
Hajnówka,2020.07.20

BRM 0003.2.2.2020

Pan

Maciej Borkowski

Radny Rady Miasta Hajnówka

Odpowiadając na wniosek z dnia 14 lipca 2020r, wyjaśniam, co następuje.

Od kilku lat  znany jest  problem zanieczyszczania rowu wzdłuż nasypu kolejowego

pomiędzy  ul.  A.Dziewiatowskiego  i  ul.Sportowa.  Urząd  wielokrotnie  zwracał  się  do

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w tej sprawie.  W związku z

tym grudniu 2018r. Urząd Miasta Hajnówka zlecił badania wód opadowych ze studzienki na

granicy zakładu Gryfskand. Przesłano wyniki badań do WIOŚ Białystok. Odpowiedź WIOŚ

-załącznik nr 1.

WIOŚ  pismem  z  dnia  14.01.2020,  znak  WI.7024.176.2019.MD  przekazał  wyniki

próbki  z  wylotu  za separatorem pobranej  w listopadzie  2019 r.  i  wyniki  badań ponownie

wskazywały na przekroczenie dopuszczalnych parametrów – załącznik nr 2.

W  odpowiedzi  na  pismo  z  dnia  13.05.2020  r.  Znak  WI.7024.176.2019.MD  Podlaski

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poinformowano WIOŚ  o przeprowadzeniu w

dniu 18.05. 2020 r udrożnieniu kanału burzowego na odcinku od pierwszej studzienki przed

separatorem do granicy działki Gryfskand Sp. z o.o. Zakład Węgli Drzewnych oraz Grand

Activeted Sp z o.o. (490mb).

W  dniu  20.05.2020r.  w  obecności  przedstawicieli  obu  zakładów  zablokowano

przyłącze kanalizacji burzowej z zakładów do kolektora w ul. Fabryka Chemiczna. Protokoł

-załącznik  nr  4.  Wystąpiono  na  piśmie  do  obu  zakładów  o  zaprzestanie  zrzutu  ścieków

zawierających  substancje  smoliste  oraz  innych  nie  będących  wodami  opadowymi

roztopowymi  do  kanalizacji  burzowej  jak  również  o  doprowadzenie  parametrów  do

określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia

12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz

warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także

przy wprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.

U., poz.1311) ( zał.nr 5). Na bieżąco monitorowano studzienki przy granicy z zakładami i w

dniu  04.06.2020r,  telefonicznie  zgłoszono  do  WIOŚ  Białystok,  że  mimo  braku  opadów

atmosferycznych z  terenu zakładu wypływa woda.  W wyniku interwencji  zostały pobrane



próbki, których wyniki przekazano w dniu 26.06.2020r.(zał. Nr 6).

W dniu  08.06.2020r  wystąpiono do Gryfskand Sp z  o.o.   oraz  Grand Activeted  o

umożliwienie wejścia na teren zakładów celem przejrzenia kanału burzowego. W obecności

przedstawicieli obu zakładów, w dniu 09.06.2020r, dokonano otwarcia studzienek na kanale

burzowym od pierwszej studzienki na placu zakładu od strony ul. Białostockiej do ostatniej

przy granicy terenu zakładu od ul. Fabryka Chemiczna. Stwierdzono zamulenie studzienek ,

zatory w studzienkach,  przed  i  za  separatorem znajdującym się  na  terenie  zakładu Węgli

Drzewnych (zał.nr7)

W dniu 17.06.2020r. ponownie zlecono akredytowanemu laboratorium badania wód

opadowych z dwóch punktów: studzienka przy ul. Białostockiej (przed terenem zakładów)

oraz studzienka na kanale burzowym przed włączeniem do kanału w ul. Fabryka Chemiczna

(bezpośrednio za zakładami). Wyniki w załączniku nr 8. 

WIOŚ Białystok pismem znak WI.7024.93.2020.WC  przekazał wyniki badań próbki

pobranej  z  wylotu  kanału  burzowego  w  ul.  ks.A.Dziewiatowskiego  pobranej  w  dniu

19.05.2020r.  Odpowiedzi na pismo udzielono w dniu 22.06.2020r. ( zał. nr 9).

Wspólnie z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich przystąpiono do przebudowy

kanału  burzowego  na  odcinku  ul.  Białostocka  -  Fabryka  Chemiczna.  Zlecenie  wykonuje

Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  Sp  z  o.o.  W  Hajnówce  (zlecenie  z  dnia

29.06.2020).  Działania  te  pozwolą  na  obejście  terenu  zakładów  oraz  wyeliminują

niekontrolowane zrzuty wód do burzówki. 

Oba zakłady otrzymają warunki na jakich będą mogły wprowadzić wody opadowe i

roztopowe do kanału miejskiego. Po wykonaniu kanału (do 20 sierpnia br.) zostanie zlecone

oczyszczenie separatora i badanie wody po przejściu przez separator. 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nie informował o kontroli zakładu i nie

przekazał jej wyników. Dlatego informacje takie nie zostały przekazane Radzie.  Informacje o

kontrolach przeprowadzanych w Urzędzie Miasta przekazywane są Radnym na ich wniosek.
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