1. DZIA£ALNOŒÆ KONTROLNA
S. Banach, E. Buszewska-Rydzik, M. Gazda, A. Kamiñska, G. Kurek, E. Matysiewicz, T. Mazurek, K. Michna,
S. Przech, G. Uliñski (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska w Lublinie)

1.1. Zadania i kierunki dzia³alnoœci
kontrolnej
Zadania Inspekcji Ochrony Œrodowiska wynikaj¹ bezpoœrednio z ustawy z dnia 20 lipca 1991 r.
o Inspekcji Ochrony Œrodowiska (Dz. U. Nr 77, poz.
335 z póŸniejszymi zmianami ).
S¹ to w szczególnoœci :
• kontrola przestrzegania przepisów o ochronie
œrodowiska i racjonalnym u¿ytkowaniu zasobów przyrody,
• kontrola przestrzegania decyzji ustalaj¹cych
warunki u¿ytkowania œrodowiska,
• udzia³ w przekazywaniu do eksploatacji obiektów, które mog¹ pogorszyæ stan œrodowiska
oraz urz¹dzeñ chroni¹cych œrodowisko przed
zanieczyszczeniem,
• kontrola eksploatacji urz¹dzeñ chroni¹cych
œrodowisko przed zanieczyszczeniem,
• podejmowanie decyzji wstrzymuj¹cych dzia³alnoœæ prowadzon¹ z naruszeniem wymagañ
zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska lub naruszeniem warunków korzystania ze œrodowiska,
• wspó³dzia³anie w zakresie ochrony œrodowiska z innymi organami kontrolnymi, organami
œcigania i wymiaru sprawiedliwosci oraz organami administracji pañstwowej i rz¹dowej, samorz¹du terytorialnego i obrony cywilnej, a tak¿e organizacjami spo³ecznymi.
W sk³ad pionu inspekcyjnego Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Œrodowiska w Lublinie
wchodz¹:
Wydzia³ Inspekcji w Lublinie obejmuje bezpoœrednim nadzorem 9 powiatów ziemskich i jeden
grodzki: rycki, pu³awski, janowski, lubartowski,
³êczyñski, œwidnicki, lubelski, opolski, kraœnicki
i grodzki miasto Lublin.
Wydzia³ Inspekcji w Lublinie koordynuje i sprawuje te¿ nadzór nad pracami delegatur.
Wydzia³ Inspekcji Delegatury w Bia³ej Podlaskiej obejmuje bezpoœrednim nadzorem 4 powiaty
ziemskie i jeden grodzki: ³ukowski, radzyñski, parczewski, bialsko-podlaski i grodzki miasto Bia³a
Podlaska.
Wydzia³ Inspekcji Delegatury w Che³mie
obejmuje bezpoœrednim nadzorem
3 powiaty ziemskie i jeden grodzki: che³mski,
w³odawski, krasnostawski i miasto Che³m.
Wydzia³ Inspekcji Delegatury w Zamoœciu
obejmuje bezpoœrednim nadzorem

