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1. WSTĘP
Niniejszy Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (dalej: Raport)
został przygotowany dla przedsięwzięcia „Projekt Siekierki. Pilotażowe Zagospodarowanie
Złoża Gazu Ziemnego Siekierki”, polegającego na zaprojektowaniu i budowie Ośrodka
Zbioru i Oczyszczania Gazu Siekierki wraz z gazociągami towarzyszącymi. Przedsięwzięcie
jest zaplanowane do realizacji na terenie gmin: Kostrzyn Wielkopolski, Swarzędz,
Kleszczewo w powiecie poznańskim w województwie wielkopolskim.
Podstawą dla sporządzenia Raportu jest art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),
a jego zakres został ustalony w postanowieniu nr ZS-7624-DŚ/9/10 Burmistrza Gminy
Kostrzyn Wielkopolski.
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2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
2.1 Charakterystyka całego przedsięwzięcia i warunki wykorzystywania terenu w fazie
realizacji i eksploatacji

Przedsięwzięcie polega na budowie Ośrodka Zbioru i Oczyszczania Gazu Siekierki
wraz z gazociągami towarzyszącymi. Umiejscowienie Ośrodka Zbioru i Oczyszczania Gazu
Siekierki zaplanowano na otwartych terenach rolniczych, natomiast trasa gazociągów
towarzyszących miejscami przebiega przez tereny sąsiadujące z zabudową mieszkaniową.
Celem przedsięwzięcia jest pilotażowe zagospodarowanie złoża gazu ziemnego
Siekierki

i

przeprowadzenie

długoterminowego

testu

produkcyjnego,

trwającego

maksymalnie 2 lata. W skład przedsięwzięcia wchodzić będą:


Ośrodek Zbioru i Oczyszczania Gazu (zwany dalej Ośrodkiem lub OZiOG) o
maksymalnej wydajności 400 000 Nm3/d;



Trzy gazociągi zbiorcze o średnicy nominalnej DN100 zbierające gaz z trzech
odwiertów (B1, B2, A1). Gazociąg zbiorczy z odwiertu B1 będzie wchodzić w zakres
inwestycji nieliniowej, ponieważ jest zlokalizowany w pobliżu Ośrodka Zbioru i
Oczyszczania Gazu;



Jeden gazociąg technologiczny o średnicy nominalnej DN50 do zasilenia pośrednich
ogrzewaczy przepływowych zlokalizowanych w strefie przyodwiertowej głowic A1 i
B2;



Jeden gazociąg zdawczy o średnicy nominalnej nie większej niż DN400
odprowadzający uzdatniony gaz do sieci przesyłowej Operatora Gazociągów
Przesyłowych Gaz-System S.A.



Ułożone równolegle do gazociągu zdawczego trzy gazociągi zbiorcze o średnicy
nominalnej DN100, przewidziane w przyszłości do zbierania gazu z odwiertów,
których dokładna lokalizacja będzie możliwa do określenia na podstawie rezultatów
długoterminowego testu będącego zasadniczym celem realizacji przedsięwzięcia.



Jeden gazociąg technologiczny o średnicy nominalnej DN50 przewidziany do
zasilenia w przyszłości pośrednich ogrzewaczy przepływowych zlokalizowanych w
okolicy powyżej wymienionych odwiertów.



Drogi dojazdowe R1, R2 i R3.

5

www.empeko.pl

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie „Projekt Siekierki. Pilotażowe zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Siekierki”.

Ryc. 1. Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia na tle województwa wielkopolskiego i Polski.

Powierzchnia działek, na których zaplanowana jest inwestycja, wynosi łącznie około
263 ha. Wszystkie działki zlokalizowane są w obrębach: Gmina Kostrzyn – Siekierki Wielkie,
Trzek; Kleszczewo – Gowarzewo; Swarzędz: Kruszewnia, Rabowice, Zalasewo; w powiecie
poznańskim w województwie wielkopolskim.
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Tabela 1. Dane dotyczące działek, na których zlokalizowane będzie przedsięwzięcie.
Gmina

Obręb

Arkusz

Numer
działki

Powierzchnia

Działki sąsiadujące
(na których nie jest
zlokalizowane
przedsięwzięcie, na
które
przedsięwzięcie
może oddziaływać)
214,
48; 44/1, 44/2, 44/3,
45/9, 46/16, 47/1, 47/2

Swarzędz
Swarzędz

Zalasewo
Kruszewnia

1(8)
1

215
49

3,0600
8,8900

Swarzędz
Swarzędz
Swarzędz
Swarzędz
Swarzędz
Swarzędz
Swarzędz
Swarzędz
Swarzędz
Swarzędz
Swarzędz
Swarzędz
Swarzędz
Swarzędz

Kruszewnia
Kruszewnia
Kruszewnia
Kruszewnia
Kruszewnia
Rabowice
Rabowice
Rabowice
Rabowice
Rabowice
Rabowice
Rabowice
Rabowice
Rabowice

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
4/16
4/6
4/2
4/3
68
52/16
52/7
52/9
53
67/3
67/9
67/19
67/22

0,4984
6,7875
2,7400
5,4700
3,6300
2,6700
29,0677
4,0904
1,0008
1,7500
0,5910
2,2034
1,1433
8,5100

Swarzędz

Rabowice

1

64

5,3900

Swarzędz
Swarzędz
Swarzędz
Swarzędz
Kostrzyn

Rabowice
Rabowice
Rabowice
Rabowice
Siekierki
Wielkie
Siekierki
Wielkie
Siekierki
Wielkie
Siekierki
Wielkie
Siekierki
Wielkie
Siekierki
Wielkie
Siekierki
Wielkie
Siekierki
Wielkie
Siekierki
Wielkie

1
1
1
1
2(3)

62
63
33/3
61
322

0,6700
0,4400
10,0056
0,3900
0,0600

2(3)

321

4,4200

1(3)

339

3,4800

1(3)

338

4,2000

1(3)

337

4,3300

1(3)

336/2

1,6100

1(3)

336/1

3,0000

335/1

1(3)

62

0,5100

63, 72

1 (3)

72

0,6000

63, 64/3, 64/4, 65, 68,
69, 70, 71, 74/1, 75,
78, 79, 80, 81, 82, 85,
91 328/1, 329, 330,
331

Siekierki
Wielkie

1(3)

73

1,3300

Kostrzyn
Kostrzyn
Kostrzyn
Kostrzyn
Kostrzyn
Kostrzyn
Kostrzyn
Kostrzyn

Kostrzyn

7

21

52/1

67/10
67/1, 67/18
59, 60, Gmina
Kleszczewo, obręb
Gowarzewo: 464,
Obr. Siekierki Wielkie:
323, Gmina
Kleszczewo, obręb
Gowarzewo: 464

323
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Kostrzyn

1(3)

74/1

3,2400

2(3)

314/1

1,3100

344/3, 344/4

2(3)

347/2

30,8000

303/8, 303/9

2(3)

347/1

9,0400

303/4, 302/9,

2(3)

291/8

7,9479

290/13, 290/14,
290/21

2(3)

291/4

0,6500

2(3)

281

0,6800

2(3)

276/27

1,0336

2(3)

277

8,8100

2(3)

274

1,6300

2(3)

270/2

7,0317

270/3, 270/4

2(3)

269

0,2000

263, 271/7

Kostrzyn

Siekierki
Wielkie
Siekierki
Wielkie
Siekierki
Wielkie
Siekierki
Wielkie
Siekierki
Wielkie
Siekierki
Wielkie
Siekierki
Wielkie
Siekierki
Wielkie
Siekierki
Wielkie
Siekierki
Wielkie
Siekierki
Wielkie
Siekierki
Wielkie
Trzek

2

155

7,5200

Kostrzyn

Trzek

2

163

0,1350

Obręb Siekierki
Wielkie: 262,
164, 262 (Siekierki
Wlk)

Kostrzyn
Kostrzyn
Kostrzyn
Kostrzyn
Kostrzyn
Kleszczewo
Kleszczewo
Kostrzyn
Kostrzyn
Kostrzyn
Kostrzyn
Kostrzyn
Kleszczewo
Kleszczewo
Kleszczewo
Kleszczewo
Kleszczewo
Kleszczewo
Kleszczewo
Kleszczewo

Trzek
Trzek
Trzek
Trzek
Trzek
Gowarzewo
Gowarzewo
Trzek
Trzek
Trzek
Trzek
Trzek
Gowarzewo
Gowarzewo
Gowarzewo
Gowarzewo
Gowarzewo
Gowarzewo
Gowarzewo
Gowarzewo

2
2
2
2
2
2(5)
2(5)
2
2
1
1
1
2 (5)
2(5)
2(5)
2(5)
2(5)
2(5)
2(5)
2(5)

374/1
160
239
367
366/1
117
503
417
175
315
313
413
133
497
138
139
128
140
142/6
143

1,7747
4,7000
0,1800
3,6300
1,8100
8,5400
0,1800
0,1700
2,9700
0,8600
2,5900
0,1300
0,1300
1,8000
4,0600
4,0300
9,0000
1,2900
5,0277
8,0200

Kostrzyn
Kostrzyn
Kostrzyn
Kostrzyn
Kostrzyn
Kostrzyn
Kostrzyn
Kostrzyn
Kostrzyn
Kostrzyn
Kostrzyn

116

312/3
312/1

499/3

141, 446, 427, 429

Powierzchnia przewidziana do zajęcia przez gazociągi, Ośrodek i drogi techniczne w
obrębie samych działek ewidencyjnych jest mniejsza niż suma powierzchni poszczególnych
działek ewidencyjnych i wynosić będzie około 8 ha. Pozostały teren będzie użytkowany w
dalszym ciągu w dotychczasowy sposób. Aktualnie teren planowanego przedsięwzięcia
wykorzystywany jest rolniczo zazwyczaj pod uprawy zbóż, rzepaku i roślin okopowych z
niewielkimi fragmentami użytków zielonych (rozpoznany stan użytkowania w 2010 r.).
8
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Ryc. 2. Krajobraz na terenach przeznaczonych pod przedsięwzięcie. Foto: EMPEKO.

Nieruchomości przeznaczone pod lokalizację Ośrodka użytkowane są jako grunty
orne i występują na nich okresowo uprawy zbożowe i okopowe. Nie stwierdzono gatunków
roślin chronionych. Tereny przejścia gazociągów towarzyszących są użytkowane jako grunty
orne, a miejscami jako tereny zajęte przez roślinność ruderalną.
Na obszarze planowanego przedsięwzięcia oraz na gruntach przylegających nie
stwierdzono siedlisk przyrodniczych chronionych na podstawie Dyrektywy Siedliskowej ani
żadnych innych cennych zbiorowisk roślinnych.
Dotychczas tereny przeznaczone pod przedsięwzięcie wykorzystywane są jako
grunty orne na których prowadzona jest intensywna i zmechanizowana produkcja rolna.
Gazociągi stowarzyszone przebiegają w niektórych miejscach przez tereny zabudowane. Na
odcinku około 150 m w Siekierkach Wielkich gazociąg przebiega na południowym skraju
małego kompleksu leśnego. Gazociągi towarzyszące przecinają cztery cieki wodne, z
których trzy to śródpolne rowy melioracyjne, natomiast jeden z nich – rzeka Kopla, ma
szerokości doliny około 10 m. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia dotychczasowy charakter
terenu nie ulegnie zmianie, z wyjątkiem terenu przeznaczonego pod Ośrodek, który zostanie
zagospodarowany budynkami i infrastrukturą technologiczną.

9
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W skład przedsięwzięcia wchodzić będą:



Ośrodek Zbioru i Oczyszczania Gazu (zwany dalej Ośrodkiem lub OZiOG) o
maksymalnej wydajności 400 000 Nm3/d;



Trzy gazociągi zbiorcze o średnicy nominalnej DN100 zbierające gaz z trzech
odwiertów (B1, B2, A1). Gazociąg zbiorczy z odwiertu B1 będzie wchodzić w zakres
inwestycji nieliniowej, ponieważ jest zlokalizowany w pobliżu Ośrodka;



Jeden gazociąg technologiczny o średnicy nominalnej DN50 do zasilenia pośrednich
ogrzewaczy przepływowych zlokalizowanych w strefie przyodwiertowej głowic A1 i
B2;



Jeden gazociąg zdawczy o średnicy nominalnej nie większej niż DN400
odprowadzający uzdatniony gaz do sieci przesyłowej Operatora Gazociągów
Przesyłowych Gaz-System S.A.



Ułożone równolegle do gazociągu zdawczego trzy gazociągi zbiorcze o średnicy
nominalnej DN100, przewidziane w przyszłości do zbierania gazu z odwiertów
których dokładna lokalizacja będzie możliwa do określenia na podstawie rezultatów
długoterminowego testu będącego zasadniczym celem realizacji przedsięwzięcia.



Jeden gazociąg technologiczny o średnicy nominalnej DN50 przewidziany do
zasilenia w przyszłości pośrednich ogrzewaczy przepływowych zlokalizowanych w
okolicy powyżej wymienionych odwiertów.



Utwardzone drogi dojazdowe R1-R3.
Na terenie OZiOG nie przewiduje się budowy żadnych urządzeń i instalacji

przeznaczonych do magazynowania gazu ziemnego. Wszystkie elementy instalacji Ośrodka
zaprojektowane zostaną jako urządzenia, przez które kolejno przepływa gaz zgodnie z
wymogami procesu przygotowania gazu z odwiertów do wymogów gazu przesyłanego do
sieci Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System.
Oczyszczanie wydobywanego z odwiertów gazu ziemnego będzie przeprowadzone w
takim stopniu, aby jego czystość spełniała wymagania Polskiej Normy PN-C-04752, jak
również wymagania określone specyfikacją gazu przeznaczonego do sprzedaży z grupy E.
Oczyszczony gaz z Ośrodka zostanie poddany sprężaniu i przesłany zostanie
gazociągiem zdawczym do punktu przyłączeniowego istniejącego gazociągu przesyłowego
należącego do Gaz-Systemu. W punkcie przyłączeniowym lub na terenie Ośrodka zostanie
zlokalizowana stacja pomiarowa.
W skład części liniowej wchodzić będą gazociągi zbiorcze, technologiczne oraz
zdawczy:

10
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gazociągi zbiorcze - transportujące mieszaninę gazu i wody złożowej od
głowicy eksploatacyjnej z odwiertów B2, A1 (oraz w przyszłości z kolejnych
odwiertów

zlokalizowanych

na

podstawie

przeprowadzonego

długoterminowego testu) do Ośrodka;


gazociąg technologiczny przesyłający oczyszczony gaz ziemny z Ośrodka do
zasilenia przepływowych ogrzewaczy gazu zainstalowanych przy odwiertach
B2, A1



gazociąg technologiczny przesyłający oczyszczony gaz ziemny z Ośrodka do
zasilenia przepływowych ogrzewaczy gazu zainstalowanych przy kolejnych
odwiertach zlokalizowanych w przyszłości na podstawie przeprowadzonego
długoterminowego testu.



gazociąg zdawczy transportujący oczyszczony gaz z Ośrodka do rurociągu
przesyłowego wysokiego ciśnienia należącego do spółki Gaz-System.

Gazociągi będą zlokalizowane całkowicie pod ziemią, na głębokości około 1,0-1,5 m
p.p.t.
Obiekty technologiczne na części liniowej to podziemne rurociągi i nadziemna
armatura zlokalizowana w strefie przyodwiertowej umożliwiająca podłączenie gazociągu do
głowicy eksploatacyjnej. W strefie przyodwiertowej głowicy A1 i B2 zlokalizowany zostanie
pośredni przepływowy podgrzewacz gazu, zasilany gazem z Ośrodka poprzez gazociąg
technologiczny.
W skład Ośrodka Zbioru i Oczyszczania Gazu wchodzić będą:


gazociąg zbiorczy o długości około 100 m transportujący mieszaninę gazu i wody
złożowej od głowicy eksploatacyjnej odwiertu B1 do Ośrodka;



rurociągi

technologiczne

z

olejem

termicznym

do

i

z

ogrzewacza

gazu

zainstalowanego przy odwiercie B1.
Ośrodek będzie się składał z następujących obiektów:


kolektor zbiorczy gazu z odwiertów wraz z armaturą odcinającą;



separatory gazu i cieczy;



separator testowy z opomiarowaniem ilości wydobywanego gazu oraz wody złożowej;



instalacja usuwania dwutlenku węgla;



instalacja osuszania gazu (sita molekularne) z filtroseparatorami;



instalacja usuwania związków rtęci z gazu;



instalacja usuwania azotu;



agregat prądotwórczy zasilany paliwem gazowym w zabudowie kontenerowej,
zlokalizowany na terenie Ośrodka ;
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budynek techniczny na sterownię z zapleczem administracyjno-socjalnym; oraz
instalację przygotowania powietrza, warsztat podręczny z wejściem do magazynu z
częściami zapasowymi i zamiennymi;



agregaty prądotwórcze napędzane silnikiem diesla zainstalowane na terenie Ośrodka
wraz ze zbiornikiem magazynowym oleju napędowego, wykorzystywane na czas
rozruchu i zatrzymania instalacji;



instalację dozowania metanolu wraz ze zbiornikiem magazynującym;



dwa nadziemne zbiorniki wody złożowej o pojemności 150 m3 każdy z uzbrojeniem
umożliwiającym wywóz wody złożowej cysternami samochodowymi;



w zależności od potrzeby zbiornik wody ppoż. wraz z pompownią;



instalację wydmuchową gazu ziemnego w przypadku konieczności odprężenia
instalacji technologicznych;



agregat sprężający gaz umieszczony w budynku;



chłodnica sprężanego gazu umieszczona na zewnątrz budynku;



stacja redukcyjno-pomiarowa gazu na potrzeby Ośrodka;



stacja pomiarowa gazu na potrzeby rozliczeniowe z odbiorcą gazu.
Urządzenia technologiczne zostaną ustawione pod gołym niebem, na konstrukcjach

wsporczych. Maksymalna wysokość urządzeń technologicznych nie powinna przekroczyć 35
m n.p.t (najwyższa instalacja odazotowanie gazu). Ośrodek zostanie ogrodzony siatką na
słupkach.
Planowana instalacja w trakcie eksploatacji nie będzie źródłem powstawania
odpadów stałych z procesu produkcji. Odpady stałe, wymienione w Tabeli 2, powstawać
będą wyłącznie podczas prac remontowych i konserwacyjnych takich jak czyszczenie
zbiorników zawierających związki aminy, wymiana filtrów węgla aktywnego, wymiana sit
molekularnych. W mniejszym stopniu odpady będą powstawały w trakcie eksploatacji
pomieszczeń socjalno-bytowych Ośrodka.
Zużyty węgiel aktywny z procesu odrtęciania gazu z racji zawartej w nim rtęci
kwalifikowany jest do odpadów niebezpiecznych.

Praktyka stosowana na większości

krajowych kopalń gazu wskazuje na stosowanie do tego rodzaju odpadu kodu 06 13 02,
którym oznacza się „zużyty węgiel aktywny” stanowiący niebezpieczny odpad z innych
nieorganicznych procesów chemicznych (06 13).
Występujący w zużytym węglu aktywnym związek - siarczek rtęci(II) - HgS w
odmianie czarnej (β, o nazwie metacynober) jest związkiem nierozpuszczalnym w wodzie,
etanolu czy kwasie azotowym(V), rozpuszcza się tylko w wodzie królewskiej lub siarczkach
litowców, np. siarczku sodu. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 28 września 2005r. w
sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. z
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2005r. Nr 201, poz. 1674) związek ten nie jest wykazany jako substancja niebezpieczna.
Zużyty sorbent zawierający siarczek rtęci gromadzi się w beczkach z tworzywa sztucznego
ze szczelnym zamknięciem, a następnie wywozi poza teren OZiOG i przekazuje do
unieszkodliwienia wyspecjalizowanym firmom. Unieszkodliwianie odbywa się poprzez
deponowanie na wyznaczonym i odpowiednio przystosowanym do tego składowisku
odpadów. Odpad składowany na takim składowisku nie stanowi zagrożenia dla środowiska
naturalnego. W warunkach naturalnych rtęć zawarta w odmianie beta siarczku rtęci nie
będzie podlegać procesom wymywania przez wodę przesiąkającą przez warstwę odpadu,
nawet gdyby była to woda o stosunkowo niskim pH (tzw. kwaśny deszcz). Zaistnienie
warunków umożliwiających proces wymywania, a więc działanie silnie stężonych kwasów
jest praktycznie wykluczone w warunkach naturalnych.
Tabela 2. Rodzaje i ilości odpadów powstających w związku z przedsięwzięciem.
Kod

rodzaj

Szacunkowa ilość

Sposób postępowania

Odpady z wydobywania kopalin
innych niż rudy metali (wody
złożowe)
inne niewymienione odpady z
oczyszczania i transportu gazu
ziemnego
Zużyty węgiel aktywny (z
wyłączeniem 06 07 02)

maksymalnie 40 m3/d

Zużyte sorbenty i osady
pofiltracyjne zawierające związki
chlorowców (sita molekularne)
odpadowe oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe – odpady
niebezpieczne
odpadowe oleje i ciecze stosowane
jako elektroizolatory oraz nośniki
ciepła – odpady niebezpieczne
sorbenty, materiały filtracyjne,
tkaniny do wycierania

3000 kg/4 lata

20 01

odpady komunalne segregowane i
gromadzone selektywnie

10 kg/d

20 03 01

Nie segregowane (zmieszane)
odpady komunalne

10 kg/dzień

20 03 04

Szlamy ze zbiorników
bezodpływowych służących do
gromadzenia nieczystości

1000l/miesiąc

odbiór i
unieszkodliwienie przez
wyspecjalizowaną firmę
odbiór i
unieszkodliwienie przez
wyspecjalizowaną firmę
odbiór i
unieszkodliwienie przez
wyspecjalizowaną firmę
odbiór i
unieszkodliwienie przez
wyspecjalizowaną firmę
odbiór i
unieszkodliwienie przez
wyspecjalizowaną firmę
odbiór i
unieszkodliwienie przez
wyspecjalizowaną firmę
odbiór i
unieszkodliwienie przez
wyspecjalizowaną firmę
odbiór i
unieszkodliwienie przez
wyspecjalizowaną firmę
odbiór i
unieszkodliwienie przez
wyspecjalizowaną firmę
odbiór i
unieszkodliwienie przez
wyspecjalizowaną firmę

odpadu
01 01 02

05 07 09

06 13 02

07 07 09

13 02

13 03

15 02 03

100 kg/rok

1500 kg/rok

100 kg/rok

100 kg/rok

100 kg/rok
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Wody złożowe w praktyce górnictwa nafty i gazu kwalifikuje się jako odpady
z wydobywania kopalin innych niż rudy metali o kodzie 01 01 02. Są to odpady inne niż
niebezpieczne.
Wierzchnia warstwa gleby w miejscach lokalizacji gazociągu będzie przed
dokonaniem wykopów usuwana na odkład, a po umieszczeniu gazociągu w rowie i jego
zasypaniu z powrotem umieszczona na wierzchu wykopu.
Teren planowanego przedsięwzięcia oraz jego najbliższe otoczenie w fazie realizacji
nie ulegnie istotnym przekształceniom, z wyjątkiem zmian w krajobrazie związanej z
pojawieniem się obiektu Ośrodka.
Faza eksploatacji przedsięwzięcia wiąże się z dojazdami pojazdu asenizacyjnego
odbierającego wodę złożową w przewidywanej częstotliwości 1 pojazd/12 godzin.
Oddziaływanie kursów pojazdu serwisowego na środowisko jest śladowe (hałas, spaliny).
2.2 Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych

