszych etapach inwestycji chłodzenie będzie się odbywać z zastosowaniem 

chłodnic wentylatorowych umieszczonych na dachu kontenera procesowego.  

Docelowo, poczynając od etapu 3, przewiduje się wykorzystanie istniejącego na  

terenie elektrowni systemu chłodzenia opartego o wodę pobieraną z systemu jezior 

konińskich. Wielkość zapotrzebowania na wodę na cele chłodzenia instalacji  

oszacowana w raporcie wynosi: Qgodz. = 1 900 m3/h, Qdobowe = 45 600 m3/dobę.  

Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów - Konin posiada pozwolenie zintegrowane  

udzielone decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak:  

DSR-II-2.7222.144.2014 z dnia 21.08.2015 r., które określa warunki zaopatrzenia  

w wodę zakładu na potrzeby obiegu chłodzącego. Na potrzeby Elektrowni Konin woda 

pobierana jest z Jeziora Pątnowskiego. Zakłada się, że po uwzględnieniu  

potrzeb wytwórni wodoru zapotrzebowanie na wodę powierzchniową nie  

przekroczy wartości określonych w pozwoleniu zintegrowanym. Ponadto  

w najbliższym czasie zakłada się likwidację większości bloków węglowych elektrowni, co 

wiąże się ze zmniejszeniem ilości pobieranej wody na potrzeby obiegu  



 

  

chłodzenia elektrowni. Przedmiotowe przedsięwzięcie zostanie uwzględnione we 

wniosku o nowe pozwolenie zintegrowane związane z instalacjami istniejącymi na 

terenie Elektrowni Konin. Jak wynika z uzupełnienia raportu z dnia 5.01.2021 r. ze 

względu na wykorzystanie do obsługi wytwórni wodoru pracowników aktualnie  

zatrudnionych w Elektrowni Konin wielkość zapotrzebowania na wodę na cele  

socjalno-bytowe oraz ilość i sposób zagospodarowania ścieków bytowych nie  

zmienią się. Woda na potrzeby socjalno-bytowe pracowników dostarczana będzie  

z instalacji wodociągowej elektrowni. Ścieki socjalno-bytowe pochodzące  

od pracowników odprowadzane będą do istniejącej zakładowej oczyszczalni  

ścieków sanitarnych. 

Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych i dachów budynków będą  

odprowadzane do projektowanych wpustów, a następnie do istniejącej kanalizacji 

deszczowej na terenie zakładu i odprowadzane do istniejącej zakładowej  

oczyszczalni ścieków deszczowo-przemysłowych. Wody opadowe i roztopowe 

 z terenów narażonych na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi zostaną 

podczyszczone w separatorach substancji ropopochodnych. Przepustowość  

zakładowej oczyszczalni ścieków deszczowo-przemysłowych jest wystarczająca do  

przyjęcia wód opadowych i roztopowych z terenu wytwórni wodoru w zakładanej ilości 

Q = 13,3 m3/dobę. Odprowadzanie ścieków będących mieszaniną ścieków 

 bytowych, przemysłowych oraz wód opadowych i roztopowych pochodzących  

z Elektrowni Konin do systemu jezior konińskich (Gosławskiego, Pątnowskiego,  

Licheńskiego, Wąsosko-Mikorzyńskiego i Ślesińskiego) oraz do Kanału Ślesińskiego 

poprzez kanał zrzutowy Elektrowni Konin, reguluje pozwolenie wodnoprawne 

udzielone decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak:  

DSR-II-1.7322.61.2017 z dnia 23.10.2017 r.  

Wnioskodawca oświadczył, że eksploatację planowanego przedsięwzięcia będzie 

prowadził bez generowania ścieków przemysłowych, a przepustowość istniejącej na 

terenie Elektrowni oczyszczalni ścieków deszczowo-przemysłowych jest  

wystarczająca do przyjęcia wód opadowych i roztopowych z terenu wytwórni  

wodoru. 

