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PR KOL KONTROL] FtR WIO$WR( c 180/201

-fugnatura 
protokolu w 1.7 023 .242. 20 I g.TB.BM

Podstawa do
przeprowadzenia kontroli

art. 9 ustawy z dnia 20lipca 1991 r. o Insgpekc
22078 r.,poz.l477,1479),w zwiezku z art.4,
Frawo pr"zedsigbiorc6w {Dz. U. z 2018 r. Doz.

i Ochrony Sl'
t ustawy z dn
5462fi2n.2

dttwiska (Dz.U.
t (r.rnarca.2018r.

r.)
Identy-fi h aci a k o ntro low a ego zakladq
Nazwa. adres I I
Rodzaj dzialalno$ci,
rodzaje i hczba instalacj i,
kod dzialalno$ci lub
instalacii

WgPKD dzialalno$6 zw i4zanazrekultywaoj4 i rozostala dziz alno$6 usfugowa

Adres kontrolowanej
dzialalno$ci

)zialkanr 308/1, 55-200 (Jwczary,Gmina Olav r (wiejska), I rwiat olawski

Osobapoinforrnowana 0
Fodieciu konholi I
Regon zakladu lub
PESEL kontrolowanego,
kt6ry nie posiada regonu
(np. rolnicy
indywidualni)

I
Rodzaj kontrolowanego
przedsigbiorcy zgo dnie z
ustaw4Prawo
orzedsiebiorc6w

vlikroprzedsigbiorca

Reiestracia IEIDG {data rozooozecia wvkonvwania dzialalr rdci:2001-03 2E)
Telefon/ fax. I
Adres strony
internetowej:
email

brak

Posiadane certyfikaty
ISO. EMAS

Nie dotyczy

Przedstawiciel
kontrolowanego

Udzielaj qcy informacj i :

(imit, nazwisko,
stanowisko)

Imie i nazwisko Stanow. ;koI
Niniejs4y protokil kontruIi nt moile byf powielany bezpisemnej zgody kietownika kom

sgonsdmnv inat:zel rtL* uloixi-
t*iinspekeji,pt sz Hdrq zosfal
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1.1. Informacje o kontrolowanym podmiocie:
a) Rodzaj i charakterystykp prowadzonej dzialalno$ci: 

I

W zakresie prowadzonej dzi$alnoSci gospodarczej, kontrolowany podmiiot z$odnie z kode{r PKD zawartyrn
w w1'pisie zbazy CEIDG wfgenerowan;m dnia0Z.Of .2019 r. (zat. nr t), pr\wadzi dziah{ro$i gospodarcz4

l. Ustalenia kontrdli

Kontrolowana dzialalno$i

aktu notarialnego z dnia 24.q4.2017 r., repetytorium Anr 1505/2O17.

pozostala dzialalnoS6 uslugo]wa zwipzanaz gospodarkg odpadami. 
I

Po przeprowadzeniu wyr6r],rnania terenu na terenie dzialki nr 308i1, o$gU OwczaryJ p,hnowane jest
prowadzenia skladu kruszyq budowlanych. 

L

1.1.1 Mejsce prowadzenia fzialalnoSci:

-prqruaezqcy 

dziatatnos|gosp*darcz4 poo n**afll
zgodnie z wypisem z Centr{lnej Ewidencji i Inforrndcji o DzialalnoSci
miejsca wykonywania dzia$lno$ci gospodarczej wskazuj" II

w wlTHle z oazy u.bLIJLi wygenerowanlm fiia0Z.Of "ZOl9 r. (zat. nr I), prqwadzi dziala$o$i gospodarcz4
pod kodem 39.00.2 - (ws$azan4 jako przewaiajqca dzialalno$d) dziaiah${;6 zwiqzanalz relcultywacj4 i

Olaw4 powiat
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N_Ni

-1, qtanowi

obiektu

ieuiytki (zgodnie

odpad6'w

w postarci

i ro$lin.
ieszkania ltudzi -
km na p6hrocn,y

podziemnyoh

na potudnie od

obr,gbie obszaru

ii w oparoiu
znecz4co
zdnia2T

zakladu ERG
Wojew6dzkiego

pornriEdry

Rolniczef
lat. Skladowislco

nrlne,
Srodowiskcr,

E624/op/28A/8'7

Sig na ie nieolljgtym

Przedmiotowa nieruchomo$p zlokalizowanajest w obrqbie zrekultywowanr
przemyslowych, innych ni{ niebezpieczng posadowionego w wyrobisku
piasku.

W kierunku poludniowo - m, w odleglofci 350 m znajdujq sig
zwafiej zabudowy wsi , w tyn: jednorodzinr:ej, zagrodowej. !!'
- zachdd od przedm nieruchomo$ci jest zlokalimwane

Gl6wnego Zbiomika W6d

zaopatrqi4ce mieszkaric6w Ssi Owczary w wodg pitn4.
Ponadto dziaNkanr 308/1 odpalona jest o 4 km na p6lnoc od rezerwatu Irrzylpsie oraz 8,5
obszaru Natura 2000 ,,Gr4{y odrzariskie". Powyiiza nieruchomofs nie dnaiduje sie

poszczeg6lnychelement6wfr4yrodniczychalboSrodowiska"jakocalo$cii(D4.U.22014r.
zwr6ci6 uwagq, ze w obr{bie przedmiotowej nieruchomo$ci znajduje si{ zrekultywc
odpaddw innych nie niebe{pieczne (z dzialalno$ci prrzemyslowej) nie bgdfce w rozur
instalaoj4.

sierpnia 2014 r. w spra,ivie rodzaj6w instalacji mog4cych powodoqlad u:erczrre zarueczvs:ilcz€{ue

I169). Naleiy
skladowisko
przepNow -

1.1.3

y dzialalno$d gospod:ucz4 pod nazw4
w rozumlenlu ustawy przedsigbiorcdw ustawi z dnia 6 marca 2018 19 r. poz. 1292\)
j est mikroprzedsigbiorc4.

Owczarv:
Skladowisko odpaddw nr 308/1, zostalo
przez ZakNady Tworzyw w Oluwie) z p.lanern

zagospodarowania Gmiqnej Nrrodowej }dr
XXDV91i84 z dnia 22.03"1

Zgodnie z projektem w 1989 r. pt:zoz Dolno$l4skie Srodowiska i
Zabytkdw Sp. z o.o. we W na skladowisku zakladano odpaddw ( in;y powlekane
migkkim PVC, spieczone m i PVC, papier no$nikovry powlekany papl€r nle y, CIdpady

bytowo-gospodarcze odpady biurowe i zmiotki) w ilo$ci 600 M1g {7 m3) Frzy chlonnoSci
skladowiska 69250 m3 przewidywany okres eksploatacji na 90 lat. uwagr na iaiace warunld
hydrogeologicme od uszczelniania dna i skarp skladowiska"

lnim
il piezometry

na kierunku p6lnocno-

1.1.2 Kwalifikacja
Kontrolowany podrniot nie
o rozporz4dzenie Rady
oddzialywa6 na $rodowisko

Lokalizacja skladowiska
(ERGIS S.A. Oddzial w
Inspettora Sanitamego -
Umowa na dzierinwq o powierzchni 2,0 hapotl przedmiotowe
Zakladem Tworzyw ,,ERG" w Olawie (ERGIS S.A. Oddziat w

instalacji, w zwi4zku z powyzszyrn nie dlkonano k
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie, przfdsiqwzig6