Gaz z odwiertów B1, B2, A1 oraz w przyszłości z odwiertów zlokalizowanych na
podstawie przeprowadzonego testu, doprowadzany będzie do projektowanego Ośrodka
Zbioru i Oczyszczania Gazu gazociągami zbiorczymi. Ciśnienie gazu z głowicy zostanie
zredukowane do poziomu 70 barg. Gaz będzie podgrzewany do temperatury pozwalającej
utrzymać temperaturę przesyłanej mieszaniny wodno-gazowej powyżej temperatury
tworzenia hydratów (około 10°C). Medium grzewczym w podgrzewaczu dla odwiertu B1
będzie gorący olej termiczny przesyłany z kotłowni, natomiast do podgrzania gazu z
odwiertów B2, A1 będą zastosowane podgrzewacze liniowe zasilane oczyszczonym gazem
transportowanym z Ośrodka do odwiertów.
Przewiduje się, że gaz z odwiertów będzie zawierał znaczą ilość wody. Dla
maksymalnego przepływu gazu produkcja wody będzie wynosiła maksymalnie 40m3/d.
Gaz ze złóż będzie transportowany gazociągami zbiorczymi do kolektora zbiorczego
umiejscowionego w obrębie Ośrodka, a z kolektora do separatów celem usunięcia wody.
Zainstalowany zostanie również separator testowy umożliwiający jednoczesny pomiar ilości
wody i gazu umożliwiający ocenę zawartości wody w gazie z poszczególnych odwiertów.
Przewiduje się możliwość dodawania metanolu do gazu celem obniżenia temperatury
powstawania hydratów.
Następnie gaz będzie przepływał przez instalację usuwania CO2: kolumnę
kontaktową (absorber) oraz kolumnę regenerującą aminy. CO2 jest absorbowany przez
roztwór aminy, następnie roztwór aminy bogaty w CO2 przesyłany jest do układu regeneracji,
gdzie CO2 jest usuwany w kolumnie desorbcyjnej. Zregenerowany roztwór aminy zwracany
jest do procesu po uzupełnieniu strat wody i roztworu aminy, natomiast zdesorbowany z
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roztworu aminy gaz zawierający głownie CO2 jest usuwany do atmosfery poprzez emiter
zainstalowany na instalacji. Następnie oczyszczony gaz z kolumny kontaktowej przesyłany
jest do procesu osuszania na sitach molekularnych. Instalacja osuszania składa się z dwóch
kolumn użytkowanych naprzemiennie. Podczas użytkowania jednej kolumny, druga jest
regenerowana i chłodzona.
Suchy gaz jest kierowany do instalacji usuwania związków rtęci. Instalacja ta zawiera
dwie kolumny z wypełnieniem (węgiel aktywny impregnowany siarką). Związki rtęci
absorbowane są przez węgiel aktywny. Druga kolumna pełni funkcję rezerwową – w
momencie przekroczenia wymaganej wartości związków rtęci w gazie wylotowym pierwszej
kolumny, instalacja przełączana jest na drugą kolumnę. Wymianę wkładów węglowych
przewiduje się jeden raz na kilka lat.
Po usunięciu związków rtęci gaz jest kierowany do instalacji usuwania azotu, z której
azot jest usuwany do atmosfery poprzez emiter zainstalowany na instalacji. Produktem
procesu jest wysokometanowy gaz o niskim i wysokim ciśnieniu.
Gaz o niskim (lub średnim) ciśnieniu skierowany jest następnie do instalacji sprężania gazu
w celu podniesienia ciśnienia do parametrów wymaganych przez Gaz-System. Gaz o
wysokim ciśnieniu będzie doprowadzony na czwarty stopień kompresji również w celu
podniesienia ciśnienia do parametrów wymaganych przez Gaz-System. Następnie gaz
zostanie wysłany do stacji pomiarowej w celach rozliczenia z odbiorcami i wysłany do punktu
odbiorczego Gaz-Systemu,.
W przypadku serwisowania lub okresowej obsługi gaz z odprężenia ciśnieniowych
instalacji

technologicznych

będzie

wyprowadzany

do

atmosfery

przez

kolumnę

wydmuchową.

2.3 Przewidywane wielkości emisji, wynikające z funkcjonowania planowanego
przedsięwzięcia

Towarzyszące eksploatacji złoża emisje do środowiska substancji i energii będą
niewielkie i mieścić się będą w granicach wartości dopuszczalnych. Eksploatacja złóż gazu
ziemnego jak wykazano w Rozdziale 6 (w dalszej części Raportu) nie powoduje takich
oddziaływań na środowisko, które należałoby uznać za znaczące. Ładunek zanieczyszczeń,
który tworzyć będą składniki spalin z urządzeń zasilanych gazem ziemnym oraz zasilanych
olejem napędowym (PM-10, SO2, NOx, CO) nie będzie stanowił obciążenia powietrza
atmosferycznego w rejonie planowanej inwestycji w stopniu powodującym przekraczanie
standardów jego jakości (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26
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stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu, Dz.U.
z 2010r. Nr 16, poz. 87).
Nawet

jednak

niewielkie

oddziaływania

na

skutek

długoletniej

działalności

wydobywczej mogą się kumulować, prowadząc w konsekwencji do zauważalnej degradacji
geokomponentów narażonych na negatywne wpływy.
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3.

OPIS

ELEMENTÓW

ZAKRESEM

PRZYRODNICZYCH

PRZEWIDYWANEGO

ŚRODOWISKA,

ODDZIAŁYWANIA

OBJĘTYCH

PLANOWANEGO

PRZEDSIĘWZIĘCIA
3.1. Fizjografia terenu
Na podstawie fizyczno-geograficznej regionalizacji Polski (Kondracki 2002) teren
inwestycyjny położony jest na Niżu Środkowoeuropejskim w prowincji Pojezierza
Południowobałtyckie podprowincji Pojezierze Wielkopolsko-Kujawskie, do makroregionu
Równina Wrzesińska. Zgodnie z regionalizacją geobotaniczną (Matuszkiewicz 1994)
omawiany

obszar

należy

do

prowincji

Środkowoeuropejskiej,

podprowincji

Środkowoeuropejskiej Właściwej, działu Brandenbursko-Wielkopolskiego, na granicy krainy
Środkowowielkopolskiej od strony wschodniej i Notecko-Lubuskiej od strony zachodniej, i
odpowiadającym krainom okręgów Pojezierza Gnieźnieńskiego i Poznańskiego.
Planowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane na terenach intensywnej gospodarki
rolnej. Występuje tu rolnictwo rynkowe, kapitałochłonne, produktywne, towarowe, mieszane,
w pełni rozwinięte (Szczęsny i Szczęsny 1996). Występuje tu typ krajobrazu równinny
glacjalny charakterystyczny dla nizin (Richling i Dąbrowski 1995). Przedsięwzięcie położone
jest w terenie równinnym o rzędnej około 90 m n.p.m., z deniwelacjami dochodzącymi do
około 3 m.
3.2. Klimat

Obszar lokalizacji przedsięwzięcia należy do strefy klimatu umiarkowanego w
obszarze wzajemnego przenikania się wpływów oceanizmu i kontynentalizmu. Najczęściej
napływają nad opisywany obszar masy wilgotnego powietrza polarno-morskiego z
zachodu. Dominują wiatry z sektora zachodniego, słabe i bardzo słabe. Średnie roczne
sumy opadów wynoszą 538 mm (posterunek opadowy IMiGW w Kostrzynie Wlkp.) przy
czym najwyższe występują przeważnie od czerwca do sierpnia, a najniższe od lutego do
marca. Średnia temperatura wynosi 8,2°C. Pokrywa śnieżna utrzymuje się około 50 dni.
Długość okresu wegetacyjnego wynosi około 220 dni (Kozacki i in. 2004).
Według

Wosia

(1993)

opisywany

obszar

należy

do

Regionu

Środkowowielkopolskiego, który na tle pozostałych regionów wyróżnia się nieco częstszym
występowaniem dni z pogodą bardzo ciepłą i jednocześnie pochmurną bez opadu (38,7 dni
w roku). Mniej liczne są dni umiarkowanie ciepłe i słoneczne bez opadu (9,4) oraz dni
umiarkowanie ciepłe z dużym zachmurzeniem bez opadu (11,6). Nieco liczniejsze niż w
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innych regionach są dni z pogodą przymrozkowi bardzo chłodną z dużym zachmurzeniem i
opadem (11,8) oraz dni z pogodą umiarkowanie mroźną i zarazem pochmurną bez opadu.
3.3 Geologia i gleby1

Obszar planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest na granicy monokliny
przedsudeckiej

(południowy-zachód)

i

synklinorium

mogileńsko-łódzkiego

(północny-

wschód). Monoklina przedsudecka zbudowana jest ze skał permsko-mezozoicznych
leżących niezgodnie na sfałdowanym podłożu paleozoicznym. Najstarsze skały permskie
reprezentowane sa przez zlepieńce, piaskowce i łupki czerwonego spągowca (Stupnicka
1997). Strop mezozoiku budują głównie margle górnej kredy, ponadto dolno kredowe iły,
piaski i margle oraz górno jurajskie wapienie, dolomity i margle. Po górnokredowych ruchach
laramijskich następuje peneplenizacja (zrównywanie terenu przez denudację polegające na
spłaszczaniu stoków i wypełnianiu obniżeń osadami) wyniesionego obszaru, w wyniku czego
osady kredy zostają usunięte z tej części monokliny. W paleocenie i dolnym eocenie tworzą
się pokrywy zwietrzlinowe. Po środkowo eoceńskich ruchach wypiętrzających ma miejsce
kolejna faza peneplenizacji terenu. W oligocenie następuje uprzątanie serii zwietrzlinowych.
W miocenie monoklina poddawana jest deformacjom tektonicznym, w wyniku czego
powstają rowy i kotliny. W pliocenie pojawiają się okresowo wysychające bagniska zasilane
wodami rzek płynących z północy i następuje akumulacja piaszczysto-mułkowo-ilasta.
Powstają pstre iły poznańskie. Ruchy podnoszące schyłku pliocenu powodują zanik bagnisk.
Strop trzeciorzędu budują iły plioceńskie. Miąższość utworów czwartorzędowych (głównie
glin, piasków i żwirów) jest zmienna i wynosi 45-85 m. Morfologię ukształtowała deglacjacja
(zanikanie lodowca) strefowa. Na terenie przedsięwzięcia dominują gliny zwałowe
porozdzielane piaskami pyłowatymi zwietrzelinowymi (eluwialnymi) na glinach zwałowych
oraz piaskami i żwirami wodnolodowcowymi dolnymi. Miejscami spotyka się gliny zwałowe
na piaskach i żwirach wodnolodowcowych, piaski i żwiry wodnolodowcowe na glinach
zwałowych, gliny wodno morenowe na piaskach i żwirach wodnolodowcowych górnych. W
dolinach cieków piaski rzeczne. Sporadycznie piaski i żwiry martwego lodu.
Pomiędzy Kostrzynem, Siekierkami Wielkimi i Kleszczewem występują zwarte pokrywy
sandrów zbudowanych z fluwioglacjalnych piasków i żwirów związane z trzecią fazą
poznańską i leszczyńską zlodowacenia bałtyckiego.
W holocenie przeobrażenie rzeźby terenu jest niewielkie i obejmuje zasypywanie dolin
rzecznych i rynien jeziornych oraz procesy osuwiskowe w strefach krawędziowych i na
brzegach wzgórz czołowomorenowych.

1

Podrozdział na podstawie Kanieckiego (2001).
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Dominują gleby kompleksu 5 kompleksu żytniego dobrego oraz 4 żytniego bardzo
dobrego, użytki zielone głównie kompleksu 3z – słabe i bardzo słabe. Jedynie wzdłuż cieków
występują wąskim (kilka do kilkunastu metrów) pasem gleby przepuszczalne. Na pozostałym
terenie gleby mają słabą przepuszczalność (Kaniecki 2001).

3.4. Hydrologia
Wody powierzchniowe

Teren planowanej inwestycji należy do dorzecza Warty, w strefie odwodnieniowej
Kopli (przecinającej teren przedsięwzięcia w centralnej części), Męciny (lewobrzeżny dopływ
Kopli) w części południowej oraz dopływu Kopli spod Rabowic, a także (na zachodnim
skraju) Michałówki.
Rzeka Kopla drenuje poziom gruntowy, międzyglinowy górny i wielkopolskiej doliny
kopalnej. Jej charakterystyczny odpływ jednostkowy wynosi średni roczny 3,42 l/s km2,
średni niski 0,165 l/s km2. Z ostatnich lat brak jest danych o stanie czystości, ostatnie dane z
roku 2001 świadczą o pozaklasowych parametrach wód (Smakulski i in. 2004).
Planowane przedsięwzięcie w zakresie gazociągu przecina dopływ spod Rabowic,
Koplę, rów melioracyjny (bezodpływowy), dopływ spod Gowarzewa uchodzący do Męciny.
Spośród wymienionych jedynie rzeka Kopla prowadzi wody cały czas. Pozostałe cieki w
okresach suszy nie są wypełnione wodą.
Cieki na rozpatrywanym obszarze charakteryzują się śnieżno-deszczowym reżimem
zasilania z jednym maksimum i jednym minimum w ciągu roku. Obszar przedsięwzięcia
należy do strefy najniższych odpływów stwierdzonych w Polsce, co związane jest z
niedoborem odpadów i małą zdolnością retencyjną obszaru (Ziętkowiak 2001).
Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie występują zbiorniki wodne ani obszary
podmokłe.
Wody podziemne

2

W obrębie utworów czwartorzędowych występują dwa poziomy wodonośne: poziom
wód gruntowych i poziom wód wgłębnych wielkopolskiej doliny kopalnej (międzyglinowy
środkowy) i lokalnie międzyglinowy górny.
Poziom gruntowy występuje w utworach piaszczysto-żwirowych sandrów. Osady te
posiadają miąższość do 7 m, najczęściej 1-4 m i stanowią je piaski średnioziarniste i

2

Na podstawie Dąbrowski i in. 1997
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gruboziarniste oraz żwiry. Amplituda zmian miąższości wykazuje wartości 0,7-1,5 m.
Współczynnik filtracji w zależności od granulacji warstwy waha się od 6 do 90 m/d. Zasilanie
poziomu zachodzi na drodze bezpośredniej infiltracji opadów. Z uwagi na zanieczyszczenia
wód tego poziomu oraz zwodociągowanie obszaru, nie jest on wykorzystywany do
zaopatrzenia w wodę terenów przedsięwzięcia.
Poziom międzyglinowy górny występuje lokalnie, nie stanowiąc poziomu użytkowego.
Podstawowym poziomem wodonośnym jest poziom wielkopolskiej doliny kopalnej,
związany z dolina kopalną z interglacjału mazowieckiego. Ciśnienie wód występujących na
poziomie 23-63 m pod nakładem glin morenowych i mułków jest subartezyjskie. Warstwę
wodonośną stanowią piaski średnioziarniste, piaski żwirowate z mniejszym udziałem
piasków drobnoziarnistych i pylastych oraz gruboziarnistych i żwirów, o ogólnej miąższości
od 4,5 do 41,5 m, najczęściej 20-25m. Współczynnik filtracji od 5,3 m/d dla piasków
drobnoziarnistych i pylastych do 47 m/d dl piasków ze żwirem i piasków gruboziarnistych.
Współczynnik wodoprzepuszczalności najczęściej w przedziale 480-900 m2/d. Zasobność
sprężysta zbiornika wynosi od 0,00015 w części wschodniej przedsięwzięcia do 0,00031w
części zachodniej. Poziom ten jest zasilany poprzez przesączanie się wód z poziomu
gruntowego oraz bezpośredniej infiltracji opadów przez nakład glin morenowych. Moduł
zasilania według badan modelowych wynosi 137-208 m3/d km2. Drenaż poziomu oprócz
naturalnego drenowania rzeki Kopli spowodowany jest licznymi ujęciami o łącznym wydatku
około 1000 m3/h.
Drugim podstawowym poziomem wodonośnym terenu jest poziom mioceński
zbudowany z piasków drobnych i pylastych, lokalnie średnioziarnistych miocenu dolnego,
środkowego oraz górnego, tworzącym zwarty kompleks osadów o miąższości >40 m,
podzielony lokalnie warstwami mułów i węgli brunatnych. Główne piętro wodonośne to piętro
czwartorzędowe na głębokości 15-50m na zachód od Rabowic, 100-150 m na wschód od
Rabowic i na północ od Siekierek, 50-100 m na pozostałym obszarze.
Wodonośność studni wynosi od 30 do 50, na zachód od Siekierek Wielkich 10-30
m3/h. jakość wód podziemnych głównego użytkowego poziomu wodonośnego jest średnia
(woda wymaga prostego uzdatniania), a w rejonie na północ od Gowarzewa dobra. Stopień
zagrożenia wód podziemnych głównego użytkowego poziomu wodonośnego jest bardzo
niski (dobra izolacja), na zachód od drogi Gowarzewo-Swarzędz stopień zagrożenia jest
niski.
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3.5 Szata roślinna

Potencjalną

roślinność

naturalną

(Matuszkiewicz

1994)

prezentują

środkowoeuropejskie grądy w postaci nizinno-wyżynnej (Galio-Carpinetum collinum), oraz
roślinność łęgowa niezabagnionych niżowych siedlisk aluwialnych, głównie dolin rzecznych:
łegi wierzbowo-topolowe i jesionowo-wiązowe (Salici-Populetum i Ficario-Ulmetum).
Roślinność rzeczywistą na gruntach przeznaczonych pod przedsięwzięcie tworzą
zbiorowiska towarzyszące uprawom na gruntach ornych. Na badanym obszarze nie
stwierdzono siedlisk przyrodniczych chronionych na podstawie Dyrektywy Siedliskowej ani
żadnych innych cennych zbiorowisk roślinnych. Lokalizacja Ośrodka w części wschodniej
pokrywa się z terenem przekształconym w trakcie wykonywania odwiertu B1 i aktualnie
zajmowanego przez wczesne fazy sukcesji roślinności ruderalnej.

3.6. Świat zwierząt

Na terenach planowanego przedsięwzięcia stwierdza się faunę charakterystyczną dla
terenów otwartych krajobrazów rolniczych. Spośród ssaków stwierdzono zająca (Lepus
europaeus) i kreta (Talpa europaea), należy się spodziewać występowania nornikowatych
(Arvicolinae) i myszowatych (Muridae) związanych z otwartymi terenami rolnymi i
ruderalnymi. Spośród ptaków stwierdzono żerujące na terenie planowanego przedsięwzięcia:
skowronka Alauda arvensis, pliszkę żółtą Motacilla flava , pokląskwę Saxicola rubetra ,
piegżę Sylvia curruca, potrzeszcza Emberiza calandra. Nie można wykluczyć gniazdowania
dwóch pierwszych wymienionych gatunków na terenie planowanego przedsięwzięcia. Z
herpetofauny stwierdzono ropuchę szarą Bufo bufo oraz żabę trawną Rana temporaria
(dolina Kopli). Tereny planowanego przedsięwzięcia stanowią mało atrakcyjne miejsce dla
zwierząt.

3.7. Obszary chronione

W zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia nie znajdują się żadne
obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami). W dalszym sąsiedztwie
zlokalizowane są formy obszarowe ochrony przyrody wg poniższej tabeli.
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Tabela 3. Duże obszary chronione położone najbliżej planowanego przedsięwzięcia.
Lp.

Nazwa

Najmniejsza odległość
I kierunek położenia od planowanego
przedsięwzięcia

1

NATURA 2000 PLH300038 „Dolina Cybiny”

2

NATURA 2000 PLH 300005 „Fortyfikacje w Poznaniu”

5 km na W

3

NATURA 2000 PLH300057 „Dolina Średzkiej Strugi”

6 km na S

4

3,5 km na N

NATURA 2000 PLH300058 „Uroczyska Puszczy

10 km na N

Zielonki”

5

NATURA 2000 PLH300030 „Ostoja koło Promna”

10 km na NE

6

Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka

7

Park Krajobrazowy Promno

10 km na NE

8

Rezerwat Las liściasty w Promnie

10 km na NE

10 km na N

Obszary NATURA 2000
W odległości do 10 km od terenu lokalizacji przedsięwzięcia położonych jest 5
obszarów siedliskowych, najbliższy – Dolina Cybinki – oddalony ok. 3,5 km na północ od
przedsięwzięcia. Nie przewiduje się negatywnego wpływu przedsięwzięcia na tereny
NATURA 2000.
Parki krajobrazowe
Najbliżej położone parki krajobrazowe (Puszcza Zielonka i Promno) oddalone są od
przedsięwzięcia około 10 km, a ich otuliny około 9 km. Nie przewiduje się negatywnego
oddziaływania przedsięwzięcia na parki krajobrazowe.

Rezerwaty przyrody
W odległości do 10 km od planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest jeden
rezerwat przyrody – Las liściasty w Promnie. Nie przewiduje się negatywnego wpływu
przedsięwzięcia na ten obiekt.
Pomniki przyrody
Planowane przedsięwzięcie ze względu na swój charakter i lokalizację nie będzie
miało negatywnego wpływu na pomniki przyrody położone najbliżej przedsięwzięcia.
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Ryc. 3. Planowane przedsięwzięcie (czerwona linia) na tle obszarów sieci Natura 2000 (czerwona
szrafura) i korytarzy ekologicznych (żółta szrafura). Źródło: http://natura2000.mos.gov.pl zmienione.

23

www.empeko.pl

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie „Projekt Siekierki. Pilotażowe zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Siekierki”.

4. OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB W BEZPOŚREDNIM ZASIĘGU
ODDZIAŁYWANIA

PLANOWANEGO

PRZEDSIĘWZIĘCIA

ZABYTKÓW

CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYTKÓW I
OPIECE NAD ZABYTKAMI
Zarówno w sąsiedztwie jak i w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia nie są zlokalizowane żadne zabytki chronione przepisami o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami. W miejscowościach, w sąsiedztwie których planowane jest
zlokalizowanie przedsięwzięcia znajdują się następujące zabytki nieruchome wg Krajowej
Ewidencji Zabytków (stan aktualności: 08.04.2010 r.):

Siekierki Wielkie
- kościół parafialny p.w. św. Jadwigi, drewniany, 1762, nr rej.: 2442/A z 22.12.1932.
- park, poł. XIX, nr rej.: 2134/A z 11.09.1987
Gowarzewo
- park, 1 poł. XIX, nr rej.: 1787/A z 1980
Wymienione powyżej zabytki nie są zagrożone przez planowane przedsięwzięcie
zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji. Potencjalne ryzyko związane z fazą realizacji
planowanego przedsięwzięcia ogranicza się do stanowisk archeologicznych.
Tabela 4. Dane o stanowiskach archeologicznych na terenie miejscowości wchodzących w skład
planowanego przedsięwzięcia. Źródło: Archeologiczne Zdjęcie Polski (AZP).
ID
Stanowiska
167867
167782
167783
167785
167786
167731
167732
167646
167647
167648
167688
167689
167690
167691
167692
167693
167694
167695
167696

Miejscowość

Gmina

AZP

Trzek
Trzek
Trzek
Trzek
Trzek
Gowarzewo
Gowarzewo
Gowarzewo
Gowarzewo
Gowarzewo
Gowarzewo
Gowarzewo
Gowarzewo
Gowarzewo
Gowarzewo
Gowarzewo
Gowarzewo
Gowarzewo
Gowarzewo

Kostrzyn Wielkopolski
Kostrzyn Wielkopolski
Kostrzyn Wielkopolski
Kostrzyn Wielkopolski
Kostrzyn Wielkopolski
Kleszczewo
Kleszczewo
Kleszczewo
Kleszczewo
Kleszczewo
Kleszczewo
Kleszczewo
Kleszczewo
Kleszczewo
Kleszczewo
Kleszczewo
Kleszczewo
Kleszczewo
Kleszczewo

53/30
53/30
53/30
53/30
53/30
53/30
53/30
53/30
53/30
53/30
53/30
53/30
53/30
53/30
53/30
53/30
53/30
53/30
53/30
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Nr w
miejscowości
1
10
11
12
13
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Nr na
obszarze
227
142
143
145
146
91
92
6
7
8
48
49
50
51
52
53
54
55
56
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ID
Stanowiska
167697
167698
167699
167700
167701
167702
167703
167704
167705
167706
167707
167708
167714
167715
167716
167717
169173
169161
169162
169164
169165
169163
169166
169167
169168
169169
169170
169171
169172

Miejscowość

Gmina

AZP

Gowarzewo
Gowarzewo
Gowarzewo
Gowarzewo
Gowarzewo
Gowarzewo
Gowarzewo
Gowarzewo
Gowarzewo
Gowarzewo
Gowarzewo
Gowarzewo
Gowarzewo
Gowarzewo
Gowarzewo
Gowarzewo
Gowarzewo
Gowarzewo
Gowarzewo
Gowarzewo
Gowarzewo
Gowarzewo
Gowarzewo
Gowarzewo
Gowarzewo
Gowarzewo
Gowarzewo
Gowarzewo
Gowarzewo

Kleszczewo
Kleszczewo
Kleszczewo
Kleszczewo
Kleszczewo
Kleszczewo
Kleszczewo
Kleszczewo
Kleszczewo
Kleszczewo
Kleszczewo
Kleszczewo
Kleszczewo
Kleszczewo
Kleszczewo
Kleszczewo
Kleszczewo
Kleszczewo
Kleszczewo
Kleszczewo
Kleszczewo
Kleszczewo
Kleszczewo
Kleszczewo
Kleszczewo
Kleszczewo
Kleszczewo
Kleszczewo
Kleszczewo

53/30
53/30
53/30
53/30
53/30
53/30
53/30
53/30
53/30
53/30
53/30
53/30
53/30
53/30
53/30
53/30
54/29
54/29
54/29
54/29
54/29
54/29
54/29
54/29
54/29
54/29
54/29
54/29
54/29
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Nr w
miejscowości
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Nr na
obszarze
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
74
75
76
77
67
55
56
58
59
57
60
61
62
63
64
65
66
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5. OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW

Rejon

wydobywania

kopaliny

ze

złoża

zdeterminowany

jest

naturalnym

nagromadzeniem węglowodorów w określonych strukturach geologicznych wytypowanych
na

drodze

uprzednio

prowadzonych

prac poszukiwawczo-rozpoznawczych,

których

zadaniem jest odkrycie złoża i udokumentowanie jego zasobów.
W przypadku eksploatacji złóż węglowodorów nie jest możliwe rozpatrywanie różnych
wariantów ich wydobywania. Miejsce wydobycia określa lokalizacja złoża oraz usytuowane
na jego obszarze otwory z potwierdzonym przypływem kopaliny. Już na etapie prac
poszukiwawczo-rozpoznawczych otwory wiertnicze lokalizuje się w takich miejscach, aby w
jak najmniejszym stopniu stwarzały kolizje ze środowiskiem, w tym z zagospodarowaniem i
użytkowaniem terenu, tak w trakcie prowadzenia samych prac wiertniczych, jak i po
rozpoczęciu ich eksploatacji.
O celowości podjęcia wydobycia decyduje rodzaj i jakość kopaliny, zasoby
geologiczne i wydobywalne złoża. Zastosowanie najlepszej i najnowocześniejszej dostępnej
w danym momencie techniki i technologii wydobycia służy zapewnieniu racjonalnej
eksploatacji złoża oraz pozwala zabezpieczyć środowisko przed negatywnymi skutkami tego
przedsięwzięcia. Decyzja o przystąpieniu do wydobywania kopaliny ze złoża musi również
uwzględniać interes publiczny związany z racjonalną gospodarką złożami oraz ochroną
środowiska. W przypadku dotrzymania wymienionych interesów, podjęcie eksploatacji złoża
gazu ziemnego jest korzystne dla bilansu paliwowego kraju. Ułatwia pokrywanie
wzrastającego zapotrzebowania na gaz, pozwala w określonym stopniu na uniezależnienie
się od importu gazu i co jest istotne z punktu widzenia ochrony środowiska - zapewnia
szerszy dostęp do ekologicznego paliwa jakim jest gaz ziemny.
Niepodjęcie decyzji o eksploatacji złoża (wariant niepodejmowania realizacji
przedsięwzięcia) wiąże się z brakiem wpływu w środowisko (w zakresie opisanym w
niniejszym Raporcie) lecz ogranicza dostęp do surowców energetycznych o niskiej emisji
szkodliwych substancji do atmosfery.
Trasa gazociągów zbiorczych oraz gazociągu ekspedycyjnego (zdawczego), którym
wydobyty ze złoża gaz transportowany będzie do istniejącego gazociągu przesyłowego
wybrana została w sposób optymalny, ograniczający do minimum ingerencję w środowisko.
Z uwagi na rolniczy charakter terenu przeznaczonego pod realizację przedsięwzięcia
ingerencja związana z budową gazociągu jest czasowa i nie niesie trwałych skutków dla
środowiska.
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6. OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
ANALIZOWANYCH

WARIANTÓW,

W

TYM

RÓWNIEŻ

W

WYPADKU

WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ, A TAKŻE MOŻLIWEGO
TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Zasięg negatywnych oddziaływań na środowisko będących skutkiem prowadzenia
eksploatacji złóż węglowodorów winien (z mocy prawa) ograniczać się jedynie do tej części
przestrzeni przyrodniczej, która objęta jest granicami terenu górniczego ustanowionego dla
danego złoża. W praktyce granice terenu górniczego często pokrywają się z granicami
wyznaczającymi obszar górniczy czyli przestrzeń, gdzie na mocy koncesji uprawnione jest
wydobywanie kopaliny i prowadzenie związanych z tym robót górniczych. Większość jednak
działań związanych z wydobywaniem gazu ziemnego ze złóż, a w konsekwencji
potencjalnych

oddziaływań towarzyszących temu przedsięwzięciu, koncentruje się na

powierzchni znacznie mniejszej od

terenu górniczego i ogranicza się zwykle do terenu

zajętego pod ośrodki zbioru i oczyszczania kopaliny oraz strefy przyodwiertowe, w których
prowadzony jest proces wydobycia kopaliny.
W przypadku planowanego zagospodarowania złoża gazu ziemnego „Siekierki”
większość prac związanych z realizacją przedsięwzięcia skoncentrowana będzie na terenie
przeznaczonym pod budowę Ośrodka Zbioru i Oczyszczania Gazu (OZiOG) oraz wzdłuż
trasy projektowanych gazociągów (zbiorczych oraz zdawczego). W

zdecydowanie

mniejszym stopniu ingerować w środowisko będą prace prowadzone w obrębie stref
przyodwiertowych (doprowadzenie do nich dróg technicznych R1-R3) W trakcie eksploatacji
złoża, w tym podczas prowadzenia testu produkcyjnego (eksploatacji próbnej) zdecydowana
większość oddziaływań koncentrować się będzie w obrębie terenu zajętego przez OZiOG.

6.1 Etap budowy

Na etapie zagospodarowania złoża „Siekierki”, którego celem jest przygotowanie
złoża do przeprowadzenia testu produkcyjnego a w konsekwencji docelowej eksploatacji
złoża,

najbardziej

ingerującymi

w

środowisko

będą

prace

budowlano-montażowe

prowadzone w związku z budową Ośrodka Zbioru i Oczyszczania Gazu (OZiOG).
Odrębnym

zadaniem,

ale

powiązanym

technologicznie

z

przedsięwzięciem

określanym jako zagospodarowanie złoża, będzie realizacja przedsięwzięcia liniowego, na
które składać się będzie budowa dwóch gazociągów zbiorczych o średnicy nominalnej
DN100 zbierających gaz z odwiertów A1 i B2 oraz gazociągu zdawczego o średnicy
nominalnej DN300 transportującego uzdatniony gaz do sieci przesyłowej Operatora
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Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Budowa gazociągu zdawczego z odwiertu B1
do instalacji uzdatniania wchodzić będzie w zakres inwestycji nieliniowej, ponieważ odwiert
ten znajduje się w obrębie projektowanego OZiOG.
Przystosowanie do warunków wydobywczych istniejących stref przyodwiertowych A1
i B2 wiązać się będzie z mniejszym zakresem robót budowlanych. Strefy te wyposażone
zostaną w podgrzewacze liniowe oraz armaturę umożliwiającą podłączenie w przyszłości
zagłowiczonych odwiertów do gazociągów zdawczych, tak więc prace wokół tych obiektów
będą ograniczone generalnie do prac instalacyjno-montażowych. Rozpoczęcie eksploatacji
odwiertów nie będzie związane z ingerencją w ich istniejące wyposażenie wgłębne.

6.1.1.Oddziaływanie na powietrze

Etapowi budowy Ośrodka Zbioru i Oczyszczania Gazu oraz gazociągów towarzyszyć
będzie wzmożony ruch pojazdów mechanicznych (szacowane ilości to: około 10 szt/dobę
samochodów ciężarowych, 15 szt/dobę samochodów osobowych), których spaliny w sposób
okresowy (ograniczony do czasu budowy) będą pogarszać stan atmosfery, jednak nie w
stopniu, który odbiegałby od zwykle towarzyszącego tego rodzaju pracom.

6.1.2.Oddziaływanie na powierzchnię ziemi, wody powierzchniowe i podziemne

Oddziaływania

towarzyszące

realizacji

projektowanych

zadań

inwestycyjnych

związane będą z koniecznością prowadzenia robót ziemnych, a przypadku budowy OZiOG
z trwałym wyłączeniem z produkcji rolnej działki przeznaczonej pod ten obiekt
technologiczny.
Większość tras gazociągów (zbiorczych oraz zdawczego) przebiega przez tereny
użytkowane

rolniczo.

Wyłączenie

z

produkcji

rolnej

obejmować

będzie

jedynie

kilkutygodniowy okres prowadzenia prac budowlano-montażowych. Szerokość terenu, który
należy zająć w trakcie budowy gazociągu (tzw. pas budowlano-montażowy) wynosi zwykle
na terenach rolnych do 20 m. W pasie tym, oprócz wykonania wykopów, odbywać się będzie
składowanie ziemi z tych wykopów oraz ruch środków transportu i sprzętu budowlanomontażowego. Prace ziemne wykonywane są przede wszystkim przy użyciu koparki. Z
powierzchni przewidywanej pod wykop zostaje uprzednio zdjęty i zabezpieczony poziom
próchniczy (warstwa humusu). Po ułożeniu rurociągu, przeprowadzeniu prób szczelności i
zasypaniu ziemią z podglebia, warstwa humusu wraca na swoje miejsce, a powierzchnia
terenu zostaje przywrócona do stanu pierwotnego. Brak staranności przy tego rodzaju
pracach może spowodować jednak degradację wierzchniej warstwy gleby poprzez zmiany jej
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cech fizykochemicznych związane z utratą składników organicznych oraz zmianą stosunków
wodno-powietrznych w przypowierzchniowej warstwie. Zmiany te mogą wystąpić w wyniku
składowania humusu wzdłuż wykopu. Niekorzystną zmianę własności gruntu może wywołać
jego wymieszanie z podłożem naruszonym podczas wykonywania wykopów, ponieważ
często podczas wykonywania wykopów nie ma możliwości w pełni selektywnego
gospodarowania nakładem.
Ponieważ rurociąg będzie ułożony w wykopie o głębokości nie większej niż 1,3 – 1,5
m zagrożenia wód związane z budową dotyczyć będą tylko wód powierzchniowych oraz wód
wierzchówkowych i najwyższego poziomu wodonośnego wód gruntowych. Będą one
polegały na :


okresowym zniszczeniu systemu melioracyjnego,



naruszeniu koryt i brzegów powierzchniowych cieków wodnych w punktach
przekroczeń,



zmianach wielkości przepływu w ciekach powierzchniowych na skutek odwadniania
wykopów,



możliwości zanieczyszczenia wód powierzchniowych w wyniku nieprzewidzianego
wycieku paliwa stosowanego do napędu maszyn budowlanych.



poborze i zrzucie wody w trakcie wykonywania hydraulicznej próby szczelności i
wytrzymałości gazociągu.
Zagrożenia te ograniczą się do okresu koniecznego na ułożenie i montaż rurociągów.
Największa ingerencja w środowisku wodnym będzie miała miejsce w takcie

przekraczania gazociągiem rzeki Kopla oraz trzech śródpolnych rowów melioracyjnych. Cieki
wodne będą przekraczane pod dnem. Po ułożeniu rurociągu, dno cieku zostanie zasypane
warstwami i ubite oraz wzmocnione narzutem kamiennym. Brzegi zostaną wzmocnione
faszyną, a skarpy wyłożone darniną. Projektowane prace spowodują jedynie chwilowe
zwiększenie zawartości zawiesiny w wodach cieków, co ustąpi po zakończeniu prac i
przeprowadzeniu czynności zabezpieczających skarpy. Ewentualne zanieczyszczenie wody
spowodowane naruszeniem osadów dennych będzie krótkotrwałe i ograniczone do
bezpośredniego otoczenia miejsca przejścia rurociągu. Cieki wodne terenu inwestycji
charakteryzują się minimalną prędkością przepływu wody (teren równinny) i chwilowe
zanieczyszczenia wody nie będą przenosiły się z prądem wody na duże odległości.
Przekroczenie cieków i rowów nie będzie stanowiło realnego zagrożenia dla środowiska
naturalnego.
Przeprowadzenie prac związanych z budową obiektu Ośrodka Zbioru i Oczyszczania
Gazu oraz gazociągów zbiorczych i gazociągu zdawczego zgodnie ze sztuką budowlaną,
przestrzeganie zasad prowadzenia prac budowlanych przy przekraczaniu cieków wodnych,
prawidłowego gospodarowania humusem z wykopów, a więc wykazanie się dbałością o
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środowisko i starannością realizowanych robót zagwarantuje ochronę powierzchni ziemi
oraz wód powierzchniowych i podziemnych w rejonie realizowanego przedsięwzięcia.

6.1.3.Oddziaływanie na ludzi, zwierzęta, rośliny

Budowie ośrodka zbioru gazu oraz gazociągów towarzyszyć będzie zwiększony w
stosunku do obecnego ruch środków transportu i sprzętu budowlanego. Większość instalacji
OZiOG dostarczana będzie w postaci gotowych modułów co w znacznym stopniu ograniczy
na miejscu zakres prowadzonych prac. Lokalizacja OZiOG w terenie rolniczym, z dala od
terenów zabudowanych złagodzi w znacznym stopniu uciążliwości towarzyszące pracom
budowlanym.
Ponieważ trasa gazociągów prowadzi w zdecydowanej większości przez tereny
użytkowane rolniczo, szkody wynikające ze zniszczenia szaty roślinnej będą ograniczone
głównie do szkód w uprawach rolnych, a miejscami do likwidacji roślinności porastającej
nieużytki. Grunty rolne na czas prowadzenia budowy będą wyłączone z produkcji rolnej. Po
zakończeniu prac przywrócona zostanie ich podstawowa funkcja. Szkody wynikające ze
zniszczenia upraw lub uniemożliwienia zasiewów będą przedmiotem odszkodowań
wypłacanych rolnikom. Przejście gazociągiem wzdłuż południowej granicy niewielkiego
kompleksu leśnego w Siekierkach Wielkich na odcinku około 150 m, przy prowadzeniu robót
budowlanych z wymaganą starannością, nie powinno zagrażać temu fragmentowi lasu.
Ze względu na rolniczy charakter terenu objętego pracami budowlanymi, dużą
odległość od dużych, zwartych kompleksów leśnych prowadzone roboty ziemne nie będą
stanowiły przeszkód w migracji zwierzyny, a utrudnienia wynikające z istnienia wykopów pod
układane gazociągi będą czasowe.
Gazociąg po wybudowaniu będzie niewidoczny, a o jego przebiegu informować
będzie trwałe oznakowanie w terenie. Tereny rolnicze, przez które będzie przechodzić
gazociąg po przeprowadzonej rekultywacji będą mogły być użytkowane w dotychczasowy
sposób. Przesył gazu odbywać się będzie w systemie hermetycznym.

6.2 Etap eksploatacji

Procesy związane

z wydobywaniem ze

złoża

gazu

ziemnego

oraz

jego

przygotowaniem do transportu skoncentrowane będą na terenie Ośrodka Zbioru i
Oczyszczania

Gazu

(OZiOG)

Siekierki

oraz

w

obrębie

stref

przyodwiertowych

eksploatowanych odwiertów. Procesy te w warunkach przyjętego reżimu technologicznego w
zasadzie nie powodują znaczących emisji do środowiska substancji i energii.
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Odwierty eksploatacyjne, wykonane zgodnie ze sztuką górniczą, w normalnych
warunkach eksploatacyjnych nie stanowią źródła emisji do środowiska (do powietrza, gruntu,
wód podziemnych i powierzchniowych) substancji szkodliwych, w tym wydobywanych
węglowodorów. Zastosowana konstrukcja otworów wiertniczych zapewnia całkowite
zabezpieczenie dla wód podziemnych. Gaz wydobywany będzie ze złoża poprzez kolumny
rur eksploatacyjnych zacementowanych na całej długości w otaczających je skałach, a na
powierzchni zamkniętych głowicami eksploatacyjnymi. Rozpoczęcie eksploatacji odwiertów
nie będzie związane z ingerencją w istniejące wyposażenie wgłębne. Odwierty zostaną
jedynie wyposażone w naziemne urządzenia technologiczne, z których jedynymi źródłami
emisji zorganizowanej będą podgrzewacze gazu, w których spalany gaz opałowy
(oczyszczony w OZiOG wydobyty gaz ziemny) dostarczać będzie energii cieplnej do
podgrzania wydobytego z odwiertu gazu przed redukcją ciśnienia.
Wydobywanie ze złóż gazu ziemnego systemem otworowym, w przeciwieństwie do
innych rodzajów działalności górniczej, nie powoduje w zasadzie znaczących, negatywnych
zmian w środowisku, będących skutkiem ciągłych emisji czy też przeobrażeń powierzchni
ziemi, tak jak to ma miejsce np. w przypadku górnictwa węglowego. Wszystkie instalacje
składające się na układ technologiczny ośrodków zbioru i uzdatniania gazu są projektowane
jako układy hermetyczne. Nie mniej jednak pewnych emisji i związanych z nimi oddziaływań
nie można do końca wyeliminować. Poniżej określono potencjalne oddziaływania na
środowisko będące wynikiem eksploatacji złoża „Siekierki”, oddzielnie dla każdego
geokomponentu.

6.2.1 Oddziaływanie na powietrze

Oddziaływania na powietrze związane będą jedynie z funkcjonowaniem Ośrodka
Zbioru i Oczyszczania Gazu oraz w znacznie mniejszym stopniu z pracą stref
przyodwiertowych A1 i B2. Gazociągi po wybudowaniu w czasie ich eksploatacji nie stanowią
źródła emisji do powietrza jakichkolwiek zanieczyszczeń, transportują gaz w sposób
hermetyczny.
Pracy instalacji technologicznych obsługujących proces wydobycia i uzdatnienia
wydobytego gazu ziemnego towarzyszy przedostawanie się do atmosfery:


lotnych składników gazu ziemnego (metanu, azotu, dwutlenku węgla,
wyższych od metanu węglowodorów alifatycznych, par rtęci) w trakcie:

o

zrzutów gazu ziemnego poprzez emitor zrzutu gazu bezpośrednio do
atmosfery towarzyszących odpowietrzaniu instalacji i aparatów ciśnieniowych
(przeglądy instalacji - maks. 2 razy do roku, zrzut gazu rzędu 1000 Nm3/h)

31

www.empeko.pl

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie „Projekt Siekierki. Pilotażowe zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Siekierki”.

oraz w wyniku awaryjnego zrzutu gazu z zaworów bezpieczeństwa
(maksymalny zrzut ok. 1000 Nm3/h); koncepcja budowy OZiOG nie zakłada
wyposażenia instalacji gazu zrzutowego w pochodnię do spalania gazu;
o

pracy instalacji do usuwania dwutlenku węgla, której efektem jest stała emisja
poprzez emiter zainstalowany na szczycie ww. instalacji dwutlenku węgla z
domieszką metanu na poziomie 0.5 do 5 % mol z instalacji usuwania CO2
(około 320 kg/h CO2 i 0,5 - 7,4 kg/h CH4) oraz instalacji usuwania azotu z
gazu, której efektem jest stała emisja poprzez emiter zainstalowany na
szczycie ww. instalacji azotu z domieszką metanu na poziomie 0.8 do 3 % mol
(9-30 kg/h CH4);



spalin z instalacji agregatów prądotwórczych i agregatu sprężarkowego
zasilanych paliwem gazowym (oczyszczonym w OZiOG gazem ziemnym)
stanowiących

stałe

źródło

zasilania

OZiOG

w

energię

elektryczną

zawierających przede wszystkim CO i tlenki azotu (NOx),


spalin z kotłowni technologicznej opalanej paliwem gazowym (oczyszczonym
w OZiOG gazem ziemnym) zawierających przede wszystkim CO i tlenki azotu
(NOx),



spalin z okresowo pracujących agregatów prądotwórczych zasilanych olejem
opałowym (funkcja wspomagająca),



spalin z liniowych podgrzewaczy gazu (tj. gazów spalinowych z gazowego
palnika kotła olejowego) pracujących w strefach przyodwiertowych A1 i B2
opalanych gazem opałowym (oczyszczonym w OZiOG gazem ziemnym)
zawierających przede wszystkim CO i tlenki azotu (NOx). oraz śladowe ilości
węglowodorów i innych związków organicznych obecnych w spalinach w
wyniku niepełnego spalania gazu.

