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1. WSTĘP
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
Opracowanie zostało wykonane przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Usługowe „Inżynieria PRO-EKO”
Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, 43-382, przy ul. Strażackiej 37, zgodnie z umową o dzieło
nr 175/GDOŚ/DIŚ/2012 z dnia 11 października 2012 r. finansową ze środków projektu nr
POPT.03.01.00-00-304/12 Kontynuacja i wzmocnienie efektów działań sieci organów środowiskowych
i instytucji zarządzających funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i realizowanego w ramach programu Operacyjnego „Pomoc Techniczna 2007-2013”,
Priorytet 3, Działanie 3.1. Podstawę do zawarcia umowy stanowi oferta dla Części Nr 1wybrana w
postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z
art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.
759, z późn. zm.) zamówienie wpisane do Rejestru Zamówień Publicznych pod numerem
47/GDOŚ/2012 w dniu 13.09.2012.

1.2 PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA
Przedmiotem pracy jest wykonanie opracowania w postaci ekspertyzy nt. wytycznych dla planu
awaryjnego dla składowisk odpadów na wypadek wykrycia zmian, w jakości wód gruntowych z
powodu emisji substancji ze składowiska odpadów.
Celem pracy jest określenie wytycznych dla planu awaryjnego dla składowisk odpadów na wypadek
wykrycia zmian w jakości wód gruntowych z powodu emisji substancji ze składowiska odpadów.
Konieczność opracowania przedmiotowych wytycznych wynika z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (art.129 ust.4, pkt 16) dotyczących zmiany zakresu instrukcji prowadzenia
składowiska odpadów (obowiązek określania planu awaryjnego, w szczególności na wypadek
wykrycia zmian w jakości wód gruntowych z powodu emisji substancji ze składowiska odpadów).
Wyniki ekspertyzy przyczynią się do lepszej transpozycji dyrektyw unijnych w zakresie gospodarki
odpadami oraz w dostosowaniu prawodawstwa polskiego do przepisów unijnych.

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie przedstawia opis elementów, które powinien zawierać plan awaryjny dla
składowisk odpadów, tj.:
 źródło awarii,
 możliwe do wystąpienia zdarzenie wpływające na stan środowiska,
 istniejące środki zabezpieczające przed wystąpieniem awarii,
 sposób identyfikacji wystąpienia stanu awaryjnego lub zmiany stanu środowiska,
 plan postepowania w przypadku wystąpienia awarii, w tym działania naprawcze,
 służby odpowiedzialne za podejmowanie działań naprawczych,
 sposób informowania o wystąpieniu stanu awaryjnego i ponadnormatywnego oddziaływania
na środowisko.
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Potencjalne źródła zagrożeń dla stanu środowiska oraz zakres podjętych działań w przypadku
stwierdzenia awarii zależy od:
 typu składowiska,
 jego wyposażenia,
 parametrów technicznych,
 sposobu eksploatacji,
 charakterystyki jakościowej i ilościowej unieszkodliwianych odpadów.
W przedmiotowym opracowaniu określone zostały oddziaływania wynikające z potencjalnego
wystąpienia awarii na składowisku odpadów na wszystkie komponenty środowiska oraz zdrowie i
życie ludzi.
Źródła awarii przedstawione w przedmiotowym opracowaniu to przede wszystkim:
 utrata szczelności izolacji kwater lub zbiornika odcieków,
 pożar złoża odpadów,
 wybuch biogazu
 podtopienie składowiska odpadów
 utrata stateczności złoża odpadów
 utrata drożności drenażu odcieków.
Dla każdego potencjalnego zagrożenia wskazano działania, jakie należy podjąć, aby wyeliminować
źródła zagrożenia lub co najmniej ograniczyć jego negatywny wpływ na zdrowie i życie ludzi oraz na
środowisko.
Niniejsze opracowanie określa również sposób postępowania na wypadek wystąpienia awarii,
uwzględniając m.in.:
 działania proceduralne,
 działania techniczne,
 działania doraźne do czasu określenia docelowych rozwiązań.
Dla każdego potencjalnego zagrożenia wskazano działania, jakie należy podjąć, aby wyeliminować
źródła zagrożenia lub co najmniej ograniczyć jego negatywny wpływ na zdrowie i życie ludzi oraz na
środowisko.

2. PODSTAWOWE

PRZEPISY

PRAWA

POLSKIEGO

I

UE

REGULUJĄCE

OBOWIĄZEK

PRZYGOTOWANIA PLANU AWARYJNEGO DLA SKŁADOWISK ODPADÓW NA WYPADEK
WYKRYCIA ZMIAN W JAKOŚCI WÓD GRUNTOWYCH Z POWODU EMISJI SUBSTANCJI ZE
SKŁADOWISKA ODPADÓW
Obowiązek przygotowania planu awaryjnego dla składowisk odpadów na wypadek wykrycia zmian w
jakości wód gruntowych z powodu emisji substancji ze składowiska odpadów wynika z przepisów
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013, poz. 21) dotyczących zakresu instrukcji
prowadzenia składowiska odpadów (Art.129 ust.4 pkt.16). Wniosek oraz decyzja zatwierdzająca
instrukcję prowadzenia składowiska odpadów zostały rozszerzone o określenie planu awaryjnego, w
szczególności na wypadek wykrycia zmian w jakości wód gruntowych z powodu emisji substancji ze
składowiska odpadów.
Zgodnie z art.129 ust.1 obowiązującej ustawy o odpadach decyzję zatwierdzającą instrukcję
prowadzenia składowiska odpadów wydaje, na wniosek zarządzającego składowiskiem, marszałek
województwa, a w przypadku przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych – regionalny dyrektor
ochrony środowiska. Właściwość miejscową organu określa się według miejsca lokalizacji składowiska
odpadów.
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Według art. 9 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/31/WE zezwolenie dotyczące
składowiska odpadów powinno zawierać następujące informacje:
1) rodzaj składowiska odpadów;
2) wykaz określonych typów odpadów oraz całkowitą ilość odpadów, które mogą być umieszczone
na składowisku;
3) wymagania dotyczące przygotowania składowiska, operacji składowania oraz procedur nadzoru i
kontroli z uwzględnieniem planów awaryjnych (załącznik III pkt 4.B dyrektywy) oraz tymczasowych
wymagań dotyczących operacji zamknięcia i poeksploatacyjnego nadzoru.
Znajduje to swoje odniesie w prawie polskim. Zgodnie z art. 128 obowiązującej ustawy o odpadach
zarządzający składowiskiem odpadów może rozpocząć działalność polegającą na prowadzeniu
składowiska po uzyskaniu kolejno:
1) pozwolenia zintegrowanego albo zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
2) pozwolenia na użytkowanie odpadów,
3) decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów.
Zawartość wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów
określa art. 129 ust. 2 ustawy o odpadach.
Załącznik III do w/w dyrektywy odnosi się do zagadnień dotyczących procedur kontroli i monitorowania
w fazie eksploatacji i nadzoru poeksploatacyjnego. Celem tego załącznika jest zapewnienie
minimalnych procedur monitorowania, które mają zostać wprowadzone w celu sprawdzenia, czy:
1) odpady zostały przyjęte na składowisko zgodnie z kryteriami ustalonymi dla rodzaju danego
składowiska,
2) procesy na składowisku przebiegają w wymagany sposób,
3) systemy ochrony środowiska naturalnego funkcjonują w całkowicie zamierzony sposób,
4) warunki zezwolenia dla składowiska są spełnione.