Wody pochłodnicze będą odprowadzane istniejącym systemem odprowadzania wód 

pochłodniczych Elektrowni Konin. Warunki odprowadzania wód  

pochłodniczych elektrowni do systemu jezior konińskich (Gosławskiego,  

Pątnowskiego, Licheńskiego, Wąsosko-Mikorzyńskiego i Ślesińskiego) oraz do  

Kanału Ślesińskiego poprzez kanał zrzutowy Elektrowni Konin określa pozwolenie 

zintegrowane udzielone decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-



 

  

2.7222.144.2014 z dn. 21.08.2015 r. Jak wynika z uzupełnienia raportu  

w przywołanej Decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 21.08.2015 r. 

określono łączną ilość wód chłodniczych (pochłodniczych) pochodzących  

z Elektrowni Konin wprowadzanych do systemu jezior konińskich (Gosławskiego, 

Pątnowskiego, Licheńskiego, Wąsowsko-Mikorzyńskiego i Ślesińskiego) oraz do  

Kanału ŚIesińskiego za pomocą kanału zrzutowego Elektrowni Konin na poziomie  

90000 m3/h i 1506849 m3/d. 

Zgodnie z raportem szacuje się, że ilość wód pochłodniczych z wytwórni wodoru 

wyniesie Qgodz. = 1 900 m3/h, Qdobowe = 45 600 m3/dobę. Obecnie ilość wód  

pochłodniczych odprowadzana z elektrowni jest znacznie mniejsza niż ta określona w 

pozwoleniu, dlatego też zakłada się, że po uwzględnieniu potrzeb wytwórni  

wodoru nie przekroczy wartości określonych w pozwoleniu zintegrowanym.  

Zgodnie z informacjami w raporcie docelowo zakłada się, że wody pochłodnicze  

pochodzące zarówno z chłodzenia bloków węglowych i biomasowych elektrowni oraz z 

instalacji wytwarzania wodoru będą odprowadzane poprzez zbiornik  

wstępnego schładzania do Jeziora Pątnowskiego, a w warunkach odbiegających  

od normalnych poprzez kanał zrzutowy do jezior konińskich.  

W elektrolizerach z membraną elektrolitu polimerowego (PEM) nie stosuje się  

żadnych niebezpiecznych substancji podatnych na wycieki oraz stanowiących  

zagrożenia dla środowiska, takich jak żrące roztwory lub kwasy.  

W przypadku stanowisk transformatorów przewiduje się ich ustawienie na  

fundamencie i szczelnej misie do gromadzenia ewentualnych wycieków oleju 

 transformatorowego. Wody opadowe z mis pod transformatorami będą kierowane do 

wysokosprawnego separatora oleju, w którym będzie następował rozdział oleju i wody. 

Woda ta będzie odprowadzana do istniejącej zakładowej oczyszczalni  

ścieków deszczowo-przemysłowych. 

Z uwagi na założenia przyjęte do analizy oddziaływania przedsięwzięcia na  

środowisko zobowiązano wnioskodawcę, aby całą gospodarkę wodno-ściekową 

planowanej wytwórni wodoru realizował zgodnie z przepisami szczegółowymi  

w oparciu o istniejący system gospodarki wodno-ściekowej Elektrowni.  

Ustalono, że działka na której zlokalizowane jest przedsięwzięcie nie leży  

w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16  

pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 ze zm.). 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach jednolitej części wód 

podziemnych (jcwpd) o kodzie PLGW600062 oraz w granicach jednolitej części wód 

powierzchniowych (jcwp) PLRW6000018349 Kanał Ślesiński od jeziora  



 

  

Pątnowskiego do ujścia oraz PLRW600025183459 Kanał Ślesiński do wypływu  

z Jez. Pątnowskiego.  

Zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Odry” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) jcwpd PLGW600062 charakteryzuje się dobrym 

stanem ilościowym oraz słabym stanem chemicznym i jest zagrożona  

nieosiągnięciem celu środowiskowego. Dla jcwpd PLGW600062 celem  

środowiskowym jest: dobry stan ilościowy oraz dobry stan chemiczny; mniej  

rygorystyczny cel dla parametru Cl (ochrona stanu przed dalszym pogorszeniem). 