Wprowadzanie do atmosfery niewielkich ilości gazu - głownie metanu, oraz
stanowiących składniki powietrza - azotu i dwutlenku węgla, a także produktów jego spalania
nie będzie w sposób istotny wpływało na pogorszenie jakości środowiska, zwłaszcza z tego
powodu, że gaz ze złoża „Siekierki” nie posiada w swoim składzie siarkowodoru.
Metan, lotne niemetanowe związki organiczne (NMVOC) oraz dwutlenek węgla nie
powodują lokalnych, niekorzystnych zmian w środowisku. Azot, drugi co do ilości składnik
wydobytego gazu ziemnego jest naturalnym składnikiem powietrza, tak więc jego
przedostanie się do atmosfery nie ma wpływu na stan czystości powietrza. Groźne dla ludzi i
organizmów żywych mogą być pary rtęci, ale w omawianym przypadku ewentualna ich
obecność w powietrzu wystąpi w ilościach śladowych, niepowodujących dającego ocenić się
zagrożenia.
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Wykonane

i

zamieszczone

poniżej

i

w

Załączniku

1

wyniki

obliczeń

rozprzestrzeniania się emitowanych zanieczyszczeń w powietrzu wykazały, że w żadnym z
punktów obliczeniowych nie zostały przekroczone wartości dopuszczalne, co jest zgodne z
zapisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia
niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87).
Emisje towarzyszące normalnej, bezawaryjnej pracy urządzeń wydobywczych nie
będą stanowić ładunku skutkującego ponadnormatywnym zanieczyszczeniem powietrza.
Projekt zakłada hermetyczny proces obróbki technologicznej wydobywanego gazu
ziemnego oraz jego przesyłu. Nie przewiduje się emisji do atmosfery zarówno gazu
ziemnego,

jak

i

Niebezpieczeństwo

innych

substancji

rozszczelnienia

używanych

instalacji

w

procesie

przyodwiertowej,

a

technologicznym.
także

układów

technologicznych, w których odbywać się będą procesy uzdatniania gazu, a co za tym idzie
zagrożenie przedostaniem się gazu ziemnego na zewnątrz jest minimalne. Emisja gazu
ziemnego do atmosfery może wystąpić tylko w sytuacji poważnej awarii, co zostanie
omówione w Rozdziale 6.2.7.
Instalacje technologiczne

Z pracą urządzeń służących wydobywaniu i uzdatnianiu gazu ziemnego ze złoża
„Siekierki” wiążą się emisje powodowane wprowadzaniem do powietrza atmosferycznego
produktów spalania (gazów spalinowych) z urządzeń zasilanych gazem ziemnym:


silnika gazowego o mocy 2,2 MW,



agregatu prądotwórczego o mocy 500 kW



kotłowni technologicznej o mocy 800 kW,



podgrzewaczy (2 szt.) zlokalizowanych bezpośrednio przy odwiertach A1 i B2,
o mocy 350 kW (B2) i 700 kW (A1),

oraz urządzeń zasilanych olejem napędowym


dwóch agregatów prądotwórczych, z których jeden o mocy 500 kW
wykorzystywany będzie podczas rozruchu instalacji, drugi o mocy 30 kW - do
celów socjalnych podczas postojów instalacji.

Gazy spalinowe ze spalania gazu zawierać będą przede wszystkim tlenki azotu (NOx)
oraz tlenek węgla (CO) powstające w wyniku niepełnego spalania gazu. Ponieważ gaz
ziemny jest paliwem ekologicznym, a w przypadku gazu ze złoża „Siekierki” nie zawiera on
w swoim składzie związków siarki, można stwierdzić, że jego spalanie w ilościach jakie mają
miejsce w OZiOG Siekierki nie zanieczyści powietrza w stopniu znacznie pogarszającym
jego jakość.
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Zasilane gazem ziemnym urządzenia, tj. silnik gazowy o mocy 2.2 MW oraz agregat
prądotwórczy o mocy 500 KW, kotłownia technologiczna oraz podgrzewacze stanowiąc
źródła energii elektrycznej i ciepła technologicznego umożliwiają pracę instalacji wydobycia
oraz oczyszczania i transportu gazu w ciągu całego roku.
Urządzenia wykorzystujące jako paliwo olej napędowy, oprócz wymienionych
wcześniej tlenków azotu oraz tlenku węgla, dodatkowo będą emitowały dwutlenek siarki
(SO2). Z uwagi na niewielkie wykorzystanie tych urządzeń (zaledwie kilka dni w ciągu roku)
emisje z tych urządzeń będą znikome.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie
przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga
pozwolenia (Dz.U. z 2004r. Nr 283, poz. 2840) wprowadzanie do powietrza gazów
z instalacji energetycznych opalanych paliwem gazowym o łącznej nominalnej mocy cieplnej
do 15 MW oraz opalanych olejem napędowym

o łącznej nominalnej mocy cieplnej do

10 MW nie wymaga pozwolenia.
Zgodnie z rozporządzeniem MŚ w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja
wymaga zgłoszenia (Dz.U. z 2004r. Nr 283, poz.2839) eksploatacja instalacji opalanych
paliwem gazowym o nominalnej mocy cieplnej od 1 MW do 15 MW wymaga zgłoszenia
organowi ochrony środowiska z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.
(silnik gazowy w OZiOG Siekierki – 2,2 MW).
Pracy instalacji oczyszczania gazu ziemnego towarzyszyć będzie emisja do
atmosfery znacznych ilości dwutlenku węgla oraz azotu pochodzących z procesów
odazotowania i usuwania dwutlenku węgla. Gazy te są naturalnymi składnikami powietrza,
dlatego nie stanowią zagrożenia dla środowiska. Wraz z dwutlenkiem węgla i azotem do
atmosfery trafiać będą niewielkie ilości metanu.
Szacuje się, że z instalacji usuwania dwutlenku węgla emitowane będzie maksymalnie 350
kg/h dwutlenku węgla oraz maksymalnie 7,4 kg/h metanu. Skład emitowanego gazu z
instalacji usuwania CO2 podany jest w Tabeli 5. Z instalacji usuwania azotu będzie
emitowane od 9 do 31 kg/h metanu. Skład emitowanego gazu z instalacji usuwania azotu
podany jest w Tabeli 6.
Tabela 5.

Skład gazu emitowanego do atmosfery z instalacji usuwania CO2
Składnik

Stężenie molowe [%]

Przepływ masowy [kg/h]

CH4

0,43-5,46

0,5-7,4

C2H6

0,02

0

N2

0-0,4

0-1

CO2

88-93

320-330

H2O

6,2-6,6

9,4-9,5
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Tabela 6.

Skład gazu emitowanego do atmosfery z instalacji usuwania azotu.
Składnik

Stężenie molowe [%]

Przepływ masowy [kg/h]

CH4

0,8-3

9-32

N2

96-98

1780-2025

He

0,9-1

2,4-3

Niskie (rzędu 1,5 – 5%) stężenia metanu w gazach odlotowych nie pozwolą na jego
wykorzystanie czy unieszkodliwienie poprzez spalenie w pochodni.
Emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z energetycznego spalania gazu
w urządzeniach technologicznych

Obliczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z energetycznego spalania
gazu dla poszczególnych urządzeń wykonane zostały przy pomocy modułu SPALANIE
stanowiącego element programu komputerowego OPERAT FB. Obliczenia wykonano
przyjmując następujące założenia:


Źródła emisji stanowić będą:
o

Silnik gazowy o mocy 2.2 MW, agregat prądotwórczy o mocy 500 kW oraz
kotłownia technologiczna o mocy 800 kW zainstalowane na terenie
OZiOG Siekierki,

o

dwa podgrzewacze gazu - każdy o mocy 350 kW 700 kW, zainstalowane
przy odwiertach A1 i B2,



Agregat prądotwórczy z silnikiem gazowym oraz silnik gazowy pracuje przez 8184
godziny w ciągu roku z maksymalnym obciążeniem i sprawnością elektryczną
przyjętą na poziomie 40%; założono cztery postoje w ciągu roku (łącznie 576
godzin).



Kotłownia

technologiczna

pracuje

przez

8760

godzin

w

ciągu

roku

z maksymalnym obciążeniem i sprawnością cieplną na poziomie 80%.


Podgrzewacze A1 i B2 zlokalizowane są odpowiednio przy odwiertach A1 i B2.



Podgrzewacze A1 i B2 pracują po 8760 godzin w ciągu roku. Z uwagi na
spełniane funkcje podgrzewacze pracują ze zmiennym obciążeniem w ciągu roku:
50% w okresie „ciepłym” (4416 godzin) i 100% w okresie grzewczym (4344
godziny); sprawność cieplną instalacji przyjęto na poziomie 70%.



Wszystkie urządzenia zasilane są oczyszczonym gazem ziemnym o parametrach
gazu z grupy E.



W przypadku zatrzymania instalacji (awarii, napraw konserwacyjnych) nie są
uruchamiane żadne urządzenia zastępcze pozwalające na kontynuację jej pracy.
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Tablica 7. Zestawienie emisji zanieczyszczeń z poszczególnych emitorów
Silnik gazowy o mocy 2,2 MW
Bmax = 0,65781 tys.m3/ Brok = 4025,7 tys.m3/rok
Wskaźnik

Nazwa

em.

Emisja maksymalna

Emisja roczna i średnia

mg/s

Mg/rok

zanieczyszczenia

kg/mln m3

Pył

14,5

2,65

0,0095

0,058

0,0067

1,851

w tym pył do 10 µm

14,5

2,65

0,0095

0,058

0,0067

1,851

Tlenki azotu jako NO2 1920

350,83

1,263

7,729

0,8823

245,096

0,1776

1,087

0,1241

34,467

Tlenek węgla (CO)

270

kg/h

49,336

kg/h

mg/s

Czas emisji = 8184 godzin
Kotłownia technologiczna
3

3

Bmax = 0,10465 tys.m / Brok = 916,75 tys.m /rok
Nazwa

Wskaźnik
em.

Emisja maksymalna

Emisja roczna i średnia

mg/s

Mg/rok

zanieczyszczenia

kg/mln m3

Pył

15

0,436

0,00157

0,0138

0,00157

0,436

w tym pył do 10 µm

15

0,436

0,00157

0,0138

0,00157

0,436

kg/h

kg/h

mg/s

Tlenki azotu jako NO2 1280

37,209

0,134

1,173

0,134

37,21

Tlenek węgla (CO)

10,465

0,0377

0,33

0,0377

10,465

360

Czas emisji = 8760 godzin
Podgrzewacz A1
Bmax = 0,10465 tys.m3/ Brok = 685,67 tys.m3/rok
Wskaźnik
Nazwa
Emisja maksymalna
em.
3
zanieczyszczenia
kg/mln m
mg/s
kg/h
Pył
15
0,436
0,00157
w tym pył do 10 µm
15
0,436
0,00157
Tlenki azotu jako NO2
1280
37,209
0,134
Tlenek węgla (CO)
360
10,465
0,0377
Czas emisji = 8760 godzin
Podgrzewacz B2
Bmax = 0,05233 tys.m3/ Brok = 342,832 tys.m3/rok
Wskaźnik
Nazwa
Emisja maksymalna
em.
3
zanieczyszczenia
kg/mln m
mg/s
kg/h
Pył
15
0,218
0,00078
w tym pył do 10 µm
15
0,218
0,00078
Tlenki azotu jako NO2
1280
18,605
0,067
Tlenek węgla (CO)
360
5,233
0,0188
Czas emisji = 8760 godzin
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Emisja roczna i średnia
Mg/rok
0,0103
0,0103
0,878
0,247

kg/h
0,00117
0,00117
0,1002
0,0282

mg/s
0,326
0,326
27,83
7,827

Emisja roczna i średnia
Mg/rok
0,0051
0,0051
0,439
0,123

kg/h
0,00059
0,00059
0,0501
0,0141

mg/s
0,163
0,163
13,915
3,914
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Ładunek zanieczyszczeń stanowiących składniki spalin z urządzeń zasilanych gazem
ziemnym (CO, NOx, PM-10) pochodzących ze spalania gazu w agregacie prądotwórczym
(2,2 MW), kotłowni technologicznej oraz podgrzewaczach nie będzie stanowił znacznego
obciążenia powietrza atmosferycznego.
Emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z energetycznego spalania oleju
napędowego na terenie OZiOG Siekierki

Obliczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z energetycznego spalania
oleju napędowego dla poszczególnych urządzeń wykonane zostały przy pomocy modułu
SPALANIE dołączonego do programu komputerowego OPERAT FB. Obliczenia wykonano
przyjmując następujące założenia:


Na terenie OZiOG Siekierki zainstalowano dwa agregaty prądotwórcze zasilane
olejem napędowym: jeden o mocy 0,5 MW, drugi o mocy 30 kW.



Agregat prądotwórczy o mocy 0,5 MW wykorzystywany jest do rozruchu instalacji,
pracuje 4 razy w roku po 24 godziny z maksymalnym obciążeniem 100%. Łączny
czas pracy agregatu w ciągu roku to 96 godzin; sprawność elektryczną agregatu
przyjęto na poziomie 35%.



Agregat prądotwórczy o mocy 30 kW wykorzystywany jest do celów socjalnych
podczas postoju instalacji, 4 razy w roku po 144 godziny z maksymalnym
obciążeniem 100%. Łączny czas pracy agregatu w ciągu roku to 576 godzin;
sprawność elektryczną agregatu przyjęto na poziomie 35%.

Tablica 8. Zestawienie emisji zanieczyszczeń z poszczególnych emitorów
Agregat prądotwórczy 0,5 MW
Bmax = 0,12392 m3/h
Nazwa

Brok = 11,897 m3/rok
Wskaźnik
em.

Emisja maksymalna

Emisja roczna i średnia

mg/s

kg/h

Mg/rok

kg/h

mg/s

zanieczyszczenia

kg/m3

Pył

1

34,423

0,1239

0,0119

0,00136

0,377

w tym pył do 10 µm

1

34,423

0,1239

0,0119

0,00136

0,377

Dwutlenek siarki (SO2) 5,7

196,213

0,7064

0,0680

0,00770

2,150

Tlenki azotu jako NO2 5

172,117

0,6196

0,0590

0,00680

1,886

13,769

0,0496

0,0048

0,00054

0,151

Tlenek węgla (CO)

0,4

Czas emisji = 96 godzin
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Agregat prądotwórczy 30 kW
Bmax = 0,00744 m3/h

Brok = 4,282 m3/rok
Wskaźnik

Nazwa

em.

Emisja maksymalna

Emisja roczna i średnia

mg/s

Mg/rok

zanieczyszczenia

kg/m3

Pył

1

2,065

0,00740

0,00430

0,000490

0,136

w tym pył do 10 µm

1

2,065

0,00740

0,00430

0,000490

0,136

Dwutlenek siarki (SO2) 5,7

11,772

0,04240

0,02440

0,002790

0,774

Tlenki azotu jako NO2 5

10,326

0,03720

0,02140

0,002440

0,679

0,826

0,00297

0,00171

0,000196

0,054

Tlenek węgla (CO)

0,4

kg/h

kg/h

mg/s

Czas emisji = 576 godzin

Ładunek zanieczyszczeń stanowiących składniki spalin z urządzeń zasilanych olejem
napędowym

(CO, NOx, SO2, PM-10) pochodzących ze spalania oleju w agregatach

prądotwórczych (0,5 MW i 30 kW) nie będzie stanowił znacznego obciążenia powietrza
atmosferycznego.

Rozprzestrzenianie się w powietrzu zanieczyszczeń z energetycznego spalania gazu
i oleju

napędowego

w

urządzeniach

znajdujących

się

na

terenie

stref

przyodwiertowych A1 i B2 oraz OZiOG Siekierki

Obliczenia rozprzestrzeniania się emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych
z energetycznego spalania gazu i oleju napędowego wykonane zostały przy pomocy
programu OPERAT FB zgodnie z obowiązującą metodyką zawartą w rozporządzeniu
Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.
2010 nr 16 poz. 87).
Obliczenia wykonano przyjmując następujące założenia:


Do obliczeń rozprzestrzeniania zanieczyszczeń przyjęto źródła emisji:
o

agregat prądotwórczy o mocy 500 kW (OZiOG),

o

silnik gazowy o mocy 2.2 MW

o

kotłownia technologiczna o mocy 800 kW (OZiOG),

o

dwa podgrzewacze gazu o mocy 350 kW i 700 kW każdy zasilane
oczyszczonym gazem ziemnym o parametrach gazu z grupy E (strefy
A1 i B2)

o

dwa agregaty prądotwórcze zasilane olejem napędowym: jeden o mocy
0,5 MW, drugi o mocy 30 kW (OZiOG).
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Silnik gazowy o mocy 2,2 MW (wykorzystywany do zasilania kompresora
gazowego) pracuje przez 8184 godziny w ciągu roku z maksymalnym
obciążeniem ze sprawnością elektryczną na poziomie 35%.



Agregat prądotwórczy o mocy 500 kW (wykorzystywany do zasilania kompresora
gazowego) pracuje przez 8184 godziny w ciągu roku z maksymalnym
obciążeniem ze sprawnością elektryczną na poziomie 35%.



Kotłownia

technologiczna

pracuje

przez

8760

godzin

w

ciągu

roku

z maksymalnym obciążeniem i sprawnością cieplną na poziomie 80%.


Podgrzewacze A1 i B2 zlokalizowane są odpowiednio przy odwiertach A1 i B2.
Z uwagi na spełniane funkcje podgrzewacze pracują ze zmiennym obciążeniem
w ciągu roku: 50% w okresie „ciepłym” (4416 godzin) i 100% w okresie
grzewczym (4344 godziny); sprawność cieplną urządzeń przyjęto na poziomie
70%.



Agregat prądotwórczy o mocy 0,5 MW wykorzystywany jest do rozruchu instalacji,
4 razy w roku po 24 godziny z maksymalnym obciążeniem 100%. Łączny czas
pracy agregatu w ciągu roku to 96 godzin; sprawność elektryczną agregatu
przyjęto na poziomie 35%.



Agregat prądotwórczy o mocy 30 kW wykorzystywany jest do celów socjalnych
podczas postoju instalacji (agregatu 2,2 MW), 4 razy w roku po 144 godziny
z maksymalnym obciążeniem 100%. Łączny czas pracy agregatu w ciągu roku to
576 godzin; sprawność elektryczną agregatu przyjęto na poziomie 35%.



Punkty pomiarowe rozmieszczono w siatce prostokątnej. Odległości pomiędzy
punktami w kierunku osi X oraz Y wynoszą 100 m.



Obszar objęty obliczeniami zajmuje powierzchnię o wymiarach 6400 x 5600 m.



Wartości odniesienia dla substancji w powietrzu przyjęto jak dla terenów
z wyłączeniem obszarów ochrony uzdrowiskowej.



W obliczeniach posłużono się danymi meteorologicznymi (różą wiatrów) dla
miasta Poznania.

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych pyłu PM-10 występuje w punkcie
o współrzędnych X = 4000 Y = 3700 m i wynosi 10,086 µg/m3. Nie stwierdzono żadnych
przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X
= 5700 Y = 2300 m , wynosi 0,0138 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 36
µg/m3.
Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych dwutlenku siarki występuje w punkcie
o współrzędnych X = 4000 Y = 3700 m i wynosi 114,984 µg/m3. Nie stwierdzono żadnych
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przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X
= 3900 Y = 3800 m , wynosi 0,0737 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 10
µg/m3.
Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych tlenków azotu występuje w punkcie
o współrzędnych X = 3900 Y = 3600 m i wynosi 117,212 µg/m3. Nie stwierdzono żadnych
przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X
= 5700 Y = 2300 m , wynosi 2,3717 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)=
14 µg/m3.
Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych tlenku węgla występuje w punkcie
o współrzędnych X = 4100 Y = 600 m i wynosi 15,419 µg/m3. Nie stwierdzono żadnych
przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.
Wykonane obliczenia wykazały, że w żadnym z punktów obliczeniowych nie zostały
przekroczone wartości dopuszczalne. Ładunek zanieczyszczeń, który stanowić będą
składniki spalin z urządzeń zasilanych gazem ziemnym oraz zasilanych olejem napędowym
(PM-10, SO2, NOx, CO) nie będzie powodował obciążenia powietrza atmosferycznego
w rejonie planowanej inwestycji w stopniu powodującym przekraczanie standardów jego
jakości (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r.
w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu, Dz.U. z 2010r. Nr 16,
poz. 87).
Tablica 9.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających powietrze

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów

Parametr

Wartość
3

Stężenie maksymalne µg/m
Stężenie średnioroczne µg/m3
Częst. przekrocz. D1= 280 µg/m3, %

10,086
0,0138
0,00

X
m
4000
5700
-

Y
m
3700
2300
-

kryt.
kryt.
kryt.
kier.w. pręd.w.
4
1
W
6
1
WNW
-

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku siarki w sieci receptorów
Parametr

Stężenie maksymalne

Wartość

µg/m3

114,984

X

Y

kryt.

kryt.

kryt.

m

m

kier.w. pręd.w.

4000

3700

4

1

W

Stężenie średnioroczne µg/m3

0,0737

3900

3800

3

1

SSW

Częst. przekrocz. D1= 350 µg/m3, %

0,00

-

-

-

-

-
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Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów

Parametr

Wartość
3

Stężenie maksymalne µg/m
Stężenie średnioroczne µg/m3
Częst. przekrocz. D1= 200 µg/m3, %

117,212
2,3717
0,00

X
m
3900
5700
-

Y
m
3600
2300
-

kryt.
kryt.
kryt.
kier.w. pręd.w.
4
1
NNW
3
2
WNW
-

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów

Parametr

Wartość
3

Stężenie maksymalne µg/m
3
Stężenie średnioroczne µg/m
Częst. przekrocz. D1= 30000 µg/m3, %

Pełne

zestawienie

wyników

15,419
0,6624
0,00

obliczeń

X
m
4100
5700
-

Y
m
600
2300
-

kryt.
kryt.
kryt.
kier.w. pręd.w.
3
5
N
3
2
WNW
-

rozprzestrzeniania

się

zanieczyszczeń

w powietrzu dla poszczególnych punktów pomiarowych oraz wizualizacja w postaci
wykresów izolinii znajdują się w Załączniku 1.

Gazociągi transportują gaz w sposób hermetyczny. Warstwa gruntu o grubości ok. 1 metra,
którą przykryty jest rurociąg stanowi skuteczne zabezpieczenie przed możliwością
mechanicznego uszkodzenia, np. wskutek pracy mechanicznego sprzętu rolniczego. Przed
korozją gazociąg chroni fabryczna izolacja z polietylenu. Wystąpienie nieszczelności, a więc
możliwość emisji do atmosfery metanu jest mało prawdopodobne przy normalnym reżimie
przesyłu

gazu.,

tj.

bez

zaistnienia

zdarzeń

mogących

skutkować

sytuacjami

nadzwyczajnymi.

6.2.2.Oddziaływanie na powierzchnię ziem, wody powierzchniowe i podziemne

Bezawaryjnej

pracy

urządzeń

wydobywczych

działających

w

strefach

przyodwiertowych nie towarzyszy powstawanie ścieków i odpadów, które w jakikolwiek
sposób stanowiłyby zagrożenie dla czystości powierzchni ziemi oraz wód. Odwierty
eksploatacyjne, wykonane zgodnie ze sztuką górniczą, w normalnych warunkach
eksploatacyjnych nie stanowią źródła emisji do środowiska (do powietrza, gruntu, wód
podziemnych

i

powierzchniowych)

substancji

szkodliwych,

w

tym

wydobywanych

węglowodorów. Zastosowana konstrukcja otworów wiertniczych zapewnia całkowite
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zabezpieczenie dla wód podziemnych. Gaz wydobywany będzie ze złoża poprzez kolumny
rur eksploatacyjnych zacementowanych na całej długości w otaczających je skałach, a na
powierzchni zamkniętych głowicami eksploatacyjnymi. Rozpoczęcie eksploatacji odwiertów
nie będzie związane z ingerencją w ich istniejące wyposażenie wgłębne. Ponieważ strefy
przyodwiertowe pracować będą bez stałej załogi, a ich obsługa sprowadzać się będzie do
nadzoru operatorskiego oraz okresowej konserwacji lub ewentualnego zadziałania w
sytuacjach awaryjnych, nie będą w ich obrębie gromadzone żadne odpady oraz ścieki
komunalne i socjalno-bytowe.
W normalnym reżimie pracy urządzeń technologicznych w Ośrodku Zbioru i
Oczyszczania Gazu poza odseparowaną od gazu wodą złożową oraz ściekami socjalnymi
nie będą powstawać żadne inne ścieki i odpady stałe.

