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W celu ograniczenia negatywnego oddzia³ywania, a tak¿e zapewnienia przestrzegania wymogów
ochrony œrodowiska, w 2001 roku realizowano
w województwie wiele zadañ inwestycyjnych z zakresu ochrony powietrza, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, ochrony przed ha³asem
i ochrony przeciwpowodziowej. Zadania te realizowano nastêpuj¹co:

OCHRONA POWIETRZA
Przedsiêbiorstwo Produkcji Materia³ów Budowlanych “PREFABET” Sp. z o.o. w D³ugim K¹cie
zmodernizowa³o kot³owniê wêglow¹ na gazowo-olejow¹ (olej paliwo rezerwowe). W wyniku
przeprowadzonej modernizacji emisja py³u zmniejszy³a siê o 40 Mg, dwutlenku siarki o 133 Mg, dwutlenku azotu o 17 Mg i tlenku wêgla o 39 Mg .
Samodzielny Publiczny Zespó³ Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim - dwa z trzech
kot³ów wêglowych eksploatowanych w kot³owni
przystosowano do spalania gazu ziemnego w tym
jeden równie¿ do spalania oleju (paliwo rezerwowe). W wyniku przeprowadzonej modernizacji
roczna emisja py³u ulegnie zmniejszeniu o ponad
23 Mg, dwutlenku siarki o ok. 47 Mg, dwutlenku
azotu o 10 Mg i tlenku wêgla o 20 Mg.
Zak³ad Ceramiki Budowlanej “MARKOWICZE” S.A. w Markowiczach zmodernizowa³
kot³owniê technologiczn¹ wêglow¹ na opalan¹ gazem ziemnym. Efekt ekologiczny to zmniejszenie
emisji py³u o 8,0 Mg, dwutlenku siarki o 50 Mg,
o 12 Mg dwutlenku azotu i o 14 Mg tlenku wêgla.
Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Tomaszowie
Lubelskim rozpoczê³a modernizacjê trzech
kot³owni wêglowych na gazowe przy czym jedna

ju¿ zosta³a przekazana do eksploatacji (kot³ownia
przy ul. Traugutta). Kot³ownia ta przed modernizacj¹ by³a przedmiotem czêstych interwencji. Efekt
ekologiczny w wyniku przekazania do eksploatacji
kot³owni przy ul. Traugutta to zmniejszenie rocznej
emisji py³u o 1,5 Mg, dwutlenku siarki o 4,0 Mg,
dwutlenku azotu o 0,5 Mg, tlenku wêgla o 17,0 Mg.
Ponadto szereg kot³owni wêglowych (ok.15)
administrowanych g³ównie
przez organy samorz¹dowe zosta³o zmodernizowanych na kot³ownie gazowe. Dotyczy to zw³aszcza rejonu Bi³goraja,
Tomaszowa Lubelskiego i Zamoœcia.
Cersanit I Sp. z o.o. w Krasnymstawie dokona³a wymiany 10 szt. kabin szkliwierskich
w zak³adzie nr 1, zainstalowa³a 5 szt. filtrów workowych do odpylania zapylonego powietrza z kabin
do czyszczenia wyrobów, odda³a do rozruchu piec
wypa³owy typu szerokiego w zak³adzie 1 w miejsce
dotychczasowego o przestarza³ej konstrukcji,
Cementownia “Rejowiec” S.A. w Rejowcu
Fabrycznym
Wy³¹czy³a z eksploatacji kot³owniê wêglow¹
o ³¹cznej mocy cieplnej 13,0 MW i zainstalowa³a
dwa kot³y o mocy cieplnej 1,44 MW opalane gazem ziemnym.
Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych Sp.
z o.o. w Che³mie zlikwidowa³o 3 kot³y wêglowe
o ³¹cznej mocy cieplnej 911 KW w Che³mie ul. Podgórze 2, zainstalowa³o kocio³ “Pegasus” o mocy
znamionowej 134 KW oraz zlikwidowa³o dwa kot³y
wêglowe o ³¹cznej mocy cieplnej 348 KW w Strupinie i zainstalowa³o kocio³ “Pegasus” o mocy 68
KW, Zainstalowane kot³y opalane s¹ gazem ziemnym.
Cementownia “CHE£M” S.A. w Che³mie
W ramach realizacji zadañ wynikaj¹cych z “Ekologicznego Programu Dostosowawczego” wykona³a:
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modernizacjê odpylania przesypu z taœm na redlery w m³ynowni cementu - zainstalowano dodatkowy filtr o powierzchni 75 m2 do istniej¹cego filtra PIB-029.
• modernizacjê odpylania sk³adu klinkieru i odpylania pod hal¹ klinkieru - zast¹piono 2 odpylacze z mechaniczn¹ regeneracj¹ worków filtracyjnych na jeden filtr pulsacyjny o ³¹cznej
powierzchni filtracyjnej 235 m2. Do odpylania
4 przenoœników taœmowych wybieraj¹cych
klinkier z hali zastosowano filtry poziome
o powierzchni 18 m2 - po 4 na ka¿dy przenoœnik.
Druga czêœæ tej inwestycji - odpylanie szybów
zasypowych klinkieru na halê jest w trakcie realizacji inwestycyjnej.
•

Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.
z o.o. w Bia³ej Podlaskiej - zrealizowa³o inwestycjê zwi¹zan¹ z modernizacj¹ kot³a WR-25 nr 1
w Ciep³owni Miejskiej K-1 przy ul. Orzechowej
w Bia³ej Podlaskiej. Modernizacja ww. kot³a polega³a na:
• wyeliminowaniu tradycyjnego obmurza i przejœciu
na tzw. “œcianê szczeln¹”,
• automatyzacji procesu spalania, co pozwoli³o
na zmniejszenie zu¿ycia paliwa a tym samym
ograniczenie emisji substancji zanieczyszczaj¹cych powietrze;
• zast¹pieniu “starych” odpylaczy cyklonowych
instalacj¹ dwustopniow¹:
– I° odpylania multicyklon przelotowy typu MOS,
– II° bateria sk³adaj¹ca siê z 12 cyklonów.
Efektem ekologicznym przeprowadzonej inwestycji jest redukcja zanieczyszczeñ do powietrza.
Spó³dzielcza Mleczarnia “SPOMLEK” w Radzyniu Podlaskim kontynuowa³a zadania zmierzaj¹ce do ograniczenia iloœci emitowanych zanieczyszczeñ do powietrza z eksploatowanych
kot³owni w Radzyniu Podlaskim i Miêdzyrzecu Podlaskim:
• Radzyñ Podlaski - zmodernizowano kocio³ nr 4
OKR5/16. Wykonano now¹ skrzyniê powietrza
oraz przebudowano kocio³ w czêœci ciœnieniowej, co ograniczy³o iloœci emitowanych tlenków wêgla i tlenków azotu oraz osi¹gniêto 6%
zawartoœæ tlenu w spalinach.
• w Parczewie zlikwidowano kot³owniê wêglow¹ i zast¹piono j¹ kot³owni¹ zasilan¹ gazem
p³ynnym propan - butan,
• Miêdzyrzec Podlaski - przeprowadzono modernizacjê kot³a poprzez jego uszczelnienie,
czego efektem jest ograniczenie emisji tlenków wêgla i podniesienie jego sprawnoœci.
Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim dokona³ modernizacji
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kot³owni. W miejsce czterech kot³ów wêglowych
typu Eca IV o ³¹cznej mocy 1,0 MW zainstalowano
kot³y gazowo-olejowe firmy Buderus - dwa wodne
typu G 515 T o ³¹cznej mocy 0,7 MW oraz jeden kocio³ parowy LOOS DF 150-10 o mocy 0,1 MW.
Szko³a Podstawowa w Zarzeczu dokona³a zamiany pieca wêglowego na pompê ciep³a. Realizacja zadania polega³a na wykonaniu poziomego wymiennika gruntowego sk³adaj¹cego siê z 9 pêtli
z rur PE 50 SDR 17 PN 8 w zwojach oraz pompy
ciep³a CETUS 80 RG SECESPOL o mocy 50 kW
wraz z oprzyrz¹dowaniem i akp. Zastosowanie
pompy ciep³a do ogrzewania szko³y bêdzie eliminowa³o do zera emisjê zanieczyszczeñ z procesu spalania wêgla przy temp. zewnêtrznych do -8° C; przy
ni¿szych temperaturach, jako wspomaganie, przewiduje siê pracê kot³owni wêglowej .
Szko³a Podstawowa i Gimnazjum w Chrzanowie Ÿród³a opalane wêglem zast¹pi³a kot³ami
wodnymi o ³¹cznej mocy 395 kW opalanymi olejem
opa³owym.
PER£A - BROWARY LUBELSKIE S.A. - Browar Nr 1 przy ul. Kunickiego w celu zminimalizowania emisji zanieczyszczeñ amoniaku z instalacji
ch³odniczej wykona³ modernizacjê polegaj¹c¹ na
zastosowaniu glikolowego uk³adu ch³odzenia powierzchni produkcyjnych (le¿akowni, tanków poœrednicz¹cych i fermentowni piwa).
Elektrociep³ownia Lublin - Wrotków Spó³ka
z o.o. w Lublinie w 2001roku kontynuowa³a budowê bloku gazowo - parowego o nominalnej mocy
cieplnej 150 MW.
W koñcowej fazie s¹ prace monta¿owe.
Przedsiêbiorstwo
Produkcyjno-Handlowo
-Us³ugowe “DIASS” Spó³ka z o.o. w Józefowie
Na kotle P-2 opalanym wêglem zamontowa³o
urz¹dzenia dopalaj¹ce wg patentu Wrotyñskiego,
które poprawi³y warunki eksploatacji kot³a i ograniczenie g³ównie emisji py³u i sadzy .

