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1. DZIA£ALNOÆ KONTROLNA
S. Banach, E. Buszewska-Rydzik, M. Gazda, M. G³adysz,
R. Gulbierz, A. Kamiñska, G. Kurek, E. Matysiewicz,
T. Mazurek, K. Michna, S. Przech, B. Stachura
(Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska w Lublinie)

W 1999 r. ewidencja WIO w Lublinie obejmowa³a 2329 jednostek gospodarczych funkcjonuj¹cych na terenie województwa lubelskiego, które ze
wzglêdu na prowadzon¹ dzia³alnoæ korzysta³y ze
rodowiska, w ró¿ny sposób na nie oddzia³ywa³y
i powodowa³y w nim zmiany.
Wydzia³ Inspekcji WIO realizuj¹c zadania ustawowe oraz wszystkie za³o¿one i ujête w planach
kontroli cele przeprowadzi³ w omawianym okresie
ogó³em 1230 kontroli, w 1035 podmiotach gospodarczych, w tym:
 kontroli podstawowych
 323;
 kontroli sprawdzaj¹cych
 789;
 kontroli interwencyjnych
 118;
Kontroli z pomiarami lub poborem prób
do analiz wykonano
 524.
W wyniku stwierdzonych podczas kontroli nieprawid³owoci
 wydano 904 zarz¹dzenia pokontrolne;
 skierowano 81 wniosków do organów administracji samorz¹dowej;
 na³o¿ono 61 mandatów karnych na kwotê
8640 z³.
Za stwierdzone podczas kontroli przekroczenia
warunków korzystania ze rodowiska wydano 465
decyzji dotycz¹cych kar godzinowych i dobowych
oraz 182 decyzje o karach ³¹cznych na kwotê
1894012,97 z³, z których odroczono termin p³atnoci 25 decyzji na kwotê 1396695,7 z³ w zwi¹zku z realizacj¹ inwestycji ekologicznych.
Ponadto wydano 251 decyzji obci¹¿aj¹cych kontrolowane zak³ady kosztami poboru prób oraz wykonania analiz na ³¹czn¹ kwotê 183916,43 z³.

Mobilne laboratorium pomiarów emisji
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Realizacja g³ównych celów kontroli
przedstawia³a siê nastêpuj¹co:
q Ograniczenie uci¹¿liwoci
najwiêkszych róde³ zanieczyszczeñ
w skali kraju  lista krajowa
W województwie lubelskim na licie zak³adów
najbardziej uci¹¿liwych dla rodowiska w I pó³roczu
1999 r. znajdowa³y siê 3 zak³ady, tj. Daewoo Motor
Polska Sp. z o.o. w Lublinie, Cementownia Che³m
S.A. w Che³mie oraz Zak³ady Azotowe PU£AWY
S.A. w Pu³awach.
G³ówny Inspektor Ochrony rodowiska w dniu
1999-07-22 warunkowo skreli³ Z.A. PU£AWY S.A.
z tej listy.
W 1999 r. ww. podmioty kontrolowano wielokrotnie:
 Daewoo MP Sp. z o.o. w Lublinie  3 kontrole,
w tym 2 kontrole kompleksowe oraz 1 z zakresu
NZ,
 Cementownia Che³m S.A.  5 kontroli w tym
1 kontrola kompleksowa, 3 kontrole sprawdzaj¹ce, 1 kontrola interwencyjna w zakresie NZ,
 Zak³ady Azotowe PU£AWY S.A. w Pu³awach
 3 kontrole, w tym 1 kontrola kompleksowa
i 1 problemowa dotycz¹ca realizacji zadañ w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem wg programu Najwy¿szej Izby Kontroli oraz
1 kontrola z zakresu NZ w nowo uruchomionej
Instalacji Nadboranu Sodu.
Przeprowadzone kontrole dotyczy³y m. in. oceny realizacji zadañ maj¹cych na celu rozwi¹zanie
problemów ekologicznych.
Realizacja przedsiêwziêæ maj¹cych na celu ograniczenie wp³ywu zak³adów na rodowisko w 1999 r.
przedstawia³a siê nastêpuj¹co:
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Zak³ady Azotowe PU£AWY S.A.
w Pu³awach
Zmniejszono emisjê tlenków azotu z Wytwórni
Kwasu Azotowego poprzez wdro¿enie do eksploatacji na linii nr 2 instalacji do redukcji tlenków azotu. Instalacja zosta³a wykonana w 1998 r., stabiln¹
pracê uzyskano w 1999 r. Prowadzona jest katalityczna redukcja tlenków azotu polegaj¹ca na reakcji
amoniaku z tlenkami azotu do wytworzenia wolnego amoniaku i wody w obecnoci katalizatora.
Kontynuowano budowê instalacji do przesy³u
i spalania gazów odpadowych powstaj¹cych w Zak³adzie Kaprolaktamu. Spalanie odbywa siê w Zak³adzie Elektrociep³owni. Zadanie zrealizowane zosta³o w 90%. Wykonano instalacjê do przesy³u gazów odpadowych z Zak³adu Kaprolaktamu do Elektrociep³owni. Od 1999 r. prowadzono próby ze
spalaniem gazów odpadowych (g³ównie cykloheksan, inne wêglowodory i tlenek wêgla). W 1999 r.
spalono znaczn¹ czêæ gazów w Elektrociep³owni.
W 2000 r. prowadzona bêdzie optymalizacja rozk³adu strumienia gazów w kot³ach. Przewidywany termin zakoñczenia zadania 31-07-2000 r.
Zagospodarowano ca³oæ py³ów dymnicowych
wytworzonych w Elektrociep³owni w 1999 r. Py³y
zosta³y u¿yte do rekultywacji terenów oraz do celów przemys³owych.



Warunkiem skrelenia Z.A. PU£AWY z Listy
80 przez GIO jest realizacja w latach 1999-2004
Ekologicznego Programu Dostosowawczego.
Do realizacji tego programu zak³ad zosta³ zobowi¹zany decyzj¹ wydan¹ w 1999 r., z upowa¿nienia Wojewody, przez Dyrektora Wydzia³u Ochrony rodowiska i Rolnictwa Urzêdu Wojewódzkiego w Lublinie.
W programie dostosowawczym wymieniono realizacjê nastêpuj¹cych przedsiêwziêæ:
 Przekazanie do eksploatacji instalacji do redukcji tlenków azotu w Wytwórni Kwasu Azotowego, na Linii Nr 2. Zadanie wykonano.
 Budowê instalacji do przesy³u gazów z Wytwórni Kaprolaktamu do Elektrociep³owni celem spalenia. Po zrealizowaniu inwestycji w Elektrociep³owni spalane bêd¹ gazy, które uprzednio emitowane by³y do powietrza.
 Budowê instalacji do termicznej utylizacji gazów
odlotowych z Wytwórni Hydroksyloaminy.
Obecnie czêæ strumienia gazów podlega utylizacji metod¹ termicznej redukcji, pozosta³a
czêæ strumienia jest bezporednio emitowana
do powietrza. Obserwuje siê wzrost produkcji
kaprolaktamu co powoduje wzrost iloci odpadowych tlenków azotu w Wytwórni Hydroksyloaminy. W zwi¹zku z tym przewiduje siê budowê
instalacji do katalitycznej redukcji tlenków azotu przy udziale amoniaku. Przewidywany termin
zakoñczenia zadania  maj 2003 r.