Układ separacji wody złożowej

gwarantuje pełną izolację oddzielonej wody złożowej od środowiska i w związku z tym silnie
zmineralizowany płyn złożowy (solanka) nie będzie stanowił zagrożenia dla powierzchni
ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych. Gromadzona w szczelnym zbiorniku woda
złożowa produkowana w ilości maksymalnie do 40 m3/d będzie wywożona okresowo i
poddawana utylizacji poza obiektem OZiOG w przeznaczonych do tego celu składowiskach
wód złożowych. Powstające w OZiOG ścieki socjalno-bytowe z sieci ścieków sanitarnych
trafiać będą do zbiornika bezodpływowego, skąd okresowo w zależności od potrzeb będą
wywożone do oczyszczalni.
Stosowane w procesie technologicznym oczyszczania i uzdatniania gazu środki
chemiczne (amina, metanol - inhibitor hydratów) będą znajdować się w obiegu zamkniętym
oraz będą magazynowane w pełnej izolacji od środowiska, co zabezpieczy wody oraz grunt
przed przypadkowymi skażeniami.
Powstające w trakcie prac remontowych i konserwacyjnych odpady stałe, takie jak
odpady z czyszczenia zbiorników zawierających związki aminowe, zużyte wkłady węglowe z
instalacji usuwania rtęci, zużyte wkłady filtracyjne, sita molekularne z adsorberów wilgoci
powietrza

aparatury

kontrolno-pomiarowej

(AKPiA)

oraz

powstające

w

ilościach

jednostkowych odpady typu: lampy jarzeniowe, akumulatory, czyściwo, zużyte oleje będą
gromadzone w pełnej izolacji od środowiska i następnie odbierane i unieszkodliwiane przez
wyspecjalizowaną w tym zakresie firmę.
Aminowa instalacja usuwania dwutlenku węgla z gazu posiadająca układ regeneracji
aminy wyposażona będzie w kolektor ścieków aminowych, do którego trafiać będą
ewentualne spusty z poszczególnych elementów instalacji (odgazowywacza aminy,
regeneratorów, zbiornika magazynowego, studzienek spustowych przy pompach aminy). Z
kolektora ścieki aminowe przesyłane będą do zbiornika drenażowego, skąd w zależności od
stopnia czystości roztwór aminy zawracany będzie do regeneratora i dalej do procesu lub
przekazywany do utylizacji poza terenem OZiOG.
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Wymiana wkładów węglowych instalacji usuwania związków rtęci odbywać się będzie
nie częściej niż raz na 4 lata.
Pozostałe materiały filtracyjne, sita molekularne wymieniane będą w zależności od
potrzeb a sposób ich przechowywania będzie gwarantować pełną izolację od elementów
środowiska.
W trakcie eksploatacji złóż węglowodorów, w tym gazu ziemnego prowadzone są
czasem operacje określane jako wtórne metody eksploatacji złoża oraz zabiegi mające za
zadanie zintensyfikowanie wydobycia kopaliny poprzez ożywienie wydajności odwiertów.
Należą do nich takie zabiegi jak: szczelinowanie złoża, szczelinowanie połączone z
kwasowaniem, kwasowanie. Używane są przy tych zabiegach agresywnie działające
substancje, takie jak kwas solny, octowy lub fluorowodorowy. Należy wyraźnie zaznaczyć, że
strumień ten może przedostać się do środowiska jedynie w wyniku awarii. Wszelkie środki
chemiczne oraz ścieki i odpady powstające w trakcie tych operacji są podczas trwania tych
zabiegów

magazynowane

w

szczelnych

zbiornikach

znajdujących

się

w

strefie

przyodwiertowej, a ich utylizacja prowadzona jest poza terenem złoża. W przypadku
występowania w rejonie ocenianego złoża gruntów o dużej przepuszczalności celowe będzie
zastosowane
odizolowanie

w trakcie tych operacji odpowiednich zabezpieczeń pozwalających na
ziemi i wód

najwyższego

poziomu

wodonośnego

od

ewentualnych

przypadkowych rozlewów substancji chemicznych.
Należy podkreślić, że eksploatacja gazu ziemnego w obrębie złoża „Siekierki” nie
spowoduje znaczących, trwałych i postępujących odkształceń terenu, a zwłaszcza takich,
które mogą uruchomić masowe ruchy ziemi.
Strefy przyodwiertowe i instalacja technologiczna OZiOG Siekierki

W sytuacji normalnej pracy urządzeń wydobywczych, ze względu na ich
hermetyczność emisje substancji do wód i powierzchni ziemi nie będą miały miejsca.
W strefach przyodwiertowych odwiertów A1 i B2 zainstalowane będą jedynie
urządzenia odpowiedzialne za dotrzymanie parametrów odbioru wydobywanego gazu:
temperatury i ciśnienia. Gaz po zredukowaniu ciśnienia przesyłany będzie do OZiOG, gdzie
odbywać się będzie jego osuszenie, oczyszczenie i uzdatnienie do parametrów produktu
handlowego. Wydzielona z gazu woda złożowa gromadzona będzie w szczelnym zbiorniku
i utylizowana poza terenem OZiOG. Dodawany w procesie osuszania inhibitor hydratów –
metanol magazynowany będzie także w szczelnym zbiorniku. Eksploatacja instalacji
dozowania inhibitora nie stanowi zagrożenia dla wód i powierzchni ziemi, ani też dla zdrowia
obsługi kopalni, gdyż inhibitor w tego typu instalacjach krąży w obiegu zamkniętym, a załoga
nie ma z nim bezpośredniego kontaktu.
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Na obecnym etapie koncepcyjnego zagospodarowania złoża brak szczegółów co do
konstrukcji tych zbiorników. W praktyce eksploatacji złóż węglowodorów stosowane są do
tych celów zbiorniki dwupłaszczowe z kontrolą przestrzeni miedzypłaszczowej, bądź zbiorniki
z laminatów poliestrowo-szklanych całkowicie odpornych na korozję. Odpowiednia
konstrukcja zbiorników, stosowanie tzw. wanien przeciwrozlewczych oraz zabezpieczenie
podłoża pod zbiornikami i instalacjami dodatkowo chronią teren przed skutkami
przypadkowych rozlewów, upustów z zaworów bezpieczeństwa itp. oraz zapewniają pełną
izolację od środowiska stosowanych substancji oraz płynów złożowych (wody złożowej).
Wszystkie zbiorniki magazynowe znajdować się będą w ogrodzonej i zamkniętej dla
osób postronnych strefie OZiOG. Cały obiekt będzie w pełni monitorowany, co uniemożliwi
dostęp do niego osób nieupoważnionych.Na zbiornikach umieszcza się stosowne tablice
ostrzegawcze.
Ścieki sanitarne nie będą stanowiły zagrożenia dla czystości wód i gleby, ponieważ
gromadzone będą w bezodpływowym zbiorniku na nieczystości i okresowo wywożone do
oczyszczalni ścieków.
Gazociąg poprowadzony pod ziemią na głębokości około 1-1,30.m nie będzie w fazie
eksploatacji wywierał negatywnego wpływu na wody powierzchniowe, podziemne oraz
powierzchnię ziemi. Przesył gazu odbywać się będzie w sposób hermetyczny, nie będą mieć
miejsce żadne emisje do ziemi ani środowiska wodnego.

6.2.3.Oddziaływanie na ludzi, zwierzęta, rośliny

Działka przeznaczona pod zabudowę Ośrodka Zbioru i Oczyszczania Gazu (OZiOG)
usytuowana jest na otwartych terenach rolniczych w dość znacznej odległości od zabudowy
zagrodowej (ok. 600 m). Usytuowanie w tym miejscu obiektu przemysłowego – ośrodka
zbioru i oczyszczania gazu nie powinno stanowić bariery rozwoju tego terenu, ani też nie
powinno budzić sprzeciwu społecznego wśród lokalnej społeczności. Funkcjonowanie
obiektu, w tym emisje substancji i energii nie powodujące przekroczeń wartości
dopuszczalnych, ograniczone do terenu obiektu przemysłowego, nie będą stanowiły
uciążliwości dla ludności zamieszkałej w najbliższej odległości od OZiOG.
Tereny przez które zaplanowano poprowadzenie gazociągów stowarzyszonych
użytkowane są jako grunty orne, stąd po okresie budowy przywrócona zostanie im
dotychczasowa funkcja, nie będą więc stanowiły przeszkód w prowadzeniu działalności
rolniczej przez ludność gospodarującą na tych terenach.
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Eksploatacja ośrodka zbioru gazu oraz gazociągu nie będzie wywierać negatywnego
oddziaływania na świat roślinny i zwierzęcy. Nie będzie też stanowić bariery w migracji
zwierząt.

6.2.4. Oddziaływanie na obiekty objęte ochroną przyrody, dobra materialne,
zabytki i krajobraz kulturowy
Planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało negatywne na obiekty objęte
ochroną przyrody z powodu oddalenia od najbliższych terenów obszarowej ochrony przyrody
i pomników przyrody.
Planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało na dobra materialne. Wystąpi
pozytywne oddziaływanie związane z korzyściami finansowymi, jakie odniosą właściciele
terenów, przez które przebiegać będzie gazociąg. W przypadku pozytywnego wyniku fazy
testowej nastąpią zwiększone wpływy do budżetu gminy związane z eksploatacją złoża.
Nie wystąpi oddziaływanie na zabytki i krajobraz kulturowy, z wyjątkiem pojawienia
się obiektu o wysokości do 35 m n.p.t, który będzie dostrzegalny z większej odległości.

6.2.5. Oddziaływanie na klimat akustyczny

W niniejszym rozdziale dokonano analiz zarówno fazy realizacji Inwestycji (budowa
gazociągów) jak i jej eksploatacji (funkcjonowanie OZiOG). Do oceny kształtu klimatu
akustycznego Inwestycji wykorzystano metody obliczeniowe i symulację rozprzestrzeniania
się dźwięku w środowisku. Obliczenia przeprowadzono dla najmniej korzystnego przypadku
z punktu widzenia akustycznego zagrożenia środowiska, zakładając maksymalną emisję
hałasu ze wszystkich zinwentaryzowanych źródeł. Dla fazy realizacji Inwestycji symulacje
przeprowadzono wyłącznie dla pory dnia, gdyż w porze nocy nie przewiduje się żadnych
prac budowlanych. Natomiast dla fazy eksploatacji, przedstawiona analiza akustyczna
obejmuje zarówno porę dnia jak i nocy.
Zasięg hałasu emitowanego do środowiska określony został na podstawie poziomu
mocy akustycznej źródeł hałasu z uwzględnieniem warunków propagacji dźwięku w
środowisku. Obliczone zostały wartości równoważnego poziomu dźwięku A (LAeq T), które
stały się podstawą do oceny poziomu emisji hałasu do środowiska w fazie realizacji i
eksploatacji planowanej Inwestycji. Wyniki przedstawiono również w formie graficznej w
postaci izolinii równoważnego poziomu dźwięku A.
Dopuszczalne poziomy dźwięku w środowisku zewnętrznym określa Rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu
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w środowisku Dz. U. Nr 120, poz. 826. Według rozporządzenia dopuszczalne wartości
równoważnego poziomu dźwięku A, LAeq T, dla hałasu od obiektów i źródeł innych niż drogi
i linie kolejowe określa się w przedziałach czasu równych odpowiednio 8-miu najmniej
korzystnym godzinom pory dziennej, która przypada pomiędzy 6:00 – 22:00 oraz jednej
najmniej korzystnej godzinie w porze nocy, pomiędzy 22:00 – 6:00.
Przytoczone rozporządzenie definiuje również kategorie terenów wymagających
ochrony akustycznej.
Tabela 10. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826)
Pozostałe obiekty i działalność będąca
źródłem hałasu
LAeq D
LAeq N
przedział czasu
przedział czasu
odniesienia równy 8
odniesienia równy 1
najmniej korzystnym
najmniej korzystnej
godzinom dnia kolejno
godzinie nocy
po sobie
następującym

Lp.

Rodzaj terenu

1

a) Strefa ochronna "A" uzdrowiska
b) Tereny szpitali poza miastem
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy związanej ze stałym
lub czasowym pobytem dzieci i
młodzieży2)
c) Tereny domów opieki społecznej
d) Tereny szpitali w miastach
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego
b) Tereny zabudowy zagrodowej
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe2)
d) Tereny mieszkaniowo-usługowe
Tereny w strefie śródmiejskiej miast
powyżej 100 tys. mieszkańców3)

2

3

4

45

40

50

40

55

45

55

45

Objaśnienia:
1)
Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem
drogowym i kolei linowych.
2)
W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich
dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy.
3)
Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej
z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których
występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę
śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów
administracyjnych, handlowych i usługowych.

Obszary prawnie chronione akustycznie

W związku z brakiem informacji dotyczących zagospodarowania terenu w analizach
akustycznych

przyjęto

najmniej

korzystne

wartości

kryterialne,

tj.

dla

zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej dla której wg w/w rozporządzenia wartości dopuszczalne od
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hałasu przemysłowego w odniesieniu do 8 najmniej korzystnych godzin dnia oraz 1 godziny
pory nocy wynoszą:
LAeq, JR (D) = 50dB(A)
LAeq, JR(N) = 40dB(A)

Faza realizacji przedsięwzięcia

Analizę akustyczną fazy realizacji Inwestycji przeprowadzono na przykładzie budowy
fragmentu gazociągu zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie terenów podlegających
ochronie akustycznej zlokalizowanych w miejscowości Siekierki Wielkie przy ulicy Tuleckiej.
Fragment ten obejmuje budowę gazociągu na odcinku 100 metrów

z uwzględnieniem

przewiertu pod ulicą Tulecką. W Tabeli 11 przedstawiono poziomy dźwięku odczytane z
punktów referencyjnych wyznaczonych dla obszarów najbliżej położonych względem terenu
Inwestycji z analiz akustycznych wykonanych dla fazy realizacji Przedsięwzięcia.
Tabela 11. Zestawienie równoważnych poziomów dźwięki z punktów referencyjnych dla etapu
realizacji przedsięwzięcia.
Równoważny poziom dźwięku w punkcie referencyjnym
Wartość
LAEq [dBA]
Pora doby
dopuszczalna
[dB]
1
2
3
4
5
6
7
8
50
Dzień
65,1
67,5
71,2
68,8
69,6
58,2
63,7
60,3
40
Noc
-

Na podstawie wykonanych analiz akustycznych dla fazy realizacji Inwestycji
zanotowano przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięku na terenach chronionych
akustycznie. Źródłem ponadnormatywnego hałasu stały się maszyny budowlane instalujące
rurociąg oraz same prace budowlane. Należy jednak zaznaczyć, iż hałas związany z tego
tupu pracami posiada charakter krótkoterminowy (występuje tylko w czasie realizacji budowy
i wyłącznie w porze dziennej) i ustąpi równocześnie z zakończeniem prac budowlanych.
Jako środki ochrony przed hałasem proponuje się organizację ruchu i prac
budowlanych zakładającą równomierne rozłożenie pracy maszyn i urządzeń budowlanych,
celem braku wzmacniania emisji akustycznej poszczególnych źródeł oraz nie prowadzenie
prac budowlanych w porze nocy, tzn. między godziną 22.00, a 6.00.

Faza eksploatacji przedsięwzięcia

Akustyczne oddziaływanie z terenu Inwestycji, w fazie eksploatacji, następować
będzie zarówno w porze dziennej jak i nocnej oraz związane będzie z emisją hałasu
pochodzącego od źródeł stacjonarnych, ruchomych i pośrednich zlokalizowanych na terenie
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planowanego Ośrodka Zbioru i Oczyszczania Gazu. W Tabeli 12 przedstawiono poziomy
dźwięku odczytane z punktów referencyjnych wyznaczonych dla obszarów najbliżej
położonych względem terenu Inwestycji z analiz akustycznych wykonanych dla fazy realizacji
Przedsięwzięcia. Punkty referencyjne 1 do 6 rozmieszczono na granicy terenu Inwestycji,
natomiast punkty 7 i 8 na granicy najbliższych obszarów podlegających ochronie
akustycznej.
Tabela 12. Zestawienie równoważnych poziomów dźwięki z punktów referencyjnych dla etapu
realizacji przedsięwzięcia
Wyznaczone wartości

Wartości dopuszczalne

Wielkość przekroczenia

Nr punktu
LAeq D
[dB A]

LAeq N
[dB A]

LAeq D
[dB A]

LAeq N
[dB A]

pora dnia
[dB]

pora nocy
[dB]

1

49,6

40,6

-

-

-

-

2

51,9

50,0

-

-

-

-

3

59,5

58,3

-

-

-

-

4

52,8

47,2

-

-

-

-

5

57,3

44,7

-

-

-

-

6

45,4

37,0

-

-

-

-

7

34,0

27,0

50

40

brak

brak

8

34,6

27,9

50

40

brak

brak

Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że hałas wynikający z
eksploatacji planowanego Przedsięwzięcia w postaci pilotażowego zagospodarowania złoża
gazu ziemnego Siekierki i przeprowadzenia długoterminowego testu produkcyjnego nie
będzie stanowił zagrożenia klimatu akustycznego w stosunku do terenów chronionych
akustycznie znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie terenu Inwestycji. Wyznaczone
wartości równoważnego poziomu dźwięku A dla pory dnia oraz nocy w przyjętych punktach
referencyjnych na granice terenów polegających ochronie są mniejsze niż wartości
dopuszczalne, obowiązujące zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku Dz. U. Nr 120,
poz. 826, dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
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6.2.6. Oddziaływania towarzyszące zakończeniu eksploatacji złoża – likwidacja
przedsięwzięcia

Zakończenie eksploatacji złoża nie wiąże się z negatywnym oddziaływaniem na
środowisko. Prowadzone w oparciu o projekt techniczny działania związane z likwidacją
odwiertów wydobywczych sprowadzają się do odłączenia urządzeń i instalacji, wywiezienia
ich z terenu złoża oraz likwidacji odwiertu z zachowaniem szczelności.
Kwalifikację do likwidacji odwiertów przeprowadza się na podstawie dokładnej analizy
stanu technicznego odwiertu, przebiegu eksploatacji (np. niepowodzenie testu, zaniku gazu),
zawodnienia oraz efektów ewentualnej rekonstrukcji.
Likwidacja odwiertu polega na:


wykonaniu korka cementowego w interwale produktywnym określonym przez
służby geologiczne,



zatłoczeniu do odwiertu gęstej płuczki wiertniczej,



zdemontowaniu głowicy eksploatacyjnej,



wyciągnięciu rurek syfonowych,



wycięciu 2-3 m rur odcinka odwiertu położonego najbliżej powierzchni ziemi;



wykonaniu korka cementowego od 30 m do wierzchu i zabezpieczeniu ostatniej
kolumny rur szczelnym blokiem z symbolem odwiertu.

Na powierzchni ziemi nie pozostają żadne elementy,

a informacja o lokalizacji

zlikwidowanego otworu jest ewidencjonowana w zasobach geodezyjnych.
W miarę sczerpywania zasobów gazu ze złoża likwidacji podlegać będą kolejne
odwierty, a po zakończeniu całkowitej eksploatacji złoża ulegnie likwidacji także ośrodek
zbioru i oczyszczania gazu (OZiOG). W uzasadnionych i koniecznych przypadkach usunięte
mogą zostać także obiekty podziemne – gazociągi. Unieczynnione rurociągi najczęściej
jednak pozostają pod powierzchnią ziemi i dzięki temu nie następuje ponowna ingerencja
w środowisko. Końcowym etapem będzie decyzja właściwego ministra o likwidacji obszaru i
terenu górniczego wyeksploatowanego złoża. Prace związane z likwidacją prowadzone są
zgodnie z przepisami prawa geologicznego i górniczego w oparciu o odpowiednie zapisy
planu ruchu zakładu górniczego.

Po zakończeniu likwidacji wszystkich obiektów teren

zostanie zrekultywowany i przekazany właścicielom do swobodnego dysponowania.
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6.2.7. Oddziaływanie na wypadek wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

Ze względu na własności fizykochemiczne gazu ziemnego, przede wszystkim jego
palność, oraz ze względu na występującą razem z gazem wodę złożową, a także
konieczność używania w procesie uzdatniania gazu substancji chemicznych (metanolu,
amin), które przy bezawaryjnej pracy urządzeń technologicznych pozostają w całkowitej
izolacji od elementów środowiska, szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia
środowiska związane z możliwością ich awaryjnego przedostania się do środowiska.
Nadzwyczajne zagrożenie może wystąpić w przypadku awarii polegającej na erupcji
gazu z otworu eksploatacyjnego na skutek zerwania głowicy lub jej uszkodzenia. Konstrukcja
głowicy oraz spadające w trakcie eksploatacji złoża ciśnienie gazu, a także zastosowane
zabezpieczenia w dużej mierze eliminują możliwość wystąpienia takiego zdarzenia. Nie
mniej jednak w przypadku zaistnienia takiej awarii, oprócz przedostania się do atmosfery
znacznych ilości metanu może dojść do pożaru, podczas którego do powietrza wprowadzane
zostają także produkty spalania węglowodorów, a także środki chemiczne stosowane do
gaszenia ognia, np. chlorofluorowęglowodory.
Niekontrolowany wypływ gazu do atmosfery ma miejsce również w przypadku awarii
polegającej na rozszczelnieniu gazociągu. W przypadku pęknięcia gazociągu na skutek
wysokiego ciśnienia roboczego gazu nastąpi odrzucenie nakładu gruntu, którego warstwa
jest niewielka (ok. 1,0-1,3m) i wypływ gazu do atmosfery, trwający aż do momentu
zamknięcia zaworów odcinających dopływ gazu do uszkodzonego odcinka gazociągu.
Krótkotrwały

wypływ

gazu

nie

spowoduje

zagrożenia

dla

czystości

powietrza

atmosferycznego, wód gruntowych (metan jest bardzo trudno rozpuszczalny w wodzie)
i innych elementów środowiska. Podczas ewentualnego wystąpienia niekontrolowanego
wypływu gazu ziemnego z gazociągu, z uwagi na znaczną prędkość wypływu i około
dwukrotnie mniejszą gęstość od gęstości powietrza, metan szybko przemieści się w górę
i przy braku inicjatora zapłonu nie będzie stwarzał zagrożenia dla zdrowia ludzi oraz dla
pozostałych organizmów żywych.
Metan, który jest głównym składnikiem gazu ziemnego, jest gazem palnym, co
oznacza, że wchodzi w reakcję z tlenem, której towarzyszy wydzielanie się dużych ilości
ciepła połączone z powstaniem płomienia. Zapalenie się metanu ma miejsce w obecności
inicjatora zapłonu, np. iskry elektrycznej, w przypadku gdy stężenie metanu w powietrzu
mieści się pomiędzy tzw. granicami wybuchowości. Granice wybuchowości w mieszaninie
z powietrzem, wyrażone stężeniem metanu w tej mieszaninie, wynoszą w temperaturze
200 C pod ciśnieniem 1 atm:


5% obj. metanu - dolna granica wybuchowości (DGW),
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15% obj metanu - górna granica wybuchowości (GGW).