OCHRONA WÓD
“SEDAR” S.A. w Miêdzyrzecu Podlaskim kontynuowa³a rozpoczêty w 1999 roku I etap przebudowy i modernizacji zak³adowej oczyszczalni œcieków. Zakres modernizacji obejmowa³ wbudowanie
w istniej¹cy uk³ad procesowy, miêdzy sitem szczelinowym Bauera a bioblokami 400 WSm, wysokosprawnego podczyszczania œcieków metod¹ flotacji drobnopêcherzykowej DAF. Wykonanie tej inwestycji pozwoli³o na osi¹gniêcie wymaganych parametrów odprowadzanych œcieków okreœlonych
w pozwoleniu wodno-prawnym.
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Przedsiêbiorstwo-Handlowo-Us³ugowe
A. Niewiadomski w Bia³ej Podlaskiej przeprowadzi³o gruntown¹ modernizacjê urz¹dzeñ oczyszczaj¹cych œcieki z zespo³u hotelowego Zajazd
“U Radziwi³³a” w Bia³ej Podlaskiej. Modernizacja
polega³a na:
• przebudowie dotychczasowej przepompowni
na zbiornik retencyjno - uœredniaj¹cy,
• wydzieleniu w osadniku Imhoffa - strefy biologicznego oczyszczania, w której zastosowano
napowietrzanie drobnopêcherzykowe oraz
strefy sedymentacji,
• wy³¹czeniu z eksploatacji z³o¿a biologicznego.
Spó³dzielcza Mleczarnia “SPOMLEK” w Radzyniu Podlaskim rozpoczê³a modernizacjê
zak³adowej oczyszczalni œcieków polegaj¹c¹ na
zmianie systemu napowietrzania w komorach biosorpcji i regeneracji osadu oraz przebudowie osadnika wtórnego.
Urz¹d Gminy ¯mudŸ - oczyszczalnia œcieków
w Wólce Leszczañskiej odda³ do u¿ytku przebudowan¹ i rozbudowan¹ (na bazie istniej¹cego
wczeœniej osadnika Imhoffa), oczyszczalniê œcieków typu “MOS-60" o przepustowoœci 53,0 m3/d.
Jest to mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia
œcieków oparta o technologiê osadu czynnego, niskoobci¹¿onego, z napowietrzaniem wg³êbnym
drobnopêcherzykowym oraz stanowiskiem do dozowania preparatu PIX celem redukcji biogenów.
Urz¹d Gminy Fajs³awice - oczyszczalnia œcieków w Fajs³awicach we wrzeœniu 2001r.uruchomi³
mechaniczno-biologiczn¹ oczyszczalniê œcieków
systemu SBR BIOGEST o przepustowoœci projektowej 292,5 m3/d, z mo¿liwoœci¹ rozbudowy o drugi reaktor w okresie perspektywicznym. Technologia oczyszczania œcieków metod¹ niskoobci¹¿onego osadu czynnego ze stabilizacj¹ tlenow¹ biomasy oraz biologiczn¹ denitryfikacj¹ i defosfatacj¹.
W pe³nym cyklu wystêpuj¹ dodatkowo fazy: sedymentacji i dekantacji - pozwalaj¹ce na eliminacje
osadnika wtórnego. Osady nadmierne zagêszczane grawitacyjnie, mechanicznie odwadniane i workowane.
Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Suchawie
w czerwcu 2001r. odda³a do u¿ytku mechaniczno-biologiczn¹ oczyszczalniê œcieków typu
“Bioclere” o projektowanej przepustowoœci
35m3/d. Obiekt jest zlokalizowany na terenie
by³ego Pañstwowego Gospodarstwa Rolnego w
Suchawie. Oczyszczalnia obs³uguje osiedle
mieszkaniowe (56 mieszkañ) oraz spó³kê
Agro-Eko w Suchawie. Technologia oczyszczania
oparta jest na podczyszczeniu mechanicznym w
separatorze osadów i stawie fakultatywnym oraz
oczyszczaniu biologicznym na 2 z³o¿ach biolo-