Termin osiągnięcia celu środowiskowego określono na 2021 r. ze względu na  

odwadnianie odkrywkowej kopalni węgla brunatnego prowadzone przez KWB  

„Konin" i lokalny dopływ słonych wód kopalnianych. Z uwagi na wielopoziomowy 

charakter systemu wodonośnego lej depresyjny w poziomie przypowierzchniowym ma 

znacznie ograniczony zasięg w stosunku do leja depresyjnego w głębszych  

poziomach wodonośnych. Zagrożenie dla wód podziemnych stanowi szeroko  

rozumiana infrastruktura kopalniana i przemysłowa (eksploatacja węgla  

brunatnego ze złoża „Ościsłowo", eksploatacja węgla brunatnego ze złoża Dęby 

Szlacheckie). Zasoby jcwpd PLGW600062 podlegają ochronie z uwagi na ich  

wykorzystywanie do celów zaopatrzenia ludności w wodę do picia.  

Jcwp PLRW6000018349 Kanał Ślesiński od jeziora Pątnowskiego do ujścia posiada 

status sztucznej części wód, jej stan jest zły. Celem środowiskowym dla tej jcwp jest 

dobry potencjał ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Zgodnie z oceną ryzyka  

nieosiągnięcia celu środowiskowego jcwp PLRW6000018349 została określona jako 

zagrożona. Termin osiągnięcia celu środowiskowego określono na 2027 r. ze względu 

na brak możliwości technicznych. W zlewni jcwp występuje presja  

komunalna i przemysłowa. W programie działań zaplanowano działania  

podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej, które nie są  

wystarczające, aby zredukować presję komunalną w zakresie wystarczającym dla 

osiągnięcia dobrego stanu, zaplanowano też działania obejmujące przegląd  

pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi przez 

użytkowników w zlewni jcwp z uwagi na zagrożenie osiągnięcia celów  

środowiskowych, mające na celu szczegółowe rozpoznanie i w rezultacie  

ograniczenie tych presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych  

z wartościami dla dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia 

działań, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, 

dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027.  



 

  

Jcwp PLRW600025183459 Kanał Ślesiński do wypływu z Jez. Pątnowskiego ujścia  

posiada status silnie zmienionej części wód, jej stan jest zły. Celem środowiskowym dla 

tej jcwp jest dobry potencjał ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Zgodnie  

z oceną ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego jcwp PLRW600025183459  

została określona jako zagrożona. Termin osiągnięcia celu środowiskowego  

określono na 2021 r. ze względu na brak możliwości technicznych oraz  

dysproporcjonalne koszty. Z uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak 

możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu brak jest  

możliwości zaplanowania racjonalnych działań naprawczych. Zaplanowanie  

i wdrożenie jakichkolwiek działań będzie generowało nieuzasadnione koszty. 

W związku z tym w JCWP zaplanowano działanie mające na celu rozpoznanie  

rzeczywistego stanu ekologicznego – przeprowadzenie monitoringu badawczego. W 

przypadku potwierdzenia złego stanu po 2 latach wprowadzone zostanie działanie 

mające na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postępowanie pozwoli na 

racjonalne zaplanowanie niezbędnych działań i zapewnienie ich wymaganej 

skuteczności.   

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane i będące  

przedmiotem uzgodnienia rozwiązania i technologie oraz planowane rozwiązania 

techniczne chroniące środowisko przedstawione w raporcie oddziaływania na  

środowisko, przy założeniu realizacji określonych w sentencji niniejszej decyzji  

warunków stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w 

zasięgu oddziaływania jednolite części wód i tym samym nie stwierdza się  

negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na realizację celów  

środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 

lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz., 624 ze zm.) , a określonych dla tych 

części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”,  

przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U.  

z 2016 r., poz. 1967).  

Po przeanalizowaniu przedstawionych materiałów oraz uwzględniając lokalizację 

przedmiotowego przedsięwzięcia poza obszarami wodno-błotnymi, jak również poza 

strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód  

śródlądowych, biorąc pod uwagę planowane rozwiązania w zakresie gospodarki 

wodno-ściekowej oraz magazynowania substancji i postępowania z odpadami nie 

przewiduje się, aby w wyniku realizacji przedsięwzięcia stan wód podziemnych  

i powierzchniowych miał ulec pogorszeniu. 



 

  

Ponadto, jak wynika z przedstawionych informacji inwestycja znajduje się w strefie 

umiarkowanej ze względu na narażenie silnymi wiatrami i trąbami powietrznymi.  