Daewoo Motor Polska Sp. z o.o. w Lublinie
W Elektrociep³owni w sierpniu 1999 r. dokonano ostatecznego odbioru instalacji odsiarczania gazów spalinowych. Instalacja zosta³a wykonana i uruchomiona w 1998 r. Jest to instalacja wspólna dla
piêciu kot³ów parowych EKM-50 i umo¿liwia oczyszczenie gazów spalinowych w przedziale 60.000160.000 Nm3/h, to jest oko³o 50% gazów spalinowych z kot³ów EKM-50. Osi¹gana skutecznoæ odsiarczania przez instalacjê wynosi 90%. Z uwagi na
wyposa¿enie instalacji w wysokosprawne urz¹dzenia odpylaj¹ce instalacja ma wp³yn¹æ równie¿ na
ograniczenie emisji py³u.
W Odlewni i Oczyszczalni Odlewów od sierpnia
1999 r. w malarni natryskowej odst¹piono od stosowania farby podk³adowej Korchron zawieraj¹cej ok. 38% ksylenu.
W jej miejsce stosuje siê farbê wodorozcieñczaln¹ o mniejszej zawartoci sk³adników lotnych: butyloglikol ok. 6-7%, 2-butanol 3%. Dokonano hermetyzacji stanowiska wybijania odlewów, które bêdzie
wyposa¿one w indywidualne urz¹dzenia odpylaj¹ce. Wymieniono 2 stare ¿eliwiaki na nowe wyposa¿one w dotlenianie dmuchu z zastosowaniem
ciek³ego tlenu. Powoduje to obni¿enie temperatury
spalin o 300°C, co u³atwia poprawne odpylanie.
W lipcu 1999 r. zlikwidowano galwanizerniê,
w zwi¹zku z czym osady ciekowe nie powstaj¹. Do
lipca 1999 r. osady by³y odbierane przez Lubelsk¹
Agencjê Ochrony rodowiska i wykorzystywane
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Redukcjê zanieczyszczeñ ciekowych poprzez
ograniczenie o ok. 50% ³adunków azotu. Przewidywany termin zakoñczenia zadania  do koñca 2004 r.
Uporz¹dkowanie strumienia cieków sanitarnych w poszczególnych wytwórniach poprzez
modernizacjê istniej¹cych urz¹dzeñ oczyszczaj¹cych. Odprowadzane dotychczas cieki sanitarne oczyszczane s¹ przez istniej¹ce urz¹dzenia i mieszcz¹ siê w obowi¹zuj¹cych normach
dopuszczalnych. Wykonanie zadania poprawi jakoæ cieków odprowadzanych z Zak³adów.
Przewidywany termin zakoñczenia zadania 
do koñca 2003 r.
Zagospodarowanie py³ów dymnicowych g³ównie poprzez u¿ywanie ich do rekultywacji terenów oraz do celów przemys³owych. Przewiduje
siê ca³kowite zagospodarowanie powstaj¹cych
i zdeponowanych py³ów powstaj¹cych w Elektrociep³owni w latach 1999-2004. Zadanie to jest
realizowane.
Uporz¹dkowanie spraw zwi¹zanych ze stref¹
ochronn¹. Przewiduje siê lene i rolnicze zagospodarowanie strefy ochronnej przez co terenom zdegradowanym przywrócone zostan¹ walory przyrodnicze. Przewidywany termin zakoñczenia zadania  koniec 2004 r.
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jako wype³niacz do materia³u utwardzaj¹cego plac
bazy prze³adunkowej.
Zdecydowane zmniejszenie poboru wody podziemnej do celów produkcyjnych, wynika z czêciowej zmiany technologii produkcji oraz eliminacji
nieszczelnoci w sieci wodoci¹gowej. Zu¿ycie wód
podziemnych w 1999 r. ograniczono o 40% w stosunku do 1998 r.
Cementownia Che³m S.A. w Che³mie
Cementownia w listopadzie 1999 r. wyst¹pi³a do
GIO z wnioskiem o objêcie zak³adu procedur¹
warunkowego skrelenia z Listy 80 przedk³adaj¹c
Ekologiczny Program Dostosowawczy.
Problemem zak³adu by³a ogromna wodoch³onnoæ, która wskutek wprowadzenia obiegów zamkniêtych w systemach ch³odniczych oraz zawracanie zu¿ytych wód do produkcji, zosta³a definitywnie zmniejszona na przestrzeni 10 ostatnich lat o ok.
60-70%. Do dalszych oszczêdnoci zu¿ycia wody
przyczyni³o siê uruchomienie we wrzeniu 1999 r.
Zak³adu Che³m III, produkuj¹cego cement wodooszczêdn¹ metod¹ such¹.
Kolejnym problemem jest zak³adowe sk³adowisko ceg³y chromitowo-magnetyzowej stwarzaj¹ce
zagro¿enie zanieczyszczenia wód podziemnych
chromem Cr+6.
Prowadzone badania, monitoring i obserwacje
pozwoli³y podj¹æ kroki zabezpieczaj¹ce przed rozprzestrzenianiem siê chromu, g³ównie poprzez spompowywanie wód zanieczyszczonych studniami
nr 2 i 3.
Cementownia posiada Ekologiczny Program
Dostosowawczy, którego realizacja ma zapewniæ
zabezpieczenie wód podziemnych przed szkodliwym oddzia³ywaniem odpadów poprzez odciêcie
mo¿liwoci przenikania chromu do ziemi i do wód.
Realizacja tych zadañ prowadzona bêdzie w ci¹gu
najbli¿szych 5 lat.
W zakresie ochrony powietrza:
 zakoñczono budowê Zak³adu CHE£M III z
technologi¹ produkcji klinkieru opart¹ na metodzie suchej. Po jego uruchomieniu nast¹pi³o
wy³¹czenie 2 pieców Nr 11 i 12 produkcji klinkieru metod¹ mokr¹ w Zak³adzie CHE£M II.
 zmodernizowano halê klinkieru w Zak³adzie
Che³m II, ród³a o zasiêgu ponad lokalnym.
Efektem ekologicznym jest zminimalizowanie
emisji py³owej do wielkoci nie przekraczaj¹cych
norm okrelonych w decyzji o dopuszczalnej
emisji.
 zmodernizowano uk³ad odpylaj¹cy ch³odnika
rusztowego pieca obrotowego Nr 9 poprzez zainstalowanie odpylacza tkaninowego, pulsacyjnego typu GF-30x20-5. Emisja py³owa zmniejszy³a siê ze 110,32 kg/h przed modernizacj¹ do
1,18 kg/h po monta¿u.
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q Ocena wype³niania wymogów
ochrony rodowiska przez zak³ady
szczególnie uci¹¿liwe
Lista wojewódzka dla województwa lubelskiego straci³a aktualnoæ w zwi¹zku z wprowadzonym
w dniu 1.01.1999 r. nowym podzia³em administracyjnym kraju, zmianami dokonanymi w zak³adach,
a tak¿e wejciem w ¿ycie w 1998 r. nowych aktów
wykonawczych do ustawy z dnia 31 stycznia 1980
r. o ochronie i kszta³towaniu rodowiska.
Bior¹c jednak pod uwagê specyfikê zak³adów
z listy, ich oddzia³ywanie na rodowisko oraz sposób wywi¹zywania siê z na³o¿onych obowi¹zków,
WIO w 1999 r. sprawowa³ w dalszym ci¹gu wzmo¿ony nadzór inspekcyjny, uznaj¹c je za szczególnie
szkodliwe w skali województwa.
£¹cznie przeprowadzono 23 szczegó³owe, kompleksowe kontrole.
W wyniku stwierdzonych nieprawid³owoci
i uchybieñ, celem wymuszenia dzia³añ proekologicznych wydano 18 zarz¹dzeñ pokontrolnych.
Ponadto, po kontroli LEONARD S.C. w Warszawie Z-d produkcyjny w Zag³obie skierowano wyst¹pienie do Wojewody Lubelskiego w sprawie zajêcia stanowiska przed wydaniem zak³adowi decyzji z art. 28 pkt. 2 ustawy Prawo wodne o jego unieruchomieniu.
Za nieprzestrzeganie wymogów ochrony rodowiska, stwierdzone wykonanymi w czasie kontroli
badaniami i pomiarami, 6 zak³adom wymierzono
kary pieniê¿ne, w tym
 3 zak³adom zakresie ponadnormatywnej emisji
zanieczyszczeñ do powietrza oraz
 3 zak³adom zakresie odprowadzania do wód cieków nie odpowiadaj¹cych wymaganym normom.
£¹czna kwota naliczonych kar wynios³a 17457,45 z³,
w tym:
 za odprowadzanie cieków  5243,30 z³,
 za emisjê zanieczyszczeñ do powietrza 
12214,15 z³
Zadania proekologiczne w 1999 r. w sposób zadawalaj¹cy realizowa³y:
 Elektrociep³ownia Lublin  Wrotków Sp.
z o.o. w Lublinie
Za kot³em WP-120 Nr 4 zakoñczy³a monta¿ filtra
tkaninowego typu 236 UDR 6/400 TU TBR-A oraz
instalacji odsiarczania spalin metod¹ such¹. W okresie kwiecieñwrzesieñ 1999 r. przeprowadzi³a remont kapitalny kot³a WP-120 nr 4. Dokonano wymiany powierzchni ogrzewalnej kot³a.
 Cukrownia Lublin S.A.. w Lublinie w zakresie emisji zanieczyszczeñ do powietrza zadania realizowa³a energicznie, za w zakresie wystêpowania
odorów problem nie jest rozwi¹zany.
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W 1999 r. zakoñczono inwestycjê budowy 2 kot³ów gazowych, ka¿dy o mocy 24 MW.
Ok. 90% ziemi sp³awiakowej zosta³o zagospodarowane na wype³nienie nie u¿ywanego odstojnika  co znacznie z³agodzi problem odorów w roku
2000.
Ze znacznym opónieniem zadania proekologiczne realizowa³y:
 Fabryka £o¿ysk Tocznych KRANIK S.A.
w Kraniku
Odda³a do u¿ytku prasê do odwadniania osadów pociekowych typu PFK - 630. Prasa odwadnia
ok. 2,5 m3 osadów w ci¹gu cyklu /4 godz./. Drug¹
prasê filtracyjn¹ typu PFK - 800 oddano do eksploatacji w styczniu 1999 r. Prasa odwadnia 900 kg osadu/cykl.
Opracowano dokumentacjê techniczn¹ dla nowego wysypiska gminno-miejsko-przemys³owego.
 Kopalnia Wêgla Kamiennego BOGDANKA
S.A.
W 1999 r. wykorzystano 80% odpadów (ska³a
p³onna) powstaj¹cych w procesie wydobycia wêgla.
Pozosta³a iloæ kierowana jest na zwa³owisko.
Z ogólnej iloci wykorzystanych odpadów 2,0%
przeznaczono do produkcji klinkieru, 88% do rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych, 6,0% do
utwardzania dróg i placów, a 4,0% skierowano do
Cementowni Che³m.
Prowadzona jest systematyczna rekultywacja
zwa³owiska przez firmê KOBO Sp. z o.o. przy
udziale Akademii Rolniczej w Lublinie. Prace rekultywacyjne prowadzone s¹ na powierzchni 1 ha. Rekultywacja polega na wykorzystaniu osadów ciekowych i wysiewie traw.
 KOBO Sp. z o.o. w Bogdance
Brak konkretnych dzia³añ w zakresie nadmiernej emisji zanieczyszczeñ z ciep³owni. Spó³ka zleci³a firmie ELSAMPROJEKT Polska Sp. z o.o. w Warszawie wykonanie niezale¿nej opinii o op³acalnoci
inwestycji polegaj¹cej na modernizacji kot³owni na
elektrociep³owniê.
 Cukrownia GARBÓW S.A. w Garbowie
Nie podjêto dzia³añ w kierunku budowy oczyszczalni cieków przemys³owych. Zak³ad posiada dwa
stawy o ³¹cznej powierzchni ok. 20 ha do gromadzenia i samooczyszczania cieków przemys³owych.
W zakresie nadmiernej emisji zak³ad nie wykona³ instalacji do redukcji zanieczyszczeñ gazowych.
 AGROS MILEJÓW Sp. z o.o. w Milejowie
Od 30 czerwca 1998 r. cieki kierowane s¹ do
nowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni cieków zrealizowanej w ramach Spó³ki Wodno-ciekowej.
 Elektrociep³ownia GIGA Sp. z o.o. w widniku
Prowadzi dzia³ania modernizacyjne w kierunku
optymalizacji pracy kot³ów.
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 EDA SA w upad³oci w Poniatowej
Na terenie zak³adu w wyniku jego restrukturyzacji prowadzi dzia³alnoæ ok.10 podmiotów gospodarczych.
Dotychczasow¹ produkcjê EDA przej¹³ Zak³ad
Produkcji Rynkowej Sp. z o.o.
W³acicielem kot³owni jest ENERGOPON Sp.
z o.o., który sprzedaje energiê ciepln¹ podmiotom
zlokalizowanym na tym terenie.
Budowane przez EDÊ sk³adowisko odpadów
przemys³owych zosta³o przejête za d³ugi w dniu
2.11.1999 r. przez Burmistrza Miasta i Gminy Poniatowa jako obecnego w³aciciela.
Wysypisko eksploatowane jest przez Zak³ad
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniatowej, a wspó³u¿ytkuje Lubelska Agencja Ochrony
rodowiska w Lublinie.
Zak³ady, które nie podjê³y ¿adnych dzia³añ proekologicznych i wobec których dokonano oceny negatywnej to:
 PZL-WIDNIK S.A. w widniku
Od 1997 r. nie prowadzono inwestycji proekologicznych. Modernizacjê oczyszczalni chemicznej
przesuniêto na dalsze lata.
 LEONARD S.C. A. Walczak, D. P. Kamiñski
w Warszawie  Zak³ad w Zag³obie G³ównym problemem zwi¹zanym z funkcjonowaniem tego obiektu jest odprowadzanie cieków
o wysokim ³adunku zanieczyszczeñ w okresie kampanii przerobu jab³ek, co powoduje zagro¿enie dla
wód rzeki Wrzelówki oraz zasilanych przez ni¹ zbiorników wodnych w Szczekarkowie i Wilkowie.
Zak³adowa mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia cieków nie zabezpiecza wód odbiornika
przed zanieczyszczeniem.
Wyniki pobranych prób wody z rzeki Wrzelówki
potwierdzaj¹ negatywny wp³yw cieków na odbiornik. Zak³ad nie podejmuje dzia³añ w kierunku rozwi¹zania tego problemu.
W zak³adzie istnieje skomplikowany stan formalno- prawny. Dotyczy on przekszta³cania siê Spó³ki
z o.o. w Spó³kê Cywiln¹ i odwrotnie.
Z dniem 1998-07-17 w Zak³adzie w Zag³obie
wznowi³a dzia³alnoæ Spó³ka Cywilna, która funkcjonuje do dnia dzisiejszego.
WIO Lublin w ramach dzia³añ pokontrolnych
wyst¹pi³ do WO UW w Lublinie o cofniêcie pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzanie cieków.
Ponadto, skierowano wyst¹pienie do Wojewody
Lubelskiego w sprawie wydania opinii przed
wydaniem decyzji dotycz¹cej unieruchomienia zak³adu.
 OSMOFROST Sp. z o.o. w Osmolicach
Zak³ad odprowadza niedostatecznie oczyszczone cieki do wód rzeki Bystrzycy. Przerwano budowê oczyszczalni. Zak³ad buduje now¹ kot³owniê gazow¹.
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 ODLEWNIA ¯ELIWA Sp. z o.o. w LUBLINIE
Zak³ad z dniem 1 grudnia 1999 r. zosta³ postawiony w stan likwidacji.
Od 1994r. nie przeznacza³ rodków finansowych
na inwestycje ekologiczne.
 Masa upad³oci GARBARNI LUBARTÓW
SA w LUBARTOWIE
Postanowieniem S¹du Rejonowego w Lublinie
z 17 wrzenia 1998 r. og³oszono upad³oæ Garbarni.
W dniu 20 padziernika 1998 r. Masa upad³oci zakoñczy³a dzia³alnoæ produkcyjn¹. Syndyk w pimie
skierowanym do WO i WIO poinformowa³, ¿e
obiekt nie korzysta ze rodowiska, tj. nie emituje
zanieczyszczeñ do powietrza, nie korzysta z wody
powierzchniowej i nie odprowadza cieków garbarskich.
Kontrola przeprowadzona w dniu 2 padziernika
1998 r. wykaza³a, ¿e zak³ad nie prowadzi produkcji.
Analizuj¹c uzyskane podczas kontroli dane dotycz¹ce wielkoci emitowanych przez zak³ady zanieczyszczeñ nale¿y stwierdziæ, ¿e w 1999 r. w porównaniu do 1998 r. nast¹pi³ wyrany spadek wielkoci
emitowanych zanieczyszczeñ do powietrza  py³owych o ok. 27% natomiast gazowych o oko³o 8%.
Spowodowane jest to g³ównie ograniczeniami
produkcji, realizacj¹ w niewielkim zakresie zadañ
inwestycyjnych oraz stosowaniem paliwa lepszej
jakoci.
W 1999 r. nast¹pi³ wyrany spadek, o 26%
w stosunku do roku ubieg³ego, iloci cieków odprowadzanych do wód.
Spadek ten spowodowany jest g³ównie ograniczeniem poboru wody w zak³adach przemys³owych
(spadek produkcji) i miastach.
Natomiast w zakresie wytwarzanych odpadów
w 1999 r. stwierdzono wzrost ich iloci.

