
JAKI BĘDZIE BILANS? 

W „Przeglądzie Technicznym” z 7 października ub. roku S. Witoszyński, 
w artykule „Wielka chemia — małej Płoni”, rozważa perspektywy rozwoju rafinerii 
nafty dla zaspokojenia potrzeb Wybrzeża. 

Omówiwszy założenia produkcyjne wielkiego obiektu oraz nowe technologie, 
Sporo uwagi poświęca autor sprawom ochrony środowiska w bezpośredniej bliskości 
i dalszych okolicach powstającego tu zespołu nowoczesnych urządzeń. 

„Projektanci zabrali się od początku z sercem do zabezpieczenia środowiska. 
Już w projekcie wstępnym zgromadzono dane o zanieczyszczeniu tzw. tła w Płoni 
(stan czystości powietrza bez uwzględnienia wpływu rafinerii) (...) następnie opra- 
cowali założenia do skonstruowania kompletu instalacji i urządzeń ochrony wód, 
powietrza i słuchu (...) dla żadnego zakładu w Polsce nie zaplanowano tak pełnej, 
kompleksowej ochrony środowiska. Łącznie będzie to kosztować pół miliarda zło- 
tych (...) W procesie technologicznym kolejne urządzenia rafineryjne będą umiesz- 
czone blisko siebie, aby skrócić do minimum długość przewodów oraz zmniejszyć 
liczbę zbiorników, pomp, zaworów itp.” 

„Przystępuje się także do pogłębienia znajomości miejscowych warunków w na- 
turalnym środowisku. W tym celu pod koniec roku przewiduje się rozpoczęcie badań 
tła wraz z wpływem zanieczyszczeń, które będzie wydzielać rafineria (...) chemicy 
tworzą pas ochronny szerokości jednego kilometra wokół zakładu, zgodnie z żądaniem 
resortu zdrowia. To ma być dodatkowa asekuracja, awaryjna, na co dzień nie- 
potrzebna...” 

Po omówieniu szeregu dalszych zabezpieczeń w samej technologii (kotłownie 
opalane olejem, paliwowe zbiorniki pokryte tzw. pływającymi dachami, spalanie 
gazów w specjalnym piecu itp.) autor w artykule pisze: 

„М pasie ochrony rafinerii i poza nim przewidziana jest sieć punktów kontroli 
atmosfery (...) cała instalacja, wartości 25 mln złotych, jest całkowicie zautomaty- 
zowana i połączona z centralą, gdzie będzie się sprawdzać wyniki pomiarów (...). 
Równie starannie projektuje się ochronę wód (...) obniżono lustro wód gruntowych 
poniżej poziomu morza, założono gęstą sieć drenów, a cały obszar otoczono opaską 
rowów (...). Badania na modelu wykazały, że zaprojektowany system drenażowy 
całkowicie zabezpiecza okolicę...” 
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„„„rafineria — czytamy dalej — będzie posiadała nowoczesną, trzystopniową 
oczyszczalnię mechaniczną, chemiczną i biologiczną oraz złożony system kanaliza- 
cyjny, umożliwiający kierowanie ścieków do właściwego odpływu, zależnie od stop- 
nia zanieczyszczenia. Woda z procesów technologicznych i ścieki sanitarne przejdą 
przez wszystkie stopnie oczyszczania (...) wody drenażowe będą pod stałą kontrolą (...). 
Z równą skrupulatnością przygotowuje się urządzenia mające zapewnić ciszę...” 

Zapoznawszy się z szeregiem dalszych inwestycji mających na celu ochronę 
naturalnego środowiska w tym rejonie oraz z płynącymi z budowy tego wielkiego 
obiektu przemysłowego niezaprzeczonymi korzyściami dla gospodarki gdańskiej 
(również dla rekultywacji zieleni, utrzymania parków czy zagospodarowania brzegu 
morskiego), przyznać musimy za autorem artykułu, iż „bilans zysków i strat zdaje 
się być dodatni”. W pełni ocenić jednak wpływ gigantycznej inwestycji na środo- 
wisko naturalne w małej Płoni — będzie można dopiero po 1975 roku.