W związku z planowanym przedsięwzięciem nie będzie następować bezpośrednia 

emisja gazów cieplarnianych do atmosfery. Na cele eksploatacji inwestycji będzie 

wykorzystywana energia elektryczna pochodząca ze spalania biomasy na terenie 

Elektrowni Konin. Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie  

będzie miało znaczącego wpływu na klimat w skali globalnej. Uwzględniając  

lokalizację inwestycji, przewidywany zakres i technologię prac budowlanych oraz 

technologię planowanych procesów produkcyjnych, należy stwierdzić, że  

przedsięwzięcie będzie zaadaptowane do postępujących zmian klimatu oraz będzie 

przystosowane do możliwych zdarzeń ekstremalnych takich jak fale upałów,  

długotrwałe susze, ekstremalne opady, intensywne opady śniegu. 

Przedmiotowa inwestycja położona będzie poza obszarami objętymi ochroną na 

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1098). Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar mający  

znaczenie dla Wspólnoty Puszcza Bieniszewska PLH300011, oddalony o ok. 4,2 km. 

W uzupełnieniu do raportu napisano, że powierzchnia stanowiąca miejsce  

lokalizacji planowanego zamierzenia inwestycyjnego zlokalizowanego na działce  

o nr 1209/17 obręb Gosławice w Koninie, znajduje się na terenie charakteryzującym się  

wysokim stopniem przekształceń antropogenicznych. Na przedmiotowym  

terenie nie występują wody powierzchniowe, a najbliższe zlokalizowane są ponad  

230 m od terenu, na którym planowana jest inwestycja. 

Zgodnie z informacją zawartą w raporcie w dniu 6.05.2020 r. przeprowadzono wizję 

terenową. Na podstawie wizji ustalono, że na terenie planowanej inwestycji  

występują głównie rośliny pospolitych taksonów ruderalnych i segetalnych. Nie  

stwierdzono występowania roślin i grzybów objętych ochroną gatunkową, a także 

siedlisk przyrodniczych. W odniesieniu do fauny napisano, że teren inwestycji jest 

miejscem występowania pospolitych gatunków owadów należących do takich  

rzędów jak: muchówki Diptera, chrząszcze Coleoptera, błonkówki Hymenoptera,  

motyle Lepidoptera. W odniesieniu do płazów wskazano, że nie można wykluczyć 

występowania płazów na przedmiotowym terenie, również w miejscu lokalizacji  

planowanej inwestycji. Z awifauny stwierdzono występowanie: kląskawki Saxicola 

torquata, kopciuszka Phoenicurus ochruros, potrzeszcza Emberiza kalandra, trznadla 

Emberiza citrinella. Nie stwierdzono czynnego gniazdowania ptaków. Napisano, że na 

terenie inwestycji nie odnotowano występowania ssaków kopytnych. Dodano, że nie 

można wykluczyć przemieszczania się przez przedmiotowy teren małych  



 

  

ssaków, głównie gryzoni. Ze względu na wskazaną w uzupełnieniu do raportu  

możliwość występowania na przedmiotowym terenie płazów oraz małych ssaków 

określono warunek prowadzenia kontroli wykopów i przenoszenia uwięzionych 

zwierząt poza zasięgiem miejsca realizacji prac.  

Uwzględniając lokalizację inwestycji poza obszarami chronionymi na terenie  

przekształconym antropogenicznie, nie stanowiącym atrakcyjnego siedliska dla 

chronionych gatunków zwierząt, nie przewiduje się znacząco negatywnego  

oddziaływania przedsięwzięcia na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji na  

środowisko przyrodnicze, w tym na bioróżnorodność rozumianą jako liczebność i  

kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków  

chronionych, rzadkich lub ginących  oraz ich siedlisk, w tym utraty, fragmentacji lub 

izolacji siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie pełnionych, a także wpływu na  

ekosystemy – ich kondycję, stabilność, odporność na zaburzenia, fragmentację i  

pełnione funkcje w środowisku. Inwestycja nie powinna także spowodować  

nadmiernej eksploatacji lub niewłaściwego wykorzystania zasobów przyrodniczych, czy 

przyczynić się do rozprzestrzeniania się gatunków obcych. Ze względu na  

lokalizację planowanej inwestycji poza obszarami chronionymi nie nastąpi również 

negatywne oddziaływanie inwestycji na gatunki, siedliska gatunków lub siedliska 

przyrodnicze obszarów Natura 2000, integralność obszarów Natura 2000 lub ich 

powiązanie z innymi obszarami.  