4 powiaty ziemskie i jeden grodzki: powiaty
bi³gorajski, tomaszowski, hrubieszowski, zamojski
i miasto Zamoœæ.
Dzia³alnoœæ kontrolna oparta jest na realizacji
rocznych i kwartalnych planów kontroli.
Konstruuj¹c plan kontroli WIOŒ w Lublinie na
2001 rok przyjêto jako podstawê:
• kierunki i cele kontroli, nakreœlone przez GIOŒ
w wytycznych do planowania dzia³alnoœci kontrolnej, a wynikaj¹ce ze strategii ekologicznej
Pañstwa,
• zadania okreœlone jako priorytety, wynikaj¹ce
z uwarunkowañ gospodarczych i przyrodniczych województwa,
• wnioski i sugestie samorz¹du terytorialnego
oraz innych organizacji i instytucji zwi¹zanych
z ochron¹ œrodowiska na terenie województwa.
WIOŒ Lublin prowadzi ewidencjê podmiotów
gospodarczych funkcjonuj¹cych na terenie województwa. Wg stanu na dzieñ 2001.12.31 w ewidencji znajduj¹ siê 2604 jednostki. w 2001 roku
kontrole prowadzono w 1074 jednostkach, których
³¹czny udzia³ w ogólnej iloœci zanieczyszczeñ emitowanych do œrodowiska na naszym terenie wynosi ponad 98%.
Do kontroli zaplanowano przede wszystkim
zak³ady maj¹ce decyduj¹cy wp³yw na stan œrodowiska z uwagi na du¿¹ iloœæ odprowadzanych zanieczyszczeñ, miêdzy innymi z dotychczasowych
“Listy 80" i ”Listy wojewódzkiej" oraz zak³ady szczególnie uci¹¿liwe dla œrodowiska i zdrowia ludzi, dla
których decyzje wydaje Wojewoda.
Przyjête do planowania powy¿sze kryteria umo¿liwi³y skoncentrowanie dzia³añ kontrolnych pozwalaj¹cych na osi¹gniecie nastêpuj¹cych celów:
1. ograniczenie uci¹¿liwoœci najwiêkszych Ÿróde³
zanieczyszczeñ w skali kraju - “Lista 80",
2. ograniczenie oddzia³ywania na œrodowisko
zak³adów przemys³u rolno-spo¿ywczego,
3. wype³nianie przez inwestorów wymagañ
ochrony œrodowiska,
4. ograniczenie zanieczyszczeñ emitowanych do
powietrza ze Ÿróde³ energetycznych oraz technologicznych,
5. ograniczenie zanieczyszczeñ odprowadzanych
do wód i do ziemi,
6. eliminacja odprowadzania do jezior i zbiorników zaporowych nie oczyszczonych lub niedostatecznie oczyszczonych œcieków,
7. ochrona zasobów wodnych w szczególnoœci
podziemnych stanowi¹cych Ÿród³o zaopatrzenia ludnoœci w wodê do picia i na potrzeby gospodarcze,
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8. postêpowanie u¿ytkowników œrodowiska z odpadami, w tym z odpadami niebezpiecznymi,
9. przeciwdzia³anie nielegalnemu transgranicznemu przemieszczaniu odpadów,
10. ograniczenie uci¹¿liwoœci zwi¹zanych z ponadnormatywn¹ emisj¹ ha³asu do œrodowiska,
11. ograniczenie uci¹¿liwoœci dla œrodowiska
obiektów Wojska Polskiego,
12. realizacja obowi¹zków wynikaj¹cych z przeciwdzia³ania nadzwyczajnym zagro¿eniom œrodowiska.

1.2. Kontrole zak³adów najbardziej
uci¹¿liwych w skali kraju
Na terenie województwa lubelskiego nie ma
jednostek znajduj¹cych siê na liœcie zak³adów najbardziej uci¹¿liwych dla œrodowiska w skali kraju“lista 80".
Zak³adami funkcjonuj¹cymi na terenie województwa, które zosta³y warunkowo skreœlone z listy zak³adów najbardziej uci¹¿liwych dla œrodowiska s¹:
–
–

Zak³ady Azotowe “PU£AWY” S. A. w Pu³awach - skreœlone w lipcu 1999 roku.
Cementownia “Che³m” S. A. w Che³mie skreœlona w listopadzie 2000 roku.

ZAK£ADY AZOTOWE “PU£AWY” S. A.
W PU£AWACH
W 2001 roku w Zak³adach przeprowadzono 3
kontrole w tym: 1 inwestycyjna - odbiór Wytwórni
Melaminy II oraz 1 sprawdzaj¹ca dotycz¹ca oceny
realizacji zadañ maj¹cych na celu rozwi¹zanie problemów ekologicznych i 1 kompleksowa we
wszystkich komponentach œrodowiska.
Zgodnie z regulaminem warunkowego skreœlenia zak³adów z “listy 80" uzgodniono Program Dostosowawczy, który zosta³ usankcjonowany decyzj¹ Wojewody Lubelskiego. Program obejmuje 8
zadañ proekologicznych, których realizacja zostanie zakoñczona w 2004 roku.
Zadania wynikaj¹ce z “Ekologicznego Programu Dostosowawczego” realizowane s¹ planowo.
Zakres rzeczowy poszczególnych zadañ i ustalone
terminy realizacji s¹ œciœle przestrzegane.
Spoœród 8 zadañ proekologicznych wykonano
ju¿ 2 , tj. :
- instalacjê do redukcji emisji tlenków azotu
z Wytwórni Kwasu Azotowego, II liniê produkcyjn¹.
Ograniczono emisjê tlenków azotu o ok. 93%, tj.
1200 Mg/rok.
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- instalacjê do przesy³u gazów odpadowych
z Wytwórni Kaprolaktamu do Elektrociep³owni celem spalenia . Ograniczono emisjê tlenków wêgla
i wêglowodorów po ok. 300 Mg w skali roku .
Osi¹gniêto za³o¿one efekty ekologiczne.
•
•
•
•

