
W zwi4zku z poryZszym Inspektorzy Inspekcji Ochrony Srodowiska w Olsztynie
rozpoczgli r6wnolegle kontrole trzyiowe: w dniach od 05 stycznia 2021 r.
do 25 lutego 2021 r. kontrolg w MINEX KOGENERACJA Sp. z o.o. prowadz4cej biogazowniq
oraz w dniach od 13 stycznia 2021 r. do 25 lutego 2021 r. w BGW AGRO Sp. z o.o.

wlaSciciela uzytkuj4cego dzialkg o nr ew. 4/1 10.

W trakcie czynnoSci kontrolnych stwierdzono, iz BGW AGRO Sp. z o.o.

zagospodarowywala w 2020 r. na dzialce o nr ew. 4/110 obrgb tr gguty odpad o kodzie
19 06 05 (ciecze z beztlenowego rozkladu odpad6w zwierzqcych i ro6linnych) w iloSci

1731,840 Mg, kt6ry odbierany byl z instalacji biogazowni prowadzonej przez MINEX
KOGENERACJA Sp. z o.o.

W wyniku kontroli BGW AGRO Sp. z o.o. stwierdzono naruszenia w zakresie

spelnienia vrymagan ochrony Srodowiska. Ustalono, i2 kontrolowany podmiot

w 2020 r. prowadzil proces odzysku R10 (obr6bka na powierzchni ziemi przynosz4ca korzySci

dla rolnictwa lub poprawg stanu Srodowiska) dla odpadu o kodzie 19 06 05 (ciecze

z bealenowego rozkladu odpad6w zwierzgcych i roSlinnych) bez wymaganego przepisami

prawa zezwolenia. Ponadto kontrolowany podmiot nie zachowal 5 m odlegloSci podczas

przeprowadzania zabieg6w agrotechnicznych na dziatce o nr ew. 4/110 obrgb tr gguty.

Wobec powy2szych stwierdzonych naruszeri, WIOS w Olsztynie v,ryda zarz4dzenie

pokonholne obliguj4ce do wyeliminowania naruszef oraz zostanie wszczgte postgpowanie

administracyjne w celu nalo2enia kar administracyjnych przewidzianych przepisami prawa.
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W nawipaniu do Pariskiego zgloszenia z dnia 03 stycznia 2021 r. (data wpiy"vru

do WIOS 04 stycznia 2021 r.), dotyczqcego zanieczyszczenia brapow4 ciecz4 rowu

melioracyjnego bgd4cego doplywem rzeki Paslgki pomigdzy m. Zaskwierki a m. tr-gguty

w bliskim sAsiedawie biogazowni prowadzonej przez MINEX KOGENERACJA Sp. z o.o.

w m. Lgguty, Warmirisko-Mazurski Wojew6dzki Inspektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie

informuje, jak nizej.

W dniu 03 stycznia 2021 r. Inspektorzy Inspekcji Ochrony Srodowiska dokonali
oglgdzin przedmiotowego rowu. W trakcie oglgdzin stwierdzono brunatne zabarwienie wody
w przedmiotowym rowie o zapachu odpowiadaj4cym zapachowi gnojowicy b4dZ pofermentu.

Nie stwierdzono Snigtych ryb w rzece Paslgce. W dniu oglgdzin GIOS CLB Oddzial
w Olsztynie na zlecenie WIOS pobral trzy pr6by wody, celem sprawdzenia stanu fizyko-
chemicznego wody. Dwie pr6by pobrano z rzeki Paslgki powy2ej i ponizej ujScia

przedmiotowego rowu melioracyjnego do rzeki oraz jednq pr6bkg wody z rowu
melioracyjnego. StgZenia zanieczyszczefi wykazane w sprawozdaniu Nr l/OLlPG/2021 z dnia
12 stycznia 2021 r. z badan wskazuj4 na wprowadzenie do rzeki Paslgki zanieczyszczeri
pochodz4cych naj prawdopodobniej ze zr6del rolniczych. S*iadczy o tym wysokie stEzenie

azotu og6lnego, przewyZszaj4ce prawie dwukrotnie Srednie stgZenie dla tego wska:Znika

wystgpuj4cego w surowych Sciekach komunalnych.

W dniu 13 stycznia 2021 r. Inspektorzy Inspekcji Ochrony Srodowiska przeprowadzili
ponownie oglgdziny rowu melioracyjnego zlokalizowanego na dzialce o nr ew. 4/1 10 obrgb
tr-gguty. Podczas oglgdzin stwierdzono brunatne zabarwienie wody w rowie oraz wyczuwalny
byl charakterystyczny zapach dla nawozu naturalnego lub pofermentu. W trakcie oglgdzin
stwierdzono r6wnie2, i2 na gruntach rolnych okrytych Sniegiem poloZonych wzdlu2
przedmiotowego rowu widocme byly zastoiska zalegaj4cego nawozu lub pofermentu.
Ponadto w niekt6rych miejscach stwierdzono zastoiska pofermentu b4d2 nawozu, swiadcz4ce
o niewlaiciwie przeprowadzonych zabiegach agrotechnicznych i niedostosowaniu
do zachowania 5 m odleglo5ci od rowu melioracyjnego.


