
Lp Temat Nasza opinia

1. Zamykanie bram sortowni Niestety bramy są wciąż często otwarte bez wyraźnej potrzeby
2. Projekt System wykonano, jednak wokół studni drenażowych są nieszczelności
3. i wykonanie sytemu drenażu nadfoliowego przez które do atmosfery wydobywa się gaz wysypiskowy. 
4. Poprawa wykrytych usterek w systemie odgazowania Naszym zdaniem system odgazowania tej kwatery jest wciąż niesprawny

na sektorze 800/2 lub/i źle wyregulowany. Objawy tego stanu to: mała ilość ujmowanego gazu,
stwierdzone nadciśnienie gazu, obecność tlenu w spalanym biogazie

5. Zwiększenie mocy generatorów w celu zwiększenia Nic takiego się nie wydarzyło. W grudniu 2012 średni pobór gazu 
poboru gazu z 340 m3/h do 410 m3/h wyniósł 312 m3/h, w styczniu 2013 -329 m3/h.

6. Przemieszczanie mas ziemnych na sektorze 800/2 Słowo "przemieszczanie" nie oddaje faktycznego charakteru prac. Sektor 800/2
został w dużej części pokryty dowiezionym materiałem ziemnym w postaci 
glin i iłów. W pierwotnym projekcie uszczelnieniem miała być 80-100 cm
warstwa piasku i gliny piaszczystej. W zmienionym projekcie dopuszczono
pokrycie tej górującej nad obwodnicą hałdy, osadami z oczyszczalni ścieków
i kompostem. Miejmy nadzieję że do tego nie dojdzie.

7. Dezodoryzacja, testy, aplikacja To kontrowersyjny pomysł mający na celu neutralizację odoru materiału 
8. Dezodoryzacja z wykorzystaniem kwasu nadoctowego biologicznego, który trafia na otwarty plac z wadliwie działającej  kompostowni.

W okresie zimowym Zakład zrezygnował ze stosowania dezodoryzacji.
9. Negocjacje w sprawie naprawy usterek w kompostowni Dialog techniczny i negocjacje cenowe doprowadziły pod koniec stycznia br.

do podpisania umowy z niemiecką firma Eggresmann.
10. Przywrócenie funkcjonowania biofiltra po wypadku Kolektor doprowadzjący powietrze do biofiltra został naprawiony w styczniu br.

komunikacyjnym.
11. Projekt, wykonanie i uruchomienie kompostowni W trakcie prac
12. Nasadzenia drzew iglastych wokół Zakładu I/II kwartał Prace jeszcze się nie rozpoczęły
13. Przetarg na projekt systemu odgazowania Sektorów A Przetarg zakończył się wyborem firmy projektowej. 

B C, eksploatowanej kwatery 800/1
14. Wykonanie projektu, decyzje i pozwolenia na system W trakcie prac

odgazowania sek. A,B C kwatery 800/1
15. Wykonanie uruchomienie systemu odgazowania Ze względu na fakt, iż prace projektowe zakończą się w połowie kwietnia

kwatery 800/1 temat ten jest opóźniony



Lp Temat Nasza opinia

16. Testowanie i demonstracja urządzeń dezodoryzacji Jest to w zasadzie powtórzenie tematów nr 7 i 8. Patrz odnośny komentarz.
17. Budowa i montaż instalacji rozsmgławiającej 

substancje dezodoryzujące
18. Ogłoszenie przetargu na naprawę usterek w sortowni Zamiast przetargu -dialog konkurencyjny ogłoszony z ponad miesięcznym 

w stosunku do założeń harmonogramu.
19. Badanie ( wspólnie z PG ) emisji gazów z Badanie powinno zakończyć się ok. 18 marca br. Nie udało nam się uzyskać

sektora 800/1 W trakcie informacji kiedy raport z badania ujrzy swiatło dzienne.
20. Testowa analiza odorowości analizatorem W harmonogramie umieszczono ten ważny temat, jednak z odnotacją "Nie 

przenośnym (ARMAAG) zrealizowano". Naszym zdaniem przenośny analizator gazów złowonnych 
i toksycznych jest bezwzględnie potrzebny.

21. Badania mikrobiologiczne ( akredytowana W trakcie prac. 
jednostka ) na zlecenie ZU.

22. Badanie szczelności systemu Badania zakończyły się w styczniu br. Do tej pory nie ma raportu z tych badań.
odgazowania 800/2 przez akredytowane 
laboratorium

23. Badania odorowe ( Fundacja Armaag ) Badania odorowe nie rozpoczęły się. Nie wiemy też na czym mają one polegać
24. Ankieta dot. oddziaływania Zakładu na Zakład Utylizacyjny proponował nam współpracę dotyczącą badań ankietowych 

mieszkańców terenów sąsiadujących z uciążliwości odorowej. Odmówiliśmy decydując się na samodzielne 
Zakładem wprowadzenie aplikacji "Mapa smrodu".

25. Realizacja badań ankietowych Nic nam nie wiadomo na temat dalszych losów pomysłu ankiety.
 uciążliwości odorowej w osiedlach 

sąsiadujących z ZU
26. Doposażenie stacji Armaag w analizator Stacja Armmag nie została doposażona w stosowny sprzęt

pracujący w trybie ciągłym

Legenda
Sukces
Sukces częściowy lub niepewny
Porażka
Na razie trudno ocenić


