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tel.lfax 742-53-78

WI.6730-79-l/10

PROTOKÓL

Z KONTROLI

NR 18

przeprowadzonej w Gminie Dubicze Cerkiewne
adres: 17-204 Dubicze Cerkiewne, ul. Glówna 65
tel. (85) 682 79 81
regon: 000 53 95 55
NIP: 543-17-51-771

Podstawa prawna: art. 9 i 11 ustawy Z dnia 20 lipca 1991r. o Inspekcji Ochrony
Srodowiska

Rodzaj kontroli

(Dl,. U. z 2007 r. Nr 44, pOl,.287 z pózno zm.)

- kontrola problemowa

Okres objety kontrola: 2008 r., 2009 r.
Data ostatniej kontroli IOS na skladowisku: od dnia 23.05.2006 r. do dnia
22.06.2006 r. z przerwami od dnia 24.05.2006 r. do dnia
20.06.2006 r.
Czas trwania kontroli: od dnia 11.02.2010 r. do dnia 10.03.2010 r.
Kontrole przeprowadzily:
1. Anna Cupriak - Inspektor

- posiadajaca

stale upowaznienie do kontroli

nr 34/08 wydane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska
w Bialymstoku

2. MonikaGalazka- Inspektor- posiadajacastaleupowaznieniedo kontrolinr
08/09 wydany przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska
w Bialymstoku
Kierownictwo kontrolowanego podmiotu:
Anatol Pawlowski - Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

o kontroli poinformowano: Anatola Pawlowskiego - Wójta Gminy Dubicze
Cerkiewne
Informacji i wyjasnien w imieniu kontrolowanego podmiotu udzielal:
Mikolaj Lawrynowicz - Sekretarz Gminy

EugeniuszMakarewicz- Inspektor
Przedmiot kontroli: przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie
ochrony srodowiska na skladowisku odpadów innych niz
niebezpieczne i obojetne w Dubiczach Cerkiewnych
I.

W trakcie kontroli ustalono, co nastepuje:

1. Dane ogólne
Kontrolowany podmiot jest jednoczesnie wlascicielem i zarzadzajacym
gminnym skladowiskiem odpadów komunalnych w Dubiczach Cerkiewnych.
Przedmiotowe skladowisko jest skladowiskiem odpadów innych niz niebezpieczne i
obojetne. W dniu kontroli skladowisko nie bylo eksploatowane.
2. Posiadane certvfikatv
Kontrolowana jednostka nie posiada wdrozonych certyfikatów.
3. Oplaty za korzYstanieze srodowiska
Oplaty z tytulu korzystania ze srodowiska naliczane byly regularnie. Oplata za
I pólrocze 2008 r. w wysokosci lacznej l 317 zl w tym za odpady skladowane na
skladowisku w Dubiczach Cerkiewnych w wysokosci 600 zl zostala uiszczona do
Urzedu Marszalkowskiego Województwa Podlaskiego dnia 16.07.2008 r. zas oplate za
II pólrocze 2008 r. w wysokosci lacznej 2808 zl w tym za odpady 2 325 zl uiszczono
dnia 27.01.2009 r. Oplata za I pólrocze 2009 r. w wysokosci lacznej 3 106 zl w tym za
odpady 2 500 zl zostala uiszczona dnia 03.08.2009 r. zas oplate za II pólrocze 2009 r.
w wysokosci lacznej l 944 zl w tym za odpady l 500 zl uiszczono w dniu
27.01.2010 r.
4. Realizac;a zarzadzenia pokontrolnego