-all1 E - -^- 
Z1\ -l--..-!---- rt:,tt-L- i

Sp6ldzielni Produkcyjnej
odpaddw po zakorlczeniu

poprodukcyjnych - innych nii

Owczarach za zgod4 Naczelnika Gminy
ploatacji mialo zosta6 zrekultywowane z

odpad6w na terenie
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ig.tt.ZOOZ r. Skladowiskp odpaddw zlokalizowarre na terenie dzialk[ nr 30811,
zrekultywowane w 2004 r., fakt zostal potwierdzony na podstawie ,,prato(oh odbioru
skladowiska w Owczarac.h, !m. Olawa z 6nia 13.10.2004 r.,,
W powyiszym protokole kofnisja odbioru wskazuje, te zaistniafy wszystkie r]varunhi stan<
przekazania przez ERGIS $.A. zrekultywowanej dzialki nr 308/1 w Crwczbrach dla wl
Rolniczej Spoldzielni Prod{kcyjnej w Owczarach. W zwiqzku z powyZszJ'm utiacila I

umowa dziertawy pornigd4y omawianymi stronami.
wskazad nalezy,2e proces rekultywacji oraz zamknigcia skladowiska'
Olawskiego nr 40 z dnia 1{,05.2004 r. wynhjaca zgodg na zamknigcie
niebezpieczre w owczarac4, dzialkanr 308/1. Powyisza decyzja zostala.
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. u. :z z$01 r., Nr. 62, laz. 6?g). z
zrekultywowanego sktadoniliska udokumentowany iryzez ww, protol<61, wqkazad nallea

zostallo

an$elo

i4ce podstawg dlcl

iciela terenu, 1j.

ptzedrniotor,o

decyzj4 Starosly
innych niit

a art. 54 ustawv
i na odbi<ir

:fe ERGIS S.A.

WmOnO Um0rrV

obiektern prze,z

przedmiotow4

Mlodvnia S. Cl.

z Q,1a zi Kwletnm ZOUI r. o odpadach (Dz. U. :z 2lj0l r., Nr. 62, fiaz. 628). Z
zrekultywowanego sktadoniliska udokumentowany iryzez ww, protol<61, wqkazad nalle.iy
utracil status zarzqdcy skladfwiska za$ ww. deeyzja w zakresie sprawcmania nadzoru nad :
skladowiskiem winna byi pfzeniesiona na wla.{ciciela nieruchomo6ci. \tV tolu kontroli nie
lub formalnych porozumierf w zakresie dalszego sprawowania nadzoru n{d por.y*ryn
ERGIS S.A, z ujawnionymi;w toku kontuoli dalszymf wla$cicielami nieruchdmo$ci.

ia Aleksander.
15.04.2010 r, !V

pruytoczonym dokumencie pskazano, 2e przedmiotowa nieruchomo$i jest wolna od

Olawa 7

;ii. Zgodnie z
13.10.2004 rr.

h Ziemnyoh i

pod+tawie nertarialnego z
eo$a*a n
Lukasz

od Zakladu

Zbywaj4cy nieruchomo5d vi, umowie spnedairy wskazal, ?n jest wolna od
obciqzeri i nie posiada

W dniu 28 lutego 2AIg n d,b Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony we ltr/ wpltynElo
pismo 2 dlnia 22lutego 201! r. Starosty Powiatu Olawskiego w sprawie ia odpad6rv

iu oglqdzin rv

, em. Olawa. w

W toku kontroli ustalono, 2e lRolnicza Spoldzielnia Produkcyjna
nieruchomo St na rueoz Zaktpdu Zmechanizowanych RoMt Ziemnych i
Powy2szy fakt udokumento{vano Repet5rtorium A nr il3iS/ZAI} Aktu..

sig w przypadku kontroli, na podstawie ustawy z dnia 20 li
Srodowiska w zakresie

W zwi4zku z otzymaniem o nielegalnym skladowaniu tut.
22.03.20t9 r.wezu'al dzialalno$6

na potrzeby
odpadami oraz ini4 przechowywania i zaslosowania granulatu

za20l8 r. otaz za okres od 1.01.2019 r. do 128 l9 r.

o ptzgl

obrgb

z dnia 6 i1018 r. Praw,o

li nie dofronuie
1991 r. o ii Ochrony

pismem z dnia
nilzwqlf

gospodarrowania

entowego terrenie dzialki
nr 308/1, obrgb Owozary:

1. Rejestru faktur VA
2. Kart ewidencji

28.02.2019 r.
i kart przekazania odpad6w za 20L8 r,. za okres od 0L.01.2019 r. dro

3. Posiadanych administracyjnych w zakresie zbieranra i
4. Dokument6w f4cych ilodci zdeponowanych na terenie

granulatu mas ziemnych, odpad6w z remontdw
ceramiczne), zielonych.

ia dokumentacji oheymano rejestry YAT zaZAI
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znajduj4 sig pojedyneze pni
Od wjazdu na teren dzialki
odpadamri gleby zie,mi oraz
(h = 2 rn). Na koficu tej
elektrycznych z elernentami
m. W $rodkowej czg$ci dzi
granulatem cementowym o
wykwty solne o r6inym
,okopcdw kreta'' o
Swiadcz4 o zachodz4cych
trakcie ostatniej kontroli -
dzialki stwierdzono pryznng

skladafu sig odpady gleby,

odpadami zielonymi
nie mial wiedzy o

Iat cementowy, pochodz4cy z firmy M[o-
formie nasypu ow5rmiarach25x68 m,
iemi, w tym kamieni oraz granulatu

- Ustalenria

z kamieniami.
dziaNce nr 30E/1

iennis pry'fry z
pryaltLy2 rn

i,elbetowvch.
pryzmy-h= 1,5

pryfirLy z
liczne

rniaty postad

(wykwi{y
stwierdzony rv

s.A. od wschodniej
2,5m(h= m).Napryzrnq

opisane w dalszoj czgdci

1.2.1

1)

Ro4poznania dokonano na nieruchomo$ci nr 308/1, obrgb Owczary, * dniu28.03 19 r.
Teren dzialki nr 308/t. w 80 % jest pokryty pryzmami granulatu,
odpadami z budowy, , demontaZu Glupy.iellbetowe z elementarni cerarniki).

znajdowaly sig wykwity Odpady byly wymieszane z granulatem
okredlenia ilo$ci ych &akcji odpadu i produktu. Przy wjeidzlie
dlugo$ci 30 m i szer. 0d 3,

odpady le24 od momentu
- 10 m z odpadami betonu wysoko$ci do I

dzialki i prawdopodobnie lei4 nt
wyr6wnanym, na kt6r5'm. ni znajdowaly sig pryzny widoczne byly na
do zaobserwowanych na
Podobny poziom terenu

. Caly teren jest prodniesiony do 1 rm

w formie bialego nalotu. Podczas

cherniczny zapach. Teren dzialki

na i kt6regrc

e sr$ pas r)

okredlil, ie
ie Jego i. Na tereni,e

wykw solne, podobno
stosunku do icznych p6l.