q Ocena wype³niania przez
inwestorów wymagañ ochrony
rodowiska  inwestycje
Do ustalania listy podmiotów przeznaczonych
do kontroli wykorzystano informacje nadsy³ane do
WIO o zakoñczeniu inwestycji i zamiarze przyst¹pienia do u¿ytkowania zgodnie z obowi¹zkiem wynikaj¹cym z art.56 Prawa Budowlanego. Listê tê uzupe³niano o podmioty realizuj¹ce inwestycje proekologiczne.
Realizuj¹c niniejszy cel w 1999 r. przeprowadzono 33 kontrole.
W wyniku kontroli ustalono miêdzy innymi:
 Cukrownia Lublin S.A. w Lublinie zakoñczy³a II etap rozbudowy kot³owni gazowej,
 RURGAZ Sp. z o.o. w Kolonii Prawiedniki
zakoñczy³a realizacjê hali produkcyjnej wraz
z obiektami ochrony rodowiska.
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Polski Koncern Naftowy S.A. Oddzia³ w Lublinie zakoñczy³ budowê Stacji Benzynowej
CPN w Lublinie.
Sk³adowisko odpadów niebezpiecznych w
Poniatowej, oddane do u¿ytku w padzierniku
1999 r. eksploatowane jest przez Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Poniatowej i Lubelsk¹ Agencjê Ochrony rodowiska S.A. w Lublinie.
Gminne wysypisko odpadów komunalnych
w m. Niedwiadka dla gminy Stanin wybudowano i oddano do eksploatacji,
Cementownia REJOWIEC S.A. zainstalowa³a 2 instalacje urz¹dzeñ odpylaj¹cych,
Spó³ka Wodno-ciekowa w Korolówce zakoñczy³a budowê oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w miejscowoci Korolówka.
Nadbu¿añskie Zak³ady Przemys³u Skórzanego POLESIE S.A. we W³odawie prowadz¹
prace zwi¹zane z rozbudow¹ chemicznej oczyszczalni cieków.

W ¿adnej ze skontrolowanych inwestycji WIO
nie zg³asza³ sprzeciwu co do oddania jej do eksploatacji.

q Ograniczenie zanieczyszczeñ
emitowanych do powietrza ze róde³
technologicznych
oraz energetycznych
W 1999 r. w ramach ograniczenia emisji zanieczyszczeñ przeprowadzono 304 kontrole w 277 zak³adach.
Stwierdzane podczas kontroli naruszenia wymagañ ochrony rodowiska w zakresie ochrony powietrza by³y podstaw¹ wydanych zarz¹dzeñ pokontrolnych dotycz¹cych g³ównie:
 przestrzegania ustalonych warunków wprowadzania zanieczyszczeñ do powietrza,
 przeprowadzania okresowych pomiarów wielkoci emitowanych stê¿eñ zanieczyszczeñ,
 uzyskania decyzji ustalaj¹cej warunki wprowadzania zanieczyszczeñ do powietrza,
 prowadzenia ewidencji zawieraj¹cej wykaz rodzajów i iloci zanieczyszczeñ
wprowadzanych do powietrza,
 realizacji op³at z tytu³u wprowadzania zanieczyszczeñ py³owo-gazowych do powietrza,
 utrzymania i eksploatacji róde³ emisji oraz urz¹dzeñ ochrony powietrza,
 prawid³owoci prowadzenia procesów spalania
oraz procesów technologicznych,
 parametrów stosowanego paliwa w stosunku do
okrelonych w decyzji o dopuszczalnej emisji,
 podejmowania dzia³añ techniczno-organizacyjnych w celu ograniczenia emisji,
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braku króæców umo¿liwiaj¹cych dokonanie pomiarów emisji.

W grupie skontrolowanych obiektów dla ograniczenia emisji substancji zanieczyszczaj¹cych powietrze prowadzono nastêpuj¹ce dzia³ania:
1.








Zmianê stosowanych paliw sta³ych
na paliwa p³ynne i gazowe
Lubelskie Zak³ady Drobiarskie LUBDROB S.A.
w Lublinie w miejsce dwóch kot³ów wêglowych P-2 zamontowa³y dwa kot³y parowe Viessmanna o ³¹cznej mocy 3,14 MW wyposa¿one
w palniki olejowo-gazowe.
Huta Szk³a Gospodarczego ODRODZENIE
Tadeusz Wrzeniak w Parczewie wy³¹czy³a
z eksploatacji gazogeneratory do wytwarzania
gazu czadnicowego z wêgla kamiennego i zastosowa³a do opalania wanien szklarskich gaz
p³ynny propan-butan.
Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Tomaszowie
Lubelskim odda³a do eksploatacji dwie kot³ownie gazowe o ³¹cznej wydajnoci 6,73 MWt, co
umo¿liwi³o wy³¹czenie dwu kot³owni wêglowych, w tym jednej eksploatowanej bez urz¹dzeñ odpylaj¹cych.
Cukrownia LUBLIN S.A. w Lublinie zainstalowa³a dwa kot³y gazowe typu Omnical-Babcock
DDHS 16, ka¿dy o mocy 24 MW. Spowoduje to
wy³¹czenie z eksploatacji kot³a Ferrum oraz zaprzestanie u¿ytkowania pozosta³ych kot³ów
wêglowych w okresie pokampanijnym.

2. Zmniejszenie iloci spalonego wêgla
w jednostkach organizacyjnych maj¹cych
decyduj¹cy udzia³ w wielkoci
wprowadzanych zanieczyszczeñ do
powietrza
3. Stosowanie paliwa o lepszych parametrach
jakociowych
Mniejsze zu¿ycie paliwa obserwuje siê niemal
we wszystkich skontrolowanych jednostkach co
zwi¹zane jest z obni¿eniem poziomu produkcji oraz
stosowaniem paliw lepszej jakoci, zmian¹ jego rodzaju b¹d ograniczeniem pracy róde³ emisji.
Przyk³adowo w SCO-PAK  Spó³ka z o.o.
w Che³mie ograniczenie emisji nast¹pi³o w wyniku
spalania oleju opa³owego o trzykrotnie ni¿szej zawartoci siarki, a w Samodzielnym Publicznym Zak³adzie Opieki Zdrowotnej w Kraniku zosta³a wy³¹czona z eksploatacji kot³ownia wêglowa (dwa kot³y
SR-25-034) pracuj¹ca na potrzeby pralni. Us³ugi pralnicze zlecono innej jednostce.
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4. Modernizacjê i wymianê kot³ów
oraz urz¹dzeñ ochrony powietrza
 Cementownia Che³m S.A. w Che³mie zmodernizowa³a uk³ad odpylaj¹cy ch³odnika rusztowego pieca obrotowego Nr 9 - zainstalowano
odpylacz tkaninowy.
 Elektrociep³ownia Lublin-Wrotków Spó³ka
z o.o. w Lublinie za kot³em WP-120 Nr 4 zainstalowano filtr workowy, który zast¹pi³ elektrofiltr.
 Cementownia REJOWIEC S.A. w suszarni
wêgla zainstalowa³a nowy zespó³ odpylaj¹cy filtr tkaninowy.
 Zak³ad Energetyki Cieplnej w Bi³goraju za dwoma kot³ami wymieni³ urz¹dzenia odpylaj¹ce.
Ograniczono pracê kot³owni w sezonie letnim.
5. Budowê instalacji do redukcji
zanieczyszczeñ gazowych i py³owych




Przedsiêbiorstwo Produkcji Materia³ów Budowlanych NIEMCE S.A. w Niemcach wykona³o instalacjê odsiarczania spalin metod¹ amoniakaln¹ pó³such¹ dla 2 kot³ów OR-5 w uk³adzie
prze³¹czalnym. Osi¹gana skutecznoæ pracy instalacji w zakresie redukcji SO2  65%, NO2 
23% i py³u  81%.
Cementownia REJOWIEC S.A. zamontowa³a
nowy zespó³ odpylaj¹cy suszarni wêgla  filtr tkaninowy o skutecznoci eksploatacyjnej 99,98%.