Zarzadzenie pokontrolne z dnia 06.07.2006 r. znak WI.6730-79-1/06 dotyczace
wystapienia z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Hajnówce w sprawie
uzyskania zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie unieszkodliwiania
odpadów na skladowisku w Dubiczach Cerkiewnych zostalo wykonane w
wyznaczonym terminie.
W dniu 12.07.2006 r. Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne zlozyl wniosek znak:
GKBiR.6521/1/06 do Starostwa Powiatowego w Hajnówce w sprawie wydania
zezwolenia na unieszkodliwianie odpadów na skladowisku odpadów innych niz
niebezpieczne i obojetne w Dubiczach Cerkiewnych. Pismem z dnia 19.07.2006 r.
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znak: RS.7635/22/2006 Starostwo wezwalo do uzupelnienia wniosku o braki
wynikajace z ustawy o odpadach. Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne w dniu 27.07.2006
r. pismem znak: GKBiR 6521/2/06 zwrócil sie z prosba o zawieszenie postepowania w
w/w kwestii motywujac to faktem, iz zostal zlecony do wykonania Plan Gospodarki
Odpadami na terenie Gminy, który dokladnie okresli ilosci odpadów poszczególnych
rodzajów poddawanych unieszkodliwianiu w okresie roku. Postepowanie nie zostalo
wznowione i ostatecznie Gmina Dubicze Cerkiewne do dnia kontroli przedmiotowej
decyzji nie otrzymala.
5. Uiszczenie nalozonvch kar
Kary nie byly wymierzane.
6. Lokalizacia kontrolowanego skladowiska
Gminne skladowisko odpadów polozone jest okolo 1,5 km od skrajnych
zabudowan wsi Dubicze Cerkiewne, na dzialce o nr geodezyjnym 575/1 stanowiacej
wlasnosc gminy Dubicze Cerkiewne.
Skladowisko zlokalizowane zostalo w poeksploatacyjnym wyrobisku zwiru. Od
strony poludniowej, wschodniej i zachodniej otoczone jest bezposrednio
przylegajacym lasem sosnowym, od pólnocy przylega do gruntów ornych,
przechodzacych dalej w pastwiska i laki zmeliorowane.
Powierzchnia calkowita dzialki wynosi 0,78 ha, powierzchnia eksploatacyjna 1990 m2. Dno czaszy i skarpy skladowiska uszczelnione sa warstwa gliny o grubosci
0,5 m. Jest to skladowisko podpoziomowe i w zalozeniach mialo byc eksploatowane
do wyrównania z naturalna powierzchnia terenu.
7. Stan formalnovrawnv w zakresie gosvodarki odpadami

Skladowisko wykonano w oparciu o projekt techniczny opracowany w 1986 r.
przez Okregowy Osrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa Rolniczego w Bialymstoku.
Stan formalnoprawny w zakresie gospodarki odpadami uregulowany jest:

- Decyzja o ustaleniu

lokalizacji inwestycji - budowy gminnego wysypiska smieci,
znak: UAN.8335-1/86 z dnia 02.05.1986 r. wydana przez Naczelnika Gminy Dubicze
Cerkiewne,

- Postanowieniem

w sprawie planu realizacji zagospodarowania ze strefa ochronna
oraz projektu technologicznego wysypiska, znak: PIS-0131-31/H/86 z dnia 18.09.1986
r. wydanym przez PWIS w Bialymstoku,
Postanowieniem ustalajacym warunki eksploatacji wysypiska, znak:
OS.V.8626/20/86 z dnia 17.09.1986 r. wydanym przez Wydzial Ochrony Srodowiska
UW w Bialymstoku,

-

Decyzja zatwierdzajaca plan realizacyjny zagospodarowania terenu gminnego
wysypiska oraz udzielajaca pozwolenia na budowe skladowiska, znak: UANNU.21/2/86 z dnia 03.12.1986 r., wydana przez Wydzial Planowania Przestrzennego,
Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego Urzedu Wojewódzkiego w
Bialymstoku,
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- Decyzja

zobowiazujaca Gmine Dubicze Cerkiewne do sporzadzenia przegladu
ekologicznego skladowiska, znak: RS.7636/7/2002 z dnia 25.02.2002 r. wydana przez
Starostwo Powiatowe w Hajnówce,

-

Decyzja umarzajaca postepowanie w sprawie zobowiazania Gminy Dubicze
Cerkiewne do wystapienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na zmiane sposobu
uzytkowania skladowiska odpadów, znak: RS. 7636/14/2002 z dnia 26.09.2002 r.
wydana przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce,
"Przegladem ekologicznym gminnego wysypiska odpadów stalych dla gminy
Dubicze Cerkiewne" wykonanym przez Malgorzate Tyszko,