3. OBOWIĄZEK OKREŚLENIA PLANU AWARYJNEGO
Eksploatacja składowiska odpadów niesie ze sobą możliwość wystąpienia zagrożenia. Zagrożenia
środowiska wiążą się bezpośrednio z ryzykiem wystąpienia awarii, a w związku z eksploatacją
składowiska istnieje stałe niebezpieczeństwo powstania awarii. To właśnie możliwość wystąpienia
zagrożeń jest główną przesłanką do obowiązku przygotowania planu awaryjnego.
Bezpieczeństwo podczas eksploatacji składowiska można zapewnić poprzez stworzenie skutecznych
instrumentów prawnych skoncentrowanych przede wszystkim na zapobieganiu zdarzeniom mogącym
negatywnie oddziaływać na stan środowiska. Plan awaryjny stanowiący integralną część instrukcji
prowadzenia składowiska należy opracować w taki sposób, aby wobec możliwej do wystąpienia awarii
zaproponować zakres podejmowanych działań podporządkowanych wspólnemu celowi, jakim jest
przeciwdziałanie wystąpieniu zmian w środowisku. Zamierzenia, jakie należy podjąć powinno się
przedstawić w uporządkowanych fazach czasowych. Plan awaryjny składowiska ma stanowić
wytyczną działania na wypadek wystąpienia zmian w środowisku będących konsekwencją zdarzenia
awaryjnego podczas eksploatacji składowiska.
Według treści art. 129 ust.4 pkt 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013, poz.
21) instrukcja prowadzenia składowiska odpadów obejmująca fazę eksploatacyjną oraz fazę
poeksploatacyjną powinna zawierać „określenie planu awaryjnego, w szczególności na wypadek
wykrycia zmian w jakości wód gruntowych z powodu emisji substancji ze składowiska odpadów”.
Ustawodawca wskazuje w ustawie o odpadach w szczególności na ten rodzaj zagrożeń jako
przykładowy, wzorując się na dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/31/WE w sprawie
składowania odpadów. Oznacza to, że plan awaryjny powinien być jednak opracowany na wypadek
wystąpienia różnych zagrożeń, a nie tylko tych wskazanych w art.129 ust.4pkt.16 obowiązującej
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ustawy o odpadach. W treści planu awaryjnego powinny być uwzględnione wszystkie potencjalne,
najbardziej prawdopodobne, mogące się realnie wydarzyć zagrożenia.
W procesie tworzenia planu awaryjnego bardzo ważna jest świadomość celu w jakim jest on
opracowywany, czyli zabezpieczenia przed wystąpieniem zmian oraz zagrożeń dla wszystkich
komponentów środowiska oraz ochronę życia i zdrowia ludzi, a także ochronę uzasadnionych
interesów osób trzecich. Przed przystąpieniem do tworzenia planu awaryjnego należy wyznaczyć jego
cel, warunki działania oraz środki prowadzące do realizacji tego celu.
Cele i zadania planu awaryjnego powinny być spójne w treści instrukcji prowadzenia składowiska
odpadów, a w szczególności powinny odnosić się do: określonego we wniosku typu składowiska
odpadów, rodzaju odpadów przeznaczonych do składowania na tym składowisku, wyszczególnionych
urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania składowiska odpadów,
wyszczególnionej aparatury kontrolno-pomiarowej wraz ze schematem rozmieszczenia punktów
pomiarowych, określenia sposobu składowania poszczególnych rodzajów odpadów, określenia
rodzaju i grubości stosowanej warstwy izolacyjnej.
Ustawa o odpadach nie definiuje pojęcia „awaria”. Awaria ogólnie rozumiana jest jako uszkodzenie,
zepsucie się instalacji lub urządzenia technicznego, uniemożliwiające lub ograniczające użytkowanie
danego obiektu. Według PN-N18001 awaria to zdarzenie powstałe w wyniku niekontrolowanego
rozwoju sytuacji w czasie eksploatacji materiałów, urządzeń lub instalacji, prowadzące do powstania
natychmiast lub z opóźnieniem na terenie organizacji lub poza jej terenem, poważnego zagrożenia dla
zdrowia ludzkiego i/lub środowiska, takiego jak emisja substancji szkodliwych lub niebezpiecznych,
pożar, wybuch. W obowiązku zarządzającego składowiskiem odpadów jest ustalenie zasad
postępowania w zakresie identyfikowania sytuacji awaryjnych oraz reagowania na powstałe na
składowisku awarie. Reguły postępowania przewidziane w planie awaryjnym powinny uwzględniać
normalne oraz niewłaściwe warunki eksploatacji składowiska. Niezwykle istotnym jest, aby plan
awaryjny określał również działania zapobiegawcze oraz ograniczające wpływ potencjalnych awarii na
środowisko.
Konieczność opracowania planu awaryjnego realizuje założenia dwóch zasad prawa ochrony
środowiska: zasady prewencji oraz zasady przezorności. Zasada prewencji opiera się na
przewidywaniu skutków prowadzonej działalności, mogącej stwarzać zagrożenia. Stosowanie się do
tej zasady gwarantuje większą skuteczność oraz mniejsze koszty w porównaniu do napraw szkód
powstałych w środowisku. Realizacja założeń zasady przezorności kieruje działania podmiotu
korzystającego ze środowiska na wcześniejsze wykrywanie zagrożeń dla środowiska i zapobieganie
ewentualnym zmianom powstałym w środowisku. W ten właśnie sposób dąży się do przeciwdziałania
zagrożeniom, stopniowej ich eliminacji oraz ograniczania ewentualnych skutków. Zgodnie z zasadą
przezorności dopuszczalne jest ograniczenie lub zakaz prowadzenia działalności mogącej
spowodować szkody w środowisku, także w sytuacji, gdy ta możliwość nie została jeszcze w pełni
dowiedziona i wykazana naukowymi metodami. Założenia zasady przezorności ukierunkowane są na
długookresowe przewidywania następstw mogących pojawić się w przyszłości.
Plan awaryjny składowiska odpadów stanowi stosunkowo nowy instrument prawny związany z
eksploatacją składowiska odpadów. Ma on na celu przede wszystkim zapewnienie gotowości na
wypadek awarii, a także skutecznego reagowania na zaistniałe zagrożenia oraz zmiany powstałe w
środowisku. W istocie jest to instrument mający zwiększyć bezpieczeństwo podczas eksploatacji
składowiska odpadów.
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4. OBOWIĄZEK

SPEŁNIANIA WYMOGÓW OCHRONY ŚRODOWISKA PRZEZ ZARZĄDZAJĄCYCH

SKŁADOWISKAMI ODPADÓW

Zarządzający
składowiskiem
odpadów
powinien
spełniać
wymagania
ochrony
środowiska, w tym zapobiegać występowaniu
awarii i ograniczać ewentualne ich skutki.
Zarządzający składowiskiem w szczególności
powinien przeciwdziałać zanieczyszczeniom,
poprzez zapobieganie ich powstawaniu, a
jeżeli nie jest to możliwe - poprzez skuteczne
ograniczanie wprowadzania do środowiska
substancji lub energii. Ponadto powinien
zidentyfikować możliwe zdarzenia, opracować i
wdrożyć właściwe procedury oraz posiadać
odpowiednie środki i możliwości techniczne dla
podejmowania
odpowiednich działań
w
przypadku
powstania
zakłóceń
w
procesach
RYSUNEK 1. SKŁADOWISKO ODPADÓW - WIDOK Z LOTU PTAKA
(1) ŹRÓDŁO: MATERIAŁY WŁASNE
technologicznych i operacjach technicznych w
celu ograniczenia ich skutków dla środowiska.
Należy również zapewnić, że emisja z instalacji w warunkach odbiegających od normalnych (w okresie
rozruchu, awarii oraz w trakcie likwidacji instalacji) będzie uzasadniona potrzebami technicznymi i nie
będzie występować dłużej niż jest to konieczne.
Ponadto w obowiązku zarządzających składowiskami jest eksploatowanie instalacji w warunkach
spełniających wymagania ochrony środowiska, a w szczególności nie przekraczanie granicznych
wielkości emisji, a także wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, emitowanie hałasu oraz
wytwarzanie pola elektromagnetycznego w taki sposób, aby nie przekraczać standardówjakości
środowiska poza terenem, do którego przysługuje tytuł prawny.

