Ochrona środowiska
Elektrownia Bełchatów stale prowadzi działania związane z ochroną środowiska naturalnego i zmniejszeniem
oddziaływania na środowisko. Polegają one na realizacji inwestycji modernizacyjno-odtworzeniowych
mających na celu sukcesywne ograniczanie emisji związków chemicznych powstających w wyniku spalania
węgla brunatnego.
Elektrownia Bełchatów dobrze radzi sobie z dostosowaniem do coraz ostrzejszych wymogów środowiskowych
i zmieniających się standardów emisyjnych. Z upływem kolejnych lat, emisje gazów i substancji są coraz
mniejsze, a spaliny bardziej czyste, pomimo wzrostu mocy elektrowni.
Na zmniejszający się wpływ Elektrowni Bełchatów na środowisko wskazują wyniki prowadzonego od wielu lat
systematycznego monitoringu środowiskowego. Potwierdzają to również wyniki prac badawczych,
realizowanych przez niezależne instytucje naukowe, które dotyczą zintegrowanego wpływu Elektrowni
Bełchatów na wszystkie komponenty środowiska (m.in. emisje do powietrza, hałas, zagrożenie radiologiczne,
wody powierzchniowe i podziemne, stan środowiska leśnego). Wpływ ten jest porównywalny z innymi
podobnych rozmiarów elektrowniami w Europie (np. w Niemczech).
Od początku lat 90-tych do 2018 roku emisję dwutlenku siarki zredukowano o 89%, tlenków
azotu o 45%, a pyłów o 97%.
W niedalekiej przyszłości (perspektywa roku 2021) Elektrownia Bełchatów zakończy realizację kolejnych,
ważnych i kosztownych inwestycji ograniczających emisje do środowiska. W efekcie jej oddziaływanie na
środowisko ulegnie dalszemu zmniejszeniu.

O CO SIĘ TROSZCZYMY – ŚWIAT ROŚLINNY OKOLIC BEŁCHATOWA
Bełchatów i jego najbliższe okolice leżą na pograniczu Wysoczyzny Bełchatowskiej i Kotliny Szczercowskiej.
Są to dwie jednostki geograﬁczne różniące się od siebie rzeźbą terenu i budową geologiczną. Tereny
obecnego Bełchatowa i pobliskich okolic przed wielu tysiącami lat pokrywały lasy, czego dobitnym
przykładem są ogromne złoża węgla brunatnego. Dynamicznie rozwijające się Zagłębie GórniczoEnergetyczne, a przede wszystkim odkrywka, zniszczyła znaczną część kompleksów leśnych. Jednak w
istniejących obecnie lasach występuje zróżnicowana i bogata szata roślinna. Można spotkać tu rzadkie i
chronione gatunki roślin, a co cieszy wszystkich odpowiedzialnych za działania na rzecz ochrony środowiska,
są to gatunki wskazujące na niski poziom stężenia zanieczyszczeń np. chrobotek, płucnica islandzka, rosiczka
okrągłolistna, czworolist pospolity, kruszczyk błotny, storczyk szerokolistny, szmaciak gałęziasty, bagno
zwyczajne, widłaczek, wełnianka wąskolistna i wiele innych. Prowadzone od wielu lat prace badawcze wokół
elektrowni, wykonywane przez niezależne instytucje
naukowe, (niektóre rozpoczęte jeszcze przed
uruchomieniem elektrowni) wykazują jednoznacznie, iż wpływ Elektrowni Bełchatów na takie elementy
środowiska jak hałas, zagrożenie radiologiczne, wody powierzchniowe i podziemne, stan roślinności jest
bardzo niewielki i praktycznie niezauważalny. Ze względu na wagę zagadnienia jakim jest ochrona powietrza
atmosferycznego i z uwagi na obowiązujące w Polsce przepisy prawne oraz decyzje wydawane przez lokalne
władze administracyjne, w Elektrowni Bełchatów zostały rozbudowane systemy monitoringu zanieczyszczeń,
składające się z ciągłych pomiarów emisji ze wszystkich bloków energetycznych oraz ciągłe pomiary stężeń
zanieczyszczeń na obszarach chronionych w dwóch punktach pomiarowych.