W trakcie realizacji s¹ nastêpuj¹ce zadania :
instalacja do termicznej utylizacji gazów odlotowych z Wytwórni Hydroksyloaminy,
redukcja zanieczyszczeñ œciekowych w miejscu ich powstawania /Wytwórnie/,
zagospodarowanie py³ów dymnicowych,
przywrócenie terenom zdegradowanym walorów przyrodniczych - strefa ochronna.

W latach 2002-2004 nast¹pi realizacja zadañ
dotycz¹cych
• zwiêkszenia stopnia redukcji zanieczyszczeñ
w zak³adowej oczyszczalni œcieków COŒP,
• uporz¹dkowania strumieni œcieków sanitarnych w poszczególnych wytwórniach .
CEMENTOWNIA “CHE£M” S. A. w CHE£MIE
Do IV kwarta³u 2000 roku na “Liœcie 80" by³a
umieszczona
Cementownia
”CHE£M"
S.A.
w Che³mie. W listopadzie 1999 roku Cementownia
wyst¹pi³a do GIOŒ z wnioskiem o objêcie zak³adu
procedur¹ warunkowego skreœlenia z “Listy 80"
przedk³adaj¹c ”Ekologiczny Program Dostosowawczy" (EPD). W listopadzie 2000 roku G³ówny Inspektor Ochrony Œrodowiska wykreœli³ Cementowniê z “Listy 80" pod warunkiem zrealizowania w latach 2000÷2005 ww. ”Programu", na który sk³ada
siê 12 zadañ proekologicznych.
Cementownia wprowadza znacz¹ce iloœci zanieczyszczeñ do œrodowiska - jest na drugim miejscu w województwie pod wzglêdem iloœci zanieczyszczeñ wprowadzanych do powietrza. Zak³ad
eksploatuje 47 ró¿nych urz¹dzeñ odpylaj¹cych oraz
posiada uregulowany stan formalno-prawny w zakresie wszystkich komponentów œrodowiska.
W 2001 roku przeprowadzono kontrolê Cementowni 2-krotnie. Przedmiotem pierwszej z nich by³a
kontrola realizacji EPD oraz kontrola w zakresie
ha³asu (stwierdzono przekroczenie emisji ha³asu).
Podczas drugiej skontrolowano realizacjê EPD oraz
pozosta³e komponenty œrodowiska (powietrze,
woda, œcieki, odpady). W wyniku kontroli ustalono,
¿e realizacja programu dostosowawczego przebiega w zasadzie zgodnie z harmonogramem.
“Ekologiczny
Program
Dostosowawczy”
sk³ada siê z nastêpuj¹cych zadañ:
•

rekultywacji zak³adowego sk³adowiska odpadów,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ganów administracji rz¹dowej i 55 wniosków
do administracji samorz¹dowej,