Jednocześnie wnioskodawca winien mieć na uwadze, że prace związane z realizacją 

przedsięwzięcia, niezależnie od terminu ich realizacji, mogą powodować naruszenie 

zakazów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia  

2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183 ze zm.). 

Przed przystąpieniem do prac sprzecznych z zakazami określonymi w wyżej  

cytowanych aktach prawnych należy uzyskać zezwolenia właściwego organu na  

odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do danego gatunku. 

Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia  

29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji 

niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu  

o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 

2016 r., poz. 138), nie będzie zaliczane do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku 

wystąpienia awarii przemysłowej.         

Ze względu na szczegółowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania 

technologii oraz stosowanych środków mających na celu minimalizację negatywnego 

oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, nie stwierdzono 



 

  

konieczności ponownego przeprowadzenia oceny jego oddziaływania na środowisko, w 

ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.).  

Ponadto, ze względu na lokalizację w dużej odległości od granic państwa oraz zakres 

oddziaływania inwestycji nie stwierdzono również konieczności przeprowadzenia 

postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

Zgodnie z art. 30, 33 ust. 1 i art. 79 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 2021 r. poz. 247 ze zm.) obwieszczeniem znak OŚ.6220.28.2020 z dnia  

23.04.2021 r. poinformowano o ponownej procedurze udziału społeczeństwa,  

w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 

wytwórni wodoru wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Elektrowni Konin, na 

działce o nr 1209/17 obręb Gosławice w Koninie.  Zgodnie z art. 33 ww. ustawy podano 

do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się  

z dokumentacją sprawy, w tym z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach wraz z załącznikami, uzgodnieniami i opiniami, raportem  

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, oraz o możliwości składania uwag i 

wniosków, wyznaczając sposób, miejsce i 30-dniowy termin tj. od poniedziałku do 

piątku w godz. od 730 do 1530 od dnia 26 kwietnia 2021 r. do dnia  26 maja 2021 r. 

Uwagi i wnioski można było składać w Urzędzie Miejskim w Koninie Plac Wolności 1 lub 

w Wydziale Ochrony Środowiska ul. Wojska Polskiego 2 pok. 203 oraz na adres e-mail: 

elzbieta.niewiadomska@konin.um.gov.pl. Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski 

mogły być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. Przedmiotowe obwieszczenie wywieszono na tablicy 

ogłoszeń i zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie w 

Biuletynie Informacji Publicznej. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i 

wnioski. 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) Prezydent Miasta Konina pismem znak 

OŚ.6220.28.2020 z dnia 31.05.2021 r. zawiadomił strony postępowania o możliwości 

zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w sprawie wydania decyzji  

mailto:mmalinska@konet.pl


 

  

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 

wytwórni wodoru wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Elektrowni Konin, na 

działce o nr 1209/17 obręb Gosławice w Koninie. W wyznaczonym terminie strony nie 

wniosły żadnych uwag  i wniosków. 

Stosownie do art. 104 ww. ustawy organ administracji publicznej załatwia sprawę przez 

wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. Decyzje rozstrzygają 

sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w 

danej instancji. 

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji. 

 

 

POUCZENIE 

 

Na niniejszą decyzję przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Konina w terminie 14 

dni od daty jej otrzymania. 

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego  (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)  w trakcie biegu terminu do wniesienia 

odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu 

administracji publicznej, który wydał decyzję. 

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się 

prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się 

ostateczna i prawomocna. Powyższe oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu 

wykonaniu oraz brak jest możliwości złożenia odwołania do organu wyższego stopnia i 

zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.  

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia 

odwołania.  

 

Prezydent Miasta Konina 

Piotr Korytkowski 

 

Załączniki: 

Charakterystyka przedsięwzięcia –„ Budowa wytwórni wodoru wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą na terenie Elektrowni Konin, na działce o nr 1209/17 obręb Gosławice  

w Koninie”. 



 

  

 

Otrzymują: 

1. Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin 

ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin 

2. Wydział Gospodarki Nieruchomościami w/m 

3. Zarząd Dróg Miejskich w Koninie 

ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin 

4. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu 

ul. Fredry 12, 61-701 Poznań 

5.  Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna 

ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna 

6. a/a A.Sz. 