W przypadku składowisk odpadów posiadających pozwolenie zintegrowane, w pozwoleniu
tym należy uwzględnić zmiany wprowadzone w instrukcji eksploatacji składowiska.

5. NAJWAŻNIEJSZE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SKŁADOWANIA ODPADÓW
Ogół zagadnień składowania odpadów regulowany jest w UE przepisami dyrektywy Rady 1999/31/WE
z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów(Dz. Urz. WE L 182 z 16.07.1999, str. 1,z
późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 228).
Aktem prawnym dotyczącym składowania odpadów, który należy uwzględnić jest również Decyzja
Rady 2003/33/WE (Dz. Urz. UE L 11 z 16.01.2003, str. 27; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 15, t. 7, str. 314) ustanawiająca kryteria i procedury przyjęcia odpadów na składowiska, na
podstawie art. 16 i załącznika II do dyrektywy 1999/31/WE (Dz. Urz. WE L 182 z 16.07.1999, str. 1,z
późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 228).Zgodnie z Decyzją
Państwa Członkowskie zobowiązane są zastosować się do procedur wymienionych w sekcji 1
załącznika do tej decyzji dla ustalenia dopuszczalności odpadów na składowiska. Procedura ta
obejmuje charakterystykę podstawową, kontrolę zgodności oraz weryfikację na miejscu, określone w
sekcji 3 załącznika II do dyrektywy w sprawie składowania odpadów. Należy zapewnić, aby odpady
były dopuszczane na składowiska tylko, jeśli spełniają kryteria przyjęcia dla właściwego rodzaju
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składowiska. Kryteria przyjęcia odpadów określone są w sekcji 2 załącznika do tej decyzji. W sekcji 3
załącznika do tej decyzji zostały wyszczególnione metody badawcze oraz sposób pobierania próbek
przy określaniu dopuszczalności odpadów na składowiska.
Najważniejsze zapisy wymagań krajowych dotyczących składowania odpadów zawarte są w ustawie z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013, poz. 21), w dziale VIII, w rozdziale 1 –
Składowanie odpadów. Istotnym dokumentem określającym wymagania stawiane składowiskom
odpadów jest również rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie
szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny
odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów wraz ze zmianami wprowadzonymi nowelizacją
rozporządzenia, która została opublikowana w Dz.U. z 2009 r. Nr 39, poz. 320. Rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków
prowadzenia monitorowania składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220 poz. 1858) wraz ze zmianami
wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu
składowisk odpadów (Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1588) określa wymagania dotyczące monitoringu
składowisk odpadów. Kolejnymi istotnymi aktami normatywnymi są rozporządzenie Ministra
Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane
w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8
stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na
składowisku odpadów danego typu (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 38)
Składowiska odpadów niebezpiecznych oraz składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i
obojętne nie mogą być lokalizowane:
(*)
 w strefach zasilania głównych i użytkowych zbiorników wód podziemnych (GZWP, UZWP) ;
(*)
 na obszarach otulin parków narodowych i rezerwatów przyrody ;
(*)
 na obszarach lasów ochronnych ;
 w dolinach rzek, w pobliżu zbiorników wód śródlądowych, na terenach źródliskowych, bagiennych
i podmokłych, w obszarach mis jeziornych i ich strefach krawędziowych, na obszarach
bezpośredniego bądź potencjalnego zagrożenia powodzią w rozumieniu przepisów prawa
(*)
wodnego ;
 w strefach osuwisk i zapadlisk terenu, w tym powstałych w wyniku zjawisk krasowych, oraz
(*)
zagrożonych lawinami ;
0(*)
 na terenach o nachyleniu powyżej 10 ;
 na terenach zaangażowanych glacitektonicznie lub tektonicznie, poprzecinanych uskokami,
spękanych lub uszczelinowaconych;
 na terenach wychodni skał zwięzłych porowatych, skrasowiałych i skawernowanych;
 na glebach klas bonitacji I-II;
 na terenach, na których mogą wystąpić deformacje ich powierzchni na skutek szkód górniczych;
 na obszarach ochrony uzdrowiskowej;
 na obszarach górniczych utworzonych dla kopalin leczniczych;
(*)
 na obszarach określonych w przepisach odrębnych .
Składowiska odpadów obojętnych nie mogą być lokalizowane na obszarach, o których mowa w
(*)
punktach zaznaczonych .
Minimalna odległość składowiska odpadów niebezpiecznych lub składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne od budynków mieszkalnych, budynków zamieszkania zbiorowego i
budynków użyteczności publicznej w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, mierzona od
krawędzi kwatery składowiska odpadów, ustalana jest zgodnie z raportem o oddziaływaniu
składowiska odpadów na środowisko. Wymagań tych nie stosuje się do składowisk odpadów, dla
których warunki zabudowy i zagospodarowania terenu ustalono przed dniem wejścia w życie
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań
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dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne
typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549 z późn. zm.).
Wymagania te stosuje się również w przypadku rozbudowy składowiska odpadów.
Składowisko odpadów należy lokalizować tak, aby posiadało naturalną barierę geologiczną,
uszczelniającą podłoże i ściany boczne. Minimalna miąższość i wartość współczynnika filtracji k
naturalnej bariery geologicznej wynosi:
 dla składowiska odpadów niebezpiecznych
-9
 miąższość nie mniejsza niż 5 m, współczynnik filtracji k ≤1,0 x 10 m/s;
 dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
-9
 miąższość nie mniejsza niż 1 m, współczynnik filtracji k ≤ 1,0 x 10 m/s;
 dla składowiska odpadów obojętnych
-7
 miąższość nie mniejsza niż 1 m, współczynnik filtracji k ≤ 1,0 x 10 m/s.
Bariera geologiczna powinna mieć rozciągłość poziomą przekraczającą obszar projektowanego
składowiska odpadów.
Przewidywany najwyższy piezometryczny poziom wód podziemnych powinien być co najmniej 1 m
poniżej poziomu projektowanego wykopu dna składowiska. W miejscach, gdzie naturalna bariera
geologiczna nie spełnia warunków określonych powyżej należy stosować sztucznie wykonaną barierę
geologiczną o minimalnej miąższości 0,5 m, zapewniającą przepuszczalność nie większą niż
określona dla poszczególnych typów składowisk, którą należy wykonać w taki sposób, by procesy
osiadania na składowisku odpadów nie mogły spowodować jej zniszczenia.
