
Załącznik nr 2 do decyzji Prezydenta Miasta Gliwice 
Nr ŚR - 55/2016 z dnia 22.01.2016 r.

Prezydent Miasta Gliwice 
Gliwice, 18,06,2015 r. 

ZGODA NA REDUKCJĘ ILOŚCI WPROWADZANYCH 
DO POWIETRZA GAZÓW LUB PYŁÓW 

Na podstawie art. 225 - 229 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Tekst jedndlity z 2008: Dz. U. Nr 25, poz. 150 z póżn. zm.) niniejszym wyrażamy 

zgodę na przeprowadzenie postępowania kompensacyjnego w zakresie emisji pyłu 

zawieszonego PM10, oraz pyłu zawieszonego PM2,5 

z instalacji prowadzonej przez Arcelor Mittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej, przy 
Al. J. Piłsudskiego 92, dla której wydane zostało pozwolenie zintegrowane wydane 
decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 14 czerwca 2007 r., znak: ŚR-11I-
6618/PZ/151/18/7 zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego: z dnia 
25 lipca 2008 r. nr 1985/OS/2008, z dnia 25 stycznia 201 O r. nr 245/OS/2010, z dnia 
10 czerwca 2010 r. nr 2229/OS/2010, z dnia 6 sierpnia 2010 r. nr 3302/OS/2010, z 
dnia 6 lipca 2011 r. nr 1985/OS/2011, z dnia 5 kwietnia 2012 r. nr 793/OS/2012, z 
dnia 16 listopada 2012 r. nr 3180/OS/2012, z dnia 30 lipca 2014 r. nr 1458/OS/2014, 
z dnia 3 listopada 2014 r. nr 2199/OS/2014. 

na rzecz instalacji prowadzonych przez NGK Ceramics Polska Sp z o.o. w Gliwicach 
zlokalizowanych w Gliwicach, przy ul. Gutenberga 6, i ul. Gutenberga 14, 

Całkowita ilość pyłu zawieszonego PM10 będącego przedmiotem postępowania 

kompensacyjnego dla instalacji zlokalizowanych w Gliwicach wynosi 28,876 Mg co 
odpowiada 14,438 Mg frakcji pyłu zawieszonego PM2,5 (zakładając 50% udział pyłu 

zawieszonego PM2,5 w pyle zawieszonym PM10). 
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