6. Modernizacjê procesów technologicznych
 Cementownia Che³m S.A. w Che³mie zakoñczy³a budowê nowego obiektu CHE£M III,
w którym produkcja klinkieru prowadzona bêdzie metod¹ such¹.
Po jego uruchomieniu nast¹pi³o wy³¹czenie
2 pieców Nr 11 i 12 produkcji klinkieru metod¹
mokr¹ w Zak³adzie CHE£M II.
Ponadto przeprowadzona zosta³a kompleksowa modernizacja hali klinkieru.
 Zak³ady Azotowe  PU£AWY S. A. w Pu³awach zakoñczy³y budowê instalacji do przesy³u
gazów odpadowych z Wydzia³u Cykloheksanonu do Elektrociep³owni celem spalenia. Szacuje
siê, ¿e efektem pracy instalacji jest ograniczenie wielkoci emisji wêglowodorów o 300 Mg/
r. i tlenku wêgla o 300 Mg/r.
 Cementownia REJOWIEC S.A. w miejsce
przestarza³ej pakowaczki nr 2 zainstalowa³a
now¹ wyposa¿on¹ w filtr tkaninowy o skutecznoci eksploatacyjnej 99,94%.
 Przedsiêbiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Hrubieszowie zast¹pi³o otaczarkê kruszywa SOKP-25 now¹, niemieckiej firmy AMMANN. Pozwoli to na ograniczenie emisji zanieczyszczeñ na skutek mniejszego zu¿ycia
oleju opa³owego i wyposa¿enia nowej otaczarki
w filtr workowy.
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q Eliminacja odprowadzania do jezior
i zbiorników zaporowych
nieoczyszczonych lub
niedostatecznie oczyszczonych
cieków
Realizuj¹c ten cel w 1999 r. przeprowadzono
kontrole orodków wczasowych zlokalizowanych
nad jeziorami Pojezierza £êczyñsko-W³odawskiego,
nad jeziorem Gumienek, zalewem w Janowie Lubelskim i zalewem w Kluczkowicach.
Ponadto kontrolami objêto zak³ady znajduj¹ce
siê w zlewni rzeki Bystrzycy, powy¿ej zalewu Zemborzyckiego. Skontrolowano równie¿ Browar zlokalizowany w rejonie ródliska zasilaj¹cego zalew w
Janowie Lubelskim.
Ogó³em przeprowadzono 20 kontroli w 12
orodkach wypoczynkowych nad jeziorami:
 nad jeziorem Krasne
2
 nad jeziorem Piaseczno
2
 nad jeziorem Gumienek
1
 nad zalewem w Kluczkowicach
1
 nad zalewem w Janowie Lubelskim
4
 nad jeziorem Bia³ym
2
Nadal nie stwierdza siê zdecydowanej poprawy
w zakresie skanalizowania terenów orodków wypoczynkowych i oczyszczania cieków.
W wiêkszoci z nich cieki gromadzone s¹
w zbiornikach bezodp³ywowych i wywo¿one taborem asenizacyjnym do najbli¿szych oczyszczalni
cieków komunalnych: w Ludwinie (rejon pojezierza) i Janowie Lubelskim oraz oczyszczalni ZPOW
w Kluczkowicach.
Jedynie nad Jeziorem Bia³ym cieki z orodków
wypoczynkowych kierowane s¹ systemem kanalizacji na oczyszczalniê Spó³ki Wodno-ciekowej Jezioro Bia³e-Glinki.
W Kaniwoli, w pobli¿u jeziora Piaseczno, na
ukoñczeniu jest gminna oczyszczalnia cieków,
w oparciu o któr¹ planuje siê skanalizowanie czêci
terenów przyleg³ych do najbardziej popularnego w tej
czêci pojezierza, jeziora Piaseczno. Do oczyszczalni zostan¹ skierowane cieki ze wszystkich
orodków wczasowych i domków letniskowych zlokalizowanych nad jeziorem, oprócz tych, które po³o¿one s¹ po jego zachodniej stronie. Oddanie
oczyszczalni do eksploatacji przewidziano w I kwartale 2000 r.
Oczyszczalnie cieków posiadaj¹ tylko dwa
orodki, tj. WOKS- Orodek Wypoczynkowy Krasne nad jeziorem Krasne i PKP -Orodek Wypoczynkowy w Jedlance nad jeziorem Gumienek.
Orodki wypoczynkowe nad zalewem w Janowie Lubelskim podobnie jak opisane wy¿ej nie s¹
skanalizowane.
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Znacznej poprawie uleg³a gospodarka odpadami na terenach przyleg³ych do jezior. Oddanie do
eksploatacji wysypisk odpadów komunalnych w m.
Ludwin i £êczna przyczyni³o siê do wyeliminowania
w du¿ym stopniu przypadków wystêpowania dzikich wysypisk odpadów na tych obszarach.
Uchybienia stwierdzone podczas kontroli orodków dotyczy³y g³ównie:
 zaniedbañ w zakresie eksploatacji obiektów gospodarki wodno-ciekowej,
 braku rejestrów iloci pobieranej wody, powstaj¹cych cieków i odpadów,
 braku umów o wywóz nieczystoci sta³ych
i p³ynnych z uprawnionymi do tego podmiotami
(Jedlanka, Kluczkowice).
Kontrole przeprowadzone w zak³adach zlokalizowanych w zlewni rzeki Bystrzycy, powy¿ej zalewu Zemborzyckiego wykaza³y miêdzy innymi:
 nadal nie zosta³a zakoñczona modernizacja
oczyszczalni cieków w Osmofrost Sp. z o.o.
w Osmolicach,
 zakoñczono rozbudowê i modernizacjê komunalnej oczyszczalni w Be³¿ycach. cieki odprowadzane do odbiornika zawieraj¹ ponadnormatywne iloci zwi¹zków biogennych.
Problemem pozostaje gospodarka osadowa na
oczyszczalni. Zak³ad opracowuje strategiê zagospodarowania i utylizacji osadów ciekowych.
 NOVA-FRUCT Sp. z o.o. w Krê¿nicy Okr¹g³ej odprowadza cieki poprzez niewystarczaj¹ce urz¹dzenia oczyszczaj¹ce, które s¹ w³asnoci¹ SAMTOP Sp. z o.o. w Krê¿nicy Okr¹g³ej.
Spó³ka jest obci¹¿ana karami w trybie art.130
ustawy Prawo Wodne.
 OSM Bychawa odprowadza³a awaryjnie serwatkê do wód rzeki Kosarzewki, za co na³o¿ono
mandat karny i naliczono karê dobow¹ dla zak³adu. W dniu kontroli zlikwidowano mo¿liwoæ
awaryjnych zrzutów serwatki do rzeki.
 Bychawskie Przedsiêbiorstwo Komunalne nie
dotrzymuje warunków pozwolenia wodno-prawnego w zakresie zawartoci zwi¹zków biogennych w odprowadzanych ciekach.

q Ochrona zasobów wodnych
stanowi¹cych ród³o zaspokajania
ludzi w wodê do picia
Realizuj¹c ten cykl przeprowadzono kontrole
w zak³adach komunalnych i urzêdach gmin eksploatuj¹cych ujêcia wód podziemnych zaopatruj¹ce
ludnoæ w wodê i ujêcia zak³adowe, z których woda
pobierana jest miêdzy innymi na cele socjalne.
Kontrole dotyczy³y w szczególnoci:
 zabezpieczenia zasobów wody podziemnej
przed zanieczyszczeniem,
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okrelenia stanu techniczno-sanitarnego urz¹dzeñ ujêæ,
przestrzegania warunków okrelonych w pozwoleniach wodno-prawnych na pobór wody
oraz eksploatacjê urz¹dzeñ, w tym przestrzegania przepisów dotycz¹cych racjonalnego gospodarowania wod¹, zw³aszcza okrelenia wielkoci poboru wody.



Przewa¿aj¹ca iloæ kontrolowanych ujêæ komunalnych spe³nia podstawowe wymogi dotycz¹ce
stanu technicznego i sanitarnego. Ujêcia utrzymane s¹ w nale¿ytym stanie techniczno-eksploatacyjnym. U¿ytkownicy obiektów nie przekraczaj¹ maksymalnych dopuszczalnych iloæ pobieranej wody
okrelonych w pozwoleniach wodno-prawnych.
Problem zwi¹zany z ochron¹ zasobów wodnych
stanowi¹cych ród³o zaopatrzenia w wodê do picia
wystêpuje w MPGK Sp. z o.o. w Che³mie w ujêciu
Bariera.
Woda pobierana jest na cele komunalne dla miasta Che³ma oraz celem odwodnienia kopalni kredy
Cementowni Che³m w Che³mie.
W obszarze zasobowym ujêcia Bariera znajduj¹ siê ogniska zanieczyszczeñ, z których najwa¿niejszym jest zdeponowany na skarpie kopalni kredy Cementowni w odl. 30-50 m od studni nr 11-15
gruz ceg³y magnezytowo-chromitowej bêd¹cej ród³em chromu Cr+6.
W zwi¹zku z tym prowadzone s¹ systematyczne kontrole jakoci wody pod wzglêdem zawartoci chromu. Ze wzglêdu na okresowe przekroczenie norm dopuszczalnych woda z tych studni jest
spompowywana do rowu S³yszówka.





Inne nieprawid³owoci wykazane w trakcie kontroli podmiotów gospodarczych dotyczy³y g³ównie
nieuregulowanego stanu formalnoprawnego w zakresie poboru wody i eksploatacji ujêcia. Stan taki
stwierdzono miêdzy innymi w MPGK Che³m - ujêcie
Trubaków, LEONARD S.C. w Warszawie - Zak³adzie w Zag³obie, Zak³adzie Przetwórstwa Miêsa
MATTHIAS w Modliborzycach, Spó³dzielni Transportu i Us³ug w Rykach, PLAST-FORM Sp. z o.o.
Wydzia³ Produkcyjny w Nowym Krêpcu, Zak³adzie
Gospodarki Wodno-ciekowej w ¯ó³kiewce.
Uchybienia dotyczy³y równie¿ braku opomiarowania pobieranej wody, braku oznakowania i w³aciwego utrzymania strefy ochrony bezporedniej,
co zosta³o stwierdzone miêdzy innymi w CERSANIT S.A. Krasnystaw -Borek, Cukrowni Krasnystaw, Agrofarm-Kulczyn Sp. z o.o., ZPD Zawadówka. W wyniku wydanych zarz¹dzeñ pokontrolnych uchybienia zosta³y zlikwidowane.
Przyk³adem zak³adów kontrolowanych w 1999 r.,
a prowadz¹cych gospodarkê zasobami wód podziemnych w sposób zadawalaj¹cy s¹:
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Bialskie Wodoci¹gi i Kanalizacja WOD-KAN
Spó³ka z o.o. w Bia³ej Podlaskiej
Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Spó³ka z o.o. w Terespolu,
Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej Spó³ka z o.o. w Bi³goraju,
Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Spó³ka z o.o. w Tomaszowie
Lubelskim,
Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej Spó³ka z o.o. w Zamociu.

q Ocena prawid³owoci postêpowania
z odpadami, w tym niebezpiecznymi
W 1999 r. przeprowadzono 660 kontroli gospodarki odpadami w zak³adach przemys³owych, w tym
386 kontroli gospodarki odpadami niebezpiecznymi
w 374 zak³adach przemys³owych. Prowadzone kontrole w zakresie gospodarki odpadami po³¹czone
by³y z kontrolami miejsc gromadzenia odpadów
i sk³adowisk odpadów.
W ramach dzia³añ pokontrolnych wydano 486
zarz¹dzeñ pokontrolnych i 2 decyzje administracyjne na podstawie art. 20 i 2 decyzje administracyjne
na podstawie art. 24 ustawy o odpadach.
We wszystkich kontrolowanych zak³adach zwracano szczególn¹ uwagê na przestrzeganie ustawy
o odpadach, posiadanie przez zak³ady decyzji na
wytwarzanie odpadów.
Najwiêksze iloci odpadów powstaj¹ w przemyle: wydobywczym, cukrowniczym, spo¿ywczym,
energetycznym, metalurgicznym, naprawczo-transportowym, lecznictwie.
S¹ to:
 odpady górnicze,
 odpady z przemys³u cukrowniczego z oczyszczania i mycia buraków, wys³odki, wapno defekosaturacyjne,
 odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spo¿ywczych pochodzenia zwierzêcego,
 ¿u¿le i popio³y,
 odpady z odlewnictwa ¿elaza,
 oleje smarowe,
 odpady farb i lakierów,
 odpady z dzia³alnoci medycznej i weterynaryjnej.
G³ównymi producentami odpadów niebezpiecznych s¹ du¿e zak³ady przemys³owe zlokalizowane
w najwiêkszych miastach województwa.
S¹ to miêdzy innymi: SIPMA S.A. w Lublinie,
Daewoo Motor Polska Sp. Z o.o. w Lublinie, Odlewnia w Lublinie S.A., Fabryka £o¿ysk Tocznych w Kraniku, PZL widnik w widniku, Zak³ady Azotowe
PU£AWY w Pu³awach, Kopalnia Wêgla Kamiennego Bogdanka S.A. w Bogdance, CERSANIT
S.A. w Krasnymstawie, Cukrownia KRASNYSTAW
S.A. w Siennicy Nadolnej, PPKS Zamoæ, SIP-MOT
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Zamoæ, Bielskie Fabryki Mebli S.A. w Bia³ej Podlaskiej, Spó³dzielnia Mleczarska w £ukowie, £ukowskie Zak³ady Mechanizacji Budownictwa ZREMB
w £ukowie.
Wszystkie wymienione zak³ady posiadaj¹ zezwolenia na wytwarzanie odpadów, ustalone warunki postêpowania z odpadami niebezpiecznymi. Prowadz¹ ewidencjê w sposób okrelony ustaw¹. Odpady odbierane s¹ przez wyspecjalizowane firmy do
zagospodarowania b¹d utylizacji.