I srg na iu drcrgi

cementowego.
.Itryzmybylg

terefil
w trakcie

w dniach

ftt
glebg i ziemLirp

.- w formie
byl nadal

sfosunku do

jednego mefra
afaz grvr,

viT/mreszaneJ ,1

. 1Vedtu6;

cdpady pochodz4 zpr{c

ierdzono jedynie w czg$ci dziil|fr;i

Wtrakcie oglgdzin ny byl specyficzny chemlc;myzapach wpobliiu granu
Oglgdziny prowadzone byfu trakcie pogody deszczowej (bezpo$rednio po
zrl,'ilZone i nie mialo miei rozwiewanie granulatu cementowego. W og[9dzin
przekazal dokumenf, o
oglgdzin terenu).

byla mowa w wezwanfur (nie dokonano

W trakcie oglgdzin rrateren dzialki pracowala ladowarkq byly
Ww. protokol zoglEdzn i zal4czntk do niniejsze,go protokolu.
Oglgdziny przeprowadzono obecno6ci przedstawicibli Starostwa

2)

O gl gdziny przeprowadzono bezdeszczowej i slonecanej pogody; po
wcze6niejszych. podczas poprzednich oglgdzin granulat
terenie dz;iatki nr 308/1. Owczany. Na czg&:i powierzchni
(odpady). Na powierzchni,

kopc6w, powierzchniowo
ie rozplantowano granulat, stwierdzono

charakterystyczny specy iony jest
s4siaduj4cych p6l, w tym
vwsoko$ci. Od ostatnich

, oraz drzow rosn4cych na obme?rach od0
in nie wywoZono gruzu, dowieziono iast masy

betonowy" W hakcie oglgd na teren dzialki przryjechal samochdd z odpadami zi

opadach
q'zoslal

, galgzie), o numetze rejesbaryjnl,m f| Fehrornocnik

z odpadami i polecil opu$cii teren be2 rozta{owywania o

no2e byd powielany bezpiselnnej zgody kierowni*a
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stwierdzonych w dniu 28.05.2019 r. naterenie dziarki.nr 30g/1, obrgb o'
gruzu ceglanego, odpaddw petonu oraz gruzu betonowego z rozbi6rek:

dzialalno$d pod nazw4

ww. Protokc*. z oglqdzin starlowi zal4oznik nr 5

do przedloienia kart

trakcie oglqdzin
i. Pelnomocnik

ia odpad6w zostum4 przeslane

sig w lrakcie
iqzku 0zym plsmem u

prowadz4ceg,o

ella odpad6'w

tj.: odpad6'w
",1 ZtefrL, W tyltr

n stwierdzono

lcavllI. odrfesieniu do

i. Teren iallki podniesiony

lnej i clzialki znajduj4

i dzialki te WVfOwnYWan,O

zakupiony JhnnvMo-Bruk

WIOS we
kart przekazania

nie przeslano

od niniej oglpdzin.

kart

, sposdb

dziatkiru'308/1.
terenie dzialki
odpady grum

pochodz4 z budowlanv,ch

-w wS,korrystanria

iel ierzal pol<rus4yr!

sprzeda:i

nr 40 z dnizr

na uwad:u€)

kamieni, innych niZ
3)

oglgdzrny przeprowadzono I trakcie pogdy bezdeszezowej przy Sredrriej wiatru"

Przedstawiciel kontrolowanpgo podmiotu nie pzeatoryt dokumento.w :
Wroclarviu 1) z dnia 22.A!2A19 r.,2) z dnia 07.06;2019 r.) ei przed*oiieni

podmiotu nie pmed*oiyl dokumento.w z

odpad6w, kart ewidencji odflad6w)-
Ponownie wezwano w zakrdpie powyzszego - pismein z dnia 23.07 .za$ r.
Z$anych dokument6w. Zad$klarowano przeslanie dokrument6w do 3
Mimo ponownego zobowiqrSnia sig do przeslania kart ewidencji odpaddw
nie dokonano przedlozenia $ terminie ustalonym ani do dnia

4) Przejgcie i do protokolu pochodzenie
zagospodarowania

Wg infonnacji
obrgb Owczary

ustnie do protokolu przejgcia informacj:i
dniu 28 marca 2019 r. (protok6l

znajduje sig granulat pochodz4cy z Mo-Bruk S.A. ze
betonowego, ziemi zawi oraz ziemig w tym kamii
prowadzonych pruez firmg kt6re zwi6zljak
ich do utwardzenia na terenle Przed wykorzystanienl

powytsze ustalenia ER
obejmujqcym fazg eksploatacyjnq i poe*

S S. A. niemamocyprawnej dazan4dzania
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rialu,

gruz. Teren po zostanie przemaazorry pod dzialalno$d
material6w budowlanych,
Ww. protok ctl z przejqcia i stanowi zaN1cznik nr 4 do niniejszego

s)
Ustalono, 2e kontrolowany nie posiada formalnLo -prawnych urqgu w zakresi
w ustawie z dnia 14 grudnia 12r. o odpadach (Dz. U. 22019 r.,poz.701,z p6fn. zrn.), tj
o Nie posiada praw i obowiqzk6w wskazanych w decyi{i

19.05.2004 r. zgodg na zamknigcie skladowiska od
Zgodnie z arl:.. 124 ust. 1 uLsta

inqlch
ooc zarz4dzaj4cy

uz w
Owczarach. dzialka nr
skladowiskiem posiada tytul prawny do calej nieruehomodci, na siE skladowisko
odpad6w, wraz ze instalacjami i urzqdzeniami zvy tegcf
skladowiska, w

Niniejlzy platohdl kontrcIi ni! mote hyd. pewielan@ni*a

iotowym w fazie



skladowiska zostanie 30 lat od daty zakof,czenia rek tj. da 2034
momentu zamknigcia s

zapisy pkt. m unnr. decy4ii
pryrzez prowadzenie

monitoringu osiadania k
z dnia 20.W.2019 r") poi o catrkowitym zaEpaniu studzienell pi
jednego piezometru zna.j sig poza obrgbern skladowiska).
wykonywania dalszych w tym pomiar6w w6d podziemnych w
Zgodnie z g 18. ust. 1 Minisfa frodowiska z dnia 30 kwi
odpad6w (Dz. U. z 2013 r. paz. 523), na koronie sk{adowisk odpad6rv

eczne i obojgtne nie mog4 byi budowane bucodpad6w innychnitni

poeksploatacyjnej.
Zgodnie z zapisami afi . L23 I pkt 3 oraz ust. 2 ustqwy c odpadach faza p:uedmiotoweg,o