likwidacja odpadów ceg³y magnezytowo-chromitowej z pó³nocnej skarpy kopalni kredy,
wyciszenie wentylatorów instalacji “Che³m III”,
wyciszenie instalacji m³ynów wêgla - w 2001
roku zakoñczono prace nad wyciszeniem instalacji m³ynów wêgla nr 9 i nr 10,
opracowanie aktualnej dokumentacji hydrogeologicznej zasobów eksploatacyjnych wspólnej dla ujêcia Cementowni i ujêcia “Bariera”,
opracowanie projektu kompleksowego rozwi¹zania problemu odwodnienia kopalni kredy,
modernizacja odpylania przesypu z taœm na redlery w m³ynowni cementu - zrealizowana na
koniec 2001roku,
modernizacja odpylania sk³adu klinkieru i odpylania pod hal¹ klinkieru,
odpylanie silosów “Che³ma - II”,
modernizacja odpylaczy urz¹dzeñ pomocniczych m³ynów “Che³m - II”,
zhermetyzowanie za³adunku klinkieru do wagonów,
rozszerzenie monitoringu wód podziemnych
o piezometry w rezerwatach “Bagno Serebryskie”, “BrzeŸno” i “Roskosz”.

•
•
•
•

•
•
•

WIOŒ w dalszym ci¹gu prowadzi sta³y nadzór
kontrolno-badawczy nad tymi zak³adami.

wymierzanie kar pieniê¿nych
za stwierdzane przekroczenia ³adunków dopuszczalnych w œciekach odprowadzanych do
wód oraz do ziemi,
za przekroczenie co do iloœci i rodzaju substancji dopuszczonych do wprowadzania do powietrza,
za przekroczenie dopuszczalnego poziomu
ha³asu emitowanego do œrodowiska.
³¹cznie wydano 231 decyzji wymierzaj¹cych
kary jednostkowe oraz 155 decyzji ustalaj¹cych
kary ³¹czne,
obci¹¿anie kontrolowanych zak³adów kosztami wykonania badañ, które wykaza³y naruszenia warunków dopuszczalnych - wydano
256 decyzji o kosztach, w tym:
za pobór prób i wykonanie analiz œcieków - 207
decyzji na kwotê 335428,30 z³
za pomiary emisji zanieczyszczeñ do powietrza
- 34 decyzje na kwotê 40975,00 z³
za pomiary ha³asu - 15 decyzji na kwotê
17999,70 z³,
co daje ³¹czn¹ kwotê 394 403,00 z³,
wnioski do organów œcigania - nie kierowano,
nak³adanie grzywien w drodze mandatu karnego - na³o¿ono 55 mandatów na ³¹czn¹ kwotê 3300,00 z³
wydawanie decyzji o charakterze niepieniê¿nym - wydano 6 decyzji i 20 postanowieñ
w sprawie braku sprzeciwu na przyst¹pienie do
u¿ytkowania obiektu.

1.3. Statystyka dzia³alnoœci kontrolnej
Realizuj¹c wszystkie za³o¿one i ujête w planie
kontroli cele w 2001 roku WIOŒ w Lublinie przeprowadzi³ kontrolê w 1074 zak³adach.
Przy zaplanowanych 985 kontrolach, ogó³em
wykonano 1190 kontroli, w tym:
• z pomiarami lub poborem prób do analiz - 522
• podstawowych
- 225
• sprawdzaj¹cych
- 868
• interwencyjnych
- 97

WIOŒ w Lublinie w 2001 roku wyda³ ³¹cznie
155 decyzji o karach ³¹cznych na kwotê
3.760.195,80 z³ za przekroczenie warunków korzystania ze œrodowiska.

Z przys³uguj¹cych WIOŒ instrumentów prawnych w przypadku stwierdzenia nieprawid³owoœci
w dzia³alnoœci kontrolnej w 2001 r. wykorzystywane by³y nastêpuj¹ce uprawnienia:

1. Wysokoœæ kar ³¹cznych za wprowadzanie zanieczyszczeñ do powietrza od kilku lat ma tendencjê malej¹c¹. Wysokoœæ kar wymierzonych w 2001
roku w porównaniu do ubieg³ego roku spad³a
o oko³o 30% przy zbli¿onym sta³ym poziomie liczby
zak³adów ukaranych.

zarz¹dzenia pokontrolne wydano 737
zarz¹dzeñ oraz skierowano 11 wniosków do or-

Wymierzone kary w rozbiciu na poszczególne komponenty przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