Grup¹ odpadów niebezpiecznych wystêpuj¹c¹
we wszystkich wiêkszych zak³adach s¹ odpadowe
oleje. Przepracowane oleje na ogó³ gromadzone s¹
w zak³adach w prawid³owy sposób, po czym przekazywane s¹ do utylizacji w rafinerii.
Nastêpn¹ powszechnie wystêpuj¹c¹ grup¹ odpadów niebezpiecznych s¹ ród³a wiat³a zawieraj¹ce rtêæ. Podczas kontroli stwierdzano niejednokrotnie nieprawid³owe postêpowanie z tymi odpadami. W wyniku podjêtych dzia³añ obligowano zak³ady do selektywnego gromadzenia wietlówek
i przekazywania ich zawartoci do utylizacji.
Zak³adem, który zajmuje siê przetwórstwem i utylizacj¹ zu¿ytych lamp fluorescencyjnych i wy³adowczych oraz innych urz¹dzeñ zawieraj¹cych rtêæ, objêtym kontrol¹ w 1999 r., jest Sp. z o.o. w Warszawie 
MAYA  Oddzia³ w Miêdzyrzecu Podlaskim.
W 1999 r. przeprowadzono kontrole mogilników
oraz zak³adów, które w ramach swojej dzia³alnoci
prowadz¹ dystrybucjê rodków ochrony rolin
(.o.r.) i rodków chemicznych.
Przedstawiciel WIO Lublin bra³ udzia³ w komisji nadzoruj¹cej opró¿nianie mogilników i wywo¿enie ich zawartoci do utylizacji.



Nale¿y stwierdziæ, ¿e du¿e zak³ady na ogó³ prowadz¹ prawid³ow¹ gospodarkê odpadami niebezpiecznymi, posiadaj¹ decyzje na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych oraz uzgodniony sposób postêpowania z odpadami innymi ni¿ niebezpieczne,
prowadz¹ ewidencjê wytwarzanych odpadów.
Wydawane zarz¹dzenia pokontrolne kierowane
by³y g³ównie do ma³ych zak³adów, które bardzo czêsto nie znaj¹ ustawy o odpadach. Zobowi¹zania dotyczy³y g³ównie:
 prowadzenia przez wytwórcê i odbiorcê odpadów, jakociowej i ilociowej ewidencji zgodnie z przyjêt¹ klasyfikacj¹ odpadów oraz list¹ odpadów niebezpiecznych,
 uregulowania stanu formalno-prawnego, tj. zezwolenia na wytwarzanie odpadów, w tym niebezpiecznych,
 prawid³owego gromadzenia odpadów w miejscu ich powstawania,
 uzgodnienia miejsca i warunków gromadzenia
odpadów przeznaczonych do wykorzystania lub
unieszkodliwiania,
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w³aciwego docelowego sposobu postêpowania z odpadami, w tym sk³adowania,
prawid³owego sposobu wykorzystania odpadów przemys³owych,
selektywnego gromadzenia odpadów,
odpowiedniego zabezpieczenia przeterminowanych rodków ochrony rolin sk³adowanych
w magazynach Gminnych Spó³dzielni,
informowania nabywców rodków ochrony rolin o koniecznoci prowadzenia w³aciwej gospodarki opakowaniami po .o.r.,
przeprowadzenia rekultywacji gruntu zanieczyszczonego substancjami ropopochodnymi,
uiszczania op³at za odpady umieszczane na sk³adowisku.

W 1999 r. przeprowadzono ogó³em 110 kontroli,
w tym: 12 sk³adowisk odpadów przemys³owych
i 98 wysypisk odpadów komunalnych.
Stwierdzono nieprawid³owoci w zakresie eksploatacji wysypisk komunalnych, szczególnie gminnych. Du¿ym problemem jest gospodarka odciekami z wysypisk, brak sprzêtu do eksploatacji oraz sta³ej obs³ugi.
W 1999 r. realizowano 2 cykle kontrolne dot.
odpadów:
1. Przestrzeganie wymogów decyzji G³ównego Inspektora Ochrony rodowiska na import odzie¿y u¿ywanej wstêpnie sortowanej.
2. Przestrzeganie wymagañ ochrony rodowiska
przez u¿ytkowników instalacji do termicznego
przekszta³cania odpadów pochodzenia medycznego.
Ad. 1
Realizuj¹c ten temat, kontrol¹ objêto 5 jednostek posiadaj¹cych decyzje GIO zezwalaj¹ce na
import odzie¿y u¿ywanej wstêpnie sortowanej. Celem kontroli by³o sprawdzenie przestrzegania
wszystkich ustaleñ zawartych w decyzji.
Kontrole prowadzone by³y z udzia³em przedstawicieli Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Sporód 5 skontrolowanych hurtowni, w 4 nie
wyst¹pi³y ¿adne uchybienia.
W jednej z hurtowni stwierdzono zaleganie
odzie¿y nieprzydatnej do u¿ytku, powsta³ej w wyniku dzia³alnoci prowadzonej w latach 1997-1998.
Ponadto wród odzie¿y sprowadzanej by³y domieszki odzie¿y porwanej, zabawek pluszowych i galanterii skórzanej  co jest nie zgodne z warunkami decyzji GIO.
Zarz¹dzeniami pokontrolnymi zobowi¹zano w³acicieli hurtowni do usuniêcia wystêpuj¹cych nieprawid³owoci. Ponowna kontrola wykaza³a zaleganie kilkunastu ton zu¿ytej odzie¿y. W zwi¹zku z powy¿szym wszczêto postêpowanie w sprawie wy173

mierzenia przedsiêbiorstwu dobowej kary pieniê¿nej za sk³adowanie odpadów w miejscu na ten cel
nie przeznaczonym oraz niezgodnie z wymogami
ochrony rodowiska.
Ad. 2
ród³em powstawania odpadów medycznych
na terenie woj. lubelskiego s¹ 32 szpitale, jeden oddzia³ chirurgii szczêkowej, sanatoria kardiologiczne
w Na³êczowie, sanatorium przeciwgrulicze w Poniatowej oraz przychodnie rejonowe i prywatne gabinety lekarskie.
Odpady medyczne utylizowane s¹ w 7 spalarniach (bêd¹cych przedmiotem kontroli w ramach
powy¿szego cyklu) oraz tzw. spalarkach  piecach
przystosowanych do spalania odpadów medycznych, jednak bez urz¹dzeñ ochrony atmosfery.
Wszystkie spalarnie odpadów szpitalnych funkcjonuj¹ce na terenie województwa lubelskiego objête zosta³y kontrol¹. S¹ to:
 Spalarnia Odpadów Szpitalnych przy PSK nr 4
w Lublinie,
 Spalarnia Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papie¿a Jana Paw³a II w Zamociu,
 Spalarnia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Bia³ej Podlaskiej,
 Spalarnia Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim,
 Spalarnia Samodzielnego Publicznego Zespo³u
Opieki Zdrowotnej w Bi³goraju,
 Spalarnia Samodzielnego Publicznego Zespo³u
Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie,
 Spalarnia Samodzielnego Publicznego Zespo³u
Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim.
Z przeprowadzonego bilansu wynika, ¿e
w 1998 roku w urz¹dzeniach do termicznego przekszta³cania odpadów unieszkodliwiono 1151,2 Mg
odpadów medycznych, w wyniku czego powsta³o
124 Mg odpadów poprocesowych.
W wyniku przeprowadzonych kontroli w dwóch
jednostkach stwierdzono nie uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Kilka jednostek nie prowadzi³o obowi¹zkowych pomiarów stê¿eñ zanieczyszczeñ wprowadzanych do powietrza.
Kontrolne pomiary emisji wykaza³y w jednym
przypadku przekroczenie stê¿enia tlenku wêgla.
W efekcie wydano 7 zarz¹dzeñ pokontrolnych
zobowi¹zuj¹cych w³acicieli spalarni do usuniêcia
uchybieñ stwierdzonych w czasie kontroli.
W wyst¹pieniu do Wojewody Lubelskiego wnioskowano o ustalenie nowych warunków wprowadzania zanieczyszczeñ do powietrza dla jednej spalarni.
W kontrolowanych jednostkach nie stwierdzono nieprawid³owoci w zakresie usuwania odpadów
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poprocesowych. Odpady te utylizowane s¹ w Cementowni Rejowiec, b¹d scalane w bloczki betonowe, które sk³adowane s¹ w wydzielonych miejscach wysypisk odpadów komunalnych po uzyskaniu wymaganych uzgodnieñ.
Wed³ug definicji podanej w programie cyklu
kontrolnego, spalarki w SP ZOZ Hrubieszów, Bi³goraj i Tomaszów Lubelski nie spe³niaj¹ wymogów instalacji do termicznego przekszta³cania odpadów
medycznych.

q Ograniczenie uci¹¿liwoci
zwi¹zanych z ponadnormatywn¹
emisj¹ ha³asu
W 1999 r. na terenie województwa lubelskiego,
w zakresie ochrony przed ha³asem przeprowadzono 82 kontrole w 72 zak³adach. Pomiary ha³asu emitowanego do rodowiska wykonano wokó³ 67 zak³adów w 210 punktach pomiarowych.
£¹cznie 24 zak³ady przekracza³y dopuszczalny
poziom ha³asu, w tym:
 12 zak³adów posiadaj¹cych ustalone w drodze
decyzji (Starosty, Prezydenta Miasta lub Wojewody) dopuszczalne natê¿enie dwiêku, z czego w porze dziennej 8 jednostek, w porze nocnej 7 jednostek,
 12 zak³adów przekracza³o przewidywane dopuszczalne natê¿enie dwiêku ustalone w rozporz¹dzeniu Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa z dnia 13 maja
1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów
ha³asu w rodowisku (Dz. U. Nr 66, poz. 436),
z czego w porze dziennej 11 jednostek, w porze
nocnej 2 jednostki,
Dopuszczalny poziom ha³asu w rodowisku
okrela siê w zale¿noci od przeznaczenia terenu
oraz rodzaju ród³a ha³asu. W zwi¹zku z tym obowi¹zuj¹ce przepisy ustalaj¹ dwie odrêbne procedury postêpowania dla zak³adów:
 posiadaj¹cych decyzjê o dopuszczalnym poziomie ha³asu  w przypadku naruszenia ustaleñ tej decyzji zak³adowi wymierza siê karê pieniê¿n¹,
 nie posiadaj¹cych decyzji o dopuszczalnym
poziomie ha³asu  w przypadku przekroczeñ
przewidywanego dopuszczalnego natê¿enia
dwiêku okrelonego w rozporz¹dzeniu Ministra
Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych
i Lenictwa z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów ha³asu w rodowisku (Dz. U. Nr 66, poz. 436), wystêpuje siê do
w³aciwego organu (Starosty, Prezydenta Miasta lub Wojewody) o wydanie decyzji okrelaj¹cej dopuszczalny poziom ha³asu.