gicznych typu “Bioclere”. Wyniki analiz odprowadzanych œcieków potwierdzaj¹ zak³adane przez
projektanta efekty oczyszczania.
Urz¹d Gminy w Izbicy - oczyszczalnia œcieków w Izbicy w 2001 r. zakoñczy³ rozruch technologiczny mechaniczno-biologicznej oczyszczalni
œcieków typu “Bioblok PS 400" o projektowanej
przepustowoœci 400m3/d. Oczyszczanie œcieków
nastêpuje drog¹ biochemicznego rozk³adu zanieczyszczeñ z zastosowaniem niskoobci¹¿onego
osadu czynnego zmodyfikowanego przez intensyfikacjê procesu denitryfikacji i defosfatacji. Wykonane analizy œcieków wykaza³y, ¿e oczyszczalnia
pracuje prawid³owo i dotrzymywane s¹ wartoœci
dopuszczalnych stê¿eñ zanieczyszczeñ okreœlonych w obowi¹zuj¹cym pozwoleniu wodno-prawnym.
Urz¹d Gminy w Ulhówku odda³ do eksploatacji 2 oczyszczalnie œcieków:
• dla osiedla mieszkaniowego w m. Rzeplin
o przepustowoœci 35 m3/d, technologia oczyszczania - niskoobci¹¿ony osad czynny,
• dla osiedla mieszkaniowego w m. Korczmin
o przepustowoœci
40 m3/d, technologia
oczyszczania - niskoobci¹¿ony osad czynny,
Gmina Lubycza Królewska zrealizowa³a
oczyszczalniê dla osiedla mieszkaniowego w m.
Ruda ¯urawiecka - przepustowoœæ - 30 m3/d, technologia oczyszczania niskoobci¹¿ony osad czynny, odwadnianie osadu na poletkach,
Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Potoku
Górnym wybudowa³ oczyszczalniê gminn¹ w Zagródkach o przepustowoœci - 350 m3/d, technologia oczyszczania oparta na osadzie czynnym, rozwi¹zanie patentowe ECOLO CHIEF z usuwaniem
azotu i fosforu, urz¹dzenie DRAIMAD do odwadniania osadu. Oczyszczalnia ma zabezpieczyæ potrzeby kilku okolicznych wsi.
Gmina Turobin
przekaza³a oczyszczalniê
gminn¹ w Turobinie o przepustowoœci 400 m3/d;
technologia oczyszczania: staw œciekowy napowietrzany, zatopione z³o¿e nitryfikacyjne, staw doczyszczaj¹cy Lemna; inwestor Gmina Turobin,
Lokalna oczyszczalnia œcieków eksploatowana przez Spó³dzielniê Mieszkaniow¹ im.
Karola Namys³owskiego w Starym Zamoœciu
o przepustowoœci 35 m3/d. Technologia oczyszczania - niskoobci¹¿one z³o¿e biologiczne, filtr ¿wirowo-piaskowy. Do oczyszczalni planuje siê
w³¹czyæ œcieki bytowe z innych jednostek organizacyjnych zlokalizowanych w miejscowoœci Stary
Zamoœæ (Gimnazjum, Szko³a Podstawowa, Bank,
Apteka).
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Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Mazanowie
wykona³a modernizacjê oczyszczalni œcieków wraz
z przebudow¹ odcinków starej sieci kanalizacyjnej.
Aktualna przepustowoœæ oczyszczalni 60m3/d.
Urz¹d Gminy w Markuszowie wybudowa³
mechaniczno-biologiczn¹ komunaln¹ oczyszczalniê œcieków typu BIOCLERE o przepustowoœci 90
m3/d.
W Jednostce Wojskowej Nr 3248 w Dêblinie
zakoñczono pod³¹czanie poszczególnych obiektów koszar z terenu jednostki do kolektora miejskiego w Dêblinie.
W 2001 roku kontynuowane by³y inwestycje w
nastêpuj¹cych jednostkach:
Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i
Kanalizacji w Lublinie - oczyszczalnia “Hajdów”
od 1998 roku realizuje modernizacjê mechaniczno-biologicznej oczyszczalni o przepustowoœci
165.500 m3/d pod k¹tem redukcji zwi¹zków biogennych. Inwestycjê podzielono na III etapy. Dotychczas zakoñczono I etap, w ramach którego wykonano modernizacjê osadnika wstêpnego, 1-go
bloku komór nitryfikacji i denitryfikacji, pompownie
recyrkulatu, instalacjê chemicznego str¹cania fosforu oraz wybudowano stacjê mechanicznego zagêszczania osadu nadmiernego. Aktualnie realizowany jest II etap prac. Inwestycja finansowana jest
ze œrodków w³asnych Przedsiêbiorstwa, bud¿etu
miasta, Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu
Ochrony Œrodowiska a tak¿e Duñskiej Agencji
Ochrony Œrodowiska i ISPA. Zakoñczenie modernizacji przewidziano w 2005r.
Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Józefowie n.Wis³¹ od grudnia 1999
roku prowadzi modernizacjê komunalnej oczyszczalni œcieków o przepustowoœci 210 m3/d. Znaczny udzia³ oczyszczanych œcieków stanowi¹ œcieki
przemys³owe z PPHU “DIASS” Sp. z o.o. w Józefowie. Technologia oczyszczania oparta jest na osadzie czynnym z zastosowaniem sekwencyjnych
biologicznych reaktorów (SBR). Zakoñczenie realizacji przewidziano na 2002 rok.
Gmina £ukowa buduje gminn¹ oczyszczalniê
œcieków. Inwestycja jest na koñcowym etapie,
trwaj¹ prace rozruchowe, przepustowoœæ oczyszczalni - 440 m3/d; technologia oczyszczania SBR,
urz¹dzenie DRAIMAD do odwadniania osadu. Przewidywany termin oddania do eksploatacji 2002 rok.
Oczyszczalnia œcieków dla osiedla mieszkaniowego Magdalenka w gminie Ulhówek o przepustowoœci 50 m3/d; technologia oczyszczania
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osadem czynnym wg patentu “MASTERBOS”. Zakoñczenie prac planowane jest na 2002 rok.
W 2001 roku rozpoczêto modernizacje oczyszczalni zlokalizowanych na osiedlach mieszkaniowych by³ych zak³adów rolnych w miejscowoœciach: Przewodów, Hulcze i Go³êbie. Inwestorem jest Agencja W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa O/T w Lublinie. Zakoñczenie inwestycji planowane jest na rok 2002.
Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Spó³ka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim oraz Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spó³ka z o.o. w Hrubieszowie rozpoczê³y modernizacje eksploatowanych miejskich oczyszczalni œcieków; inwestycje
s¹ na etapie zatwierdzania projektów oraz przetargów dotycz¹cych wyboru wykonawców prac. Planowane zakoñczenie modernizacji - rok 2004.
Pozytywnym
zjawiskiem
jest
budowa
znacz¹cej iloœci przydomowych oczyszczalni
œcieków - np. Starostwo powiatowe w Lublinie
wyda³o w 2001 roku 84 pozwolenia na ich budowê.