Uzupełnieniem naturalnej lub sztucznej bariery geologicznej jest izolacja syntetyczna, którą projektuje
się z uwzględnieniem składu chemicznego odpadów i warunków geotechnicznych składowiska.
Izolacja syntetyczna nie może stanowić elementu stabilizacji zboczy składowiska.
W/w wymagań nie stosuje się do składowiska odpadów, dla którego pozwolenie na budowę wydano
przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, o ile zarządzający składowiskiem odpadów, prowadząc
jego monitoring przez okres nie krótszy niż dwa lata, wykaże brak negatywnego oddziaływania
składowiska na wody powierzchniowe i podziemne.
Na obszarze planowanego składowiska odpadów i w jego otoczeniu przeprowadza się badania
hydrologiczne i geologiczne. Wyniki badań hydrologicznych oraz wyniki badań geologicznych,
wykonanych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących projektu prac
geologicznych oraz opracowaną dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną, zgodną z
wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i
hydrogeologicznej dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu dla składowiska odpadów. Przepisów tych nie stosuje się do składowisk
odpadów obojętnych.
Składowisko odpadów niebezpiecznych oraz składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i
obojętne należy wyposażyć w system drenażu wód odciekowych. System ten powinien zapewnić
sprawne funkcjonowanie składowiska odpadów zarówno w trakcie jego eksploatacji jak i przez co
najmniej 30 lat po jego zamknięciu.
System drenażu odcieków ze składowiska odpadów umożliwiający konserwację i kontrolę jego stanu
wykonuje się powyżej izolacji syntetycznej. System ten składa się z warstwy drenażowej wykonanej z
materiału żwirowo-piaszczystego lub innych materiałów o podobnych właściwościach o wartości
-4
współczynnika filtracji k większej niż 1 x 10 m/s i miąższości rzeczywistej nie mniejszej niż 0,5 m; w
warstwie drenażowej umieszcza się system drenażu głównego odprowadzającego odcieki do
głównego kolektora.
Zbocza składowiska odpadów wyposaża się w system drenażu umożliwiający spływ odcieków do
głównego systemu drenażu.
Wymagań w zakresie minimalnej miąższości oraz wodoprzepuszczalności warstwy drenażowej, nie
stosuje się do składowisk odpadów, dla których pozwolenie na budowę wydano przed dniem wejścia
w życie niniejszego rozporządzenia.
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W przypadku wydzielenia na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne części
przeznaczonej do składowania odpadów niebezpiecznych, część tę wyposaża się w odrębny system
drenażu. Część przeznaczoną do składowania odpadów niebezpiecznych na składowisku odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne wykonuje się w sposób uniemożliwiający kontakt odpadów
niebezpiecznych z innymi odpadami. Wokół składowiska odpadów niebezpiecznych i odpadów innych
niż niebezpieczne i obojętne umieszcza się zewnętrzny system rowów drenażowych uniemożliwiający
dopływ wód powierzchniowych i podziemnych do składowiska odpadów. Wymagania tego nie stosuje
się, jeżeli z przeprowadzonych badań hydrologicznych, wynika, że zewnętrzny system rowów
drenażowych nie jest konieczny.
Odcieki ze składowisk odpadów niebezpiecznych oraz ze składowisk odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne należy gromadzić w specjalnych zbiornikach lub bezpośrednio odprowadzać
do kanalizacji. Na składowiskach, na których składowane są odpady ulegające biodegradacji,
dopuszczalne jest wykorzystywanie odcieków do celów technologicznych.
Składowisko odpadów, na którym przewiduje się składowanie odpadów ulegających biodegradacji,
należy wyposażyć w instalację do odprowadzania gazu składowiskowego. Gaz składowiskowy należy
oczyszczać i wykorzystywać do celów energetycznych, a jeżeli jest to niemożliwe – spalać w
pochodni.
Składowisko odpadów należy otaczać pasem zieleni (wysokiej i niskiej) celem ograniczenia do
minimum niedogodności i zagrożeń powstających na składowisku w wyniku emisji odorów i pyłów,
roznoszenia odpadów przez wiatr, hałasu i ruchu samochodowego, żerowania zwierząt oraz pożarów.
Minimalna szerokość pasa zieleni wynosi 10 m. Dla składowisk odpadów, na których składowane są
wyłącznie odpady inne niż komunalne, wytyczne, co do konieczności wykonania pasa zieleni, jego
szerokość i usytuowania zależne są od uciążliwości i lokalizacji składowiska.
Składowisko odpadów wyposaża się w system umożliwiający pomiar masy odpadów przyjmowanych
na składowisko, w szczególności składowisko odpadów, na które odpady dostarczane są transportem
kołowym, wyposaża się w wagę samochodową. Składowisko odpadów, na którym przewiduje się
składowanie odpadów ulegających biodegradacji, wyposaża się w urządzenia do mycia i dezynfekcji
kół pojazdów opuszczających obiekt.
Eksploatacja składowiska odpadów powinna zapewniać:
 ograniczenie powierzchni składowanych odpadów eksponowanych na oddziaływanie
warunków atmosferycznych, o ile jest to konieczne dla ograniczania zanieczyszczenia
powietrza, w tym rozwiewania odpadów;
 przeciwdziałanie rozwiewaniu odpadów;
 gromadzenie odcieków i poddawanie ich oczyszczaniu w stopniu umożliwiającym ich przyjęcie
na oczyszczalnię ścieków lub odprowadzenie do wód lub do ziemi;
 stateczność geotechniczną składowanych odpadów.
Na składowisku odpadów wydziela się kwatery o objętości określonej w projekcie budowlanym
składowiska odpadów. Powierzchnia kwater przeznaczonych do składowania odpadów
2
niebezpiecznych nie powinna przekraczać 2500 m . W przypadku składowania odpadów ulegających
biodegradacji eksploatację następnej kwatery można rozpocząć po uzyskaniu zgody na zamknięcie
wydzielonej części składowiska odpadów.
W procesie zamknięcia składowiska odpadów lub jego części wykonuje się prace rekultywacyjne w
sposób zabezpieczający składowisko odpadów przed jego szkodliwym oddziaływaniem na wody
powierzchniowe i podziemne oraz powietrze, integrujący obszar składowiska odpadów z otaczającym
środowiskiem oraz umożliwiający obserwację wpływu składowiska odpadów na środowisko. Po
zakończeniu eksploatacji składowiska odpadów niebezpiecznych lub jego części zabezpiecza się je
przed infiltracją wód opadowych poprzez uszczelnienie jego powierzchni.
Uszczelnienie to wykonuje się z następujących warstw, poczynając od najniższej:
-9
 warstwa ekranująca złożona z warstwy mineralnej o wartości współczynnika filtracji k≤1 x 10
m/s oraz izolacji syntetycznej; miąższość warstwy ekranującej wynosi co najmniej 0,5 m;
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-4