CZÊÆ IV. DZIA£ALNOÆ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY RODOWISKA

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono, ¿e g³ównymi przyczynami naruszenia wymogów ochrony rodowiska przed ha³asem by³y:
 u¿ytkowanie urz¹dzeñ nie posiadaj¹cych wystarczaj¹cych zabezpieczeñ akustycznych,
 stosowanie ha³aliwych maszyn starego typu
lub nieodpowiednich technologii produkcji,
 niew³aciwa lokalizacja róde³ ha³asu na terenie
zak³adów w stosunku do otaczaj¹cych zak³ad terenów,
 wykonywanie prac bêd¹cych ród³em ha³asu na
otwartej przestrzeni, w pomieszczeniach prowizorycznych.
W 1999 r. za przekroczenie dopuszczalnego
poziomu ha³asu przenikaj¹cego do rodowiska wymierzono 12 zak³adom 19 kar ³¹cznych na kwotê
128700 z³.
Ponadto wydano 24 decyzje ustalaj¹ce karê dobow¹ za nadmiern¹ emisjê ha³asu.
W wysokoci kar ³¹cznych za przekraczanie dopuszczalnych norm ha³asu dominuj¹cy udzia³ ma kilka zak³adów powoduj¹cych najwy¿sze przekroczenia.
W 1999 r. zaobserwowano spadek wysokoci kar
w stosunku do lat 1997-98. Przyczyn¹ by³o wyeliminowanie przekroczeñ przez najbardziej uci¹¿liwe zak³ady. Jednak miejsce zak³adów likwiduj¹cych przekroczenia zajmuj¹ nowo uruchamiane lub modernizowane jednostki emituj¹ce ponadnormatywny ha³as.
Zak³adami najbardziej uci¹¿liwymi w zwi¹zku
z ponadnormatywn¹ emisj¹ ha³asu w 1999 r. by³y:
 POL-SKONE sp. z o.o. w Lublinie  przekroczenie dopuszczalnego poziomu ha³asu wynosi³o
25,9 dB,
 Zak³ad Tartaczny Janusza Barabasa w Krasnobrodzie  wielkoæ przekroczenia wynosi³a 17,8
dB w porze dziennej,
 POL-SKONE Spó³ka z o.o. Zak³ad Produkcyjny
Nr 3 w Bi³goraju  wielkoæ przekroczenia wynosi³a 3,4 dB w porze dziennej i 16,6 dB w porze nocnej,
 Suszarnia Zbo¿a Józefa Spustka w m. Ksiê¿pol
 wielkoæ przekroczenia wynosi³a 27,1 dB
w porze dziennej,
 Cukrownia KRASNYSTAW S.A. w Siennicy Nadolnej  przekraczaj¹ca dopuszczalny poziom
ha³asu w porze dziennej o 3,5 dB i w porze nocnej o 12,5 dB,
 Zespó³ M³ynów Sp. z o.o. w Che³mie ul. Trubakowska  przekroczenie dopuszczalnego poziomu dwiêku w porze nocnej wynosi³o 13,5 dB
(zak³ad nie posiada³ decyzji o dopuszczalnej
emisji ha³asu),
 S£AW-POL Zak³ad Masarsko-Wêdliniarski
Zdzis³aw Klebaniuk w Terespolu  przekroczenie przewidywanego dopuszczalnego poziomu
ha³asu wynosi³o w dzieñ 6,5 dB, noc¹ 16,5 dB,
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Przedsiêbiorstwo Produkcyjno, Handlowo-Us³ugowe STYRPOLIN s.c. w Janowie Podlaskim
 przekroczenie przewidywanego dopuszczalnego poziomu ha³asu wynosi³o w dzieñ 8,4 dB,
Spó³dzielnia Inwalidów Szczecinarsko-Szczotkarska w Miêdzyrzecu Podlaskim  przekroczenie przewidywanego dopuszczalnego poziomu
ha³asu w porze dziennej wynosi³o 12,1 dB,

W celu likwidacji wymierzonych przez WIO kar
pieniê¿nych ni¿ej wymienione zak³ady wyeliminowa³y przekroczenie dopuszczalnego poziomu ha³asu
emitowanego do rodowiska:
 Lubelskie Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych S.A. w Lublinie Wytwórnia Mas Bitumicznych przy ul. Turystycznej w Lublinie 
przekroczenie dopuszczalnego poziomu ha³asu
o 7,1 dB wyeliminowano poprzez budowê dodatkowych ekranów akustycznych w postaci
zasieków na kruszywo, modernizacjê uk³adu
odpylania, ograniczenie wibracji otaczarki oraz
ograniczenie czasu pracy otaczarki.
 POL-SKONE sp. z o.o w Lublinie  przekroczenie dopuszczalnego poziomu ha³asu o 25,9 dB
wyeliminowano poprzez zlikwidowanie stacji
odpylaczy cyklonowych bêd¹cych g³ównym ród³em ha³asu. W miejsce odpylaczy cyklonowych
zainstalowano filtr tkaninowy. Ponadto, wykonano obudowê dwiêkoch³onn¹ urz¹dzeñ odpylaj¹cych oraz dodatkow¹ obudowê dwiêkoch³onn¹ wentylatorów.
 Zak³ad Tartaczny Janusza Barabasa w Krasnobrodzie  przekroczenie o 17,8 dB zosta³o
wyeliminowane w wyniku zaprzestania eksploatacji pi³y tarczowej na wolnym powietrzu, decyduj¹cej o poziomie emitowanego ha³asu do
rodowiska oraz wykonanie obudowy drugiej
pi³y tarczowej. Ponadto, obudowano trak tamowy od strony obszaru chronionego akustycznie
kotarami gumowymi z piank¹ wyg³uszaj¹c¹. W
wyniku podjêtych dzia³añ nast¹pi³o obni¿enie
równowa¿nego poziomu dwiêku emitowanego
do rodowiska o 18,6 dB.
 Zak³ad Drzewny IZOTONIA Stanis³awa
Psiuka w Lipowcu  przekroczenie o 5,3 dB
zosta³o wyeliminowane w wyniku wykonania
kabiny dwiêkoch³onnej dla strugarki czterostronnej oraz wentylatora wyci¹gu py³ów i trocin, zmodernizowania suszarni drewna, postawienia na granicy zak³adu ekranu o wysokoci
2,20 m. W wyniku podjêtych prac nast¹pi³o obni¿enie równowa¿nego poziomu dwiêku emitowanego do rodowiska o 10,9 dB.
 SPO£EM Powszechna Spó³dzielnia Spo¿ywców ROBOTNIK w Zamociu  przekroczenie wynosi³o 1,5 dB dla pory dnia oraz 10,8
dB dla pory nocy, które zosta³o wyeliminowane
w wyniku zmiany lokalizacji agregatów ch³odni175





czych, poprawê ich stanu technicznego i zastosowaniu os³ony. Emitowany ha³as zosta³ obni¿ony o 5,8 dB w porze dnia i o 11,3 dB w porze
nocy.
Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-HandlowoUs³ugowe Betonkraft s.c. w Bia³ej Podlaskiej. ród³em ha³asu by³o stanowisko do produkcji poligonowej wyrobów betoniarskich.
Przekroczenie dopuszczalnego poziomu ha³asu
wynosi³o w porze dziennej 12,5 dB. Zastosowane rozwi¹zania eliminuj¹ce przekroczenie to
zmiana profilu produkcji, wi¹¿¹ca siê z wy³¹czeniem ród³a ha³asu.
Zak³ady Miêsne £meat-£uków S.A. w £ukowie. ród³o ha³asu stanowi³y wentylatory stacji
odpylania w kot³owni zak³adowej. Przekroczenie
dopuszczalnego poziomu ha³asu wynosi³o w porze dziennej 2,3 dB. Zastosowanym rozwi¹zaniem, które wyeliminowa³o przekroczenie by³o
wykonanie obudowy przeciwha³asowej.

W zwi¹zku z wymierzon¹ kar¹ pieniê¿n¹, dzia³ania maj¹ce na celu zmniejszenie emisji ha³asu realizuje 9 jednostek, tj. POLFA S.A. w Lublinie, PRESBET S.C. w Lublinie, Zak³ad w Krzesimowie, Okrêgowa Spó³dzielnia Mleczarska w Bychawie, POL-SKONE Sp. z o.o. Zak³ad Produkcyjny Nr 3 w Bi³goraju,
Górnicza Fabryka Narzêdzi Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim, Spó³dzielcza Mleczarnia SPOMLEK Oddzia³
Produkcyjny w Miêdzyrzecu Podlaskim, M£YN BIA£A PODLASKA s.c. w Bia³ej Podlaskiej, Cukrownia
KRASNYSTAW S.A. w Siennicy Nadolnej, Zespó³
M³ynów Sp. z o.o. w Che³mie ul. Trubakowska.

q Ograniczenie uci¹¿liwoci
dla rodowiska
obiektów wojska polskiego
W 1999 r. przeprowadzono kontrole kompleksowe w 10 wytypowanych obiektach wojskowych.
Wszystkie kontrolowane obiekty zaopatruj¹ siê
w wodê podziemn¹ z w³asnych ujêæ. Stan techniczno-eksploatacyjny nie budzi zastrze¿eñ.
Wszystkie ujêcia posiadaj¹ aktualne pozwolenia
wodno-prawne, nie stwierdzono przekroczeñ wielkoci poboru wody ustalonych w pozwoleniach.
Wiêkszoæ sporód kontrolowanych obiektów
wojskowych odprowadza cieki do miejskich urz¹dzeñ kanalizacji sanitarnej lub gromadzi w bezodp³ywowych szambach, jedynie Szpital Wojskowy
w Dêbinie eksploatuje w³asn¹ oczyszczalniê cieków, ale bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego. Za naruszenie warunków odprowadzania cieków do wód powierzchniowych zosta³a Szpitalowi naliczona kara dobowa.
ród³ami emisji zanieczyszczeñ do powietrza
z kontrolowanych obiektów s¹ g³ównie kot³ownie
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zlokalizowane na terenie poszczególnych jednostek.
S¹ one sukcesywnie likwidowane lub modernizowane (wymiana kot³ów wêglowych na olejowe lub gazowe). Czêæ jednostek w Lublinie zosta³a pod³¹czona do miejskiej sieci ciep³owniczej.
We wszystkich jednostkach znajduj¹ siê bazy
MPS, w których zlokalizowane s¹ zbiorniki podziemne na produkty ropopochodne w wiêkszoci posiadaj¹ce badania szczelnoci. Jedynie dwie jednostki
nie posiada³y tych badañ. Zbiorniki zosta³y dopuszczone do dalszej eksploatacji.
W zakresie gospodarki odpadami niektóre jednostki nie posiada³y decyzji zezwalaj¹cych na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych oraz uzgadniaj¹cych sposób postêpowania z odpadami innymi ni¿
niebezpieczne, nie prowadzi³y równie¿ ewidencji
wszystkich wytwarzanych odpadów.
Kontrolowane jednostki zobowi¹zano do usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci zarz¹dzeniami
pokontrolnymi.