Rok
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0
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* dane zawieraj¹ równie¿ liczbê kontroli z lat 1996-1998 przeprowadzonych przez WIOŒ Bia³a Podlaska, WIOŒ Che³m, WIOŒ Zamoœæ

Rys. 1. Liczba zak³adów w ewidencji WIOŒ Lublin z lat 1996- 2001 *
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* dane zawieraj¹ równie¿ liczbê kontroli z lat 1996-1998 przeprowadzonych przez WIOŒ Bia³a Podlaska, WIOŒ Che³m, WIOŒ Zamoœæ

Rys. 2. Liczba skontrolowanych podmiotów gospodarczych przez WIOŒ Lublin w latach
1996-2001
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Rys. 3. Liczba kontroli przeprowadzonych przez WIOŒ Lublin w latach 1996-2001 *
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zarz¹dzenia kontrolne ogó³em
decyzje za przekroczenia warunkow korzystania ze œrodowiska
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* dane zawieraj¹ równie¿ liczbê kontroli z lat 1996-1998 przeprowadzonych przez WIOŒ Bia³a Podlaska, WIOŒ Che³m, WIOŒ Zamoœæ

Rys. 4. Liczba zarz¹dzeñ pokontrolnych wydanych przez WIOŒ Lublin w latach 1996- 2001 *
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* dane zawieraj¹ równie¿ liczbê kontroli z lat 1996-1998 przeprowadzonych przez WIOŒ Bia³a Podlaska, WIOŒ Che³m, WIOŒ Zamoœæ

Rys. 5. Kary wymierzone przez WIOŒ Lublin dla zak³adów w latach 1996- 2001 *

Ni¿sza sumaryczna kwota kar wynika z mniejszej wielkoœci stwierdzonych przekroczeñ jak
i krótszego czasu trwania przekroczeñ.
Dominuj¹cymi zanieczyszczeniami, za które
wymierzono kary by³ tlenek wêgla i tlenki azotu, pochodz¹ce z procesów energetycznego spalania paliw. Dotyczy to zak³adów ró¿nych bran¿, g³ównie
jednak bran¿y rolno-spo¿ywczej.
Najwy¿sz¹ kar¹ w zakresie powietrza
obci¹¿ono Hutê Szk³a Gospodarczego “Dubeczno”
- w wysokoœci 49.912,73 z³ za nadmiern¹ emisjê
tlenków azotu. Huta zrealizowa³a inwestycjê,
w efekcie której nast¹pi³o usuniêcia przyczyny wymierzenia kary.
Wysokoœci pozosta³ych kar wymierzonych dla
poszczególnych zak³adów kszta³towa³y siê na poziomie ni¿szym ni¿ 10 tys. m.in. NZPS “Polesie”

S.A. we W³odawie - 8.162,28 z³, “Glasskop - Nadbu¿anka” Sp. z o.o. w upad³oœci - 8.898,53 z³, A.
Walczak, D.P. Kamiñski “LEONARD” S.C. w Warszawie - Zak³ad w Zag³obie - 6.816,00 z³, Zak³ady
Miêsne w Lublinie S.A. “LUBMEAT”- 6.454,08 z³.
2. Iloœæ decyzji ustalaj¹cych wysokoœæ kar
³¹cznych wydanych w 2001 roku utrzymuje siê na
tym samym poziomie co w roku 2000, natomiast
³¹czna kwota kar wzros³a w 2001 r. o 25 %.
G³ówne przyczyny wzrostu wysokoœci kar za
œcieki to:
– zmniejszenie
efektywnoœci oczyszczania
w przestarza³ych oczyszczalniach, nie posiadaj¹cych odpowiednich technologii oczyszczania ,
– brak lub wygaœniêcie pozwoleñ wodno- prawnych na odprowadzanie œcieków, nastêp187

stwem czego by³o wymierzanie kar pieniê¿nych dobowych za ca³y ³adunek zanieczyszczeñ zawarty w odprowadzanych œciekach.
W globalnej kwocie kar wymierzonych, procentowy udzia³ zak³adów przemys³owych i komunalnych jest nastêpuj¹cy:
- 44 %,
– zak³ady przemys³owe
- 56 %.
– zak³ady komunalne
–
–
–
–
–

Najwiêksze kary wymierzono:
ZGKiM w Józefowie - w wysokoœci 130.835,09 z³,
AGRO FREZE Sp. z o.o. w Klikawie - w wysokoœci 73.360,38 z³,
LEONARD S.C. w Warszawie Zak³ad w Zag³obie w wysokoœci 29.000,72 z³,
PGKiM Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim w wysokoœci 24.733,99 z³,
PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie - w wysokoœci 17.457,80 z³.