- "Instrukcja eksploatacji gminnego skladowiska odpadów stalych w miejscowosci
Dubicze Cerkiewne, Gm. Dubicze Cerkiewne" opracowana przez Malgorzate Tyszko,
- Decyzja znak: RS.7636/4/2003 z dnia 22.08.2003 r. zatwierdzajaca instrukcje
eksploatacji skladowiska odpadów stalych w m. Dubicze Cerkiewne wydana przez
Starostwo Powiatowego w Hajnówce. W decyzji nie okreslono terminu
obowiazywania.
- Decyzja znak: RS.7636/9/2003/04 z dnia 25.02.2004 r. zobowiazujaca Gmine
Dubicze Cerkiewne do zamkniecia skladowiska odpadów w obrebie wsi Dubicze
Cerkiewne w terminie do dnia 31 grudnia 2009 r. wydana przez Starostwo Powiatowe
w Hajnówce.
Gmina Dubicze Cerkiewne do dnia kontroli nie uzyskala zezwolenia Starostwa
Powiatowego w Hajnówce w zakresie unieszkodliwiania odpadów na gminnym
skladowisku odpadów w Dubiczach Cerkiewnych.
W dniu 31.12.2009 r. Urzad Gminy Dubicze Cerkiewne wystapil do Starostwa
Powiatowego w Hajnówce z wnioskiem o wydanie zgody na zamkniecie skladowiska
odpadów innych niz niebezpieczne i obojetne w Dubiczach Cerkiewnych.
8. Stan technicznv skladowiska odpadów
Skladowisko w dniu kontroli bylo nieczynne. Brama byla zamknieta,
znajdowala sie na niej informacja o zakazie skladowania odpadów.
Wg danych zawartych w zbiorczym zestawieniu danych o rodzajach i ilosciach
odpadów oraz sposobach gospodarowania nimi pojemnosc calkowita skladowiska
wynosi 6 938 m3,a pojemnosc zapelniona lacznie z warstwami izolacyjnymi na koniec
2009 r. wynosila 2800 m3.
Skladowisko ogrodzone jest siatka, posiada brame wjazdowa, nie jest
dozorowane. Skladowisko nie jest wyposazone w jakiekolwiek urzadzenia techniczne
zabezpieczajace przed negatywnym wplywem na srodowisko (m.in. brak uzupelnienia
naturalnej bariery geologicznej w postaci izolacji syntetycznej, systemu drenazu wód
odciekowych, instalacji do odprowadzania gazu skladowiskowego, brodzika).
Przedmiotowe skladowisko nie zostalo dostosowane do wymogów okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dn. 24 marca 2003 r. zmienionym
rozporzadzeniem z dn. 26 lutego 2009 r. w sprawie szczególowych wymagan
dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkniecia jakim powinny
odpowiadac poszczególne typy skladowisk odpadów.
Na skladowisku brak wagi samochodowej. Do tej pory mase deponowanych
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odpadów okreslano na podstawie szacowanej ilosci odpadów wytworzonych przez
mieszkanców gminy.
Na przedmiotowym skladowisku brak instrukcji i sprzetu przeciwpozarowego,
nie sa doprowadzone media (prad, woda, kanalizacja, gaz).
Podczas ogledzin skladowiska stwierdzono ubytki w ogrodzeniu powodujace
"wysypywanie sie" odpadów poza teren skladowiska. Odpady skladowane sa
nieselektywnie bez zastosowania warstw izolacyjnych. Stwierdzono gromadzenie
odpadów poza zasiegiem kwatery przeznaczonej do skladowania odpadów.
9. Okreslenie technicznego sposobu zamkniecia skladowiska odvadów
Wniosek Urzedu Gminy Dubicze Cerkiewne o wydanie zgody na zamkniecie
skladowiska nie zawiera technicznego sposobu zamkniecia skladowiska odpadów oraz
harmonogramu dzialan zwiazanych z rekultywacja. Powolano sie w nim na informacje
zawarte w projekcie rekultywacji skladowiska. W uzupelnieniu z dnia 19.01.2010 r. do
wniosku z dnia 31.12.2009 r. Urzad Gminy Dubicze Cerkiewne poinformowal, iz
rekultywacja bedzie objeta czesc skladowiska o powierzchni 0,36 ha.
Projekt rekultywacji skladowiska odpadów w Dubiczach Cerkiewnych zostal
opracowany w listopadzie 2009 r. przez mgr inz. Artura Roskala. Okresla on
techniczny sposób zamkniecia skladowiska i harmonogram robót zwiazanych z
przebiegiem rekultywacji. W ramach rekultywacji przewiduje:
a) prace przygotowawcze
- wywiezienie na specjalne skladowisko znajdujacych sie na wysypisku materialów
niebezpiecznych - 15.09.2010r.