GOSPODARKA ODPADAMI
W kwietniu 2001 roku oddano do eksploatacji
Zak³ad Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
w Pu³awach. Zlokalizowany on zosta³ na terenie
wyrobiska piasku, na tej samej dzia³ce znajduje siê
wybudowane wczeœniej sk³adowisko odpadów komunalnych realizuj¹ce selektywne sk³adowanie
odpadów. Tu¿ obok znajduje siê oczyszczalnia œcieków, pozwoli³o to na wdro¿enie zintegrowanego
systemu unieszkodliwiania odpadów. Zastosowano technologiê opart¹ na tzw. fermentacji mokrej.
Zak³ad Unieszkodliwiania sk³ada siê z sortowni
oraz linii przygotowania frakcji organicznej z odpadów komunalnych do fermentacji. Zawiesina biofrakcji wywo¿ona jest samochodem asenizacyjnym do wspólnej fermentacji z osadami œciekowymi na terenie oczyszczalni œcieków. Podstawowymi produktami fermentacji s¹ biogaz i stabilne biologicznie przefermentowane osady.
ZUOK w Pu³awach jest pierwsz¹ na LubelszczyŸnie i w Polsce realizacj¹ technologii bazuj¹cej na
procesie wspólnej fermentacji odpadów komunalnych i osadów œciekowych.
W 2001 roku oddano do eksploatacji nowo wybudowane b¹dŸ zmodernizowane sk³adowiska odpadów komunalnych. Zosta³y one wybudowane
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w zakresie ochrony œrodowiska przepisami i spe³niaj¹ wymagania stawiane tego rodzaju obiektom. Posiadaj¹ uszczelnione