Do wiadomości: 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu 

ul. J. H. Dąbrowskiego 79  60 - 529 Poznań (ePUAP) 

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  

ul. Staszica 16  62 – 500 Konin (ePUAP) 

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

ul. Chlebowa 4/8 61 – 003 Poznań (ePUAP) 

4. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

Departament Środowiska 

al. Niepodległości 34 61-714 Poznań (ePUAP) 

 

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł (słownie złotych: dwieście pięć 00/100) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Prezydent Miasta Konina 

Plac Wolności 1 

62-500 Konin 

 

Załącznik nr 1 do Decyzji nr 21 znak OŚ.6220.28.2020 z dnia 21 lipca 2021 r. 

 

Charakterystyka przedsięwzięcia – Budowa wytwórni wodoru wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą na terenie Elektrowni Konin, na działce o nr 1209/17 obręb Gosławice w 

Koninie. 

 

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie wytwórni wodoru wraz  

z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Elektrowni Konin, na działce  

o nr 1209/17 obręb Gosławice w Koninie, w oparciu o elektrolizery z membraną  

elektrolitowo-polimerową (PEM). Elektroliza to proces elektrochemiczny prowadzący do 

rozpadu związków chemicznych na oddzielne produkty pod wpływem przepływu prądu 

elektrycznego. Na cele eksploatacji inwestycji będzie wykorzystywana energia 

elektryczna pochodząca ze spalania biomasy na terenie Elektrowni Konin. 

Produkowany przez elektrolizery wodór będzie sprężany przez układ sprężarek do 

ciśnienia 300 – 450 bar i na bieżąco pompowany do pojazdów transportujących wodór 

(bateriowozów). Specjalnie dobrane sprężarki będą mogły bezpośrednio zasilać 

stanowiska tankowania wodoru. Rozwiązanie takie eliminuje konieczność budowy 

stacjonarnych magazynów wodoru.  

Kompletna instalacja składać się będzie z:  

– 20 kontenerów zasilających,  

– 10 zespołów elektrolizera,  

– 10 zespołów sprężarkowych,  

–  8 stanowisk tankowania wodoru,  

– budynku energetycznego,  

– budynku sterowni wraz z częścią socjalną, 

– budynku filtrów. 

Realizacja inwestycji zostanie podzielona przez Inwestora na etapy (1 – 10). Etapy 1A, 1B 

i 2 różnią się od pozostałych ze względu na infrastrukturę towarzyszącą  

w zakresie: sposobu zasilania w energię elektryczną, sposobu chłodzenia instalacji, 



 

  

sposobu dostarczenia mediów pomocniczych azotu i sprężonego powietrza.  

W początkowej fazie, przy montażu dwóch pierwszych elektrolizerów (Etapy 1A, 1B i 2) 

rezygnuje się:  

– z budowy centralnej instalacji wody chłodzącej, a wykorzystanie chłodnic  

wentylatorowych dla każdego z elektrolizerów, 

– z budowy centralnej instalacji sprężonego powietrza i azotu, a wykorzystanie  

wiązek butli azotu jako źródła gazu inertnego i małych sprężarek powietrza  

procesowego zamontowanych w kontenerach procesowych lub kontenerach  

sprężarek wodoru, 

– z budowy docelowego systemu zasilania w energię elektryczną  

obejmującego szynoprzewody zasilające, rozdzielnię REL 6kV,  

transformatory T51 i T61 i rozdzielnię RPW-2.  

Począwszy od etapu 3 budowy instalacji proponuje się:  

– instalację rozdzielnicy REL 6kV,  

– instalację transformatorów T51 i T61 przy budynku energetycznym,  

– doprowadzenie zasilania z bloków energetycznych do ww. transformatorów  

szynoprzewodami, 

–  budowę docelowej centralnej instalacji wody chłodzącej ze stacją filtrowania,  

– zastąpienie zabudowanych w dwóch pierwszych elektrolizerach chłodnic  

wentylatorowych wymiennikami płaszczowo-rurowymi, 

–  wybudowanie centralnej instalacji sprężonego powietrza i wytwarzania azotu.  