- wybranie i wywiezienie surowców wtórnych - 15.11.2010 r.
b) rekultywacje techniczna
- uformowanie bryly odpadów w ksztalt zaplanowanej pryzmy z ubiciem pryzmy
spychaczem gasienicowym - 15.06.2011 r.
- przykrycie pryzmy odpadów nr I warstwa gleby zwiezlej o grubosci 0,20 m
pelniacej role izolacyjna zloza odpadów oraz jej stabilizacja poprzez zageszczanie 15.09.2011 r.
- pokrycie pryzmy I warstwa glebotwórcza o grubosci 0,30 m oraz jej stabilizacja
poprzez zageszczanie - 15.09.2012 r.
- wykonanie rowów opaskowych, odwadniajacych oaz zbiornika deszczówki
15.10.2012 r.
c) rekultywacje biologiczna

- wysiew

traw na pryzmie rekultywacyjnej

-

15.10.2012 r.

- nasadzenia drzew i krzewów na pryzmie rekultywacyjnej - 15.10.2014 r.
Calkowity okres prowadzenia rekultywacji skladowiska w Dubiczach Cerkiewnych
nie przekracza 5 lat i jest pod tym wzgledem zgodny z przepisami ustawy o ochronie
gruntów rolnych i lesnych.
W harmonogramie dzialan zwiazanych z rekultywacja skladowiska ponadto
przewidziano dowóz obojetnych odpadów koncowych do sektora I w celu wypelnienia
do okreslonych rzednych terenu. Dowozenie odpadów koncowych (obojetnych), ich
wbudowanie i ugniatanie ciagnikiem gasienicowym do wymaganych rzednych.
Odzysk odpadów poprzez rekultywacje skladowiska powinien odbywac sie na
podstawie projektu technicznego zamkniecia, który okresli konkretne ilosci i rodzaje
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tych odpadów oraz scisly sposób ich wykorzystania. Rodzaje odpadów do
porzadkowania i zabezpieczenia przed erozja wodna i wietrzna skarpy i powierzchni
korony zamknietego skladowiska oraz do rekultywacji biologicznej zamknietego
skladowiska zostaly natomiast okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z
dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwianiaodpadów poza
instalacjami i urzadzeniami.
10. Ewidenc;a od/Jadów
Zgodnie z informacja zawarta we wniosku o wydanie zgody na zamkniecie, na
skladowisko odpadów innych niz niebezpieczne i obojetne w Dubiczach Cerkiewnych
od dnia 01.01.2010 r. zaprzestano przyjmowania odpadów.
Decyzja zatwierdzajaca instrukcje eksploatacji skladowiska odpadów innych
niz niebezpieczne i obojetne w Dubiczach Cerkiewnych dopuszcza do skladowania na
skladowisku:
a. w sposób nieselektywny odpady:
- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 2003 01,
- odpady z czyszczenia ulic i placów o kodzie 20 03 03,
- odpady z rolnictwa i sadownictwa w postaci odpadowej masy roslinnej o kodzie
0201 03
b. w sposób selektywny odpady:
- komunalne segregowane i gromadzone selektywnie w postaci odpadów
kuchennych ulegajacych biodegradacji o kodzie 20 01 08,
- z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy) ulegajace biodegradacji o kodzie 20 02
01,
- z przygotowania i przetwórstwa produktów spozywczych pochodzenia
zwierzecego w postaci innych niewymienionych odpadów o kodzie 020299,
- z przygotowania, przetwórstwa produktów i uzywek spozywczych oraz odpady
pochodzenia roslinnego w postaci innych niewymienionych odpadów o kodzie 02
0399.
Z wyliczen naleznosci za korzystanie ze srodowiska przedkladanych do Urzedu
Marszalkowskiego ustalono, iz na przedmiotowe skladowisko przyjeto:
w I pólroczu 2008 r.

- 8 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (20 03 01)
w II pólroczu 2008 r.
- 31 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (20 03 01)
w I pólroczu 2009 r.