CZÊŒÆ IV. WA¯NIEJSZE INWESTYCJE PROEKOLOGICZNE W WOJEÓDZTWIE LUBELSKIM

pod³o¿e (geomembran¹), drena¿ odcieków, których nadmiar wywo¿ony jest do najbli¿szych
oczyszczalni œcieków, zorganizowany system monitoringu obiektu tj. piezometry s³u¿¹ce do badania wp³ywu sk³adowanych odpadów na wody podziemne. Na terenie wysypisk powsta³o szereg
obiektów i urz¹dzeñ technicznych zapewniaj¹cych
prawid³owe ich funkcjonowanie. Na wiêkszoœci
znajduj¹ siê wiaty i boksy na surowce wtórne. S¹
to:
Gminne wysypisko odpadów komunalnych
w Wysokiem gm. Wysokie o pojemnoœci niecki
200 000 m3 i powierzchni 5,8 ha. Odcieki wywo¿one s¹ do komunalnej oczyszczalni œcieków w
¯ó³kiewce.
Gminne wysypisko odpadów komunalnych
w miejscowoœci Lubiczyn gm. Dêbowa K³oda
o pojemnoœci 36 270 m3 i powierzchni 5,6 ha.
Wysypisko odpadów komunalnych w miejscowoœci Bia³a Podlaska o pojemnoœci niecki
160 000 m3 i powierzchni 12 ha.
Wysypisko odpadów komunalnych w Œwier¿ach gm. Dorohusk o pojemnoœci 20613 m3.
Niecka sk³adowiska posiada: ekranizacjê pod³o¿a
(geomembrana PEHD, oraz 2 warstwy geomembrany karbowanej PEHD); drena¿ odprowadzaj¹cy
odcieki do studni zbiorczej (wywo¿one nastêpnie
do oczyszczalni œcieków), posiada sta³¹ obs³ugê.
Wysypisko odpadów komunalnych w Wincentowie gm. Krasnystaw wspólne dla m. Krasnystaw oraz gm. Krasnystaw i gm. Rejowiec. Zosta³o
zlokalizowane w miejscu dawniej istniej¹cego
sk³adowiska odpadów komunalnych.
Realizacjê inwestycji podzielono na trzy etapy,
z czego wykonano etap I - oddano do u¿ytku nieckê
o pow. 0,86 ha. Obiekt posiada sta³¹ obs³ugê.
Rozpoczêto realizacjê nowego wysypiska odpadów w Srebrzyszczu gm. Che³m (tzw. “balastowego”) o pow. 2,60 ha i pojemnoœci 155 tys. m3. W
2001r. wykonano nieckê wysypiska (jeszcze bez
uszczelnienia).
Wysypisko odpadów komunalnych w m. Józefów, gmina Józefow - ( modernizacja), O ca³kowitej pojemnoœci 46.000m3 i powierzchni 2,1 ha.
Sektor
sk³adowania odpadów o powierzchni
0,7 ha uszczelniony zosta³ geomembran¹. Niecka
posiada drena¿ odcieków. Obiekt wyposa¿ony jest
w zaplecze socjalne i boksy do gromadzenia surowców wtórnych. Sektor grzebowiskowy o powierzchni 830m2 oddzielony jest od sk³adowiska
odrêbnym ogrodzeniem; posiada oddzielny wjazd,
pod³o¿e niecki izolowane jest geomembran¹. Wy-