 warstwa drenażowa, żwirowo-piaszczysta o wartości współczynnika filtracji k>1 x 10 m/s,
z systemem drenów, o miąższości nie mniejszej niż 0,5 m;
 wierzchnia warstwa ziemna o miąższości nie mniejszej niż 1,0 m, z żyzną warstwą gleby
pozwalającą na wegetację roślin.
Po zakończeniu eksploatacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne lub
składowiska odpadów obojętnych lub ich części, skarpy oraz powierzchnię korony składowiska
porządkuje się i zabezpiecza przed erozją wodną i wietrzną przez wykonanie odpowiedniej okrywy
rekultywacyjnej, której konstrukcja uzależniona jest od właściwości odpadów. Minimalna miąższość
okrywy rekultywacyjnej dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne powinna
umożliwić powstanie i utrzymanie trwałej pokrywy roślinnej.
Na koronie składowisk odpadów niebezpiecznych oraz składowisk odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętne nie mogą być wykonywane przez okres 50 lat od dnia zamknięcia składowiska budynki,
wykopy, instalacje naziemne i podziemne, z wyłączeniem instalacji związanych z funkcjonowaniem
składowiska. Okres ten może być skrócony, jeżeli z ekspertyzy geotechnicznej oraz z ekspertyzy
sanitarnej (pozytywnie zaopiniowanej przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego),
dołączonej do wniosku o zmianę decyzji o zgodzie na zamknięcie składowiska wynika, że
prowadzenie na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne ww. prac, nie spowoduje
zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska.
Wymagań dot. przeprowadzenia badań hydrologicznych i geologicznych, naturalnej bariery
geologicznej uszczelniającej podłoże i ściany boczne, systemu drenażu wód odciekowych,
zewnętrznego systemu rowów drenażowych, gospodarki odciekami oraz zabezpieczenia przed
infiltracją wód opadowych poprzez uszczelnienie powierzchni zamykanego składowiska nie stosuje się
do składowania odpadów niebezpiecznych pochodzących z budowy, remontu i demontażu obiektów
budowlanych oraz infrastruktury drogowej (17 06 01* Materiały izolacyjne zawierające azbest i 17 06
05* Materiały konstrukcyjne zawierające azbest).Składowiska odpadów lub wydzielone kwatery na
terenie innych składowisk odpadów przeznaczone do wyłącznego składowania tych odpadów w
postaci nie przekształconej, buduje się w specjalnie wykonanych zagłębieniach terenu ze ścianami
bocznymi zabezpieczonymi przed osypywaniem. Każdorazowo po złożeniu odpadów ich powierzchnię
zabezpiecza się przed emisją pyłów przez przykrycie izolacją syntetyczną lub warstwą gruntu.
Składowanie odpadów, należy zakończyć na poziomie 2 m poniżej poziomu terenu otoczenia;
następnie składowisko odpadów wypełnia się gruntem do poziomu terenu.
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6. ELEMENTY

PLANU AWARYJNEGO DLA SKŁADOWISK ODPADÓW NA WYPADEK WYKRYCIA

ZMIAN W JAKOŚCI WÓD GRUNTOWYCH Z POWODU EMISJI SUBSTANCJI ZE SKŁADOWISKA
ODPADÓW

Podstawę przy formułowaniu założeń planu
awaryjnego
powinno
stanowić
wysokie
prawdopodobieństwo powstania awarii w
związku z eksploatacją składowiska odpadów.
Właściwe podejście do opracowania planu
awaryjnego sprowadza się do wyboru takiego
wariantu planu, który zapewni jak najwyższy
poziom
bezpieczeństwa.
W
pierwszej
kolejności należy rozważyć skuteczność
przewidzianych
do
podjęcia
działań
zapobiegawczych,
a
następnie
ocenić
prawdopodobieństwo wystąpienia zmian w
środowisku w stosunku do efektu działań
przewidzianych w planie awaryjnym.
RYSUNEK 2. SKŁADOWISKO ODPADÓW - WIDOK Z LOTU PTAKA (2)
ŹRÓDŁO:
HTTP://WWW.MMPOZNAN.PL/306799/2008/7/15/POWIEKSZYLOSIE-SKLADOWISKO-ODPADOW-W-SUCHYM-LESIE?CATEGORY=NEWS

Eksploatacja składowiska odpadów z założenia stwarza zagrożenia środowiskowe. Składowisko
odpadów jest instalacją potencjalnie niebezpieczną, ze względu na ryzyko wystąpienia awarii.
W planie awaryjnym powinno zostać określone prawdopodobieństwo zagrożenia. Plan awaryjny
powinien zawierać w swojej treści zasady zapobiegania oraz zwalczania skutków awarii. W przypadku
zaistnienia awarii bardzo istotne jest określenie sposobów ograniczenia jej skutków oraz określenie
częstotliwości przeprowadzania analiz związanych z zapobieganiem zdarzeniom awaryjnym.
Plan awaryjny powinien obejmować szereg zagadnień związanych z zagrożeniem środowiska
wynikającym z potencjalnego wystąpienia awarii na składowisku odpadów, w szczególności w
przypadku wykrycia zmian w jakości wód podziemnych z powodu emisji substancji ze składowiska, w
tym określać:
 źródło awarii,
 możliwe do wystąpienia zdarzenie wpływające na stan środowiska,
 istniejące środki zabezpieczające przed wystąpieniem awarii,
 sposób identyfikacji wystąpienia stanu awaryjnego lub zmiany stanu środowiska,
 plan postępowania w przypadku wystąpienia awarii, w tym działania naprawcze,
 konieczne do podjęcia działania naprawcze,
 sposób informowania o wystąpieniu stanu awaryjnego i ponadnormatywnym oddziaływaniu na
środowisko.
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7. TYPY SKŁADOWISK ODPADÓW
Typy składowisk odpadów określone są w art.103 pkt.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Wyróżnia się następujące typy składowisk odpadów:
1) składowisko odpadów niebezpiecznych;
2) składowisko odpadów obojętnych;
3) składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.
Na składowisku odpadów niebezpiecznych nie mogą być składowane odpady inne niż niebezpieczne.
Stałe odpady niebezpieczne mogą być składowane na wydzielonych częściach składowiska odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne. Wydzielone części do składowania stałych odpadów
niebezpiecznych znajdujące się w obrębie składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
muszą spełniać wymagania określone dla składowiska odpadów niebezpiecznych. W wydzielonych
częściach składowisk odpadów, o których mowa powyżej, nie mogą być składowane odpady inne niż
niebezpieczne.
Na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, mogą być składowane:
1) odpady komunalne;
2) odpady inne niż niebezpieczne i obojętne;
3) stałe odpady niebezpieczne lub odpady powstałe w wyniku przekształcenia odpadów
niebezpiecznych, spełniające kryteria dopuszczenia do składowania na składowisku odpadów innych
niż niebezpieczne i obojętne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 118 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach. Odpady te nie mogą być składowane na wydzielonych częściach
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przeznaczonych do składowania odpadów
innych niż niebezpieczne, które ulegają biodegradacji.
Niniejsze opracowanie skupia się przede wszystkim na wskazaniu wytycznych do przygotowania
planu awaryjnego dla składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – w szczególności
składowisk odpadów komunalnych. Kwestia odpadów niebezpiecznych i obojętnych została szerzej
omówiona w rozdziale 8.1.3 niniejszego opracowania.

8. WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA PLANU AWARYJNEGO
8.1 ANALIZA RYZYKA
Niniejsza ekspertyza ma na celu określenie wytycznych do analizy ryzyka wystąpienia awarii na
składowisku odpadów w zależności od typu składowiska, jego wyposażenia, parametrów
technicznych, sposobu eksploatacji oraz charakterystyki jakościowej i ilościowej odpadów
unieszkodliwianych na danym składowisku.
Za podstawę do przygotowania planu awaryjnego dla składowiska należy przyjąć rozpoznanie
potencjalnych sytuacji awaryjnych oraz wskazanie na źródła awarii i zdarzenia, których wystąpienie
może skutkować zmianą w stanie środowiska, a także przewidzenie możliwych do wystąpienia
skutków danego zdarzenia awaryjnego. Zdarzeniem awaryjnym jest sytuacja związana z
zagrożeniem, wymagająca podjęcia pilnych działań w celu ochrony pracowników, ludności,
środowiska lub mienia. Działania te polegają na oddziaływaniu na źródło zagrożenia, na drogi
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń oraz na ludzi lub mienie (np. sprzęt techniczny).
Na tym etapie opracowywania planu awaryjnego należy określić oddziaływania wynikające z
potencjalnego wystąpienia awarii na składowisku odpadów na wszystkie komponenty środowiska oraz
zdrowie i życie ludzi.
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Emisja zanieczyszczeń ze składowiska do środowiska wodno-gruntowego

SKŁADOWISKO
- zdeponowane odpady zanieczyszczenia

IZOLACJA
emisja
zanieczyszczeń do
środowiska

ŚRODOWISKO WODNO-GRUNTOWE

ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ
W ZALEŻNOŚCI OD WARUNKÓW HYDROGEOLOGICZNYCH
I GEOTECHNICZNYCH

poziom zanieczyszczeń stwierdzony
w badaniach monitoringowych
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Źródła awarii i możliwe do wystąpienia zdarzenia mogą różnić się od siebie w zależności od typu
składowiska dla którego opracowywana jest analiza ryzyka. Zdecydowana większość potencjalnych
awarii możliwych do wystąpienia w związku z eksploatacją składowiska jest wspólna dla wszystkich
typów składowisk, różna jest jednak skala prawdopodobieństwa ich wystąpienia.

Najczęstsze źródła awarii związane z eksploatowaniem składowisk odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętne to: pożar, awaria instalacji odgazowującej, wybuch biogazu, utrata szczelności izolacji
kwater (dna i skarp), niekontrolowany wypływ wód odciekowych do środowiska wodno-gruntowego w
obszarze składowiska, utrata drożności drenażu odcieków, podtopienie składowiska odpadów, utrata
stateczności złoża odpadów, uszkodzenie dróg technologicznych, awaria sprzętu eksploatacyjnego,
brak zasilania prądu i wody oraz zagrożenia wywołane innymi czynnikami biologicznymi. Przykładowo
- na składowiskach odpadów paleniskowych wykorzystujących, jako metodę składowania, transport
hydrauliczny gdzie żużel oraz popiół odprowadzane są na składowisko mokre odpadów
paleniskowych możliwymi do wystąpienia awariami, powodującymi zmiany w jakości wód gruntowych
są: przerwanie wału i nieszczelność na rurociągu doprowadzającym mieszaninę wodno-popiołową i
osady z zakładowej oczyszczalni ścieków. Na składowisku odpadów poprodukcyjnych może dojść
również do awarii systemu zraszania kwater składowania czy zanieczyszczenia wód technologicznych
i nadosadowych. Nie dojdzie natomiast do pożaru złoża odpadów i wybuchu biogazu oraz zagrożeń
epidemiologicznych bądź żerowania zwierząt.
Podział składowisk ze względu na ich położenie względem rzeźby terenu wyróżnia składowiska
podpoziomowe, nadpoziomowe oraz oparte o zbocza, natomiast ze względu na wysokość położenia
ponad otaczającym terenem składowiska dzielimy na wysokie (o wysokości ponad 12 m), średnie (o
wysokości od 4 do12 m) oraz niskie (o wysokości do 4 m). Wystąpienie sytuacji awaryjnych w postaci
wymycia, podmycia lub obsunięcia obwałowań jest najbardziej prawdopodobne dla składowisk
opartych o zbocza. Awaria w postaci utraty stateczności nasypu dotyczy przede wszystkim składowisk
wysokich.
Awaria w postaci pożaru może dotyczyć zlokalizowanych na terenie składowiska obiektów
budowlanych tj. budynki administracyjne, socjalne, socjalne z kotłownią, budynki gospodarczomagazynowe, zaplecze socjalno-techniczne, garaże, a także sieć elektryczna (przykład urządzeń
zaopatrzenia w energię elektryczną: linia średniego napięcia (SN) -doprowadzenie energii
elektrycznej, stacja transformatorowa, oświetlenie, instalacje wewnętrzne obiektów, urządzenia
sterownicze pompowni i bramy wjazdowej). Źródłem pożaru może być niesprawna instalacja
elektryczna obiektów zlokalizowanych na terenie składowiska(np. przeciążenie sieci elektrycznej czy
zerwanie napowietrznych linii energetycznych, a także urządzenia grzewcze oraz instalacja
odgromowa obiektów składowiska, zwłaszcza w przypadku braku ich właściwej i terminowej
konserwacji.
Często, na terenie wokół składowiska odpadów prowadzona jest dodatkowa, inna działalność w
zakresie gospodarowania odpadami (niezwiązana bezpośrednio z procesem unieszkodliwiania.
Obiekty związane z prowadzeniem takiej działalności (np. magazyny odpadów zużytego sprzętu czy
też makulatury, punkty zbiórki odpadów problemowych). Obiekty te mogą ulec awarii w postaci
pożaru, a w wyniku niekontrolowanego rozprzestrzeniania się ognia, pożarem mogą zostać objęte
obiekty zlokalizowane na terenie składowiska odpadów.
Prawidłową eksploatację składowiska odpadów może zakłócić awaria instalacji, elektrycznej lub
przerwa w dostawie energii elektrycznej. Awaria ta nie spowoduje nadzwyczajnych zagrożeń dla
środowiska, a jedynie ograniczy prawidłowe funkcjonowanie składowiska np. z powodu nieczynnej
wagi nie będzie możliwości pomiaru ilości przyjmowanych do unieszkodliwiania oraz wywożonych do
odzysku odpadów. Potencjalna awaria może zaistnieć w związku z wystąpieniem uszkodzenia sieci
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wodociągowych i kanalizacyjnych. Przykładowe urządzenia zaopatrzenia w wodę to studnia ujęciowa,
komora hydrofobowa oraz sieć wodociągowa z hydrantami. Takie awarie skutkują niemożnością
zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków sanitarnych.
Przy rozpatrywaniu możliwych do wystąpienia sytuacji awaryjnych należy uwzględnić również rodzaj
bariery geologicznej (naturalna bądź sztuczna) oraz uszczelnienie.
Przy rozpoznaniu potencjalnych sytuacji awaryjnych oraz wskazaniu na źródła awarii i zdarzenia,
których wystąpienie może skutkować zmianą w stanie środowiska, a także przewidywaniu możliwych
do wystąpienia skutków danego zdarzenia awaryjnego należy wziąć pod uwagę posiadaną przez
dane składowisko instalację do odgazowania, bądź instalację odgazowania wraz z elektrownią
biogazową. Przykładowo instalacja do ujmowania biogazu obejmująca czynny system odgazowania
wyposażona jest w studnie odgazowujące, sieć gazową, stacje zbiorcze biogazu, stację ssawodmuchawy oraz elektrociepłownię gazową. Do przyczyn awarii instalacji odgazowującej zalicza się
przede wszystkim wadliwe wykonanie instalacji do ujmowania biogazu oraz nieprawidłowo
prowadzoną eksploatację składowiska (zasypywanie studzienek). Jeżeli elektrownia na składowisku
zasilana jest gazem ze składowiska to w przypadku wystąpienia awarii w postaci wybuchu biogazu
należy wstrzymać pracę elektrowni. To zarządzający składowiskiem odpadów posiada tytuł prawny do
całej nieruchomości, na której znajduje się składowisko odpadów, wraz ze wszystkimi instalacjami i
urządzeniami związanymi z prowadzeniem tego składowiska, w okresie obejmującym fazę
eksploatacyjną i poeksploatacyjną.