- 25 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (20 03 01)
w II pólroczu 2009 r.
- 15 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (20 03 01)
Gmina Dubicze Cerkiewne do dnia kontroli nie uzyskala decyzji w zakresie
unieszkodliwiania odpadów, w której powinien byc okreslony rodzaj i ilosc odpadów
dopuszczonych do unieszkodliwiania na skladowisku odpadów Dubiczach
Cerkiewnych. W zawiazku z tym nie ma mozliwosci okreslenia czy ilosc
skladowanych odpadów jest zgodna z iloscia dopuszczona do skladowania okreslona
w pozwoleniu.
6
-

-

- - -.

- - - - - - . - - . - - - - -.- - - -. - - .. -. - - - --

- - - - - - -- _o. - - - - _. - - - _o. __

- .- --- . -- --- - _.-- ---

--.--.-

Podczas ogledzin skladowiska w strumieniu odpadów stwierdzono: opony,
odpady wielkogabarytowe, gruz budowlany, zuzyty sprzet elektroniczny (telewizory),
plyty azbestowo-cementowe. Odpady te nie sa dopuszczone do skladowania w
zatwierdzonej instrukcji eksploatacji skladowiska.
Na skladowisku nie prowadzono dokumentacji dotyczacej rejestracji wszystkich
przyjmowanych odpadów ani dokumentacji, w której nalezalo dokonywac zapisów o
przeprowadzonych przegladach, konserwacjach, remontach, awariach. W gminie nie
jest prowadzona ilosciowa i jakosciowa ewidencja odpadów.
Zarzadzajacy przedlozyl zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilosci
odpadów unieszkodliwionych na skladowisku w 2009 r. do Urzedu Marszalkowskiego
Województwa Podlaskiego. Czesc danych zawartych w sprawozdaniu nie jest zgodna
ze stanem faktycznym - m.in. Dzial 8 pkt 36,37,38,43,46.
11.Badania wvlvwu skladowiska na srodowisko
Przedmiotowe skladowisko odpadów wyposazone jest w 3 otwory
obserwacyjne wód podziemnych umozliwiajace badania kontrolno-pomiarowe wód
gruntowych. Prace geologiczne wykonano na podstawie Projektu prac geologicznych
zatwierdzonego decyzja Starosty Hajnowskiego znak:RS.7521/4/2004 z dnia
30.07.2004 r. Na skladowisku nie ma instalacji do odprowadzania gazu
skladowiskowego. Nie ma instalacji umozliwiajacej oczyszczanie i wykorzystanie
gazu skladowiskowego do celów energetycznych lub spalenia w pochodni.
Monitoring skladowiska nie jest prowadzony zgodnie z pkt 10 decyzji
Starostwa Powiatowego w Hajnówce zatwierdzajacej instrukcje eksploatacji
skladowiska odpadów. Wykonywano jedynie raz do roku badania skladu wód
podziemnych. Badania nie zostaly przeslane do WIOS w Bialymstoku.
W projekcie zamkniecia i rekultywacji gminnego skladowiska odpadów
komunalnych w Dubiczach Cerkiewnych nie przewidziano wykonania studni
odgazowujacych. Nie planuje sie równiez prowadzenia badan monitoringowych wód
odciekowych, wód powierzchniowych i gazu skladowiskowego.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w
sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu skladowisk
odpadów monitorowanie tych parametrów na skladowisku w fazie poeksploatacyjnej
powinno sie odbywac z okreslona czestotliwoscia przez okres 30 lat.