konany jest drena¿ odcieków skierowanych do odrêbnego zbiornika.
Wysypisko
odpadów
komunalnych
w m. £aszczów, gmina £aszczów - (modernizacja). Pojemnoœæ niecki 12 000 m3, powierzchnia
1,3 ha , sektor sk³adowania odpadów o powierzchni 2000m2 uszczelniony geomembran¹.
Wysypisko odpadów komunalnych w m. Susiec, gmina Susiec - (modernizacja). Pojemnoœæ
niecki wynosi 15 670 m3, powierzchnia 0,5 ha, sektor sk³adowania odpadów o powierzchni 2500m2
uszczelniony geomembran¹.
Wysypisko odpadów komunalnych w m. Telatyn, gmina Telatyn - (modernizacja). Pojemnoœæ
niecki 18 000 m3, powierzchnia 0,5 ha, sektor
sk³adowania odpadów o pow. 0,3 ha uszczelniony
jest geomembran¹.
Wysypisko odpadów komunalnych Tarnawatka, gmina Tarnawatka o ca³kowitej powierzchnia 0,4 ha. Pojemnoœæ wynosi 12700 m3,
sektor sk³adowania odpadów o powierzchni
1700m2 jest uszczelniony geomembran¹.
Aktualnie trwaj¹ prace przy realizacji nastêpuj¹cych inwestycji:
• sk³adowisko odpadów komunalnych w m. Obsza,
gmina Obsza, powiat bi³gorajski,
• sk³adowisko odpadów komunalnych w m. Trzeszczany, gmina Trzeszczany, powiat hrubieszowski,
• sk³adowisko odpadów komunalnych w m. £asków,
gmina Mircze, pow. hrubieszowski,
• modernizacja sk³adowiska odpadów komunalnych
dla m. Bi³goraj w m. Korczów,
• rekultywacja sk³adowiska odpadów komunalnych
i wylewiska w m. Wola Ro¿aniecka, gmina Tarnogród, powiat bi³gorajski.

OCHRONA PRZED HA£ASEM
M£YN BIA£A PODLASKA R.W. TKACZYK sp.j.
w Bia³ej Podlaskiej w celu obni¿enia poziomu
ha³asu emitowanego do œrodowiska wykona³a
t³umik ha³asu w czêœci w³aœciwej m³yna, wymieni³a
g³ówn¹ pompê pneumatyczn¹ oraz przebudowa³a
uk³ad transportu pneumatycznego i uk³ad
czyszcz¹cy zbo¿e. Wykonanie tych prac spowodowa³o zmniejszenie emisji ha³asu.
Inwestycje z zakresu ochrony przed ha³asem
by³y realizowane przede wszystkim przez Cementowniê “CHE£M” S.A. w Che³mie w ramach “Ekologicznego programu dostosowawczego”:
• w latach 2000-2001 wykonano prace zwi¹zane
z wyciszeniem m³ynowni wêgla;
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•

•

w 2001r. rozpoczêto wyciszanie suszarko-kruszarki i wentylatorów technologicznych instalacji “Che³m III”. Zakoñczenie prac przewidziane
jest na I pó³rocze 2002 r.,
do po³owy 2003r. nast¹pi wyciszenie obiektu
ch³odnika nr 13.