RYSUNEK 3. ELEKTROWNIA BIOGAZOWA (1)
ŹRÓDŁO: MATERIAŁY WŁASNE
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RYSUNEK 4. ELEKTROWNIA BIOGAZOWA (2)
ŹRÓDŁO: MATERIAŁY WŁASNE

Źródłem awarii może być również instalacja do odwodnienia. W zależności od rodzaju instalacji
odwodnienia przyjęte w opracowaniu planu awaryjnego możliwe do wystąpienia zdarzenia awaryjne
mogą się różnie kształtować. Przykładowo wody opadowe mogą być ujmowane poprzez rowy
opaskowe, piaskowniki i następnie doprowadzane do naturalnych cieków wodnych. Inne zdarzenia
awaryjne oraz sposoby zapobiegania i zwalczania awarii będą brane pod uwagę w przypadku gdy
odcieki zbierane są z całej objętości odpadów, gromadzone w szczelnym bezodpływowym zbiorniku i
wywożone okresowo do oczyszczalni ścieków. Składowiska mogą być wyposażone również w m.in.
zbiorniki wody przeciwpożarowej, zbiorniki wód deszczowych z dróg i placów, zbiorniki na wody
odciekowe, przepompownię odcieków i ścieków oraz przepompownię ścieków sanitarnych, staw
stabilizacyjny, staw podczyszczania odcieków. Niektóre, większe składowiska mogą być wyposażone
w oczyszczalnie odcieków (np. system odwróconej osmozy). Składowiska wyposażone są również w
system drenażu (np. drenaż wód gruntowych, drenaż kontrolny, drenaż zasadniczy (odcieków)), a
także studnie kontrolne i rewizyjne poszczególnych systemów drenarskich.
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RYSUNEK 5. STAW DO PODCZYSZCZANIA ODCIEKÓW
ŹRÓDŁO: MATERIAŁY WŁASNE

RYSUNEK 6. OCZYSZCZALNIA ODCIEKÓW
ŹRÓDŁO: MATERIAŁY WŁASNE

Przy rozpoznaniu potencjalnych sytuacji awaryjnych należy wziąć również pod uwagę rodzaj bariery
geologicznej. Podczas dokonywania analizy ryzyka wystąpienia awarii inne będą możliwe do
wystąpienia zdarzenia awaryjne w odniesieniu do instalacji posiadających naturalną barierę i inne dla
tych wyposażonych w izolację syntetyczną.
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RYSUNEK 7. IZOLACJA SYNTETYCZNA - FOLIA PHED
ŹRÓDŁO: MATERIAŁY WŁASNE

Potencjalne zdarzenia awaryjne możliwe do wystąpienia w związku z eksploatacją składowiska wiążą
się również ze sposobem eksploatacji danego składowiska odpadów. Poniżej przedstawiono
przykładowe technologie składowania odpadów.
A. Eksploatacja składowiska prowadzona poprzez uformowanie trzech warstw polega na tym, że
pierwsza warstwa układana jest w celu uformowania podłoża ochronnego odpadów, co
zapewnia ochronę drenażu odcieków, folii uszczelniającej oraz warstwy ochronno-filtracyjnej
na dnie składowiska oraz umożliwia również w pierwszym okresie eksploatacji przechwycenie
nadmiernych ilości odcieków mogących wystąpić podczas opadów. Pierwsza warstwa
kształtowana jest aż do uzyskania na całej powierzchni dna składowiska min.1,5 m warstwy
zagęszczonego podłoża ochronnego. Druga warstwa odpadów kształtowana jest w taki
sposób, by wyrównać spadki dna i uzyskać wyrównaną w poziomie powierzchnię dna.
Zapewnia to równomierny odbiór opadów atmosferycznych przez całą powierzchnię dna
kwatery i uniemożliwia powstanie nagłych spływów wody do najniżej położonych części
kwatery. Składowanie odpadów w drugiej warstwie rozpoczyna się od najniższego punktu
dna kwatery, zagęszczając odpady warstwami. Trzecia warstwa (i kolejne) odpadów
formowane są metodą oddolnego układania odpadów w systemie pionowym, tj. z
nagarnianiem odpadów za pomocą spycharki na określoną wysokość (zwykle 2 metry), z
zachowaniem nachylenia skarp składowanych odpadów, tak aby był możliwy wjazd
kontenera. Trzecia i kolejne warstwy formowanych odpadów układane są metodą „tortową”, tj.
z zachowaniem powtarzającego się układu warstw: warstwa zagęszczonych odpadów (np. 2
metry), warstwa izolacyjna o grubości (15-30 cm).
Proponuje się, aby po przekroczeniu poziomu korony ogroblowania, zewnętrzne skarpy
nasypu odpadów na bieżąco pokrywać warstwą izolacyjną oraz wykonywać okrywę
rekultywacyjną (biologiczną). Do wykonania warstwy izolacyjnej mogą być użyte materiały
będące odpadami lub materiały nie będące odpadami. Do wykonania warstwy izolacyjnej
dopuszcza się zastosowanie następujących rodzajów odpadów wymienionych w katalogu
odpadów, oznaczonych kodami:
 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów;
 17 01 02 Gruz ceglany;
 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia;
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17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia innych niż wymienione w 17 01 06;
 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03;
 20 02 02 Gleba i ziemia w ty kamienie.
Do wykonania warstwy izolacyjnej dopuszcza się zastosowanie innych rodzajów odpadów,
jeżeli na podstawie badań stwierdzono, że spełniają kryteria przewidziane dla odpadów
obojętnych określone w załączniku 2 rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia
2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na
składowisku odpadów danego typu (Dz.U. 2013 nr 0 poz.38). Odpady, o których mowa
powyżej, przed zastosowaniem poddaje się kruszeniu, o ile jest to konieczne w celu
dostosowania ich do zastosowania jako warstwy izolacyjnej.
Do wykonania warstwy izolacyjnej nie stosuje się odpadów tego samego rodzaju co rodzaj
odpadów składowanych na danym składowisku odpadów. Maksymalna grubość warstwy
izolacyjnej wynosi 30 cm, przy czym udział warstwy składowanych odpadów nie przekracza
15%.
W okresie letnim, w razie silnego pylenia zaleca się zraszanie odpadów np. pobierając wodę
ze zbiornika na odcieki lub z sieci wodociągowej.
W celu uniknięcia powstawaniu na składowisku odpadów plag gryzoni, much oraz ptactwa
proponuje się, aby w razie potrzeby przesypywać odpady wapnem chlorowanym (np. w lecie
w czasie upałów), kiedy rozkład biologiczny odpadów organicznych jest przyspieszony i
powoduje pogorszenie stanu sanitarnego wysypiska.