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie placów i dróg. Zagospodarowanie 

terenu będzie następujące:  

– place - płyta betonowa szczelna - 2 159 m2  

– drogi - płyta betonowa szczelna - 4 342 m2  

– chodniki - kostka betonowa - 238 m2  

– tereny zielone - 3 680 m2                                                               

– budynki - 567 m2                                                 

– kontenery – 985 m2  

– doki załadowcze - 664 m2  

Wydajność instalacji do wytwarzania wodoru wyniesie 10 000 Nm3/h, a moc elektryczna 

przewidziana do jego wytwarzania wyniesie ponad 50 MW. Woda do produkcji wodoru 

dostarczona będzie z istniejącej w elektrowni stacji DEMI. Wytwórnia będzie wykonana 

w technologii modułowej (kontenerowej). Każdy z 10 zespołów elektrolizerów składa się 

z instalacji do wytwarzania wodoru metodą elektrolizy (GGS) i systemu jego 

oczyszczania (HPS). Głównym elementem instalacji GGS są 2 moduły cel 



 

  

elektrolitycznych PEM 1500E  

(Polymer Electrolyte Membrane). Każdy moduł może bezpośrednio przekształcić czystą 

wodę na 500 Nm³/h wodoru o ciśnieniu 30 bar przy użyciu prądu stałego  

w ilości 4,4 kWh/Nm³. Zasada elektrolizy typu PEM umożliwia bardzo elastyczną pracę i 

zapewnia długą żywotność dzięki braku płynów żrących. Zadaniem każdego z 10 

zespołów sprężarkowych jest zwiększenie ciśnienia wyjściowego  

z zespołu elektrolizera od 30 do maksimum 450 bar przy nominalnym przepływie 

wodoru 500 Nm3/h lub 1 000 Nm3/h. Instalacja załadunku wodoru do bateriowozów na 

terenie wytwórni wodoru składać się będzie z ośmiu stanowisk o przepustowości 1500 

Nm3/h każde. Efektem towarzyszącym procesowi elektrolizy jest wydzielanie ciepła. W 

przypadku proponowanego rozwiązania jest to około 1/3 dostarczonej energii 

elektrycznej, generuje to potrzebę rozproszenia (wykorzystania) 1750 kW energii 

cieplnej. Zgodnie z założeniami docelowo do chłodzenia instalacji wytwarzania wodoru 

wykorzystany będzie istniejący w elektrowni układ wody chłodzącej. Elektrolizer oraz 

urządzenia i instalacje mu towarzyszące, przez które w czasie normalnej pracy 

przepływa wodór, wymagają okresowo przedmuchu gazem inertnym w tym przypadku 

azotem. Konieczność taka istnieje w celu pozbycia się powietrza/tlenu z instalacji: przed 

pierwszym uruchomieniem, przy ponownym uruchomieniu instalacji po rozprężeniu, 

przy czynnościach serwisowych. Powyższe dotyczy zarówno instalacji wytwórczej, jak  

i samych magazynów mobilnych (bateriowozów). 

Nowymi źródłami hałasu na przedmiotowym terenie będą: budynek energetyczny, 

transformatory, kontenery procesowe, sprężarkownie, kontenery zasilające oraz proces 

napełniania zbiorników pojazdów. Po realizacji inwestycji wzrośnie również ruch 

pojazdów ciężkich w ciągu 8 najbardziej niekorzystnych godzin pory dziennej o 16 szt., 

natomiast w ciągu 1 najbardziej niekorzystnej godziny pory nocy o 1 szt.  

W związku z planowanym przedsięwzięciem nie zwiększy się obecne oddziaływanie 

Elektrowni Konin na środowisko. Ilości produkowanej energii elektrycznej i cieplnej nie 

ulegną zmianie. Część przekazywanej obecnie do systemu energetycznego kraju energii 

elektrycznej w ilości 50 MW (wyłączne produkowanej z biomasy) zostanie przekazana 

do produkcji wodoru. Elektrownia będzie dalej działała w ramach posiadanych 

pozwoleń zintegrowanych  

i przyszłych związanych z przebudową kotła K-7 dla potrzeb spalania biomasy  

w miejsce węgla brunatnego. Tlen wytwarzany w procesie elektrolizy w ilości  

o połowę mniejszej niż wodór będzie produktem ubocznym  

i będzie upuszczany do atmosfery. Instalacja zostanie wyposażona w system  

oczyszczania wodoru HPS, który umożliwi pomiar czystości wodoru online.  