Najczêœciej przekraczanymi wskaŸnikami zanieczyszczeñ by³y:
– w œciekach przemys³owych - ChZT-Cr , zawiesina ogólna, BZT5,
– w œciekach komunalnych - azot amonowy, fosfor ogólny.
Wszystkie ww. zak³ady rozpoczê³y modernizacjê eksploatowanych oczyszczalni œcieków.
W 2001 roku zaprzestano naliczania kary ze
wzglêdu na fakt pod³¹czenia do kanalizacji miejskiej 3 zak³adom (“Pol-Skone” Sp. z o.o. w Lublinie
Zak³ad Nr 3 w Bi³goraju , AGRO FREZE Sp. z o.o.
w Klikawie, Jednostka Wojskowa nr 3248 w Dêblinie).
3. W 2001 roku w stosunku do roku ubieg³ego
nast¹pi³ wzrost wysokoœci naliczonych kar za
sk³adowanie odpadów, spowodowany naliczeniem dla ¯elatyna S.A. w Pu³awach kary ³¹cznej w
kwocie 2.941.872,2 z³ za sk³adowanie odpadów
(gruzu z rozbiórki budynków bez wymaganego pozwolenia UM w Pu³awach) w miejscu na ten cel nie
przeznaczonym.
Naliczenie kary nast¹pi³o po kontroli WIOŒ na
skutek wniosku Stra¿y Miejskiej w Pu³awach
o podjêcie dzia³añ i na³o¿enie sankcji za gromadzenie gruzu.
4. Wysokoœæ kar ³¹cznych za przekroczenie dopuszczalnego poziomu ha³asu emitowanego do
œrodowiska w 2001 roku zmniejszy³a siê o oko³o
35% w stosunku do roku 2000.
Liczba zak³adów, które zosta³y obci¹¿one
³¹cznymi karami pieniê¿nymi, za ponadnormatywn¹ emisjê ha³asu, nie uleg³a zmianie. Mo¿na
wiêc stwierdziæ, ¿e zmala³a wysokoœæ przekroczeñ
dopuszczalnego natê¿enia dŸwiêku przez poszczególne podmioty.
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Najwy¿sze kary za emisjê ha³asu naliczono Cementowni “Che³m” S.A. w Che³mie i Cukrowni
“Krasnystaw” S.A. w Siennicy Nadolnej.
Zmniejszenie poziomu ha³asu emitowanego do
œrodowiska, zak³ady uzyska³y w wyniku wykonania
stosownych zabezpieczeñ, ograniczenia w korzystaniu z urz¹dzeñ technicznych stwarzaj¹cych
uci¹¿liwoœæ dla œrodowiska w zakresie ha³asu.