12. Gosvodarka odpadami na terenie gminv

Odpady komunalne pochodzace z terenu gminy Dubicze Cerkiewne obecnie obierane
sa przez:
l. PUA ,,ASTWA" Sp. z 0.0. w Bialymstoku na podstawie zezwolenia Wójta
Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 02.10.2006 r., znak: GKBiR 7060/1/2006 na
odbieranie odpadów komunalnych od wlascicieli nieruchomosci na obszarze
gminy Dubicze Cerkiewne.
Zezwolenie wydano na okres 10 lat, liczac od dnia doreczenia decyzji. Zgodnie z
decyzja niesegregowane odpady komunalne (20 03 01) powstajace w gospodarstwach
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domowych na terenie gminy nalezy unieszkodliwiac poprzez przekazanie na
skladowisko odpadów w Dubiczach Cerkiewnych (czynne do 2009 r.).
2. PUK Sp. z 0.0. w Hajnówce na podstawie zezwolenia Wójta Gminy Dubicze
Cerkiewne z dnia 31.10.2006 r., znak: GKBiR 7060/3/2006 w zakresie
odbierania odpadów komunalnych stalych i plynnych od wlascicieli
nieruchomosci na obszarze gminy Dubicze Cerkiewne.
Zezwolenie wydano na okres 10 lat, liczac od dnia doreczenia decyzji. Zgodnie z
decyzja niesegregowane odpady komunalne (20 03 01) powstajace w gospodarstwach
domowych na terenie gminy nalezy unieszkodliwiac poprzez przekazanie na
skladowisko odpadów w Dubiczach Cerkiewnych (czynne do 2009 r.) lub na
skladowisko odpadów komunalnych w Poryjewie.
3. PU-H MPO Sp. z 0.0. w Bialymstoku na podstawie zezwolenia Wójta Gminy
Dubicze Cerkiewne z dnia 04.12.2009 r., znak: GKBiR 7060/2/2009 w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od wlascicieli nieruchomosci na obszarze
gminy Dubicze Cerkiewne.
Zezwolenie wydano na okres 10 lat, tj. od dnia uprawomocnienia sie decyzji. Zgodnie
z decyzja niesegregowane zmieszane odpady komunalne (20 03 01) pochodzace z
terenu gminy Dubicze Cerkiewne nalezy deponowac na skladowisku w miejscowosci
Karcze, gm. Sokólka na podstawie oswiadczenia ZZO Euro-Sokólka wyrazajacego
gotowosc przyjecia tych odpadów.
Gmina Dubicze Cerkiewne w dniu 01.09.2006 r. zawarla z PUK Sp. z 0.0. w
Hajnówce umowe NR 527/R/06 dzierzawy i swiadczenia uslug w zakresie selektywnej
zbiórki odpadów. Selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest w systemie
pojemnikowym i obejmuje jedynie opakowania plastikowe typu PET i szklo.
W 2008 r. na terenie gminy zebrano: opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02) w
ilosci 8,36 Mg oraz szklo (15 01 07) w ilosci 13,20 Mg. W 2009 r. zebrano:
opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02) w ilosci 1,96 Mg oraz szklo (15 01 07)
w ilosci 18,45 Mg.
Po zamknieciu skladowiska planowane jest na jego terenie uruchomienie
gminnego punktu selektywnej zbiórki w systemie czterostrumieniowym SuBiKoN.
II. Podsumowanie
1. Wvszczególnieniestwierdzonvch nieprawidlowosci.
1.1.

1.2.

1.3.

Gmina Dubicze Cerkiewne do dnia kontroli nie uzyskala zezwolenia Starostwa
Powiatowego w Hajnówce w zakresie unieszkodliwiania odpadów na gminnym
skladowisku odpadów w Dubiczach Cerkiewnych.
Skladowisko nie jest wyposazone w jakiekolwiek urzadzenia techniczne
zabezpieczajace przed negatywnym wplywem na srodowisko (m.in. brak
uzupelnienia naturalnej bariery geologicznej w postaci izolacji syntetycznej,
systemu drenazu wód odciekowych, instalacji do odprowadzania gazu
skladowiskowego, brodzika).
Przedmiotowe skladowisko nie zostalo dostosowane do wymogów okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dn. 24 marca 2003 r. zmienionym
8
- -

-

.. - . - - - .. - ._.. - - - .. - - __- _._ _. - __ - - __

1.4.
1.5.
1.6.

1.7.

1.8.

1.9.
1.10.
1.11.

