
Oświadczenie złożone 

przez senatora Tomasza Grodzkiego 

na 71. posiedzeniu Senatu 

w dniu 24 stycznia 2019 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego 

Oświadczenie w sprawie dostosowania Elektrowni Dolna Odra do konkluzji BAT. 

Od 17 sierpnia 2017 r. obowiązują w Polsce, podobnie jak na terenie całej Unii Europejskiej, nowe, bar-

dziej restrykcyjne normy emisji przemysłowych. Przepisami objęte są tzw. obiekty energetycznego spalania o 

mocy co najmniej 50 MW, m.in. ciepłownie, elektrownie, spalarnie odpadów. Od tej daty wymienione insty-

tucje muszą całkowicie przystosować swoje instalacje do nowych wymogów wynikających z konkluzji BAT. 

Budowane instalacje już od początku będą musiały spełniać wszystkie opublikowane normy, a działające 

elektrociepłownie i spalarnie muszą być do nich dostosowane. Termin na dostosowanie wynosi 4 lata i koń-

czy się 17 sierpnia 2021 r. 

Jak oceniał w 2017 r. ówczesny wiceminister środowiska, pełnomocnik rządu do spraw polityki klima-

tycznej, pan Paweł Sałek, dostosowanie się do nowych przepisów emisyjnych może kosztować polskie 

przedsiębiorstwa ok. 10 miliardów zł. Jednym z takich zakładów jest Elektrownia Dolna Odra w Nowym 

Czarnowie koło Gryfina, należąca do grupy PGE. Dysponuje ona obecnie 6 czynnymi blokami na węgiel 

kamienny oraz przemysłowo współspalaną biomasę. Elektrownia ta jest podstawowym źródłem energii nie 

tylko dla woj. zachodniopomorskiego. 

W związku z powyższym proszę o odpowiedzi na poniższe pytania. 

Na jakim etapie są obecnie prace modernizacyjne bloków nr 5 – 8 Elektrowni Dolna Odra, w szczególno-

ści instalacji odsiarczania i odazotowania spalin, mające na celu dostosowanie do standardów wynikających z 

konkluzji BAT? Proszę o przedstawienie szczegółowego harmonogramu. Jakie będą koszty i czy zabezpie-

czone są środki na ten cel? 

Pytanie drugie. Czy istnieje ryzyko wyłączenia niektórych bloków energetycznych elektrowni z dniem 

17 sierpnia 2021 r.? 

Trzecie. Czy zapewnione jest bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej dla woj. zachodniopomorskiego 

po tej dacie? 

I czwarte. Czy istnieje plan awaryjny na wypadek trwałego wyłączenia bloków nr 5 – 8 tej elektrowni? 

Z poważaniem 

Tomasz Grodzki 
 