“POL-SKONE” Spó³ka z o.o. w Lublinie
Zak³ad Produkcyjny Nr 3 w Bi³goraju kontynuowa³ rozpoczête w 2000r. prace inwestycyjne polegaj¹ce na:
• wykonaniu os³on dŸwiêkoizolacyjnych wentylatorów stacji odci¹gu py³ów i trocin z hal produkcyjnych, wentylatorów malarni i kot³owni oraz
linii przesy³owych py³ów i trocin,
• wymianie okien hali obróbki wstêpnej na okna
z szybami zespolonymi typu “termofloat”,
z przestrzeni¹ miêdzyszybow¹ wype³nion¹ argonem.
W wyniku wykonanych prac inwestycyjnych
obni¿ono emitowany do œrodowiska równowa¿ny
poziom dŸwiêku w porze nocy o 5,4 dB/A w stosunku do poziomu emitowanego w 2000r. i o 17,4
dB/A w stosunku do poziomu emitowanego w
1999 r. Aktualnie zak³ad nie powoduje przekroczeñ
wartoœci dopuszczalnych okreœlonych w decyzji
o dopuszczalnej emisji.
SVZ POLAND Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim w celu ograniczenia natê¿enia ha³asu
emitowanego do œrodowiska œciany sprê¿arkowni
(od zewn¹trz), od strony obszaru akustycznie chronionego,
zosta³y wy³o¿one we³n¹ mineraln¹
i blach¹ stalow¹, sufit zosta³ wy³o¿ony we³n¹ dŸwiêkoizolacyjn¹. Ponadto zlikwidowano czêœæ
okien w pomieszczeniu sprê¿arkowni, a pozostawione wymieniono na dŸwiêkoizolacyjne. W wyniku powy¿szego zosta³o wyeliminowane przekroczenie o 1,3 dB/A poziomu dopuszczalnego.
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Dalsze zamierzenia Zak³adu w ograniczaniu poziomu ha³asu emitowanego do œrodowiska to budowa ekranu o wysokoœci 7, 35 m na d³ugoœci
24,0 m.
Zak³ad Tartaczny Janusz Barabas w Krasnobrodzie od strony obszarów akustycznie chronionych, na d³ugoœci ok. 80 m wykona³ ogrodzenie
z elementów ¿elbetowych prefabrykowanych
o wysokoœci 2,0 m. Powy¿sze spowodowa³o wyeliminowanie istniej¹cego wczeœniej przekroczenia
dopuszczalnego poziomu ha³asu o 3,3 dB/ A.
“Spo³em” PSS “Robotnik” w Zamoœciu zlikwidowa³a najbardziej ha³aœliwe Ÿród³o jakim by³a
agregatorownia z dwiema sprê¿arkami w pomieszczeniu magazynowym pawilonu handlowego. Zamontowano rozdzielniê elektryczn¹ steruj¹c¹
prac¹ urz¹dzeñ ch³odniczych. Centralny agregat
ch³odniczy na dachu pawilonu zamieniono na
nowy, cichobie¿ny. Dotychczasowe, ha³aœliwe
wentylatory urz¹dzeñ ch³odniczych wymieniono na
nowe, cichobie¿ne. Ponadto urz¹dzenia ch³odnicze
zosta³y os³oniête od strony bloków mieszkalnych
ekranami akustycznymi o wymiarach 2x3 m izolowanymi styropianem. Powy¿sze dzia³ania spowodowa³y wyeliminowanie przekroczeñ wartoœci dopuszczalnych poziomu ha³asu w œrodowisku w porze dnia o 4,3 dB/A i w porze nocy o 8,8 dB/A.

OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA
•
•
•

zakoñczono budowê zbiornika retencyjnego
w Majdanie Zahorodyñskim i w Dubience;
wykonano udro¿nienie i odmulenie rzeki
Wieprz na odcinku Krasnystaw-Borowica.
Na ukoñczeniu s¹ prace przy budowie zbiornika
retencyjnego w Olszance. Zostanie oddany do
u¿ytku w 2002 roku.
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