1.12.
1.13.
1.14.
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rozporzadzeniem z dn. 26 lutego 2009 r. w sprawie szczególowych wymagan
dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkniecia jakim powinny
odpowiadac poszczególne typy skladowisk odpadów.
Skladowisko nie zostalo wyposazone w wage samochodowa. Do tej pory mase
deponowanych odpadów okreslano na podstawie szacowanej ilosci odpadów
wytworzonych przez mieszkanców gminy.
Na przedmiotowym skladowisku brak instrukcji i sprzetu przeciwpozarowego.
Podczas ogledzin skladowiska stwierdzono ubytki w ogrodzeniu powodujace
"wysypywanie sie" odpadów poza teren skladowiska. Odpady skladowane sa
nieselektywnie bez zastosowania warstw izolacyjnych. Stwierdzono
gromadzenie odpadów poza zasiegiem kwatery przeznaczonej do skladowania
odpadów.
Podczas ogledzin skladowiska w strumieniu odpadów stwierdzono: opony,
odpady wielkogabarytowe, gruz budowlany, zuzyty sprzet elektroniczny
(telewizory), plyty azbestowo-cementowe. Odpady te nie sa dopuszczone do
skladowania w zatwierdzonej instrukcji eksploatacji skladowiska.
W harmonogramie dzialan zwiazanych z rekultywacja skladowiska
przewidziano dowóz obojetnych odpadów koncowych do sektora I w celu
wypelnienia do okreslonych rzednych terenu. Dowozenie odpadów koncowych
(obojetnych), ich wbudowanie i ugniatanie ciagnikiem gasienicowym do
wymaganych rzednych.
W projekcie technicznego zamkniecia nie okreslono konkretnych ilosci i
rodzajów odpadów oraz scislego sposobu ich wykorzystania w procesie
rekultywacji.
W gminie nie jest prowadzona ilosciowa i jakosciowa ewidencja odpadów.
W zbiorczym zestawieniu danych o rodzajach i ilosci odpadów
unieszkodliwionych na skladowisku w 2009 r. przedkladanych do Urzedu
Marszalkowskiego Województwa Podlaskiego czesc danych nie jest zgodna ze
stanem faktycznym - m.in. Dzial 8 pkt 36,37,38,43,46.
Na skladowisku nie ma instalacji do odprowadzania gazu skladowiskowego.
Nie ma instalacji umozliwiajacej oczyszczanie i wykorzystanie gazu
skladowiskowego do celów energetycznych lub spalenia w pochodni.
Monitoring skladowiska nie jest prowadzony zgodnie z pkt 10 decyzji
Starostwa Powiatowego w Hajnówce zatwierdzajacej instrukcje eksploatacji
skladowiska odpadów. Badania nie sa przesylane do WIOS w Bialymstoku.
W projekcie zamkniecia i rekultywacji gminnego skladowiska odpadów
komunalnych w Dubiczach Cerkiewnych nie przewidziano wykonania studni
odgazowujacych. Nie planuje sie równiez prowadzenia badan monitoringowych
wód odciekowych, wód powierzchniowych i gazu skladowiskowego.

2. Zavis dotyczacv vodietvch dzialan dvscvplinuiacvch w toku kontroli
W wyniku stwierdzonych w toku kontroli naruszen lub okolicznosci
wskazujacych na popelnienie wykroczenia nalozono grzywne w drodze mandatów
karnych w wysokosci 500 i 300 zl ( art. 76 pkt. 6, art. 78 pkt. 3,5,6, art. 70 pkt. 2,5
ustawy o odpadach)
Panu Anatolowi Pawlowskiemu - Wójtowi Gminy Dubicze Cerkiewne
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oraz udzielono instruktazu, pouczono w zakresie prawidlowej gospodarki odpadami na
terenie gminy.
3. Wvkazzalaczników stanowiacvch integralna czesc protokolu:
3.1. Protokól z ogledzin.
3.2. Dokumentacja zdjeciowa.
IV.
Kontrolowany podmiot zostal poinformowany oprawie
wniesienia
umotywowanych zastrzezen i uwag do tresci protokolu przed jego podpisaniem oraz
o prawie odmowy podpisania protokolu i mozliwosci przedstawienia w takim
przypadku swojego stanowiska na pismie wlasciwemu organowi JOS w terminie 7 dni.
Poinformowano kontrolowany podmiot o prawie zachowania poufnosci
informacji podlegajacych ograniczeniu w zakresie i na zasadach okreslonych w
przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic
ustawowo chronionych.
Niniejszy protokól sporzadzono w dwóch jednobrzmiacych egzemplarzach i po
odczytaniu podpisano. Wszystkie strony pierwszego egzemplarza protokolu
dwustronnie parafowano. Jeden egzemplarz podpisanego protokolu przekazano:

- Panu Mikolajowi Lawrynowiczowi - Sekretarzowi Gminy
Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzialalnosci (j.t. Dz. U. z
2007 T.Nr 155, poz. 1095 z pózno zm.) dokonano wpisu w ksiazce kontroli pod pozycja
nr 1/10.

Bialystok, dnia 10.03.2010 r.
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