1.4. Efekty dzia³añ proekologicznych
podejmowanych przez
kontrolowane zak³ady
W wyniku na³o¿onych na zak³ady obowi¹zków
zawartych w zarz¹dzeniach pokontrolnych lub decyzjach administracyjnych podmioty podejmowa³y
dzia³ania maj¹ce na celu ograniczenie lub wyeliminowanie szkodliwego oddzia³ywania na œrodowisko.
Pozytywne przyk³ady realizacji tych dzia³añ s¹
nastêpuj¹ce :
“AGRO-FREEZE” Sp. z o.o. w Klikawie
w zwi¹zku z systematycznym przekraczaniem dopuszczalnych wskaŸników zanieczyszczeñ ustalonych w pozwoleniu wodno-prawnym oraz skargami mieszkañców, tut. Inspektorat wyda³ we wrzeœniu 2001roku decyzjê, na podstawie art. 28 ustawy Prawo wodne. Decyzj¹ t¹ zobowi¹zano zak³ad
do uporz¹dkowania gospodarki œciekowej, poprzez pod³¹czenie œcieków z zak³adu do gminnej
sieci kanalizacyjnej, a nastêpnie do oczyszczalni
komunalnej w Pu³awach.
W grudniu 2001 roku œcieki zosta³y skierowane
do wy¿ej wymienionej oczyszczalni.
“LEONARD” S.C. w Warszawie - Zak³ad
w Zag³obie od szeregu lat w okresie przerobu
jab³ek odprowadza do wód rzeki Wrzelówki œcieki
o wysokim ³adunku zanieczyszczeñ, za co
obci¹¿any jest wysokimi karami pieniê¿nymi.
W zwi¹zku z wydan¹ przez WIOŒ decyzj¹, zobowi¹zuj¹c¹ Zak³ad do uporz¹dkowania gospodarki œciekowej w II pó³roczu 2001 roku spó³ka
przyst¹pi³a do modernizacji i rozbudowy istniej¹cej
oczyszczalni œcieków wraz z uk³adem sieci kanalizacyjnej.
Zakoñczenie realizacji przedsiêwziêcia przewidywane jest na rok 2003.
Wg opracowanego projektu technicznego, zastosowanie nowoczesnej technologii oczyszczania
œcieków umo¿liwi redukcjê zanieczyszczeñ w ok.
90%.
“OSMOFROST” Sp. z o.o. w Osmolicach nie
posiada odpowiednich urz¹dzeñ do oczyszczania
œcieków oraz nieprawid³owo je eksploatuje, powoduj¹c przekraczanie w znacznym stopniu wskaŸników ustalonych w pozwoleniu wodno-prawnym.
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W zwi¹zku z tym spó³ka obci¹¿ana jest wysokimi karami pieniê¿nymi.
Zak³ad w paŸdzierniku 2001roku podpisa³ umowê na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji istniej¹cej oczyszczalni. Realizacjê przedmiotowej inwestycji przewidziano na rok 2002.
UREN COLDSTORES Sp. z o.o. w Lublinie
- Ch³odnia w £aszczowie zmodernizowa³a instalacjê ch³odnicz¹ poprzez zainstalowanie dodatkowego skraplacza amoniaku oraz wymieniono palnik w kot³owni olejowej.
Ponadto nast¹pi³a poprawa w gospodarowaniu
odpadami. Zaprzestano sk³adowania odpadów
produkcyjnych w miejscu na ten cel nie przeznaczonym, natomiast teren nielegalnego sk³adowiska zrekultywowano. Usprawniono równie¿ segregacjê odpadów, co umo¿liwi³o zwiêkszenie stopnia
ich gospodarczego wykorzystania.
SVZ POLAND Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim w celu ograniczenia ha³asu emitowanego
do œrodowiska œciany sprê¿arkowni od strony obszaru akustycznie chronionego wy³o¿ono we³n¹
mineraln¹ i blach¹ stalow¹, natomiast sufit
wy³o¿ono we³n¹ dŸwiêkoizolacyjn¹. Dodatkowo
w pomieszczeniu sprê¿arkowni zlikwidowano czêœæ okien, a pozostawione wymieniono na dŸwiêkoizolacyjne. Poza tym zak³ad w najbli¿szym czasie
planuje budowê ekranu akustycznego.
W zakresie gospodarki odpadami wprowadzono segregacjê odpadów w kierunku odzysku surowców wtórnych.
Spó³dzielcza Mleczarnia “SPOMLEK” w Radzyniu Podlaskim oraz Oddzia³y Produkcyjne w
celu wyeliminowania przekroczenia dopuszczalnego poziomu ha³asu w Miêdzyrzecu Podlaskim wykonano obudowê dŸwiêkoch³onn¹ stacji sprê¿arek
i wentylatorów skraplaczy.
W zwi¹zku z nie dotrzymywaniem warunków pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzanie œcieków, w 2001 roku rozpoczêto przebudowê i modernizacjê zak³adowej oczyszczalni œcieków w Radzyniu
Podlaskim, polegaj¹c¹ na zmianie systemu napowietrzania w komorach biosorpcji i regeneracji osadu
oraz przebudowie osadnika wtórnego. Planowany
termin zakoñczenia zadania - 2002 rok.
Zak³ady Przetwórstwa Miêsnego S.C. J.Zieliñski, P. Zubrzycki, Kol. £aszczówka celem poprawy sposobu korzystania ze œrodowiska modernizuj¹ urz¹dzenia sieci kanalizacji wewnêtrznej
i podczyszczania œcieków. Zabezpieczy³y w³aœciwe
warunki do segregacji i gromadzenia odpadów.
Zmieni³y rodzaj stosowanego paliwa w kot³owni
z wêgla na drewno, co wp³ynê³o na zmniejszenie
iloœci emitowanych zanieczyszczeñ. Planowany
termin zakoñczenia prac ustalono na 2002 rok.