IiRGIS S.A. od

ohieiktu realizuje

6 miesigcy,) oraz

IS S.A., (pismern

(z rvyl4czeniern

ma moZliwodci

skladowisk
o:raz skladowisk

i przez okres iedclziesieciu lart

z wyl4czeniern
ila okres

i z ekspertyav
ie nazamknieci,e
obojgtne prac, rl

nieruchomo6ci.
r zwlqzan)rml lz

ina. W trakcire

iprowadlzenie
oraz zezwolenie

na miejsco

na dzia{ce nr
.a2.2019 o.ll
42 053,12 M1;

w wfniJnr
olm:Slaj4 sklacl

doprodukcj:i
i ptynnej lubli

od dnia zamknigcia wykonywane wyko1ry, instalacje naziom
instalacji mtiqzanych z skladowiska. Zgodnie z g lE.
pigidziesigciu lat od dnia knigcia skladowiskri odpadSw mo2e byi

sanitarnej, dolqczonej downiosku o zmianggeoteohnicznej orazz
skladowiska" wynika, ie na skladowisku odpad6w innych:ni2
kt6rych mowa w ust. 1, nie zagrcLenia dla 2ry cia, zdrowia hrdzi

ll
rl

dla
Zgodnie z art. 124 ust. I tzaj4cy skladowiskiem odpad6w posiada fytul

isko odpad6w, wraiz ze wszrystkimi instnlacjarna kt6rej znajduje sig
prowadzeniem tego ska, w okresie obejmuj4cym fazg
kontroli ustalono. 2e zrniany wladaj4cy nieruchomof ci4 nie
r nieposiada decyzjina przetwarzanie odpad6w.
Zgodnta z arl.. 4l ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach prowadzenie
przetwarzania odpad6w uzyskania zezwolenia. Zezwolenie na
na przetw amanie odpad6w
zbierania lub przetwarzania

w drodze decyzji; organ wla"{ciwy

6)
Btuk S.A.

Wtabeli nr 1, zawarto ilo5si i zdeponowamego produktu -
308/1, obrgb Owczary.Z danych wy,nika, 2e w ol<resie od 1

prowad dzialalnoSi pod
produkfu w postaci cem€,lrtowego.

Produkt zdeponowany i (wbudowany) na dzialce nr 3081 l,
realizacji rec€ptur i zatwierdzonych przez Spolkg
ilo$ciowy i sklad jakof ciowy w tym odpad6wniebe4piecznych, tj. proponlje
granulatu cementowego

statej.
, mieszanek, produktd,w, odpad6w ni

Tabela 1. Ilo66 zakupionego przyjgtego na dzialkg nr 308/1, obrgb Owc:rary
granulatu

stona 7 z 15

protok6l kontroli m WIOS-WROC 180/2019

utzqdz

Fel$p

2013 r. w

1.2018 r. do

Owozary,

Data kupna/sprzed{2y

ldziefi/m-ckok

Granulat
cementowy

31.01.2018

28"02.20t8 2 388,418

1159,88

30.05.2018

moie byd powieluty b a, piseinnej zgo tly kiercw ni la



lad6w.
ry byl upr:

stlrtptBadr
-KOT-201
.2017 r.Pt
langgo. A1

ie rtstawy
lzetiaMir
rnizacyjny

Krajowa

odpad6w

tUI( S.A. Zaklad
I dzialkizakupuje

dnio na r5rnek rw

iaDr'6giMost6w
/0015 wydanie 11,

{yirsrry dokument
obatq wydano na
drtia 16 kwietnia
tnlLrfrastmkhry
r upowaZnionych

:ena Techniczna.
rty wskazuje, 2e

rz6myslowych rv

6w odpadowych.

iyruarei metali i

7 31.07.2018 3277,62
I 31.08.2018 5065,88
9 28.09.2018 4853,62
10 31.10.2018 4816,24
11 30.11.2018 6255,52
I2 31.12.2018 4263,06
13 31.01.2019 5059,8
14 28.02.2019 2899.6

Razem 42053.12

7)
Material zago spodarowywa
Odzysku Odpad6w Nieorga
produkt a nastgpnie deponu.;

Produkt o nazwie handlow
oparciu o Aprobatg technicz
w Warszawie z dnia 03.03.,
opracowan4 przez InsQrtut I
pozytywnie opiniowal wla$
okres od 25.09.2007 r. do 2

2004r. o wyrobach budowla
z dnia 8 listopada 2004 r" v
do ich wydawania (Dz. U. Ir

Nastgpnie od 29.06.201
Opis techniczny wyrobu br

produkf w postaci granulah
nastgpuj 4oych etapach:

1) Komponowanie baz

2) Obrdbka kompozyr

separacji sitowej zal

3) Kompozycja materii
4) Mieszanie kompozy
5) Le2:akowanie masy.

6) Kruszenie stwardzia

Zgodnie z ocen4 granulat ce

Wykonywania donnl

mechanicmej.

Wykonywania doln;

Utwardzania tymcze

Rekultywacji teren6
W dokumencie pn.: Krajow
przypadku rekultywacji tere
technieznej okre6lono w zak

Stgienie chlorkdw ft
LBA4-I Jalmfitwoa
Stgienie siarczandw

ISO 10304-tr Jako$t

Zawartoit procenta'

Stgzenie rtgci [mg/l.

ry na dzialce nr 308/1, produkowany jest przez
icznychMo-BRuK SA: w Skarbfu'nierzu, od ktd
r na dzialce po zrekultywowanym skladowir*u r

j ,,Granulat cementowy Mo-BRUK" wprowad:
14 IBDM Nr 4T/2007-03 -1357 | 4, wydan1 przez.

015 r. oraz Krajow4 Ocorrg Techniczn4 Nr IBD:
adania Drdg i Most6w w Warszawie zdn:.ul-29.
iwo$ci uZytkowe przedmiotowego wyrobu budr
i-09.2017 r. Dokument zostd wydany na podst
rych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 ze an.) oraz rozporl
sprawie aprobat technicznych oraz jednostok o
r249,po2.2497 zezm.'y

' r. do 29.06.2022 r, dla ww. produktu obowiqzr
dowalnego w stosunku do poprzednio r:bowir
cementowego pos'stqie w wyniku ptzefutarzan

r granulatu zr62nego rodzaju odpowiednio dobr:

ii material6w odpadowych poleg4i4ca na sel

iwzy szczefi mechanicznych.

l6w odpadowych celem redukcji zanieezysz:swi
ji materialdw odpadowycftr z hydraulicznym dro

ej masy oraz sortowanie zgodnie ze stosowrnJm
lrvrr ru w J JsL L, | L9rt ELE L.,t ny w uulll, yyuru L w tst tsltt

ch warstw podbud6w, jako kruszpvo do stabilize

ch warstw nasypdw

nwychdr6g
v

, Oce,na Technicaa nie podano zakresu oraz rvi

r6w. Wa*ciwo6oi fizykochemicme przedmiLotor

esie nasQpuj 4cych wskairrik6w:

EIU fN-EN 12457-4 Charaheryzowanier odpat

)).