Zapalenie się metanu może również nastąpić bez udziału inicjatora zewnętrznego,
jeżeli temperatura mieszaniny metanowo-powietrznej osiągnie 5800 C przy ciśnieniu 1 atm.
Jest to zjawisko tak zwanego samozapłonu. Podczas spalania metanu wydziela się ciepło
w ilości 9530 kcal/m3spalanego gazu, a temperatura spalin przy stechiometrycznym składzie
mieszaniny może osiągnąć 19570 C. W tych warunkach maksymalna szybkość
rozprzestrzeniania się płomienia wynosi 0.4 m/sec. Przy pewnych stężeniach gazu
mieszczących się w obszarze jego zapalności, spalanie gazu może przebiegać wybuchowo
(z bardzo dużą szybkością reakcji) z wywołaniem fali uderzeniowej. Wybuch gazu
i towarzyszący temu pożar mogą zagrozić zniszczeniem fauny i flory

w sąsiedztwie

gazociągu, a także zagrozić znajdującym się w pobliżu ludziom.
Główny składnik gazu ziemnego, metan, jest agresywnym gazem cieplarnianym
o potencjale cieplarnianym 21 razy większym od potencjału cieplarnianego dwutlenku węgla.
Zagrożenie dla środowiska i bezpieczeństwa stwarzać może także niekontrolowany
(związany z awarią) powolny wypływ gazu z gazociągu. Powolny wypływ gazu z gazociągu
może mieć miejsce w przypadku powstania nieszczelności w elementach konstrukcyjnych
gazociągu. Jeżeli takie nieszczelności wystąpią na gazociągu znajdującym się w ziemi, to
wydobywający się przez nie gaz przedostanie się do

gleby. Gaz ziemny jest gazem

nietoksycznym, jednakże jego obecność w porach gleby wpływa niekorzystnie na roślinność
poprzez:


wypieranie powietrza, efektem czego są zmiany w procesach przebiegających
w glebie,



wysuszenie gleby oraz obniżenie zawartości tlenu będące efektem rozkładu
metanu w obecności bakterii (produktem tego procesu jest woda i dwutlenek
węgla, dzięki czemu szybko wzrasta stosunek CO2 /O2 ).

Obecność metanu w środowisku glebowym wpływa na przebieg procesów fizykochemicznych,

stwarza

atmosferę

redukcyjną

w

glebie,

wpływa

na

wzrost

ilości

wymienialnego manganu oraz ilość jonów żelaza(II). Ponadto obserwuje się wzrost objętości
porów i zmniejszenie gęstości gleby. Gaz ziemny wpływa także na przebieg procesów
mikrobiologicznych. Wzrasta zawartość azotu oraz ilość mikroorganizmów wiążących azot.
Dyfuzja gazu ziemnego do strefy wód gruntowych zawierających siarczany może prowadzić
do przebiegu procesu mikrobiologicznej redukcji siarczanów do siarkowodoru. Efektem tego
jest zanieczyszczenie wody, która już nie nadaje się do celów pitnych. Zmniejszenie
zawartości siarczanów w glebie może spowodować obniżenie szybkości przebiegu procesów
metabolicznych albo nawet może uniemożliwić ich przebieg.
Badania prowadzone nad wpływem gazu ziemnego (metanu) na drzewa wykazały,
że jego obecność w glebie wpływa na odbarwienie korzeni, przedwczesne opadanie liści,
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usychanie liści, uszkodzenie młodych pędów. Jednakże po stwierdzeniu niepożądanej
migracji gazu w glebie, jego negatywnemu wpływowi można łatwo zapobiec poprzez
przedmuchiwanie gleby powietrzem lub odciąganie

(zasysanie) zanieczyszczonego

powietrza. Taka reakcja roślin jest też wielokrotnie wskaźnikiem nieszczelności i może
w porę zapobiec dalszemu uwalnianiu się gazu.
Sytuacje awaryjne, choć nie zawsze o znamionach poważnych awarii przemysłowych
mogą dotyczyć także niekontrolowanego przedostania się do środowiska (na skutek
rozszczelnienia się instalacji lub zbiorników magazynowych) innych substancji chemicznych,
które tak jak woda złożowa wydobywane są razem z gazem, lub które są stosowane
w procesie technologicznym uzdatniania wydobytego gazu ziemnego. Substancjami takimi w
przypadku eksploatacji złoża „Siekierki” będą:


woda złożowa (solanka) – wydobywana razem z gazem i gromadzona po
oddzieleniu w zbiornikach magazynowych,



metanol – dodawany do strumienia gazu po odseparowaniu wody w celu
zapobiegania tworzenia się korków hydratowych,



związki aminowe stosowane w instalacji usuwania dwutlenku węgla.

Wszystkie instalacje, w których znajdują się poszczególne substancje oraz zbiorniki
magazynujące muszą zostać zaprojektowane w taki sposób, aby uniemożliwić jakiekolwiek
przedostanie się tych substancji do środowiska. W sytuacji poważnej awarii, powstałej na
skutek zadziałania niekontrolowanych sił przyrody czy celowych działań człowieka, bądź
trudnych do przewidzenia innych sytuacji może jednak dojść do skażenia środowiska tymi
substanacjami.
Wydobywająca się wraz z gazem na skutek erupcji odwiertu woda złożowa (solanka)
spowoduje zanieczyszczenie gleby w najbliższym otoczeniu odwiertu. Woda złożowa
wydobywana wraz z gazem ze złoża „Siekierki” jest zmineralizowana solanką chlorkowowapniowo-magnezową. Stopień skażenia terenu wskutek erupcji zależeć będzie m.in. od
ilości solanki wyniesionej przez gaz, stopnia jej zasolenia, warunków atmosferycznych
w czasie erupcji i ciśnienia panującego w otworze wiertniczym.
Duża koncentracja soli, wywołuje ujemne zmiany w środowisku glebowym, a
mianowicie:


działa destrukcyjnie na glebę,



doprowadza do dużego nagromadzenia soli,



przyczynia się do zachwiania równowagi makro i mikroelementów.

Duże stężenie soli wokół korzeni, zwłaszcza roślin uprawnych ogranicza możliwość
pobierania wody i składników odżywczych przez system korzeniowy roślin, a w związku
z tym może się przyczyniać do:
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zahamowania wzrostu roślin (karłowacenia),



matowienia i nekrozy liści (niebieskawo-zielone liście z woskowym nalotem),



rozluźnienia

protoplazmy komórek i nagromadzenia w tkankach roślinnych

rozpuszczalnych soli.
Po opanowaniu poważnej awarii, zasolenie otaczającej odwiert gleby można
wydatnie zmniejszyć przepłukując ją wodą. W wypadkach większych stężeń soli należałoby
wymienić wierzchnią warstwę gleby.
Przedostanie się go gruntu wody złożowej gromadzonej w zbiorniku utrudnia
stosowanie zbiornika jednopłaszczowego w ochronnej rynnie betonowej.
Inhibitor hydratów (metanol) dla ochrony środowiska glebowego i wód gruntowych
magazynowany jest w obiektach kopalni gazu w stalowych zbiornikach dwupłaszczowych.
Będące efektem zaistnienia sytuacji awaryjnej przedostanie się tej cieczy do środowiska
będzie niosło skutki typowe dla skażenia metanolem. Metanol (CH3OH) w zakresie
temperatur od -980C do +650C jest cieczą o aromatycznym zapachu podobnym do zapachu
alkoholu etylowego. Jest silną trucizną, działającą przede wszystkim na układ nerwowy i
układ krążenia.
Związki aminowe (stosowane monoetanoloamina MEA, dietanoloamina DEA)
używane

w

procesach

uzdatniania

gazu

ziemnego

klasyfikowane

zgodnie

z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28.09.2005r. (Dz.U.Nr 201, poz. 1674) jako
substancje niebezpieczne dla zdrowia, nie są zaliczane do substancji niebezpiecznych dla
środowiska. Nie mniej jednak należy chronić środowisko wodne i gruntowe przed
niekontrolowanym przedostaniem się do nich tych substancji, a w przypadku rozlewu należy
zebrać je przy pomocy substancji absorbującej ciecze (pasku, ziemi) i nie dopuścić do
dostania się ich do wód, ścieków i gleby. Są to substancje palne, które w przypadku pożaru
wydzielają niebezpieczne tlenki azotu. Aminy działają w sposób drażniący na skórę i oczy.
Sytuacje awaryjne są incydentami, które nie powinny mieć miejsca podczas
prawidłowej eksploatacji inwestycji. Prawdopodobieństwo takiego zdarzenia w normalnych
warunkach eksploatacyjnych jest znikomo małe z uwagi na wysoki współczynnik
bezpieczeństwa instalowanych urządzeń technologicznych, kontrole Urzędu Dozoru
Technicznego, ogrodzenie terenu, okresowy nadzór nad pracą zainstalowanych urządzeń,
a w przypadku gazociągu - przykrywającą go 1-metrową warstwę gruntu. Dowodem na to, że
awarie tego rodzaju nie zdarzają się bardzo często w obiektach kopalni gazu ziemnego jest
rejestr zdarzeń o znamionach poważnej awarii i poważnych awarii, w którym np. w I półroczu
2008 r. na ponad 60. tego rodzaju zdarzeń zaistniałych w kraju zarejestrowano tylko jedno
zdarzenie dotyczące kopalni gazu ziemnego. Był to wyciek kondensatu gazoliny
z oddzielacza stojącego

(ODS), do którego doszło w trakcie prac związanych

z udrożnieniem odcinka spustowego. Na skutek wycieku trwającego ok. 15 sekund wyciekło
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ok. 100 dm3 kondensatu. Należy przy tym zaznaczyć, że teren pod tego rodzaju instalacjami
jest odpowiednio zabezpieczony poprzez wyłożenie płytami betonowymi, które w przypadku
małych rozlewów w dużym stopniu zabezpieczają podłoże, a w sytuacji większych awarii
stanowią utrudnienie przed przedostaniem się substancji do gruntu i wód.
Awarie są jednak zdarzeniami losowymi, mogą je powodować czynniki zewnętrzne
niezależne od sprawności i niezawodności systemu, w związku z tym trudno je przewidzieć.
Trudna do określenia jest też ich skala, zasięg oraz zagrożenia, które będą ich następstwem.
Skutki środowiskowe będące wynikiem awarii zależeć będą m.in. od takich czynników jak:
czas trwania awaryjnego zrzutu do środowiska, szybkości podjęcia oraz trafności doboru
działań służących likwidacji awarii i jej skutków.
Przeciwdziałanie

skutkom awarii jest

niezwykle

ważne

z punktu

widzenia

minimalizacji zagrożeń środowiska oraz zdrowia i życia ludzi (sposoby zapobiegania i
ograniczania skutków awarii omówiono w Rozdziale 8 Raportu).
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7.

OPIS

METOD

PROGNOZOWANIA

ORAZ

OPIS

PRZEWIDYWANYCH

ZNACZĄCYCH

ODDZIAŁYWAŃ

PLANOWANEGO

PRZEDSIĘWZIĘCIA

ŚRODOWISKO,

OBEJMUJĄCY

BEZPOŚREDNIE,

POŚREDNIE,

NA

WTÓRNE,

SKUMULOWANE, KRÓTKO-, ŚREDNIO- I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I
CHWILOWE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Oddziaływania na środowisko związane z długoterminowym testem

złoża gazu

ziemnego prowadzoną w ramach koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie rozpatruje się w
odniesieniu do terenu górniczego, na którym w wyniku budowy urządzeń wydobywczych, a
następnie na skutek prowadzenia wydobycia testowego mogą wystąpić zagrożenia
środowiska.
Związana z zagospodarowaniem złoża gazu ziemnego budowa gazociągów: trzech
gazociągów zbiorczych DN100 transportujących gaz z odwiertów B1, B2 i A1, gazociągu
technologicznego o średnicy DN 50 do zasilania gazem opałowym podgrzewaczy
zlokalizowanych w strefach przyodwiertowych A1 i B2 oraz gazociągu zdawczego DN 300
odprowadzającego uzdatniony gaz z OZiOG do systemu gazociągów przesyłowych, będzie
także związana z ingerencją w środowisko. Rolniczy charakter terenów, przez który
przechodzi trasa gazociągów obsługujących złoże „Siekierki” powoduje, że realizacja tej
części przedsięwzięcia w nieznaczny tylko sposób oddziaływać będzie na geokomponenty
środowiska, przy czym największy wpływ zauważalny będzie w fazie realizacji prac
budowlano-montażowych. Prawidłowy z punktu widzenia techniki i technologii przebieg robót
budowlanych, dotrzymanie założonego reżimu w znaczący sposób ograniczy ich negatywny
wpływ na środowisko. Gazociągi, zaprojektowane i wykonane zgodnie z założeniami i
wymaganiami dotyczącymi zabezpieczeń chroniących środowisko naturalne, w okresie
eksploatacji powinny funkcjonować niezawodnie i zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, nie
stwarzając problemów dla otoczenia i środowiska przyrodniczego. Można więc stwierdzić, że
budowa i eksploatacja gazociągów, choć w pewnym stopniu uciążliwa na etapie ich realizacji
nie będzie związana z oddziaływaniami o charakterze o oddziaływań znaczących.

7.1.

Przewidywane

znaczące

oddziaływania

planowanego

przedsięwzięcia

na

środowisko wynikające z istnienia przedsięwzięcia
Potencjalne oddziaływania na środowisko eksploatacji złóż gazu ziemnego
wynikające z istnieniem przedsięwzięcia w środowisku są skutkiem:
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działań w wyniku których złoże przygotowywane jest do eksploatacji; składają się
na nie: prace budowlano-montażowe, roboty ziemne, ruch zmechanizowanego
sprzętu budowlanego prowadzone w obrębie OZiOG, tras gazociągów,



pracy urządzeń i instalacji zamontowanych w granicach stref przyodwiertowych
(dwa emitory spalin z gazowych palników podgrzewaczy gazu w strefach A1 i
B2),



pracy urządzeń i instalacji zamontowanych w obrębie obiektu technologicznego –
Ośrodka Zbioru i Oczyszczania Gazu (OZiOG),



obecności

obiektu

przemysłowego

w

naturalnym,

nie

przekształconym

krajobrazie,


zabiegów

przeprowadzanych

w

celu

intensyfikacji

wydobycia

(w

razie

konieczności),


likwidacji odwiertów po zakończeniu eksploatacji złoża,



możliwości zaistnienia sytuacji awaryjnych.

Jak przedstawiono w Rozdziale 6 Raportu w przypadku zagospodarowania złoża
„Siekierki” wszystkie te oddziaływania przy prawidłowo prowadzonym procesie realizacji
przedsięwzięcia oraz jego bezawaryjnej eksploatacji nie będą nosić znamion oddziaływań
znaczących.
Ze względu na własności fizykochemiczne gazu ziemnego, przede wszystkim
palność, oraz ze względu na konieczność używania w procesie wydobycia różnorodnych
substancji chemicznych znaczące zagrożenia środowiska mogą być wynikiem sytuacji
awaryjnych (pożaru, erupcji gazu ziemnego i wody złożowej, awaryjnych wycieków
substancji chemicznych itp.).

7.2.

Przewidywane

znaczące

oddziaływania

planowanego

przedsięwzięcia

na

środowisko wynikające z wykorzystywania zasobów środowiska

Rozważając oddziaływania na środowisko w odniesieniu do wykorzystania zasobów
środowiska należy stwierdzić, że eksploatacja złoża spowoduje zmniejszenie zasobów
kopaliny stanowiącej nośnik energii nieodnawialnej. Rekompensatą za to negatywne
oddziaływanie jest uzupełnienie bilansu paliwowego o wydobyty gaz, który jest zaliczany do
grupy paliw ekologicznych.
Teren objęty oddziaływaniem wynikającym z eksploatacji złoża „Siekierki” nie cechuje
się szczególnie wysokim stopniem wrażliwości na negatywne oddziaływania oraz nie
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posiada takich walorów środowiskowych, które na skutek wydobywania gazu ze złoża
mogłyby ulec znacznemu pogorszeniu.
Prowadzenie eksploatacji złóż gazu ziemnego, w tym ocenianego złoża „Siekierki” nie
wiąże się z wykorzystaniem dużych ilości energii oraz znacznym zużyciem wody. Energia
elektryczna na potrzeby technologiczne oraz socjalno-bytowe wytwarzana będzie na terenie
OZiOG „Siekierki” dzięki zastosowaniu agregatu prądotwórczego zasilanego gazem
ziemnym. Zapotrzebowanie na wodę, w tym na cele technologiczne w ilości około 2 m3/dobę
oraz sanitarne i gospodarcze, pokrywane będzie z własnego ujęcia lub wodociągu
wiejskiego. Technologia uzdatniania gazu nie jest technologią, której towarzyszy
powstawanie znacznych ilości ścieków technologicznych. Wydobywana wraz z gazem woda
złożowa (solanka) gromadzona jest w szczelnych zbiornikach i poddawana utylizacji poza
terenem złoża, często w sposób polegający na ponownym zatłoczeniu do czerpanych złóż
węglowodorów. Proces taki prowadzony jest na wytypowanych do tego celu złożach i
odbywa się na podstawie posiadanej koncesji na tego rodzaju działalność.
7.3.

Przewidywane

znaczące

oddziaływania

planowanego

przedsięwzięcia

na

środowisko wynikające z emisji

Towarzyszące eksploatacji złoża emisje do środowiska substancji i energii będą
niewielkie i mieścić się będą w granicach wartości dopuszczalnych. Eksploatacja złóż gazu
ziemnego jak wykazano w Rozdziale 6 nie powoduje takich oddziaływań na środowisko,
które należałoby uznać za znaczące. Ładunek zanieczyszczeń, który tworzyć będą składniki
spalin z urządzeń zasilanych gazem ziemnym oraz zasilanych olejem napędowym (PM-10,
SO2, NOx, CO) nie będzie stanowił obciążenia powietrza atmosferycznego w rejonie
planowanej inwestycji w stopniu powodującym przekraczanie standardów jego jakości
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie
wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu, Dz.U. z 2010r. Nr 16, poz. 87).
Nawet

jednak

niewielkie

oddziaływania

na

skutek

długoletniej

działalności

wydobywczej mogą się kumulować, prowadząc w konsekwencji do zauważalnej degradacji
geokomponentów narażonych na negatywne wpływy.
Poniżej, w formie tabelarycznej, przedstawiono identyfikację oddziaływań na
środowisko rejestrowanych w związku z działalnością wydobywczą prowadzoną w obrębie
złóż gazu ziemnego. W tabelach znakiem „+” zaznaczono spodziewany charakter tych
oddziaływań. Ponieważ towarzyszące bezawaryjnej eksploatacji złóż gazu ziemnego
oddziaływania są w zasadzie niewielkie, przyjmując za kryterium takie czynniki jak:
nieodwracalność skutków, skalę terytorialną, skutki społeczne itp. pogrubioną czcionką (+)
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zaznaczono w tabelach mogące mieć charakter znaczących oddziaływania będące skutkiem
awarii oraz te, które mogą mieć znacząco pozytywny wpływ na środowisko.
Tablica 13. Oddziaływania na środowisko wynikające z istnienia przedsięwzięcia
Oddziaływanie *)

B

P

W

S

K

Śr

D

St

Ch

Wyłączenie gruntów z produkcji leśnej
Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

+

Wycinka drzew, zakrzewień śródpolnych

+

Obecność obiektu technicznego/przemysłowego

w

+
+

+

+

+

+

krajobrazie
Zagrożenia wywołane

+

**)

Stanem awaryjnym

Tablica 14.
Oddziaływania na środowisko wynikające z wykorzystywania zasobów
środowiska
Oddziaływanie *)

B

Uszczuplenie zasobów nieodnawialnych kopaliny

+

Wprowadzenie paliwa ekologicznego do bilansu

P

W

S

K

Śr

D

St

Ch

+
+

+

paliw
Ingerencja w środowisko przyrodnicze

+

+

Tablica 15. Oddziaływania na środowisko wynikające z emisji
Oddziaływanie *)

B

Zanieczyszczenie powietrza

+

+

+

+

P

W

S

K

Śr

D

St

Ch

Skażenie powierzchni ziemi
Skażenie wód
Hałas
Efekt cieplarniany

+

+

*) B – bezpośrednie
P – pośrednie
W – wtórne
S – skumulowane
K – krótkoterminowe
Śr – średnioterminowe
D – długoterminowe
St – stałe
Ch – chwilowe
+ – spodziewane oddziaływania
+ – spodziewane oddziaływania o charakterze znaczącym
**) jednoznaczny opis oddziaływań nie jest możliwy, gdyż zależy od charakteru awarii, terytorialnego
zasięgu jej skutków oraz sprawności i skuteczności ich usuwania.
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7.4. Opis metod prognozowania, zastosowanych przez wnioskodawcę

Opis przewidywanych oddziaływań na środowisko spowodowanych pilotażową
eksploatacją złoża „Siekierki” został przedstawiony w oparciu o wiedzę ekspercką popartą
wieloletnimi obserwacjami eksploatowanych złóż gazu ziemnego, w tym m.in. w rejonie Niżu
Polskiego, na których stosowane są podobne rozwiązania technologiczno-techniczne oraz
organizacyjne, zarówno jak chodzi o prowadzenie procesu wydobycia jak i zabezpieczenie
przed wystąpieniem i skutkami awarii. Wykorzystano również obserwacje dotyczące
tolerancji środowiska przyrodniczego na zachodzące w nim zmiany związane z istnieniem
w środowisku tego rodzaju przedsięwzięć.
Opracowana przez projektantów technologia i technika wydobycia, przesyłu i obróbki
gazu ziemnego, celem dostosowania go do norm handlowych jest rozwiązaniem
sprawdzonym poprzez długoletnią eksploatację podobnych obiektów.
Do obliczeń emisji i rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń gazowych w wyniku
spalania gazu ziemnego oraz oleju napędowego w urządzeniach energetycznych
zainstalowanych w OZiOG Siekierki stanowiących jedyne źródła emisji zorganizowanej do
powietrza wykorzystano program OPERAT FB wraz modułem Spalanie posiadający atest
Instytutu Ochrony Środowiska. Program wykorzystuje metodykę obliczeniową zgodną z
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).
7.4.1. Metody przyjęte do oceny emisji akustycznej

Faza realizacji przedsięwzięcia

Faza realizacji związana będzie z okresowym użytkowaniem maszyn i urządzeń
niezbędnych przy pracach związanych z budową gazociągów oraz Ośrodka Zbioru i
Oczyszczania Gazu, a charakter emisji będzie krótkotrwały i ustąpi po zakończeniu prac. W
niniejszym opracowaniu analizę akustyczną fazy realizacji Inwestycji przeprowadzono na
przykładzie budowy fragmentu gazociągu zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie
terenów podlegających ochronie akustycznej zlokalizowanych w miejscowości Siekierki
Wielkie przy ulicy Tuleckiej. Fragment ten obejmuje budowę gazociągu na odcinku 100
metrów

z uwzględnieniem przewiertu pod ulicą Tulecką. Budowa gazociągu będzie

posuwała się dynamicznie wzdłuż jego długości. Przy czym zakłada się, iż w ciągu doby
(wyłącznie w porze dnia) powstanie kompletny odcinek gazociągu o długości do 100 metrów.
Do realizacji budowy przewiduje się zastosowanie niżej wymienionych maszyn
budowlanych:
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Źródła ruchome:
•

Pojazd dłużycowy

1 szt.