q Wyeliminowanie
nieszczelnych zbiorników i instalacji
na stacjach paliw
W 1999 r. przeprowadzono 28 kontroli w stacjach paliw i jednostkach magazynuj¹cych produkty naftowe.
W wyniku kontroli zak³adów stwierdzono szereg nieprawid³owoci i wydano zarz¹dzenia pokontrolne zobowi¹zuj¹ce do wykonania badañ szczelnoci zbiorników na paliwa, wykonania urz¹dzeñ do
monitorowania wycieków ze zbiorników, opracowania instrukcji postêpowania na wypadek wyst¹pienia nz oraz remontu zbiorników na wody opadowe
i utwardzenia terenu przy dystrybutorach paliw.
W trakcie kontroli przeprowadzonej w Przedsiêbiorstwie Przemys³u Paszowego BACUTIL w Radzyniu Podlaskim stwierdzono wystêpowanie produktów ropopochodnych w piezometrze kontrolnym
znajduj¹cym siê przy magazynie oleju opa³owego.
W wyniku dzia³añ podjêtych przez WIO, Starosta
Powiatu Radzyñskiego na³o¿y³ na zak³ad obowi¹zek
sporz¹dzenia oceny stanu rodowiska oraz usuniêcia skutków tego zanieczyszczenia.
W trakcie kontroli przeprowadzonych w PKP
Zak³adzie Przewozów Towarowych i Prze³adunku w Ma³aszewiczach oraz Jednostce Wojskowej
w Bia³ej Podlaskiej sprawdzano postêpy w usuwaniu skutków zanieczyszczenia rodowiska produktami naftowymi.
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q Ocena wype³niania wymogów
ochrony rodowiska przez zak³ady
przetwórstwa miêsnego
Realizuj¹c ten cel przeprowadzono 51 kompleksowych kontroli zak³adów zajmuj¹cych siê ubojem
trzody chlewnej, byd³a i drobiu oraz wyrobem produktów wêdliniarskich.
Dzia³ania kontrolne skupia³y siê na analizie prawid³owoci przestrzegania przepisów ochrony rodowiska, w tym stanu organizacyjno-technicznego
w zakresie sposobu gromadzenia, wykorzystywania
b¹d unieszkodliwiania odpadów, spe³niania wymogów w zakresie poboru wody, odprowadzania cieków, wprowadzania substancji zanieczyszczaj¹cych
do powietrza.
Wiêkszoæ zak³adów przemys³u miêsnego nie posiada urz¹dzeñ do oczyszczania cieków przemys³owych. Gromadzi je przejciowo w bezodp³ywowych
zbiornikach-szambach, a nastêpnie wywozi do pobliskich oczyszczalni cieków. Wystêpuj¹ te¿ czêste przypadki rolniczego wykorzystania tego rodzaju cieków.
Odpady poubojowe i technologiczne (z uboju
i przetwórstwa miêsnego) stanowi¹ce 70% ogólnej
iloci wytworzonych w tej bran¿y odpadów przekazywane s¹ firmom utylizacyjnym do produkcji m¹czki miêsno-kostnej. G³ównymi odbiorcami s¹ Utires Przewrotne, PPH POL-UTIL s.c. w Dorohuczy i Zak³ad Utylizacyjny w Krasnymstawie.
Pozosta³e odpady, tj. odchody zwierzêce, treæ
¿o³¹dkowa (¿waczka i mierzwa) s¹ czêsto wykorzystywane do nawo¿enia pól.
G³ówne nieprawid³owoci w wype³nianiu wymogów ochrony rodowiska dotyczy³y gospodarki ciekowej, tj. odprowadzania cieków z szamb do ziemi, zanieczyszczania ciekami s¹siaduj¹cych z zak³adami dzia³ek. Stan taki stwierdzono miêdzy innymi
w Przedsiêbiorstwie Produkcyjno Handlowym
SAMTOP W. i W. Zielonka w Be³¿ycach, Zak³adach Przetwórstwa Miêsnego w B³a¿ku, Zak³adzie Przetwórstwa Miêsnego EKOPOL w Zdzi³owicach, Ubojni z Masarni¹ Franciszek Gryzio w
Chlewiskach, Ubojni i Masarni A. i H. Jakowscy
w Niedrzwicy Du¿ej, Rzenictwo-Wêdliniarstwo
s.c. T. i G. Pelak w Bychawie,
Ponadto stwierdzono niew³aciwy sposób gromadzenia odpadów poubojowych na terenie zak³adu, a w 20 zak³adach brak wymaganej przepisami
ilociowej i jakociowej ewidencji odpadów. Sporód skontrolowanych zak³adów 19 nie posiada³o
uzgodnionego z organem terenowym sposobu postêpowania z odpadami.
Inne uchybienia dotyczy³y nie prowadzenia rejestrów iloci pobieranej wody, wywo¿onych cieków, ewidencji zanieczyszczeñ emitowanych do powietrza, nieprawid³owego sk³adowania odpadów
poubojowych i komunalnopodobnych, a tak¿e nie
uiszczania op³at ekologicznych.
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Za nieprzestrzeganie przepisów ochrony rodowiska na³o¿ono mandaty karne. Zobowi¹zano zak³ady do usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci
wydaj¹c 49 zarz¹dzeñ pokontrolnych. Zarz¹dzenia
wykonano w wyznaczonych terminach.
W trakcie kontroli prowadzono pomiary wielkoci emisji zanieczyszczeñ do powietrza, badano stan
i sk³ad cieków wprowadzanych do wód powierzchniowych oraz pomiary ha³asu emitowanego do rodowiska.
W wyniku stwierdzonych przekroczeñ jednemu
zak³adowi naliczono karê za ponadnormatywn¹ emisjê zanieczyszczeñ do powietrza, dwóm za ponadnormatywny ha³as emitowany do rodowiska
za czterem zak³adom za odprowadzanie cieków
nie odpowiadaj¹cych wymaganym normom.
Jednemu zak³adowi wymierzono karê pieniê¿n¹ za pobór wody wiêkszy od dopuszczonego.
Podmioty z bran¿y przetwórstwa miêsnego, które realizowa³y inwestycje proekologiczne oraz wywi¹zywa³y siê z obowi¹zków zawartych w przepisach ochrony rodowiska to miêdzy innymi:
Zak³ad Przetwórstwa Miêsnego S.C. H. Wrêbiak i M. Witkowski w Tomaszowie Lubelskim
wybudowa³ kot³owniê gazow¹, cieki wywozi do
oczyszczalni cieków w Zamociu i posiada pozwolenie wodno-prawne na wykonanie w³asnej oczyszczalni cieków. Odpady gromadzone s¹ w sposób
selektywny i przekazywane do wykorzystania.
Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Handlowe
MISA-W w Hedwi¿ynie zmodernizowa³o kot³owniê wêglow¹ na gaz propan-butan, cieki wywozi
do oczyszczalni cieków w Bi³goraju, odpady poubojowe przekazywane s¹ do wykorzystania. Ponadto,
Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Handlowe FELIX
Sp. z o. o. w Rossoszu, Dolina £¹k Sp. z o.o.
w Ma³aszewiczach, Rejonowa Spó³dzielnia Produkcyjna Zgoda, Zak³ady Przemys³u Miêsnego
COMPLEX Leniczówka, wyposa¿one s¹ w urz¹dzenia do oczyszczania cieków, prowadz¹ prawid³ow¹ gospodarkê odpadami i przestrzegaj¹ wymogów ochrony rodowiska.

