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Notatka Służbowa 

z dnia 29 października 2018 r. 

ze spotkania Komisji ds. monitorowania postępu prac przy budowie instalacji 

odgazowującej pole składowe na terenie ZUOK w Hryniewiczach 

 

Na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach,  

w dniu 29 października 2018 r. odbyło się spotkanie Komisji ds. monitorowania postępu prac 

przy budowie instalacji odgazowującej pole składowe na terenie ZUOK w Hryniewiczach, 

w którym udział wzięli członkowie Komisji oraz Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny – Pan 

Krzysztof Marcinowicz, a także pracownicy ZUOK w Hryniewiczach – Pani Zuzanna Steblin 

– Kamińska i Pan Michał Matejczuk: 

Spotkanie rozpoczęło się od zapoznania się z Zakładem Utylizacji Odpadów 

Komunalnych w tym nowej sortowni, kompostowni oraz starego i nowego pola składowego. 

Członkowie Komisji byli zainteresowani miejscami potencjalnych emisji do powietrza 

i zostali z nimi zapoznani.  

Dalsza część spotkania odbyła się w sali konferencyjnej ZUOK, gdzie przedstawiciele 

zakładu odpowiadali  na szereg pytań Komisji oraz  przedstawili poniższy harmonogram prac  

w zakresie budowy instalacji odgazowującej :  

 etap I – opracowanie projektu wraz z kosztorysem przedmiotowej instalacji (aktualnie 

podpisana została umowa z firmą SIM Projekt S.C. Sławomir Hebel i Mariusz Gosz 

ul. Zbożowa 11, 84-239 Bolszewo, która do połowy grudnia bieżącego roku ma 

wykonać projekt); 

 etap II – uzyskanie pozwolenia na budowę – do marca 2019 r.; 

 etap III – przeprowadzenie przetargu na wykonanie instalacji odgazowującej i jej 

realizacja – do sierpnia 2019 r. 

Ponadto, przedstawiciele ZUOK w Hryniewiczach poinformowali zebranych, 

że na przedmiotowy cel posiadają 720 tys. złotych, co stanowi kwotę wystarczającą 

na sfinalizowanie zadania.  

W trakcie spotkania ze strony mieszkańców padło stwierdzenie, że obecnie 

złowonność jest prawie nie odczuwalna i jaka jest tego przyczyna? Przedstawiciele ZUOK 

stwierdzili, że aktualnie dezodoryzacja odbywa się w poniedziałki, środy i piątki, a od ok. 2 

tygodni został zmieniony i jest testowany nowy preparat dezodoryzujący, zaś  zakres oprysku 
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obejmuje cały zakład. Przedstawiciele gości otrzymali ksero dokumentów preparatu 

do dezodoryzacji. 

Mieszkańcy Olmont wchodzący w skład Komisji zobowiązali się wysyłać do gminy 

raporty o ewentualnych odczuwalnych uciążliwościach .  

Kolejne spotkanie zostanie zaplanowane po otrzymaniu przez ZUOK 

w Hryniewiczach dokumentacji projektowej w połowie grudnia 2018r.   

Na tym spotkanie zakończono. 

 

Notatkę sporządziła Zuzanna Steblin-Kamińska i Magdalena Filkiewicz 