•

Koparka gąsienicowa podsiębierna

1 szt.

•

Żuraw montażowy gąsienicowy

2 szt.

•

Spycharka gąsienicowa

1 szt.

Źródło punktowe:
•

Maszyna do przewiertów sterowanych
Transport

materiałów

budowlanych

1 szt.

na

teren

budowy

odbywał

się

będzie

z

wykorzystaniem pojazdu dłużycowego, który przyjedzie ulicą Tulecką i następnie poruszał
się będzie wzdłuż budowanego odcinka w celu rozładunku. Dojazd pracowników odbywał się
będzie pojazdem dostawczym (busem), który dojedzie również ulicą Tulecką i w trakcie prac
nie będzie używany. Dlatego też został on pominięty w analizie akustyczne. Pozostałe
pojazdy budowlane będą stacjonowały w miejscu budowy a ich praca w porze dnia będzie
miała charakter ciągły. Przy czym założono równomierne natężenie ich pracy na całym
analizowanym odcinku budowy. Przyjęte do analiz dane uzyskane od Inwestora dotyczące
liczby pojazdów oraz czasu ich pracy w normowych przedziałach czasu analizy
(oznaczonych 8hdzień i 1hnoc) dla najmniej korzystnego przypadku, tj. dla wybranej doby o
maksymalnej emisji hałasu zebrano w Tabeli 16.
Tabela 16. Ruchome źródła hałasu na terenie Inwestycji
Akustyczna
L.p.
Pojazd
klasa
pojazdu
Pojazdy
R1 Pojazd dłużycowy
ciężarowe
Koparka gąsienicowa
Pojazdy
R2
podsiębierna
ciężarowe
Pojazdy
R3 Żuraw montażowy gąsienicowy
ciężarowe
Pojazdy
R4 Spycharka gąsienicowa
ciężarowe

Przedział
czasu

Liczba
pojazdów

8 hdzień
1 hnoc
8 hdzień
1 hnoc
8 hdzień
1 hnoc
8 hdzień
1 hnoc

1
1
2
1
-

Czas pracy
urządzenia
[h]
1
4
2
4
-

Maszyna do przewiertów sterowanych w niniejszej analizie ujęta została jako
stacjonarne źródło hałasu z uwagi lokalizację jej pracy w jednym punkcie tj. przy ulicy pod
którą następował będzie przewiert.
Tabela 17. Stacjonarne źródła hałasu.

L.p.
S1

Źródło hałasu
Maszyna do przewiertów sterowanych

60

Przedział
czasu
8 hdzień
1 hnoc

Czas pracy
[h]
4
-
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W niniejszej analizie pominięto hałas generowany w trakcie prac związanych ze
spawaniem, izolacją i próbami ciśnieniowymi rur z uwagi na krótkotrwały charakter tych prac
oraz niewielki poziom generowanego hałasu, który można uznać za nieistotny z punktu
widzenia wypadkowego kształt klimatu akustycznego wokół terenu Inwestycji.

Tabela 18. Wykaz źródeł stacjonarnych emitujących hałas do środowiska wraz z ich czasem pracy dla
pory dnia i pory nocy.

L.p.

Źródło hałasu

Liczba
sztuk

Wysokość
źródła [m]

S1

Maszyna do przewiertów
sterowanych

1

1

Poziom mocy Normowy
akustycznej przedział
LWA [dBA]
czasu

Czas
emisji
hałasu

8 hdzień

2h

1 hnoc

-

106,0*

* poziom mocy akustycznej przyjęto na przykładzie urządzenia Grundodrill 15 N (http://www.dtatechnik.pl/Katalogi/grundodrill15N.pdf)

Obliczenia akustyczne
W celu wyznaczenia równoważnego poziomu dźwięku w środowisku w normowych
przedziałach czasu, obszar pracy źródeł ruchomych wzdłuż budowanego fragmentu
gazociągu podzielono na 5 metrowe odcinki, traktując je jako zastępcze źródła punktowe.
Dla każdego źródła zastępczego wyznaczono równoważny poziom mocy akustycznej
uwzględniając liczbę pojazdów oraz czas ich pracy na danym odcinku. Równoważny poziom
mocy akustycznej LWAeq T, dla zastępczych źródeł punktowych wyznaczono zgodnie ze
wzorem:

LWAeqT

1 K

0,1L
 10 log   N k  t k 10 WA ,k 
 T k 1


[dB]

gdzie:
LWAeqT – równoważny poziom mocy akustycznej źródła zastępczego, [dBA],
LWA,k

– średni poziom mocy akustycznej dla k-tej kategorii pojazdów, [dBA],

K

– liczba kategorii pozjazdów,

tk

– czas pracy pojazdu k-tej kategorii na danym odcinku, [s],

Nk

– liczba pojazdów k-tej kategorii,

T

– czas oceny, dla którego oblicza się poziom równoważny, [s].
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Przy czym czas pracy (tk) pojazdów na danym odcinku, dla którego wprowadzane jest źródło
zastępcze, wyznaczono ze wzoru:

czas pracy pojazdu na danym odcinku 

czas pracy w normowym przedziale czasu
liczba źródel zastepczych

U podstaw tego postępowania leży przyjęte założenie, o równomiernym natężeniu pracy
źródeł ruchomych na całym analizowanym odcinku budowy. Stacjonarne źródło hałasu S1
zastąpiono źródłem punktowym o równoważnym poziomie mocy akustycznej (LWAeq T),
uwzględniającym czas pracy źródeł w rozpatrywanych najmniej korzystnych 8miu godzinach
pory dnia zgodnie z Tabelą 19, wyznaczonym ze wzoru:

t
LWAeqT  LWA  10 log  [dB]
T 
gdzie:
LWAeqT - równoważny poziom mocy akustycznej, [dB A],
LWA

- poziom mocy akustycznej, [dB A],

t

- czas emisji hałasu przez źródło w czasie T, [s],

T

- czas oceny, dla którego oblicza się poziom równoważny, [s]
Wyznaczone na podstawie powyższych założeń równoważne poziomy mocy akustycznej

dla 8 h pory dnia (LWAeq D) dla poszczególnych grup źródeł zastępczych zebrano w Tabeli 19
oraz jako dane do symulacji przedstawione zostały w Załączniku 2a. Ponadto usytuowanie
poszczególnych przyjętych zastępczych źródeł punktowych przedstawione zostało na
symulacji rozprzestrzeniania się dźwięku w środowisku w Załączniku 2b.
Tabela 19. Zestawienie równoważnych poziomów mocy dla źródeł zastępczych.
Lp

LWAeq [dBA]

Operacja

Dzień

Praca urządzeń
R1,R2,R3,R4
(1+1+2+1 pojazdów)
zp1-zp20

LWA - 105 dBA
R1: t=1h/20pkt=180s

93,4

R2: t=4h/20pkt=720s
R3: t=2h/20pkt=360s
R4: t=4h/20pkt=720s
l=5m
S1

Praca urządzenia
S1
LWA - 106 dBA
t=7200s

100,0
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Faza eksploatacji przedsięwziecia

Akustyczne oddziaływanie z terenu Inwestycji, w fazie eksploatacji, następować będzie
zarówno w porze dziennej jak i nocnej oraz związane będzie z emisją hałasu pochodzącego
od źródeł stacjonarnych, ruchomych i pośrednich zlokalizowanych na terenie planowanego
Ośrodka Zbioru i Oczyszczania Gazu. Do źródeł hałasu zaliczać się będą:
Źródła ruchome:


Pojazdy osobowe związane z dojazdem pracowników
Źródła stacjonarne:



Wentylatory dachowe



Generator prądotwórczy gazowy



Generatory prądotwórcze z silnikami Diesla



Schładzacz gazu



Wydmuch
Źródła pośrednie:



Sprężarkownia powietrza



Sprężarkownia gazu

Założenia do obliczeń akustycznych

Dojazd pracowników odbywał się będzie wyłącznie w porze dnia, tj. pomiędzy
godzinami 6:00 a 22:00. Przyjęto, że w ciągu 8h pory dnia będzie miał miejsce wjazd i
wyjazd pojazdów z terenu OZiOG oraz operacja parkowania w obrębie wyznaczonych miejsc
postojowych. Ponadto założono, że wszystkie źródła stacjonarne (oprócz wydmuchu gazu)
jak i pośrednie będą pracowały w sposób ciągły przez całą dobę.
Przyjęte do analiz dane uzyskane od Inwestora dotyczące liczby pojazdów oraz
czasu pracy stacjonarnych i pośrednich źródeł hałasu w normowych przedziałach czasu
analizy (oznaczonych 8hdzień i 1hnoc) zebrano w Tabelach 20 i 21.
Tabela 20. Ruchome źródła hałasu na terenie przedsięwzięcia.
L.p.
R1

Pojazd
Pojazdy osobowe

Akustyczna
klasa
pojazdu

Przedział
czasu

Liczba
pojazdów

Pojazdy lekkie

8 hdzień
1 hnoc

6
-
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Tabela 21. Stacjonarne i pośrednie źródła hałasu na terenie przedsięwzięcia.
L.p.

Źródło hałasu

Przedział
czasu

Czas pracy
[h]

8 hdzień
1 hnoc
8 hdzień
1 hnoc
8 hdzień
1 hnoc
8 hdzień
1 hnoc
8 hdzień
1 hnoc

8
1
8
1
8
1
8
1
0,251)
-

źródła stacjonarne
S1

Wentylatory dachowe – 2 sztuki

S2

Generator prądotwórczy gazowy

S3

Generatory prądotwórcze
z silnikami Diesla – 2 sztuki

S4

Schładzacz gazu

S5

Wydmuch gazu
źródła pośrednie

8 hdzień
8
1 hnoc
1
8 hdzień
8
B2
Sprężarkownia gazu
1 hnoc
1
1) wydmuch gazu odbywa się w rzeczywistości 1 – 2 razy w roku i trwa od 10-15 minut.
B1

W

Sprężarkownia powietrza

niniejszej

analizie

pominięto

hałas

związany

z

wywozem

odpadów

eksploatacyjnych i komunalnych oraz dostawy ON dla generatorów z uwagi na
nieregularność tych zdarzeń oraz pomijalny wpływ na wypadkowy kształt klimatu
akustycznego wokół terenu Inwestycji.
Parametry akustyczne źródeł dźwięku

Dla ruchomych źródeł hałasu w postaci samochodów osobowych przyjęto poziom
mocy akustycznej określony odpowiednio dla operacji startu i jazdy w Instrukcji ITB nr 338
dla pojazdów lekkich:
Operacja

Poziom mocy
akustycznej LWA, [dBA]

Czas operacji, [s]

Start

97

5

Hamowanie

94

3

Jazda po terenie
(m.in. manewrowanie)

94

(zależy od długości drogi i
prędkości pojazdu)

Na obecnym etapie projektu brak jest szczegółowych informacji dotyczących
konkretnych urządzeń, które zostaną zainstalowane w przypadku realizacji Przedsięwzięcia.
Dlatego dla stacjonarnych i pośrednich źródeł hałasu przyjęto parametry akustyczne na
podstawie

danych

literaturowych

i

danych
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publikowanych przez producentów, przyjmując najmniej korzystne tj. największe poziomy
mocy akustycznej. Dane zebrano w Tabelach 22 i 23.
Tabela 22. Wykaz źródeł stacjonarnych emitujących hałas do środowiska wraz z ich czasem pracy dla
pory dnia i pory nocy oraz parametrami akustycznymi

L.p.

Źródło hałasu

S1

Wentylatory dachowe

S2

S3

S4

S5

Liczba Wysokość
sztuk źródła [m]

2

Generator prądotwórczy
gazowy

1

Generatory prądotwórcze
z silnikami Diesla

2

Schładzacz gazu

1

Wydmuch gazu

6 i 7,5

1

1

1

1

20

Poziom
mocy
akustycznej
LWA [dBA]
80,01)

100,0

2)

100,5

90,0

120,03)

Normowy
przedział
czasu

Czas
emisji
hałasu

8 hdzień

8

1 hnoc

1

8 hdzień

8

1 hnoc

1

8 hdzień

8

1 hnoc

1

8 hdzień

8

1 hnoc

1

8 hdzień

0,25

1 hnoc

-

1)

Na podstawie danych katalogowych wentylatora dachowego WD25 o wydajności 2500 m3/h;
Na podstawie danych katalogowych (poziomu dźwięku oraz wymiarów) generatora KIPOR
KDE19STA3 (http://www.repoz.pl/index.php?page=shop.product_details&category_id=18&flypage=fly
page_lite_pdf.tpl&product_id=134&option=com_virtuemart&Itemid=1);
3)
Na podstawie danych uzyskanych od Inwestora.
2)

Tabela 23. Wykaz źródeł pośrednich emitujących hałas do środowiska wraz z ich czasem pracy dla
pory dnia i pory nocy oraz parametrami akustycznymi.

L.p.

B1

B2

Źródło hałasu

Sprężarkownia powietrza

Sprężarkownia gazu

Wysokoś
ć źródła
[m]

Poziom
dźwięku Lp

6

85,0

Izolacyjność
akustyczna [dB]

[ ba]

5

100,0

65

30,0

30,0

Normowy
przedział
czasu

Czas
emisji
hałasu

8 hdzień

8

1 hnoc

1

8 hdzień

8

1 hnoc

1
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Obliczenia akustyczne

W celu wyznaczenia równoważnego poziomu dźwięku w środowisku w normowych
przedziałach czasu, drogę poruszania się źródeł ruchomych R1 podzielono na 20 metrowe
odcinki, traktując je jako zastępcze źródła punktowe. Dla każdego źródła zastępczego
wyznaczono równoważny poziom mocy akustycznej uwzględniając liczbę pojazdów oraz
czas ich przejazdu na danym odcinku. Przyjęto średnią prędkość poruszania się źródeł
ruchomych na terenie Inwestycji wynoszącą 30km/h. Równoważny poziom mocy akustycznej
LWAeq T, dla zastępczych źródeł punktowych wyznaczono zgodnie ze wzorem 1. Przy czym
czas trwania przejazdu (t) pojazdu przez odcinek drogi, dla którego wprowadzane jest źródło
zastępcze, równoznaczny z czasem emisji hałasu przez dane źródło zastępcze, wyznacza
się ze wzoru:

T=L/V [dB]

gdzie:
L

– długość odcinka drogi, [m],

V

– średnia prędkość pojazdów na danym odcinku drogi, [m/s].
Wyznaczone na podstawie powyższych założeń równoważne poziomy mocy

akustycznej dla 8 h pory dnia (LWAeq D) i 1 h pory nocy (LWAeq N) dla poszczególnych grup
źródeł zastępczych zebrano w Tabeli 24.

Tabela 24. Zestawienie równoważnych poziomów mocy dla źródeł zastępczych wyznaczonych na
drodze przejazdu ruchomych źródeł hałasu.
ZP

Operacja

LWAeq [dBA]

Operacja

Dzień

jazda

LWAeq [dBA]
Noc

jazda

R1

R1
x

1-20

(6pojazdów 2 = 12 wydarzeń)
LWA - 94 dBA

64,0

brak

t=2,4s

21

l=20m
start i hamowanie
R1
(6pojazdów)
LWA - 97 dBA
t=5s

start i hamowanie
R1
70,2

brak

66

www.empeko.pl

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie „Projekt Siekierki. Pilotażowe zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Siekierki”.

Wszystkie zinwentaryzowane na terenie Inwestycji pośrednie źródła hałasu pracują w
sposób ciągły przez całą dobę. Dlatego też równoważne poziomy dźwięku dla pory dnia i
nocy charakteryzujące te źródła są tożsame z poziomami dźwięku zebranymi w Tabeli 23.
Stacjonarne źródła hałasu zastąpiono źródłem punktowym o równoważnych poziomach
mocy akustycznej (LWAeq T), uwzględniających czas pracy źródeł w rozpatrywanych najmniej
korzystnych 8miu godzinach pory dnia i 1 godzinie nocy (zgodnie z Tabelą 22). Wyznaczone
na podstawie wzoru 3 równoważne poziomy mocy akustycznej LWAeq D i LWAeq N dla
poszczególnych źródeł zastępczych zebrano w Tabeli 25.

Tabela 25. Zestawienie równoważnych poziomów mocy dla źródeł zastępczych.

Ozn.

Źródło hałasu

LWaeq [ ba]
Dzień

LWaeq [ ba]
Noc

S1

Wentylatory dachowe

80,0

80,0

S2

Generator prądotwórczy gazowy

100,0

100,0

S3

Generatory prądotwórcze
z silnikami Diesla

100,5

100,5

S4

Schładzacz gazu

90,0

90,0

S5

Wydmuch gazu

104,9

brak

Usytuowanie

poszczególnych

przyjętych

zastępczych

źródeł

punktowych

przedstawione zostało w sposób graficzny na symulacjach rozprzestrzeniania się dźwięku w
Załącznikach 2d i 2f. Szczegółowe dane wejściowe do programu LEQ Professional ver. 6.x
będące podstawą symulacji rozprzestrzenia się dźwięku dla pory dnia i nocy przedstawione
zostały w Załącznikach 2c i 2e.
W obliczeniach uwzględniono ekranujący wpływ większych obiektów kubaturowych
na terenie Inwestycji nie stanowiących źródeł pośrednich. Zasięg oddziaływania hałasu,
emitowanego z terenu Zakładu, przedstawiony w postaci izolinii równoważnego poziomu
dźwięku A w Załącznikach 2d i 2f, został wyznaczony na wysokości 1,5 metra.
Wszystkie obliczenia i symulacje wykonano przy pomocy programu LEQ Professional
ver. 6.x autorstwa Biura Studiów i Projektów Ekologicznych oraz Technik Informatycznych
„SOFT-P” zgodnym z PN-ISO 9613-2.
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8. OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE,
OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH
ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO
Współcześnie dostępne są nowoczesne rozwiązania techniczno-technologiczne
i organizacyjne, dzięki którym eksploatacja złóż węglowodorów, w tym gazu ziemnego może
być prowadzona efektywnie, bezawaryjnie i przede wszystkim w sposób stwarzający
niewielkie zagrożenie dla środowiska. Przyjęte w koncepcji zagospodarowania złoża
Siekierki założenia dotyczące obiektu technologicznego OZiOG dają podstawy do
stwierdzenia, że spełnią one wymagania, które zapewnią

bezpieczną dla środowiska

eksploatację złoża gazu ziemnego.
Do rozwiązań projektowych stosowanych we współcześnie budowanych obiektach
technologicznych obsługujących eksploatowane złoża gazu ziemnego należą wymienione
poniżej rozwiązania, z których wybrane znajdą zapewne zastosowanie przy opracowywaniu
projektu

budowlanego

dotyczącego

eksploatacji

złoża

„Siekierki”.

W

strefach

przyodwiertowych najistotniejsze są rozwiązania, które przede wszystkim zabezpieczają
środowisko przed przedostaniem się do niego płynów złożowych. W obrębie stref oraz
obiektu technologicznego OZiOG, a także przy budowie gazociągów stowarzyszonych
istotną rolę w zabezpieczeniu środowiska odgrywać będą stosowane w praktyce rozwiązania
i urządzenia, do których zalicza się m.in.:


zawór odcinający przy głowicy odwiertu zamykający przepływ gazu z odwiertu
do instalacji strefy przyodwiertowej

w przypadku zakłóceń w reżimie

technologicznym (m.in. spadku ciśnienia, wzrostu temperatury gazu powyżej
Tmax,); zamknięcie zaworu odcinającego powoduje zatrzymanie wydobycia
gazu;


strumienie gazu z odgazowania wody złożowej, a także strumień gazu
zrzutowego pochodzący z zaworów regulacyjnych AKPiA, a także gaz
z odprężania ciśnieniowych instalacji technologicznych mogą być kierowane
do sieci gazu opałowego co ogranicza zrzut gazu do atmosfery (na emitor
zrzutu gazu kierowany wówczas jest ewentualny nadmiar gazu);



w celu wyeliminowania zrzutu do atmosfery metanu wyposażenie instalacji
zrzutu gazu w pochodnię do spalenia gazu;



zbiornik magazynowy na wodę złożową wykonany z laminatów poliestrowo –
szklanych całkowicie odpornych na korozję w wannie betonowej;



zbiornik inhibitora hydratów (metanolu) o konstrukcji dwuściennej;



punkt

rozładunku

inhibitora

zaopatrzony

w

metalową

wannę

przeciwrozlewczą;
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zabezpieczenie układów technologicznych przed czynnikami atmosferycznymi
poprzez usytuowanie ich wewnątrz budynków kontenerowych wyposażonych
w szczelne posadzki;



wyposażenie obiektu w system detekcji gazu; detektory zainstalowane są
w miejscach, gdzie istnieje prawdopodobieństwo gromadzenia się gazu
mogącego

się

ulatniać

wskutek

nieszczelności

w

instalacjach

technologicznych;


wyposażenie obiektu w system detekcji pożaru;



wyposażenie ośrodka zbioru gazu (OZiOG) w system ochrony obiektu
składający się np.: z systemu telewizji przemysłowej, mikrofalowych barier
ochronnych, sygnalizacji otwarcia kontenerów;



wyposażenie obiektu w instalacje uziemienia ochronnego oraz instalację
ochrony odgromowej;



wyposażenie gazociągów w czynną ochronę katodową ze stacją SOK
zlokalizowaną na terenie ośrodka zbioru gazu (OZiOG);



staranny wybór wykonawców realizujących prace budowlano-montażowe, w
tym budowę gazociągów, którzy zagwarantują przebieg prac zgodnych z
zasadami prowadzenia prac budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie drzew
(zabezpieczenie systemu korzeniowego drzew pozostawianych w pobliżu
prowadzonych robót, staranna gospodarka materiałami budowlanymi itp.).