[mg/l] (PN-EN 12457-4 Charakteryzowanie ot

wody).

va alkclidw (PN-ENISO 11885 Jakoitwody).
(PN-EN I 2457-4 ChargWeryzowanie odpaddt

turrrLi!|',yJilyII

;ji cemeintem

nrnkdw stost

'ego tpwaru \

dw-Wynryvu

paddw - Wy

- Wymywat

do stabitrizaci

i'ania wyrobu u,

kr4jowej ocenirp

nie; PN-EN IS(d

P.N-EI'l

PN-EN 148.l

Niniejs4t protokdl kontrcli n t moie bytpowielrny hezpiserrorei ?Aody ki*owniha lcon
sootzadzonv inauei niLw tdoicl

lr*i inqpekcji, p vz letdr4 zoslttl

sfroni
protokdl kontroli nr I

t8215
i40s-wRoc $at20L9



Jakoit v,ody).

Stgzenie Cr6* [nn1

Wodaicieki).

StgEenie: Cd, Zn,

Wymywanie; PN-

Tabela: Tablica

(PN-EN I 2 4 5 7 -4 Charakteryzowanie odpadhw

Ni, Pb, As, Se, Sb fngn] fN-EN t24SZ-4 Clu
ISO t1885 Jakai|wodi}

r$ci uiytkowe wyrobu tiudowlanego i metody z

-wyn FN-C-04604-0

r odpaddw*

ich ocenv.

8

mtosqwane d'
lp Oznaczenie

tlpu wyrobu
budowlanego

z
b
A

sadnicze charakterystyki wyrobu
dowlanego dla zamierzonego

stosowania lub zastosowah

WlaSr;iwo

wymrlone

klasachlu
opisolvy

fci uiytkowe
wpoziomach
b w spos6h

Jednostka

I 2 3 4 '!

1.

Granulat
oementowy

c rsto66 nasypowa od 0,E do L,2 g/cm3
2. \l arto66 pH od 9,0 do 13,0
J. S i2enie chlork6w < 3000 |J;.gl
4. S :iBnie siarczan6w < 9000 mgn
3 z warto$6 alkali6w <10 %
6 s :Zenie rtgci

<i0
mg/l

7 s r2enie Cr6* mgll
8 51

ol

;Zenie kadmu, cynku, miixtrEi, nikltl
,wiuo arsenu, selenu, ant5nmonu

mgll

V
i
SI

ol

8) \ffvkonaniebadaf
r zvti4zka z prowadzonym
magazyno\tranie odpad6w
rawdaenia skladu chemic:
ffeKlenin rf,rr*r^rnr mq drn;f^

obranvch ordbek z ferenrr drinlki 3O*/1 - rnhrr r Owczarv
y, g*iie stwir
anulat semer

raz kruszywa

rdznno zbierani,

tow5r, dokonanr

sztucznego), dlr

oglqdzinami terenu dzialki 308i1, obrgb Ovi'czr
craz produktu o nazwiep kruszpvo sztucznel I

nego magazrynowanych material6w (odpadr5w

dsko. W dniu 09.07.2019 r. pobrano 3 prdblki n
dpadowych mas ziemnycJh z granulatem na pot
04) . Zgodnie z Raportero analitycznyrn CK

ostala wykonana w dniu 24.07 -20lg r. {Rap<lrt s

z zakresem okre$lonym. w zam6wieniu z dn
cdnlmr, cieez/fazastala = I 01,/kg, test podstarwo,

r6bek zostaly odniesione do kryferi6w doprnzc
rgo typuzawartych w roz,prz4dznniuMinisha I
pad6w do skladowalriana skladowiskach (f,)z.I
ni w zal.2 do ww. rozpprz4dzenia. Warunkien
go typu jest spelnienie odpowiednich kryteri6
Ww. rozporz4dzenie rokre$la chrakter (

wymienione w zal4canikach do ww. rozpc
ieczaj4cych poszczeg6lne typy skladowisk c

) kwietnia 2Al3 t w sprarrie skladowisk odpadr
rieczaj 4ce skladowiska od pad6w.

04 w ilo5ci 3, zlecono/zbadanojak wyiej zgodn
i lipca 2015 r., jako badania w vryciqgu wodnyr

B, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, ZIL

dzialki nr 308/1 (mieszaniny
jako odpad o kodzie 17 0j

.'6

:eby hadan za

r.l9-002678-1

mowi zal4czn

r 28.06.2019

Y.

enia odpad6u
:odowjskaz d
, z 2015 r. po:

dopuszczenir

r dotycz4cycl

lpad6p. We

z4dzerna sq

reSlonych w
w (Dz. U. z2l

>zzal.Nr2 dr

101&9 -test

rla powrGrzgllllt

walifikowanego
Analiza rvAhal,.

odpad6w o kodzie 1? 05 04, :

protokolu).

Wykonano badania zgodnie
zanieczy szazefi w wyci4gu r,r

Wyniki badari z pobranych 1

na skladowisku odpad6w dan

r. w sprawie dopuszczenia oc

ze wskafnikami wymienionl
odpadu na skladowisku dan,

zarieczysz*zefi z odpadu.
poszczeg6lnych wskaznik6v
poziomu element6w zabeztr

Minisha Srodowiska z dnia 3

uwzglgdniaj 4 elementy zabez

Pr6bki odpadu o kodzie 17 05

Ministra Srodowiska z dnia I
Metale: As, Ba, Cd, Cr, Cu,I
- chlorki,
- fluorki,

do niniejszeg<

- w)rmywaor

d+r skladowanii
ia lti lipca 20lL!

,1277), zgodnir

do skladowanir

wynywalnodc.
to$ci progow(
lostosowane dc

ro4rolz4dzenil
13 r.,po2.523),

rozporzqdrnnia

Niniejsqy protokdl kontroli nir moie byCpawielany bezpisetwei zgody kiemwnifta lwtm
sponsdziny insnei nilw caloScL

rhi incp,ekcji, pn tz [rtdrq zostal
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- siarczany,

- ro4)uszczony wggiel orgaltriczny DOC,
- Stale zvi1zki rozpuszcz.lng mS
oraz badania dodatkowe -.t5itlko:
- benzeno toluen, ksylen (BT'1X),

- olej mineralny C10-C40

granlczxlyril,

w spra)vre d

lnych 
liz 

ni,

rttps\\gepporl

- ureJ mrn.erarny UIU-u+u
- wielopierScieniowe wgglowodory aromatyczne WWA
Wyniki badari pobranego mhterialu wykonane w wyciqgu wodnym por6u
zawartyrnri w z'a*4cmikach nr 2, 3, 5 do rozporr4dzsnia Ministra Srod
odpad6w do skladowania nr{ skladowisl<ach odpad6w odpowiednio: obrojq

niebezpiecznych.

Miejsca poboru ww. pr6b zc,staly zazri ozonenamapie pogl4dowej (a6clto
interaktyrvna dzialek)

Tabela 2. Por6wnauie xynlk6w badafr uohranych rr6bek materialu ha

ro z granic

ska w spr

ih" innych

py: https\

ni warto$ciamri

d.opuszczenia

niebezpieczre,

rrtal.pl -- neapa

Wskamik

l)2.U. z
Ir

ffarto$d graniczna

W1:sr.w.1nf
fslks s.m.J

Dz.Ll.
22079
r., po:Z.