q Ograniczenie oddzia³ywania
na rodowisko zak³adów
przemys³u rolno-spo¿ywczego
oraz innych uci¹¿liwych róde³
W ramach tego cyklu przeprowadzono 409
kontroli w 355 zak³adach, tj.: 17 mleczarniach, 9
cukrowniach, 15 zak³adach przetwórstwa owocowo-warzywnego, 1 zak³adzie przemys³u t³uszczowego, 23 gorzelniach i 8 browarach, 55 zak³adach
zwi¹zanych z produkcj¹ roln¹, 129 zak³adach gospodarki komunalnej oraz w 98 pozosta³ych obiektach uci¹¿liwych.
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W wyniku dzia³alnoci inspekcyjnej wydano
ogó³em 344 zarz¹dzenia pokontrolne i wystosowano 19 wyst¹pieñ do organów administracji rz¹dowej i samorz¹dowej. Za stwierdzone podczas kontroli nieprawid³owoci na³o¿ono 20 mandatów karnych. Natomiast za przekraczanie warunków korzystania ze rodowiska naliczono:
 62 kary ³¹czne za przekroczenie dopuszczalnych
³adunków zanieczyszczeñ w ciekach odprowadzanych do odbiorników,
 5 kar za przekroczenie dopuszczalnej emisji zanieczyszczeñ wprowadzanych do powietrza,
 2 kary za przekroczenie dopuszczalnego poziomu dwiêku przenikaj¹cego do rodowiska
 1 karê za sk³adowanie odpadów.
Podsumowanie wyników dzia³añ
kontrolnych prowadzonych w ramach tego
cyklu przedstawiono poni¿ej
Mleczarnie
W 17 mleczarniach przeprowadzono 22 kontrole, podczas których wykonano 24 pomiary emitowanych do rodowiska zanieczyszczeñ. W wyniku
stwierdzonych nieprawid³owoci wydano 19 zarz¹dzeñ pokontrolnych.
W wiêkszoci zak³adów stwierdzono nieprawid³owoci w zagospodarowaniu serwatki. Problem
ten nasila siê g³ównie w okresie letnim, w czasie
zmniejszonego jej odbioru na cele paszowe. Inne
mniej istotne uchybienia bêd¹ce podstaw¹ do wydania zarz¹dzeñ pokontrolnych dotyczy³y eksploatacji urz¹dzeñ chroni¹cych rodowisko oraz prowadzenia ewidencji odpadów i emisji zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
Zak³ady przetwórstwa
owocowo-warzywnego
Z tej bran¿y skontrolowano 15 podmiotów przeprowadzaj¹c 24 kontrole. Wykonano 28 pomiarów
oraz wydano 24 zarz¹dzenia pokontrolne.
Do zak³adów w których stwierdza siê systematyczne naruszanie wymogów ochrony rodowiska nale¿y
zaliczyæ AGRO-FREEZE Sp. z o.o. w Klikawie
i LEONARD S.C. w Warszawie- Zak³ad w Zag³obie.
Kontrola AGRO-FREEZE Sp. z o.o. w Klikawie
wykaza³a ci¹g³e przekraczanie warunków odprowadzania cieków ustalonych pozwoleniem wodnoprawnym, powoduj¹c szkodliwe zanieczyszczenie
rzeki Klikawki. W zwi¹zku z tym zobowi¹zano spó³kê
do podjêcia dzia³añ w kierunku pod³¹czenia cieków
do kanalizacji gminnej. Zakoñczenie powy¿szych prac
przewidziane jest na III kwarta³ 2000 r.
W czasie kontroli LEONARD S.C. w Warszawie  Zak³ad w Zag³obie stwierdzono, i¿ eksploatowana przez Zak³ad mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia nie zapewnia skutecznego oczyszczania cieków, które od kilku lat charakteryzuj¹ siê wysokimi
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stê¿eniami zanieczyszczeñ. Powoduje to zanieczyszczanie rzeki Wrzelówki, zw³aszcza w okresie przerobu jab³ek.
Dzia³ania WIO wobec zak³adu zosta³y omówione w celu Ocena wype³niania wymogów ochrony
rodowiska przez zak³ady szczególnie uci¹¿liwe.
Zak³ady t³uszczowe
Jedyny zak³ad o tym profilu produkcji w województwie lubelskim  BOLMAR T³uszcze Rolinne S.A. w Bodaczowie zobowi¹zano do podejmowania dzia³añ w kierunku ograniczenia emisji amoniaku i benzyny ekstrakcyjnej.
W zakresie poprawy gospodarki odpadami podejmuje dzia³ania w kierunku gospodarczego wykorzystania odpadowej ziemi biel¹cej. Oddana do
eksploatacji w 1999 r. nowoczesna oczyszczalnia
mechaniczno-biologiczno-chemiczna umo¿liwia
oczyszczanie cieków w stopniu zapewniaj¹cym dotrzymanie warunków pozwolenia. Problem odwadniania i przeróbki osadów ciekowych jest rozwi¹zany prawid³owo; zak³ad posiada wymagane uzgodnienia w tym zakresie.
Cukrownie
Podczas 21 kontroli przeprowadzonych w 9 cukrowniach wykonano 16 pomiarów oraz wydano 15
zarz¹dzeñ pokontrolnych.
W wyniku wydanych zarz¹dzeñ pokontrolnych
zak³ady podjê³y nastêpuj¹ce dzia³ania:
 w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeñ do
powietrza poprawiono warunki spalania, zastosowano paliwo lepszej jakoci oraz poprawiono
stan techniczny urz¹dzeñ odpylaj¹cych miêdzy
innymi w Cukrowni Garbów S.A., Cukrowni
Werbkowice S.A., Cukrowni Klemensów S.A
w Szczebrzeszynie,
 w celu ograniczenia zanieczyszczeñ odprowadzanych do wód w Cukrowni Strzy¿ów S.A.
rozbudowano mechaniczno -biologiczn¹ oczyszczalniê cieków sanitarnych o ci¹g oczyszczania cieków przemys³owych. Zastosowana technologia pozwoli³a na wykorzystanie cieków do
produkcji, co spowodowa³o znaczne ograniczenie poboru wód powierzchniowych z rzeki Bug.
W Cukrowni Krasnystaw S.A. przyst¹piono do
budowy biologicznej oczyszczalni cieków przemys³owych,
 uporz¹dkowano gospodarkê odpadami z uwzglêdnieniem ich maksymalnego wykorzystania
oraz uregulowano stan formalno-prawny w tym
zakresie w Cukrowni Klemensów,S.A., Cukrowni Werbkowice.
Gorzelnie i browary
W 1999 r. przeprowadzono 34 kontrole w 31 zak³adach, wykonano 17 pomiarówi wydano 29 zarz¹dzeñ.
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Z uwagi na niewielki popyt na spirytus w omawianym okresie pracowa³y nieliczne gorzelnie,
w tym niektóre tylko okresowo. Najczêciej surowcem do produkcji by³a melasa i rzadziej zbo¿e.
Kontrole wykaza³y, ¿e niemal wszystkie gorzelnie posiadaj¹ niewystarczaj¹ce mechaniczne urz¹dzenia do oczyszczania cieków. cieki odprowadzane do odbiornika charakteryzuj¹ siê wysokimi
stê¿eniami zanieczyszczeñ. Jedynie w Gorzelni
¯mud zmodernizowano oczyszczalniê cieków, tj.
wykonano filtr ze z³o¿em filtracyjnym, co wp³ynê³o
na poprawê stanu gospodarki wodno-ciekowej.
Kilka gorzelni, tj. w Przytocznie, Chojnie Nowym,
Boñczy i Klonowicy posiada rozwi¹zany problem odprowadzania wód poch³odniczych poprzez zastosowanie obiegów zamkniêtych.
Nadal jednym z wa¿niejszych problemów wystêpuj¹cych w gorzelniach jest powstawanie znacznych
iloci trudnego do zagospodarowania wywaru.
W skontrolowanych 8 browarach nieprawid³owoci dotyczy³y g³ównie gospodarki ciekowej.
W browarze Jagie³³o w Pokrówce stwierdzono
przekroczenie dopuszczalnych ³adunków zanieczyszczeñ za co naliczono karê, natomiast w browarze WIST w Che³mie przelewanie siê cieków z
szamba.
Zak³ady Piwowarskie S.A. w Lublinie- Browar
Nr 1 i Nr 2 w Lublinie oraz Browar w Zwierzyñcu
posiadaj¹ uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki wodnej i odpadami oraz wprowadzania zanieczyszczeñ do powietrza.
Zak³ady zwi¹zane z produkcj¹ roln¹
W 1999 r. skontrolowano 55 zak³adów zwi¹zanych z produkcj¹ roln¹, w których wykonano 34 pomiary, tj. pobrano próby cieków do badañ analitycznych i dokonano pomiaru emisji zanieczyszczeñ
do powietrza.
Kary za przekroczenie warunków pozwolenia
wodno-prawnego naliczono 5 zak³adom, natomiast
jednemu zak³adowi ustalono karê za przekroczenie
dopuszczalnej emisji zanieczyszczeñ.
Podczas kontroli wystêpowa³y najczêciej nastêpuj¹ce nieprawid³owoci:
 nie uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami,
 brak miejsc do przejciowego gromadzenia odpadów oraz sk³adowanie ich w znacznych ilociach na terenie zak³adów,
 brak nadzoru nad prawid³ow¹ eksploatacj¹ urz¹dzeñ oczyszczaj¹cych cieki,
 brak umów z jednostkami posiadaj¹cymi zezwolenia o wywóz cieków z szamb,
 obiekty gospodarki wodnej i urz¹dzenia ochrony powietrza wymagaj¹ remontu,
 brak ewidencji odpadów oraz iloci zanieczyszczeñ wprowadzanych do powietrza,
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nie s¹ ponoszone op³aty z tytu³u gospodarczego korzystania ze rodowiska.
W celu usuniêcia powy¿szych zaniedbañ wydano 46 zarz¹dzeñ pokontrolnych, ponadto wymierzono 5 mandatów karnych.
Zak³ady gospodarki komunalnej
W 1999 r. przeprowadzono 144 kontrole w 129
zak³adach, wykonano 144 pomiary oraz wydano 124
zarz¹dzenia pokontrolne.
Dzia³ania kontrolne WIO wykaza³y, ¿e w kilku
zak³adach, tj. PGKiM Sp. z o.o. w Zamociu, PGKiM
Sp. z o.o. w Bi³goraju, PGKiM Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim, Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalnych Sp. z o.o. w Miêdzyrzecu Podlaskim, KPWiK
Sp. z o.o. w Kraniku, w wyniku przeprowadzonej
modernizacji oczyszczalni cieków, osi¹gniêto
znaczny stopieñ redukcji zanieczyszczeñ, zw³aszcza
w zakresie zwi¹zków biogennych.
Aktualnie prowadzona jest modernizacja miejskiej oczyszczalni komunalnej w Lublinie pod k¹tem
usuwania zwi¹zków azotu i fosforu. Zakoñczenie
realizacji I etapu modernizacji planuje siê na 30.VI.
2000 r.
Niektóre zak³ady z tej grupy planuj¹ przeprowadzenie modernizacji oczyszczalni, np. MPGK Sp. z
o.o. we W³odawie.
Ponadto, w PGKiM Sp. z o.o. w Krasnymstawie,
gminnej oczyszczalni w Rejowcu Osadzie, ZUK Sp.
z o.o. w Parczewie, ZGKiM w Ostrowie Lubelskim,
ZGKiM w Chodlu i ZGKiM w Józefowie n/d Wis³¹
stwierdzono nagminne przekraczanie warunków pozwoleñ wodno- prawnych.
W wielu oczyszczalniach komunalnych, np.
PGKiM w Be³¿ycach, PGKiM w £êcznej oraz oczyszczalniach gminnych nie rozwi¹zano docelowo problemu zagospodarowania osadów ciekowych.
W 1999 r. objêto równie¿ kontrol¹ obiekty gospodarki ciekowej administrowane przez Agencjê
W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa.
Stwierdzono, ¿e eksploatowane urz¹dzenia
ochrony wód s¹ przestarza³e technologicznie i nienale¿ycie utrzymane. Zarz¹dcom wymierzono kary
za odprowadzanie do wód cieków niedostatecznie oczyszczonych.
WIO wyst¹pi³ do Agencji W³asnoci Rolnej
Skarbu Pañstwa O/T w Lublinie o podjêcie skutecznych dzia³añ w kierunku przeprowadzenia modernizacji oczyszczalni, miêdzy innymi w Gospodarstwie
Gruntów Marginalnych i Mieszkaniowych ZWRSP
w Machnowie Nowym  osiedle Machnów Stary
i osiedle Wierzbica.
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q Ocena realizacji ustawy
z dnia 13 wrzenia 1996
o utrzymaniu czystoci i porz¹dku
w gminach
Wype³nianie przez gminy zadañ w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wynikaj¹cych
z ustawy o utrzymaniu czystoci i porz¹dku sprawdzono w 103 jednostkach, przeprowadzaj¹c 105
kontroli w gminach.
Z przeprowadzonych kontroli wynika, ¿e realizacja tego celu jest podejmowana przez wszystkie jednostki, jednak stopieñ jego zaawansowania jest
w du¿ym stopniu zró¿nicowany.Sporód skontrolowanych jednostek jedynie Urz¹d Miasta Bia³a Podlaska oraz Urz¹d Gminy w Konstantynowie realizuj¹
w sposób prawid³owy obowi¹zki zwi¹zane z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.
W pozosta³ych przypadkach wydawano zarz¹dzenia i wyst¹pienia pokontrolne zobowi¹zuj¹ce
gminy do wykonywania zadañ zapisanych w art. 3
i 4 ustawy.
Wydano ponadto 3 decyzje administracyjne zobowi¹zuj¹ce do zakoñczenia eksploatacji wysypisk
odpadów sta³ych lub wylewisk nieczystoci p³ynnych oraz 2 decyzje o zamkniêciu 1 wysypiska
i 1 wylewiska.
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G³ównymi nieprawid³owociami stwierdzanymi
podczas kontroli by³y:
 brak programów ochrony rodowiska i uchwa³
organów samorz¹dowych w sprawie szczegó³owych zasad utrzymania czystoci i porz¹dku,
 brak zorganizowanego systemu zbierania i usuwania p³ynnych i sta³ych odpadów komunalnych,
 brak w³asnych wysypisk, kanalizacji oraz oczyszczalni cieków, a jednoczenie brak dowodów
wiadcz¹cych o korzystaniu z obiektów utylizuj¹cych odpady komunalne p³ynne i sta³e nale¿¹cych do innych jednostek,
 brak zorganizowania warunków do selektywnej
zbiórki, segregacji i sk³adowania odpadów przydatnych do wykorzystania (surowców wtórnych)
oraz odpadów niebezpiecznych wydzielanych
z odpadów komunalnych,
 nieprawid³owy stan techniczno-eksploatacyjny
wysypisk komunalnych,
 brak kontroli ze strony gmin w³acicieli nieruchomoci pod k¹tem sposobu usuwania odpadów
komunalnych i zawartoci zbiorników bezodp³ywowych (szamb), szczególnie w miejscowociach zwodoci¹gowanych.
Wród skontrolowanych jednostek, na³o¿one
obowi¹zki wynikaj¹ce z ustawy o utrzymaniu czystoci i porz¹dku realizuj¹ miêdzy innymi Zarz¹dy Gmin:
£ukowa, Grabowiec, Potok Górny, Janów Podlaski,
Sosnówka, Piszczac, Gocieradów, Szastarka.
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