Zadaniem wymienionych urządzeń i systemów jest prowadzenie procesu realizacji
przedsięwzięcia oraz jego późniejszej eksploatacji w sposób zgodny z przyjętym reżimem, a
w konsekwencji ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko, które mogą wystąpić
podczas zakłóceń procesu wydobywania i uzdatniania gazu, w tym w sytuacjach awaryjnych.
Najgroźniejsze dla środowiska mogą być zagrożenia związane z zaistnieniem w granicach
złoża sytuacji awaryjnych. Częstą przyczyną awarii są błędy i zaniedbania popełnione przez
człowieka. W celu wyeliminowania tej przyczyny oprócz wdrożonych przez Inwestora zasad
przeciwdziałania awariom, wskazane jest systematyczne szkolenie załogi z zakresu bhp, jak
również ścisły nadzór nad jej pracą.
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9. WSKAZANIE, CZY DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA KONIECZNE
JEST USTANOWIENIE OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA ORAZ
OKREŚLENIE GRANIC TAKIEGO OBSZARU, OGRANICZEŃ W ZAKRESIE
PRZEZNACZENIA TERENU, WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I SPOSOBÓW KORZYSTANIA Z NICH
Technologia służąca wydobyciu gazu, planowana do zastosowania w obrębie złoża
„Siekierki” spełnia wymagania, o których mowa w art.143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. –
Prawo ochrony środowiska uwzględniające:


stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń: środki chemiczne
wykorzystywane w zabiegach wstępnej obróbki wydobytej kopaliny oraz
w procesach

intensyfikacji

wydobycia

nie

należą

do

szczególnie

niebezpiecznych dla środowiska, są stosowane, dozowane i magazynowane
w warunkach ścisłego dozoru, w sposób gwarantujący pełne bezpieczeństwo
w normalnych warunkach pracy urządzeń i instalacji;


efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii: procesy technologiczne nie
wymagają znaczącej ilości energii elektrycznej dostarczanej z zewnątrz,
zapotrzebowanie na energię cieplną potrzebną do podgrzania gazu przed
redukcją ciśnienia będzie realizowane poprzez spalanie gazu przygotowanego
bezpośrednio w OZiOG;



zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i
paliw: oprócz przesłanek ekonomicznych racjonalną gospodarkę materiałową
determinuje

charakter

ocenianego

przedsięwzięcia

nie

związany

z wykorzystywaniem znacznych ilości surowców, materiałów i paliw oraz
dużego zużycia wody;


stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych: eksploatacja
złoża gazu ziemnego nie jest związana z powstawaniem w sposób ciągły
znacznych ilości odpadów technologicznych (poza wodą złożową); pozostałe
odpady,

typowe

dla

wszelkiej

działalności

przemysłowej

powstające

w nieznacznych ilościach gromadzi się w specjalnych pojemnikach i likwiduje
poza granicami złoża zgodnie z przyjętą gospodarką odpadową;


ograniczenia emisji do środowiska substancji i energii towarzyszących
eksploatacji złoża gazu: emisje te są niewielkie dzięki zastosowanym
rozwiązaniom

technicznym

i

zamykają

się

w

granicach

działek

przeznaczonych pod obiekty technologiczne;


postęp naukowo-techniczny oraz najnowocześniejsze rozwiązania techniczne
i technologiczne przetestowane na nowoodkrytych i obecnie eksploatowanych
złożach gazu o podobnym składzie i parametrach, który sprzyja racjonalnej
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eksploatacji

złóż

z

równoczesnym

poszanowaniem

zasad

ochrony

środowiska.
W wyniku przeprowadzonej oceny stwierdzono ponadto, że oddziaływania na
środowisko nie będą rejestrowane poza granicami działek stref przyodwiertowych oraz
działki, na której usytuowane będą urządzenia technologiczne ośrodka zbioru i oczyszczania
gazu (OZiOG). Granice stref zagrożenia wybuchowego i pożarowej będą znajdowały się na
zamkniętym, ogrodzonym terenie Inwestora.
Oceniane przedsięwzięcie nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego użytkowania,
ponieważ nie należy do obiektów wymienionych w art. 135 ust.1 ustawy prawo ochrony
środowiska.
Eksploatacja złoża gazu ziemnego w oparciu o koncesję wydobywczą nie wymaga
pozwolenia zintegrowanego.
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10. ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z

PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM
Przewiduje się, że planowane przedsięwzięcie w fazie budowy nie będzie stwarzać
konfliktów społecznych, ponieważ przebieg gazociągu i lokalizacja Ośrodka oraz odwiertów
zostały uzgodnione z właścicielami gruntów, natomiast oddziaływanie na tereny sasiadujące
będzie minimalne i nieznaczące.
W przypadku Ośrodka można się spodziewać oddziaływania na krajobraz,
zauważalnego z powierzchni ziemi z odległości kilku kilometrów. Należy się spodziewać
różnego podejścia do oceny tego wpływu związanego z subiektywnym postrzeganiem
walorów estetycznych krajobrazu przez niektórych mieszkańców. Sam Ośrodek zajmie
niewielką powierzchnie, dlatego nie będzie przysłaniał panoram widokowych, a jedynie
stanie się dominantą krajobrazową.
Kontrowersje wśród mieszkańców może budzić kwestia zanieczyszczeń emitowanych
do atmosfery z terenu Ośrodka. Można założyć, że zaprezentowanie wyników modelowania
rozprzestrzeniania się emisji będzie wystarczające do zmniejszenia obaw. Ważny w tym
miejscu jest

fakt braku emisji substancji szczególnie niebezpiecznych i informacja, że

większość emitowanych gazów stanowią główne składniki powietrza atmosferycznego.
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11.

PRZEDSTAWIENIE

PLANOWANEGO

PROPOZYCJI

PRZEDSIĘWZIĘCIA

MONITORINGU
NA

ETAPIE

ODDZIAŁYWANIA

JEGO

BUDOWY

I

EKSPLOATACJI

W efekcie przeprowadzonej oceny oddziaływań środowiskowych związanych z
eksploatacją złoża „Siekierki” stwierdzono, że żaden z komponentów środowiska nie będzie
narażony na zagrożenie w stopniu wymagającym prowadzenia monitoringu jego stanu w
rozumieniu systematycznych badań prowadzonych według ustalonych zasad i metod
dotyczących pobierania prób oraz ich analizy. W tej sytuacji nie występuje potrzeba
określenia w raporcie OOS przedmiotu, zakresu i sposobu monitoringu niekorzystnych zmian
w środowisku.
Bieżąca, stała kontrola pracy urządzeń stref przyodwiertowych i ośrodka zbioru i
oczyszczania gazu (OZiOG), a także okresowe kontrole tras gazociągów prowadzone przez
wykwalifikowaną obsługę kopalni (Inwestora) oraz operatora gazociągu przesyłowego, będą
służyły monitorowaniu prawidłowego przebiegu procesu wydobycia, uzdatniania i transportu
wydobytego gazu. Służyć to będzie jednocześnie ocenie i rejestracji ewentualnych zmian i
zagrożeń, które mogłyby zaistnieć wskutek prowadzonej eksploatacji złoża gazu ziemnego.
Istotne zagrożenia mogą wystąpić jedynie w wyniku awarii polegającej na niekontrolowanym
wypływie płynów złożowych z odwiertów czy z rurociągów lub w przypadku pożaru.
Wówczas, przy dużym zasięgu i znacznej skali zagrożenia może się okazać, że wystąpi
potrzeba monitorowania stanu środowiska jako całości lub określonego geokomponentu.
Przedmiot i zakres monitoringu będzie zależny od stwierdzonych skutków awarii (np.:
zniszczenia drzewostanu w wyniku pożaru, skażenia powierzchni ziemi substancjami
chemicznymi i ropopochodnymi).
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12. WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI
LUB

LUK

WE

WSPÓŁCZESNEJ

WIEDZY,

JAKIE

NAPOTKANO,

OPRACOWUJĄC RAPORT

Raport opracowany został na etapie przygotowania koncepcji pilotażowego
zagospodarowania złoża gazu ziemnego Siekierki, którego celem jest przeprowadzenie
długoterminowego testu produkcyjnego. Wykonawcy Raportu nie dysponowali więc
informacjami, które zwykle dostępne są dopiero na etapie opracowywania projektu
wykonawczego przedsięwzięcia polegającego na budowie kopalni gazu ziemnego, takimi
jak:

konstrukcja,

wielkość,

typ

poszczególnych

urządzeń

i

przyjętych

rozwiązań

projektowych. Opracowując Raport oparto się na wiedzy z zakresu technologii i technik
wydobycia, przesyłu i uzdatniania gazu ziemnego do norm handlowych stosowanych na
wielu eksploatowanych podobnych obiektach, które wykorzystują sprawdzone rozwiązania.
Należy zauważyć, że nowoprojektowane i budowane obecnie w kraju kopalnie gazu
ziemnego należą do najnowocześniejszych tego typu obiektów, w których stosowane są
technologie wykorzystujące najlepsze znane rozwiązania w tym zakresie.
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13.

STRESZCZENIE

W

JĘZYKU

NIESPECJALISTYCZNYM

INFORMACJI

ZAWARTYCH W RAPORCIE
Raport

oddziaływania

na

środowisko

dotyczy

planowanego

przedsięwzięcia

polegającego na zaprojektowaniu i budowie Ośrodka Zbioru i Oczyszczania Gazu Siekierki
wraz z gazociągami stowarzyszonymi. W

ramach „Projektu Siekierki. Pilotażowe

Zagospodarowanie Złoża Gazu Ziemnego Siekierki”.
Niniejsze streszczenie w języku niespecjalistycznym prezentuje informacje zawarte w
raporcie o oddziaływaniu na środowisko sporządzonym dla inwestycji w okresie maj - lipiec
2010 r. na podstawie analiz środowiskowych i zawiera informacje o procedurach
administracyjnych podjętych w związku z tym przedsięwzięciem. Pełny raport z oceny
oddziaływania na środowisko jest do wglądu, a jego kopie można otrzymać w Urzędzie
Gminy Kostrzyn Wlkp. (ul. Dworcowa 5 62-025 Kostrzyn) oraz w firmie Energia Zachód Sp. z
o.o. (ul. Śniadeckich 17 00-654 Warszawa). Inwestor uruchomił ponadto infolinię, pod którą
można uzyskać informacje o planowanym przedsięwzięciu: Tel. 661 899 366 (infolinia
dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do18.00. Koszt połączenia jest
zgodny z cennikiem operatora), e-mail: gaz.siekierki@energiazachod.com.pl.
Dlaczego przedsięwzięcie jest potrzebne?
Rosnące
bezpieczeństwa
dotychczasowych

zapotrzebowanie
dostaw
wiążą

na

paliwa

węglowodorów
się

z

ze

potrzebą

kopalne
źródeł

oraz

potrzeba

alternatywnych

rozpoznawania

i

zapewnienia
względem

eksploatacji

złóż

niekonwencjonalnych. Tzw. gaz łupkowy ze skał ilastych „shale gas” i gaz ze słabo
przepuszczalnych skał piaskowych „tight gas” są perspektywicznym źródłem gazu na terenie
Polski. Złoża typu „tight gas” są związane ze skałami piaszczystymi, niekiedy węglanowymi,
mającymi niską porowatość, rzędu kilku procent, i przepuszczalność poniżej 0,1 milidarcy.
Piaszczyste skały zbiornikowe o niskiej przepuszczalności mogą akumulować znaczące
zasoby gazu ziemnego w basenie czerwonego spągowca. Projekt „Siekierki” polega na
wykonaniu pilotażowego zagospodarowania złoża gazu typu „tight gas” i jego efekty
przyniosą pionierskie informacje pozwalające na rozwijanie nowego źródła gazu ziemnego w
Polsce. Sukces w wydobyciu gazu z tego typu złoża na terenie Stanów Zjednoczonych
Ameryki Północnej spowodował uniezależnienie się od dostaw gazu ze źródeł zewnętrznych.
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Opis przedsięwzięcia

Celem przedsięwzięcia jest pilotażowe zagospodarowanie złoża gazu ziemnego
„Siekierki”

i

przeprowadzenie

długoterminowego

testu

produkcyjnego.

W

skład

przedsięwzięcia wchodzić będą:


Ośrodek Zbioru i Oczyszczania Gazu (zwany dalej Ośrodkiem lub OZiOG) o
maksymalnej wydajności 400 000 Nm3/d;



Trzy gazociągi zbiorcze o średnicy nominalnej DN100 zbierające gaz z trzech
odwiertów (B1, B2, A1). Gazociąg zbiorczy z odwiertu B1 będzie wchodzić w zakres
inwestycji nieliniowej, ponieważ jest zlokalizowany w pobliżu Ośrodka Zbioru i
Oczyszczania Gazu;



Jeden gazociąg technologiczny o średnicy nominalnej DN50 do zasilenia pośrednich
ogrzewaczy przepływowych zlokalizowanych w strefie przyodwiertowej głowic A1 i
B2;



Jeden gazociąg zdawczy o średnicy nominalnej nie większej niż DN400
odprowadzający uzdatniony gaz do sieci przesyłowej Operatora Gazociągów
Przesyłowych Gaz-System S.A.



Ułożone równolegle do gazociągu zdawczego trzy gazociągi zbiorcze o średnicy
nominalnej DN100, przewidziane w przyszłości do zbierania gazu z odwiertów,
których dokładna lokalizacja będzie możliwa do określenia na podstawie rezultatów
długoterminowego testu będącego zasadniczmy celem realizacji przedsięwzięcia.



Jeden gazociąg technologiczny o średnicy nominalnej DN50 przewidziany do
zasilenia pośrednich ogrzewaczy przepływowych zlokalizowanych w okolicy punktu
przyłączeniowego do gazociągu Gaz-Systemu.



Drogi dojazdowe R1, R2 i R3.
Na terenie OZiOG nie przewiduje się budowy żadnych urządzeń i instalacji

przeznaczonych do magazynowania gazu ziemnego. Wszystkie elementy instalacji Ośrodka
zaprojektowane zostaną jako urządzenia, przez które kolejno przepływa gaz zgodnie z
wymogami procesu przygotowania gazu z odwiertów do wymogów gazu przesyłanego do
sieci Gaz-Systemu.
Gdzie będzie zlokalizowane przedsięwzięcie?
Przedsięwzięcie jest zaplanowane do realizacji na terenie gmin: Kostrzyn
Wielkopolski,

Swarzędz,

Kleszczewo

w

powiecie

poznańskim

w

województwie

wielkopolskim. Ośrodek oraz odwierty B1 i B2 zlokalizowane są na terenie Gminy Kostrzyn,
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natomiast odwiert A1 zaplanowany został na terenie Gminy Kleszczewo. Gazociągi będą
przebiegać na terenie trzech wymienionych gmin.

Ryc. A. Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia na tle województwa wielkopolskiego i Polski.

Co zadecydowało o miejscach lokalizacji przedsięwzięcia?
Głównym czynnikiem było ograniczenie przestrzenne zidentyfikowanych złóż, nad
którymi należy lokalizować odwierty. Następnym etapem wyboru lokalizacji był proces
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negocjacji z właścicielami gruntów. Wypadkowa ww czynników zdecydowała o lokalizacji
przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie a środowisko
Wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko był przedmiotem analiz i
modelowania. Ponieważ gaz ziemny zawiera składniki zbliżone do składu powietrza
atmosferycznego, jego wydobywanie i oczyszczanie nie spowoduje istotnych konsekwencji
dla

środowiska.

Spalanie

gazu

ziemnego

jako

paliwa

wiąże

się

z

mniejszymi

zanieczyszczeniami powietrza niż spalanie oleju i węgla. W trakcie oczyszczania gazu
stosuje się system filtrów, które z częstotliwością raz na 4 lata ulegają wymianie. Na filtrach
osiadają związki rtęci – odpad niebezpieczny. Instalacja do wydobycia i oczyszczania gazu
jest

hermetyczna,

w

związku

z tym

nie

będzie

następował

kontakt

substancji

niebezpiecznych ze środowiskiem. W trakcie wydobycia i oczyszczania gazu powstaje tzw.
woda złożowa, która jest magazynowana w specjalnym zbiorniku na terenie Ośrodka i stąd
wozami asenizacyjnymi transportowana do miejsca utylizacji. Wszelkie odpady z terenu
Ośrodka

powstające

w

trakcie

eksploatacji

instalacji

będą

neutralizowane

przez

wyspecjalizowane firmy. Przedsięwzięcie nie będzie powodowało istotnych negatywnych
oddziaływań na środowisko.

Jaki będzie wpływ przedsięwzięcia w fazie realizacji?
Budowa Ośrodka wiąże się z zajęciem terenów pól uprawnych, natomiast faza
budowy gazociągów związana jest z pracą zespołu urządzeń i pojazdów na odcinku około
100 m, który to zespół przesuwa się sukcesywnie wzdłuż linii gazociągu w pasie do 15 m od
osi gazociągu. Natężenie tych prac można porównać do prac polowych podczas uprawy roli.
Miejscowo wystąpi wzmożona emisja spalin i hałasu. Biorąc pod uwagę oddalenie od
zabudowy, wpływ ten będzie ledwie odczuwalny przez mieszkańców najbliższych terenów
zabudowanych. Budowa Ośrodka trwa dłużej niż budowa gazociągu, ponieważ wiąże się z
montowaniem zaawansowanych elementów instalacji. Realizację przedsięwzięcia poprzedzi
przygotowanie trzech odcinków dróg technicznych umożliwiających dojazd do miejsc
odwiertów i Ośrodka.
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Jaki będzie wpływ przedsięwzięcia w fazie eksploatacji?

Najbardziej dostrzegalna będzie zmiana krajobrazu wywołana pojawieniem się
wysokiego (do 35 m n.p.t) obiektu Ośrodka. Hałas związany z eksploatacją Ośrodka nie
będzie oddziaływał na najbliższe tereny chronione.
Ze

względu

na

lokalizację

gazociągu

pod

powierzchnią

terenu

jedynym

oddziaływaniem będzie zakaz zabudowy w pasie technicznym gazociągu. W miejscach
odwiertów w przyszłości powstaną głowice przyodwiertowe, które obok podgrzewaczy gazu
będę jedynymi obiektami wystającymi ponad powierzchnię terenu.
Jakie jest niebezpieczeństwo w przypadku sytuacji awaryjnej?
Sytuacje awaryjne, choć nie zawsze o znamionach poważnych awarii przemysłowych
mogą dotyczyć także niekontrolowanego przedostania się do środowiska (na skutek
rozszczelnienia się instalacji lub zbiorników magazynowych) innych substancji chemicznych,
które tak jak woda złożowa wydobywane są razem z gazem, lub które są stosowane
w procesie technologicznym uzdatniania wydobytego gazu ziemnego. Substancjami takimi w
przypadku eksploatacji złoża „Siekierki” będą woda złożowa, metanol i związki aminowe.
Wszystkie instalacje, w których znajdują się poszczególne substancje oraz zbiorniki
magazynujące zosyały zaprojektowane w taki sposób, aby uniemożliwić jakiekolwiek
przedostanie się tych substancji do środowiska. W sytuacji poważnej awarii, powstałej na
skutek zadziałania niekontrolowanych sił przyrody czy celowych działań człowieka, bądź
trudnych do przewidzenia innych sytuacji może jednak dojść do skażenia środowiska tymi
substanacjami. Ryzyko zaistnienia takiej sytuacji jest minimalne.
Wydobywająca się wraz z gazem na skutek erupcji odwiertu woda złożowa (solanka)
spowoduje zanieczyszczenie gleby w najbliższym otoczeniu odwiertu. Woda złożowa
wydobywana wraz z gazem ze złoża „Siekierki” jest zmineralizowana solanką chlorkowowapniowo-magnezową. Stopień skażenia terenu wskutek erupcji zależeć będzie m.in. od
ilości solanki wyniesionej przez gaz, stopnia jej zasolenia, warunków atmosferycznych
w czasie erupcji i ciśnienia panującego w otworze wiertniczym.
Przedostanie się go gruntu wody złożowej gromadzonej w zbiorniku utrudnia
konstrukcja zbiornika, który wyposaża się w betonową wannę uniemożliwiającą przedostanie
się wycieków do gleby.
Inhibitor hydratów (metanol) dla ochrony środowiska glebowego i wód gruntowych
magazynowany jest w obiektach kopalni gazu w stalowych zbiornikach dwupłaszczowych.
Związki aminowe (stosowane monoetanoloamina MEA, dietanoloamina DEA)
używane

w

procesach

uzdatniania

gazu
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z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28.09.2005r. (Dz.U.Nr 201, poz. 1674) jako
substancje niebezpieczne dla zdrowia, nie są zaliczane do substancji niebezpiecznych dla
środowiska. W przypadku rozlewu należy zebrać je przy pomocy substancji absorbującej
ciecze (pasku, ziemi) i nie dopuścić do dostania się ich do wód, ścieków i gleby. Są to
substancje palne, które w przypadku pożaru wydzielają niebezpieczne tlenki azotu.
Sytuacje awaryjne są incydentami, które nie powinny mieć miejsca podczas
prawidłowej eksploatacji inwestycji. Prawdopodobieństwo takiego zdarzenia w normalnych
warunkach eksploatacyjnych jest znikomo małe z uwagi na wysoki współczynnik
bezpieczeństwa instalowanych urządzeń technologicznych, kontrole właściwych urzędów i
jednostek certyfikujących, ogrodzenie terenu, okresowy nadzór nad pracą zainstalowanych
urządzeń, a w przypadku gazociągu - przykrywającą go 1-metrową warstwę gruntu.
Dowodem na to, że awarie tego rodzaju nie zdarzają się bardzo często w obiektach kopalni
gazu ziemnego jest rejestr zdarzeń o znamionach poważnej awarii i poważnych awarii, w
którym np. w I półroczu 2008 r. na ponad 60. tego rodzaju zdarzeń zaistniałych w kraju
zarejestrowano tylko jedno zdarzenie dotyczące kopalni gazu ziemnego. Był to wyciek
kondensatu gazoliny z oddzielacza stojącego

(ODS), do którego doszło w trakcie prac

związanych z udrożnieniem odcinka spustowego. Na skutek wycieku trwającego ok. 15
sekund wyciekło ok. 100 dm3 kondensatu. Należy przy tym zaznaczyć, że teren pod tego
rodzaju

instalacjami

jest

odpowiednio

zabezpieczony

poprzez

wyłożenie

płytami

betonowymi, które w przypadku małych rozlewów w dużym stopniu zabezpieczają podłoże, a
w sytuacji większych awarii stanowią utrudnienie przed przedostaniem się substancji do
gruntu i wód. Ponadto przepuszczalność gleb na terenie Ośrodka i odwiertów jest niska.

Jaka jest żywotność instalacji składających się na przedsięwzięcie ?
W przypadku pozytywnych wyników testu instalacja będzie eksploatowana od około
15-25 lat, w zależności od zasobności złoża gazu ziemnego. W sytuacji, w której faza testów
wykaże nieopłacalność wydobycia lub inne przyczyny mogące być podstawą decyzji o
zaniechaniu eksploatacji złoża „Siekierki” instalacja zostanie zdemontowana a odwierty
zaczopowane.
Jaki będzie wpływ przedsięwzięcia na warunki życia mieszkańców?
Poza zmianą w krajobrazie nie wystąpią istotne zmiany w dotychczasowym
otoczeniu. Grunty rolne będą mógł być w dalszym ciągu uprawiane, miejscami poprawi się
dojazd do pól dzięki renowacji dróg technicznych umożliwiających dojazd do odwiertów.
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Tereny położone najbliżej Ośrodka (w zależności od rozkładu hałasu) nie będą mogły zostać
zagospodarowane zabudową mieszkaniową. Pas techniczny gazociągu nie będzie mógł być
zagospodarowany zabudową. W fazie realizacji i likwidacji wystąpi chwilowe wzmożenie
ruchu ciężkich pojazdów. Nie można pominąć czynnika finansowego w postaci opłat dla
właścicieli gruntów, na których zlokalizowane jest przedsięwzięcie oraz dla samorządów
gminnych z podatków wynikających z eksploatacji złoża gazu.
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