PER£A - BROWARY LUBELSKIE S.A. - Browar Nr 1 przy ul. Kunickiego celem zminimalizowania emisji zanieczyszczeñ amoniaku z instalacji
ch³odniczej wykona³y modernizacjê polegaj¹c¹ na
zastosowaniu glikolowego uk³adu ch³odzenia powierzchni produkcyjnych (le¿akowni, tanków poœrednicz¹cych i fermentowni piwa).
Przedsiêbiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Us³ugowe “DIASS” Sp. z o.o. w Józefowie
na kotle P-2 opalanym wêglem zamontowa³o
urz¹dzenia dopalaj¹ce wg patentu Wrotyñskiego,
które spowodowa³o ograniczenie g³ównie emisji
py³u i sadzy .
“HARDWOOD SAWMILL” Sp. z o.o. w Zawadówce przeprowadzi³a remont instalacji odpylania
- baterii cyklonów za kot³em ES-125 nr 1, ze wzglêdu na jej z³y stan techniczny, eliminuj¹c przyczynê
przekroczenia dopuszczalnego emisyjnego stê¿enia py³ów w spalinach.
W malarniach i lakierniach w “MEBLOTAP” Sp.
z o.o. w Che³mie, Zak³ad Produkcji Mebli “ SOSNA” we W³odawie zastosowano farby i kleje
o sk³adach chemicznych mniej obci¹¿aj¹cych œrodowisko, a tak¿e zmieniono sposób i warunki odprowadzenia zanieczyszczeñ do powietrza poprzez
posadowienie jednego wy¿szego komina, zamiast
kilku ma³ych niskich emitorów.
Spó³ka Wodno - Œciekowa w Milejowie podjê³a dzia³ania w zakresie modernizacji oczyszczalni.
Kierowane do oczyszczalni œcieki technologiczne
z “FRUCTO-MAJ” Sp. z o.o. ZPOW w Milejowie,
zw³aszcza w okresie przerobu pomidorów, powoduj¹ znaczne zak³ócenia w jej pracy, co jest przyczyn¹ obci¹¿ania Spó³ki wysokimi karami. Zastosowano zmianê dotychczasowego sposobu napowietrzania na drobnopêcherzykowy.
POLFA S.A. w Lublinie wyeliminowa³a przekraczanie dopuszczalnego poziomu ha³asu emitowanego z terenu zak³adu poprzez zainstalowanie
ekranu akustycznego dla agregatów ch³odniczych.
“POL - SKONE” Spó³ka z o.o. w Lublinie Zak³ad Produkcyjny Nr 3 w Bi³goraju obni¿y³ emitowany do œrodowiska równowa¿ny poziom dŸwiêku w porze nocnej poprzez wy³o¿enie we³n¹ dŸwiêkoizolacyjn¹ zabudowy wentylatorów kot³owni
oraz drzwi i czêœci obudowy zewnêtrznej wentylatorów oraz wymianê okien hali obróbki wstêpnej
na okna z szybami zespolonymi.
Huta Szk³a “MARTA 2" w Che³mie ograniczy³a emisjê ha³asu do œrodowiska poprzez ca³kowite zabudowanie wentylatorów, znajduj¹cych siê
na zewn¹trz zak³adu.
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