131 1

imer,Ll

i To*osc zbar

I 'rKR.-01213

zal.2 zat.3 TT
100000

Tabela m lmgltl/
P01/P{C2/P03il P01 P02 P03

Stale zwiqzki
rozpuszczone
(rDS)

4000 600ctO 99650 r|zQ4tn7U1r-W
'i

i

2960/ 4340/90'l

Rozpuszczony
wggiel
organiczny
(Doc)

e[l';ki**:*-

500

800

800

il5ooo

1000

-2s0aa 1000-

Siarczany 1000 20000 s0000 500 2r900 1,9 46744 2"t.901 197A146',71:)

Fluorki 10 150 500 25 172 :19, 159 77,.7,/ 3,971 15;9

Arsen 0r5 z ')a 0,1 <0,05

- i.33 
-

<0,05 <0,05 0,{)0 5/0,005/0,0r05

Bar 20 r00 300 L̂ 1,65 0,4 0 18i3/0,165/0,C14

Kadm 0,04 1
I <0,005 <0,00

<0,015
5

Chrom 0,5 10 70 0,1 0,896 0,551 0,461.2
,089,6/0,058/0,Cr06

I2

Mied2 )U 100 0,5 4,94 5i.t{0 3.66 0,49,4/0,5810,36,6

Rtgi 0,01 0,2 2 <0,005 0.045( 0,609

Niniejsry pratokdl kontroli ni{ maie byt powielany bez pisetanej zgodSt ,kierownika lwm
saotzadz.anv inaizei nii w calo{ri^

rki inspekeji, pt ez ktdirq zostal
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Molibden 0,5 i0 30 I 16,5 21:. 3.8,$ a- \ivz,:{vwsl

Nikiel 0,4 l0 40 0r5 1)) 0,79 4,294
0.,1 2,2 / 0,1J7 g g / 0.,{J29

4

016w 0,5 l0 50 0,5 0,359 '<0,0' 0,168
0,0359/0,005/0.016

8

Antymon 0,06 0,7 0r3 <0,05 c|.08( 7 0.677
0,005/0,0tit90710,06

tl

Selen 0,1 0,5 1
1 0,557 0,5i 0.351

0,0557/0,065/0,035
L

Cynk 4 50 200 2 0,9r6 <a,i 1,04 0 ,09 1 6/0,Ct2 10,'.ltJ4

wwA I 1,81 1\1

Suma
wykryfych
BTX (benzen,
toluen,llsylen)

6 0;1 0,421 0,51i 0,341)
0,r)4,21i0"051A0,03

49

Indeks oleju
mineralnego
c10-c40

s00 I 920 r 070 4l l0

Ponadto w zakresie oddziatS'lwania na irodorvisko gruntowo-wodne prjry wpr
do ziemi pod uwagg wzigto f6wnie2 rozporz4dzenie V,tinistra Srcdowiislria z r

warunk6w, jakie naleiy spelhi6 przy wprowadzaniu fciekdw do w6d lub do z
szczeg6lnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. z"Z0I9 r., po:2. 1311

w analizie zebranego materidlu w toku korrtn:li.
Powy2sze badania wykonahe zostaly wg zlecenia Gl6wnego Inspektoral
laboratorium Wessling Pc,lsfta Sp" z o.o. posiadaj4ce alkredytacjg Polskir:go (
Badanie obejmowalo pobrarlie pr6bek fak dla odpadd,w o kodzie 17 (35 04)
odpad6w w wyci4gu wodnytn.
woS we wroclawiu wraz z centralnym Laboratorium rladawcz5mr ciIOS
badari na cele inspekcyjno - kontrolne rlokonal analizy i weryfikacji firm n
produkfu granulatu cement$wego (kruszywa sztucznego) produkowanego
niebezpiecznych. W wynikf we:ryfikarji informacji i ol'ert :na stronach i
jedynym Laboratorium Badhwczym posiadaj4cym alaedytacjg PCA na wyJ

kruszywa sztucznego (grarrufatu cementowego) jest Lahoratorium Badaviicze

322 Korzenna, bgd4cy jednocze$nie producentem badanego materialu.
Maj4c na uwadze powyzs4e, Dr:lno$lelski Wojew6dzki Inspektor Ochron
wyst4pil do Dyrektora PoJtsklego Centum Akedytacji o zajgcie stano.wiska.
ptzez Laboratorium tsadaWcze Mo-Ilruk S.A. Niecew 68" 33.,3:ZZ I

owadzaniu $c

lnia 12 iipca
iemi, orazw

), ktorego no:

u C)chrony i

lentrum AJrr
araz anabzy

koor{ynujqc
Log4cych'ivyJ

z odpadd,w,

nternetowych

conanie anali

Mo-Bruk S.l

y Srodowisk

l.l sprawie sp,

(orzeirna w

rk,5u'do w<id lub
019 r. w sprawie

rrirwie substanc;ii

ny urvzglgdniono

rordo'wiska prz;ez;

lyacii (AI3 9181t.

otr,ranych pr6bejk

m wykonywanie
:nrac badania dla

v tym odpadtiw

stl;w:ierdzono, i2

ldboratoryjnych

,l,Iierew 6ii8, 33-

lve Wircclawiu
niania wymagari
znklesie hadari

jedynym Laboratorium Badhwczym posiadaj4c5

kruszywa sztucznego (grarrufatu cementowego) j
322 Korzenna, bgd4cy jednocze$nie producenten

Maj4c na uwadze powyzs4e, Dr:lno$lelski Wo
wyst4pil do Dyrektora PoJtsklego Centum Akec
ptzez Laboratorium tsadaWcze Mo-Ilruk S.,

bieglo$cilpor6wnari migd4y laboratoryjrLych
wL7 023.1242.20 1 9.18.8M.

Niecew 68, 33'3:ZZ Korzeirna w
- pismo DWI(lSi z dnia 06.

9) Podsumowanie ury+ik6n, badari oobfanego materialu
1) Ohzymane wyniki w5nn5'waln+rSci - por6wnane z warto$ciami
Srodowiska z dnia 16 lipca 20tr5 r. w sprawie dopuszczenia odpadSw do

strona 1l z 15

orotokdrl kontroli m WIOS-WROC I 80/i}0l9

iu Minislril

Niniejsry pratokdl kontroli nip moie byi powielany bez pisCmnej zgody Icierowntka,
snom4dzonr inaczei niLw caloici

rsk{adorviskach



odpad6w odpowiednio:
nastqpuj4eych wskaznik6w
- stale gittiazki

innych ni2 niebezpieczne,

powoduj4

czego dJa

obojgtnych,

okre$lone rIla

biologiczny'n;

niekorzystniro
zdolno$i do ich

cem€rxtoweg0

frjal< dla odpadu

(rDS)
iczny{DOC)-rozpuszezony wggiel

- chlorki
- siarczany
- fluorki
- cbrom
- miedZ
- rtqi
- molibden
- nikiel
- antlmon
- selen

-wwA
- Indeks oleju mineralnego
Stwierdzono przekroczenie
innych niZ niebezpiec.ane i
Jednocze$nie w zakresie
- stale zwi4zki
- rozpuszczony wggiel
- chlorki,
badania wskazuj4, 2e
odpad6w niebezpiecznych.
Rozplanowany produkt
niebezpiecanych.