 

  

Proces oczyszczania wodoru będzie przebiegał w 2 etapach – etap odtleniania  

i etap suszenia. W obu tych etapach wykorzystywane będzie ciepło.  

W etapie odtleniania - do podgrzewania do temperatury 80°C  wypełnionego  

złożem katalitycznym zbiornika (filtra), a w etapie suszenia – do podgrzania złoża do 

temperatury 250°C. Źródłem energii cieplnej w procesie oczyszczania wodoru  

również będzie energia elektryczna przekazana z Elektrowni Konin. W przypadku gdy 

jakość wodoru nie spełni założonych parametrów nastąpi automatyczny wyrzut wodoru 

do atmosfery. W ramach planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się również 

realizacji żadnych zorganizowanych źródeł emisji substancji do powietrza. Źródłem 

emisji niezorganizowanej będzie jedynie spalanie paliw w silnikach pojazdów 

poruszających się po terenie zakładu.  

Na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia będą wytwarzane  

odpady, zarówno niebezpieczne, jak i inne niż niebezpieczne. Odpady będą 

przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku podmiotom posiadającym wymagane 

prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.  

W przypadku, kiedy nie będzie takiej możliwości, wytworzone odpady będą 

przekazywane do unieszkodliwiania.  

Ze względu na wykorzystanie do obsługi wytwórni wodoru pracowników aktualnie 

zatrudnionych w Elektrowni Konin wielkość zapotrzebowania na wodę na cele socjalno-

bytowe oraz ilość i sposób zagospodarowania ścieków bytowych nie zmienią się. Woda 

na potrzeby socjalno-bytowe pracowników dostarczana będzie z instalacji 

wodociągowej elektrowni. Ścieki socjalno-bytowe pochodzące od pracowników 

odprowadzane będą do istniejącej zakładowej oczyszczalni ścieków sanitarnych. 

Docelowa wielkość zapotrzebowania na wodę zdemineralizowaną wykorzystywaną do 

produkcji wodoru wyniesie ok. 10 m3/h i 240 m3/d, a docelowa wielkość 

zapotrzebowania na wodę chłodzącą wyniesie ok. 1900 m3/h i 45600 m3/d. 

Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych (place manewrowe, parkingi, 

chodniki) wytwórni wodoru będą odprowadzane do projektowanych wpustów, a 

następnie do istniejącej kanalizacji deszczowej, przy czym wody  

z nawierzchni narażonych na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi zostaną 

wyposażone w separatory substancji ropopochodnych. Wody opadowe  

i roztopowe z powierzchni kontenerów odprowadzane będą bezpośrednio na przyległy 

utwardzony wokół nich teren, a z budynków objętych przedsięwzięciem do kanalizacji 

deszczowej. Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia będzie realizowana bez 

generowania ścieków przemysłowych. Przepustowość istniejącej na terenie Elektrowni 



 

  

oczyszczalni ścieków deszczowo-przemysłowych jest wystarczająca do przyjęcia wód 

opadowych i roztopowych z terenu wytwórni wodoru. 

Łączna ilość wód chłodniczych (pochłodniczych) pochodzących z Elektrowni Konin 

wprowadzanych do systemu jezior konińskich (Gosławskiego, Pątnowskiego, 

Licheńskiego, Wąsowsko-Mikorzyńskiego i Ślesińskiego) oraz do Kanału ŚIesińskiego za 

pomocą kanału zrzutowego Elektrowni Konin na poziomie  

90000 m3/h i 1506849 m3/d. Możliwą docelową ilość wód pochłodniczych 

odprowadzanych z wytwórni wodoru oszacowano na poziomie 1900 m3/h  

i 45600 m3/dobę. W związku ze zmianami dotyczącymi sposobu eksploatacji Elektrowni 

ilość wód pochłodniczych z niej odprowadzanych uległa zmniejszeniu i po 

uwzględnieniu potrzeb wytwórni wodoru nie przekroczy wartości określonych w 

pozwoleniu zintegrowanym. 

 

Prezydent Miasta Konina 

Piotr Korytkowski 

 

 

 