spelnia wymagari dla skladowania odpaddrv

2) Otruynane wyniki pobranych 3 pr6bek materialu - por6umLano

rwiska zdnia 12Rpca 2019 r. w sprawie sub:

i rrkrreSlonymi rv
rc zp or z4dzeniu Ministra szkodliwyc.h

lub do zienLidla Srodowiska wodnego jakie nalezy spehrii przy
6ciek6w, atakinprzy w6d opadowych lub roztopowych do i wodnycbL.
Wyci4g wodny badanego wskazajs, ze rlryst4pilo dopuszczalnyclh
warto$ci dla wskaznik6w dla $ciek6w przemyslorvych do lub do ziemii,
tj.: chlorki, siarczany, I pr6ba - P02)), molibden,

Odpady obojgtnena ie definicji zawartej w art. 3 ust. i pkt 9 z dnia grudnia !612 ..
o odpadach s4 to odpady,
s4 nierozpuszczalne, nie

nie ulegaj4 istotrym przemianom firycmym, lczrDrm
w reakcje frzycwrc ani chemiczne, n

Srodowiska lub zagro2enia lrycia lubzdrowia ludzi, nie ulegaj4 biodegradr
;ujq; og6lna zawarto$c Tanieczyszczeri w tychna materig, z kt6r4 sig

wymywania, attltie > oddzialywanie na Srgdowisko odcieku s4 nie

i w6d powierzchniowych, w6d podziemnyoh,stanowi4 zagroienia, dla j
Majqc na uwadze powytsze mo2na stwierdzid, ze przedmiotowy material w

zania kompozycji odpad6w przemyslowych niebgd4cegowynikiem
obojgtnego i nie m6glby dopuszczony do sklado'wania na skladcrwisku
W ww. rozporz4dzeniu z 16 lipca 2015 r. okreslono kryteria obojgtnych do
skladowania na skladowisku oboj gtnych obejmujqce: dopuszczalne iwymywania,
parametry dodatkowe. W badaniach ujgto zar6wno dopuszczalne wym.ywam{l
jak i paramehy dodatkowe.

postgciW badanych pr6bach A; kt6re nie s4
normowane w dokumencie j Ocenie Technicznej dla a ich warto$d
zbadana znacznie dopuszcz,alny pozionl dla odpaddw skladowania na

, Zastosowany material jest zrddlem

udo
do u:

ruote byd powielany hez, pisdn*ej zgotly Heruts ntka
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Kontrolowany podrniot od {nia 01.01.2018 r. do driia z9.02.z0lg r. niab'vl

Skarbimierzu, 42 053, 12 Vl g granulatu cementowego. Zmiany
udokumentowane protokotein oglqdzin oraz dokumentacj4 zdjgciow4, potw:
nieruchomo$ci przynajmniei bardzo dulyeh ilo$ci granulatu cementowelJo.
\vskazniki okre$lone w obolvi4zuj4cej Krajowej ocenie Technicznej oraz
ww, rozporz4dzeniu Ministfa Srodowiska z dnia 16 lipca 2015 r. w

od Mol
ia terenu

w Xkajowr:1

icznej oraz
szczonych dc

- granulnt
gruntowo-

lJ.li., Zaktad rv

te na tFren wv/.

odpow I prrytoceone rv

ia cdpaddiw dcr

\wcz4 okre$lons)

cementowSmr

w stosuLnku do

budowlanych

skladowania na skladowiskaph (Dz. lJ. z}a$ r. poz,. rz77)badane sa 14 sam4 metodyk4
poprzez Polskie Normy, tj. badanie wyci4gu wodnegoodpad6w.
1.3. Realizacja zayz.4dzef ;lokontrolnych.
W zwi4zku z zarz4dzeniem Jiokontrolnyrn nr 62/2018 z dnia 30.1 I.Z0lg., -I

d, i 4g.+:1 * i m ien iu EE-pro *ud
gospodarcz4 pod firm4 

- 

(trrctnomocnictwo rrotarialne z dnia
pismem z dnia 28 stycznia 2019 r. przedstawila starurwisko strony w rsprarl'ie z6bowi4

dzialalnodi
3 lipca 2018 r.)
ia rawartego lv

zaru4dzeniv pokontrolnym ]+r 6212018 (wyst4pienie zlofuono po uplywie 30 dnioweg<: inu od lct6reg,o
strona dowiedziala sig o 'rVydanir zamqdrnnia). Wvja6nief zawarty,ch rf pi$mie nie urrnemo a czyno

Jednoczefirie
celmento,weg,r

lem terenu.

Pfsrrr€ril z urra zo $l.yszua vvrY t. pTzr3oslawHa stanowrsKo srony w sprawle zobow142
zaru4dzeniv pokontrolnym ]+r 6212018 (wyst4pienie z.toilono po uplywie 30 dniowego te

strona dowiedziala sig o 'rVydanir zamqdrnnia). Wvja6nief zawarty,ch rf pi$mie nie
poinformrrwano pismem z dr{ia 14,03.2019 r.Zatz,4dzenie pokontrolne nie zostalo zrealiztov
kontrola wykazat4 ile na terr$n dzia\ki dowieziono oraz rozplantowano kolejn$ partie gnanu
oraz prowadzono dalsze prace poiegaj4ce na utwardzmiu terenu i trweLty pface nad utw
Teren na kt6rym znajduje sip zamknigte skladowisko cdpad6w zostal w.ypet$iony granulal
oraz odpadowyrni masami [iemnymi i podniesiony powyzeji rzgdnvch o{ 0 do 1,5 m
poszczegolnych dzia*ek sqsiadujqcych. Utwardzenie terenu odbylo srig bez zgloszenia ro

,lt
i bez pozwolenia na budowgf
1.4. Realizacja obowiqzku fnedkladania informacji o zakresie korzJista
Nie dotyczy w zakresie objgt'ym kontrol4.
1.5. Kary za naruszenie wa.funk6w korz,ystania ze Srodowiska.
Nie dotyczy.

Naruszenia

Lp. Dokladnie dla kaidegr rodzaju nieprawidlowo5ci Dowtid (dokumrenta,

audiowizualnao protol
oglgdzin, wyx
pomiardw, dokumer
zakladu, opinia ehsper

itp.)

ja
6t

ki
ty
ta

Wymienie
pozwolenir

aktu prar
ust., pk
dokument
informacir

punkt;u
lub przytoczen.ie

mego (art.o par'.,

.) lub innegJo

L (zgloszenia"

itp,)
I a +

Magaqynowanie odpad6w na terenie dzialki m
308/1, obrgb Awczary" bez decyzji wydanej pnez
wlaSciwy organ zeztrclenia w zakesie
gospodarowania odpa&irni.

Ustalenia kontroli Art. 41.,

grudnia 20

U. z 2$19
zm.).

staw;r z dnia 14

2 r.) o odpadach (:2"

', poz. 70L zp6ht.

az Na dzialkach nr 308/i, obrgb Owczary,
zagospodarowano proflukt w postaci granulatu
cementowego ,,MoFBRUK" niespelniajqcy
wymagaf jako$ciowy$h w sposdb stwarzaj4cy
zagroZenie dla Srodowi$ka (eleba i ziemia oraz wodv

Ustalenia kontroli fut, 6 us

kwietnia
ochrony lirc
20[8 r. poz

lawy z drria 2:.7

2AOl r. Frawo
dowiska. ( Dtz. tI. z
799:zpbin. ml\

Niniejs4: protok{l kontroli ntb moile byd powielany hezpisemnej zgody kiero*nika *om
sporzgdmnv inaczel niLw cttloficl

:*i inipekcji, przez Hdrq zo'stul
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podziemne).

J Podniesienie tetenu
wstosunku do pozior
uzytkowanych rolnicz
stanu wody i odprowar
rlzialki 308/1, obreb O

polvyZ;ej rzEdnych terenu
u terenu deialek sqsiednioh
,, wplywajqcych na zmiany
zania wody w obrgbie terenu
rczary i dzialek sasie&rich.

Ustalenia kontonli Att.234ur
2Al7 r. Pr

Ui z 2018

zrl.).

awy z dnia 20lipca
wo wodne (.tj. Dz.
. poz- 2268 zp6im.

4 Praryslpanie odpadarr
korzeni i czgSci nadzie
granicy dzialki 308/1,
podniesieniem ooziom

granulatern cen€ntowynl
nej pni drrew, rosn4cych na
brgb Owczary w aviqzku z
terenuww. dzialki.

Ustale,nia kontroli Aft 88 r

kwietnia i
prarrody (
L6l4 zobi

stlwy z dnia 16

]04 r. o ochronie
lzU.z2fi1B r., poz,

l rrn.)

I

4

I
F

I
ft

c

U

c

T

p

s

o

o

z
$:

:

T

p
i
T
(r

z
k
s

l. Popelnione wykro
{ie dotyczy

l. Inne zagadnienia
) Produkt granulat cement<
)yrekfora Insftutu Badaw,
BDiM-KOT-2017/0015 v4
'rodukt w postaei granulatr

oszczegolnych etapach
:omunikacyjn5nn, w zakres
tra podstawie wykonanych
adzie 17 05 04 stwierdzonr

bojgtnych, innych niZ nieb
rodowiska w sprawie dop

boj gtnych, innych niz nieb
iiyst4p ilo przekroczenie nq
rzemyslowych wprowadza
rodowiska z dnia 12 lipca
raz warunkdw, jakie nale
dprowadzaniu w6d opadol
,astosowanie produktu na 1

rodowiska.

) Na terenie zamknigtego sJ

podniesienie terenu w stosr

wyr6wnyranie terenu, niu
erenjak opisano w protok
rodukt granulatu cement

utwardzenie terenu.
/ ocenie tutejszego organu
)2.U. 2 2019 r.,poz. 1 1 86

uiyciem odpadowych me

onieczne jest wypelnienie r

qdu Administracyjnego z dt

zenla sankcje

,ry zostal dopuszczony do stosowania na podstarr
:ego Dr6g i Most6w z dnia 29.06.2017 r", ptr.
anie l.
cem.entowego powstaje w wyniku przetwarzan
nodukcyjnych. Przedat>zoty jest do zas
podanym w niniejszej K3ajowej Ocenie Technir
ndafi pobranych pr6b rtrateriala omz wykonar
2e pmekroczone s4 dqruszczalne graniczn$ wal
rpieczne i niebezpieczne (.wg warto$ci okre$lon
szczenia odpad6w do sktradowania na skladow
pieczne, niebezpiecznyq.h).

ry 2szy ch dopuszczalnych warto$ci dla wskafrrik,
rch do w6d lub do ziemi, (wg. warto$ci okre;flon
019 r. w sprawie substancji szczeg6lnie sz*lodl

I spelnid przy wprowailzzaniu do w6d lub do
,ch lub roztopowych do w6d lub do urz4dzef wr
dstawie wydanej Krajowej Oceny Tecbniumej

:adowiska odpad6w na diialce nr 30811, obrgb C

ftu do poziomu terenu otaczaj4cych nieruehomc
lowanie powiemchni dziatki bylego skladorvisk:
le podnoszony byl na slcutek prac ziemnyclh, w
,wego (kruszywa sztupznego). Wykonano

naj4c na uwadze zapisy zawarte w art. 3 pkt 3,
p6in. zm.). Prawo budowlane naleiy rozrvaiy
ziemnych oraz granulalu cementowego nie

rcwi4zk6w wynikaj4cych z ww. ustawy Prarwo I
'a 27 stycznia 2017 r. II {tSK I I8l/15).

rie dokumentr
Krajolva Ocer

ia odpad6w 1
tosorVania 'r

:mej IBDiM.
rej anplizy pr

to$ciwymyw
y'ch w rozpon
iskach odpad,

iwzaniec4ysi
ych rq roqpori
wych dla droc

zierni Scieki

dnych).
IBDiM stanor

wczafy stwie
6ci,

rodpad6w.
kt6ryn wykc

ustawy z dni

czy wykona
;tanowi4 bur

udowlane (D

wydanego przez
r'Iecbniczna Nr

rmysrowycn vy

budownictwire

,k odpad6w o

r clla odpad6v,,

reniu Minislra
odpowiednio:

zefi dla 6ciek6w
dzeniuMinistra
wiska wodnego
r, a tatrrie pra5r

izagoienie dla

laono:

zystSnvano min.
wyt6wnywanier

7 lipoa 1994 r.
c pracs ziemn.e,

wli, dla kt6rej
rok Naczelnego

Niniejsry protakdl kontroli ni moie byi poruielany hq, pisemnei zgodl hiero*nika kom
sson-adznnv inau.p-l niiw ealo*cl

rki inspekeji, p, ez hl6tq zoslal
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5. fnformacje

fntegraln4 czqSd protokoln stanowi4 nastgpujqce zal4czniki:
1. Upowainienie do nr lA/2A19 r.
2. Protokol z oglgdzin dnia 28.03.2019 r.

da 28.05.2019 r.

6. Raport analityczny 9-0A267 8-l Analiza pr6bek odpad6w o
Dane i informacje zast ne: Protokol nio zawiera informacji

Osoba uprawniona do kontrolopvanego ma prawo
umotywowane zastrzeienia uwagi przed jego podpisaniem lub odm6wii
W przypadku odmowy protokolu kontroli moirc w tennfurie
stanowisko na pidmie Wojewodzkiemu Inspektorowi

3. Protokol oglgdzin
4. Protok6l prryjgciai
5. Protok6l zoglqdzin

iz &na28.03.2019 r.
dnia9.07.2019l..

w dw6ch jednobnml4,cych egzemplarzach.
parafowano.

do
iapt

dni

resc

17 0s 04

(Dz- U. z 19 r.poz"1292

Niniejs4y protok6l
strony protokol6w

Jeden egzemplarz protokolu

Zgodnie zart-57 ust.2 zdn.6 marca2018 r. Prawo pnedsijbio
zp6fln. zm.) nie dokonano w ksiqice kontroli. Bmk dokumentu.

Miejsce i data podpisania
'Wroelaw, dnia 28.08.2019

Podpis i pieczg6 pnedstawiciela
jednostki

moie by d p ov,ielany bez piseimej zgody hiemw ni*a
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