B. Inna metoda składowania odpadów polega na tym, że przeznaczone do składowania odpady
przemieszczane są kompaktorem na teren „dziennej działki roboczej”, której powierzchnia
odpowiada zapotrzebowaniu terenu do złożenia dziennej ilości odpadów. Odpady po
rozplantowaniu za pomocą kompaktora są zagęszczane poprzez jego kilkakrotny przejazd. Po
wypełnieniu działki roboczej warstwą odpadów o określonej grubości, odpady przykrywane są
warstwą izolacyjną i wyznaczana jest w sektorze nowa działka robocza. Udział warstwy
izolacyjnej w stosunku do warstwy składowanych odpadów nie przekracza 15%. Odpady
przeznaczone do wykonania warstwy izolacyjnej oraz tymczasowych dróg dojazdowych na
składowisko odpadów przed zastosowaniem poddane zostają kruszeniu, o ile jest to
konieczne, w celu dostosowania ich do zastosowania jako warstwy izolacyjnej. Każdorazowo
po wypełnieniu sektorów warstwą odpadów o określonej grubości, technologia zakłada
podwyższenie wału otaczającego kwatery, zachowując spadek po stronie zewnętrznej
wynoszący od 1:1,5 do 1:3 w zależności od możliwości technicznych. Podnoszony wał o
uzgodnionej wysokości jest zlokalizowany tak, aby jego podstawa była cofnięta o około 1 m w
głąb składowiska (tzw. półka).
C. Eksploatacja składowiska metodą poziomową polega na tym, że odpady komunalne są
układane warstwami o średniej miąższości, a pomiędzy tymi warstwami odpadów układana
jest warstwa izolacyjno-przesypkowa z piasku lub innego materiału inertnego. Przykrywanie
odpadów warstwą izolacyjną odbywa się po ukształtowaniu i zagęszczeniu warstw odpadów
na tygodniowej „działce roboczej”. Odpady są składowane na wyznaczonych tygodniowych
działkach roboczych, tworzących dwa pasy robocze zagospodarowane naprzemianlegle.
Pierwsza warstwa odpadów układana jest bezpośrednio na uszczelnionym podłożu
składowiska. Kierunki układania odpadów na pasach roboczych w kolejnych sąsiadujących ze
sobą warstwach są prostopadłe do siebie. Wyładowane odpady są rozplantowane i wstępnie
zagęszczane spycharką. Po rozmieszczeniu odpady zostają zagęszczone. Po ułożeniu pełnej
warstwy odpadów niweluje się powierzchnię za pomocą spycharki, zapewniając nachylenie
około 1-2% w kierunku skarp niecki składowiska. Następnie powierzchnię i skarpy boczne
pokrywa się izolacyjną warstwą pośrednią. W części podpoziomowej składowiska skarpy
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pokrywa się obsypką piaskową o grubości min. 30 cm. Warstwy izolacyjne pośrednie
pomiędzy warstwami odpadów, obwałowania technologiczne i nadbudowa drogi
eksploatacyjnej, budowane są z piasku z dodatkiem materiałów mineralnych, będących
odpadami innymi niż niebezpieczne.
Przykrywanie odpadów pośrednią warstwą izolacyjną ma za zadanie zabezpieczenie
składowiska przed:
-

dostępem owadów, ptactwa, gryzoni

-

ograniczenie możliwości występowania samozapłonów,

-

ograniczenie emisji uciążliwych zapachów oraz uniemożliwienie rozwiewania lekkich
frakcji odpadów.

Analiza ryzyka wystąpienia awarii na składowisku odpadów powinna uwzględniać również
charakterystykę jakościową i ilościową odpadów unieszkodliwianych na danym składowisku. Możliwe
do wystąpienia zdarzenia awaryjne będą inne dla składowiska, na których deponowane są odpady
komunalne i odpady z przetwarzania tych odpadów, inne np. dla składowisk odpadów obojętnych i
jeszcze inne np. dla składowisk odpadów niebezpiecznych, co zostanie szerzej opisane w dalszych
rozdziałach niniejszego opracowania.
Analizę ryzyka dla konkretnego obiektu proponuje się przeprowadzić w formie tabelarycznej,
pozwalającej na przejrzyste i czytelne uwzględnienie możliwych awarii, ich skutków oraz sposobów
przeciwdziałania. W opisie sposobów przeciwdziałania należy uwzględnić zarówno etap
przygotowania do eksploatacji (w przypadku składowisk nowych), później etap eksploatacji oraz etap
po zakończeniu eksploatacji.
Każda potencjalna sytuacja awaryjna powinna być rozpoznana, przeanalizowana z uwzględnieniem
warunków konkretnego składowiska oraz opisana.

TABELA 1. PRZYKŁADOWA TABELA ANALIZY RYZYKA DLA INSTALACJI – SKŁADOWISKO ODPADÓW

Potencjalne
zdarzenie
awaryjne

PRZYKŁADOWE
potencjalne sytuacje awaryjne
Pożar
Awaria instalacji odgazowującej
Wybuch biogazu
Utrata szczelności kwater (dna i skarp)
Niekontrolowany wypływ wód odciekowych do środowiska
wodno-gruntowego
Niekontrolowane zanieczyszczenie środowiska wodnogruntowego w obszarze składowiska
Utrata drożności drenażu odcieków
Podtopienie składowiska odpadów
Utrata szczelności złoża odpadów
Uszkodzenie dróg technologicznych
Awaria sprzętu eksploatacyjnego
Brak zasilania prądu i wody
Zagrożenie epidemiologiczne oraz żerowanie zwierząt
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Przewidywany
skutek

Wymagane
przeciwdziałanie
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RYSUNEK 8. MOŻLIWE DO WYSTĄPIENIA AWARIE NA SKŁADOWISKU ODPADÓW
1- OSUNIĘCIE SKŁADOWANYCH ODPADÓW POZA OBRĘB SKŁADOWISKA
2- PRZEDOSTANIE SIĘ ODCIEKÓW POZA OBRĘB SKŁADOWISKA DO ROWU OPASKOWEGO
3- WYBUCH GAZU SKŁADOWISKOWEGO
4- SAMOZAPŁON ZŁOŻA ODPADÓW
5- ROZSZCZELNIENIE DNA KWATERY SKŁADOWISKA WRAZ Z ZANIECZYSZCZENIEM WÓD GRUNTOWYCH ODCIEKIEM
6- USZKODZENIE WEWNĘTRZNEJ WARSTWY USZCZELNIAJĄCEJ (GEOMEMBRANA PEHD)

W dalszej części opracowania przedstawiono wytyczne dotyczące przygotowania planu awaryjnego
dla składowiska odpadów uwzględniając różne warianty wyposażeń składowisk oraz różne parametry
techniczne, a także sposoby eksploatacji oraz charakterystyki jakościowej i ilościowej odpadów
unieszkodliwianych na danym składowisk.

8.1.1 ROZPOZNANIE

POTENCJALNYCH SYTUACJI AWARYJNYCH, OKREŚLENIE CZYNNIKÓW

ZDARZEŃ AWARYJNYCH ORAZ PRZEWIDYWANIE SKUTKÓW ZDARZEŃ DLA SKŁADOWISK
ODPADÓW KOMUNALNYCH

8.1.1.1

P OŻAR

W związku z eksploatacją składowiska odpadów może wystąpić sytuacja awaryjna w postaci
samozapłonu oraz pożaru. Istnieją następujące możliwości wystąpienia pożaru na składowisku
odpadów:
 pożar podpowierzchniowy,
 pożar powierzchniowy składowanych odpadów,
 pożar obiektów położonych w granicach składowiska.
Najczęstszym zdarzeniem przyczyniającym się do powstania pożaru jest zaprószenie ognia na
powierzchni eksploatowanej kwatery. Do pożaru można bardzo łatwo doprowadzić poprzez palenie
tytoniu i porzucanie niedopałków na terenie składowiska odpadów. Zdarzeniami mogącymi stanowić
przyczynę pożaru są chociażby niewłaściwie wykonywane drobne naprawy z użyciem urządzeń
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spawalniczych w otoczeniu gazów i/lub par cieczy. Zagrożenie wystąpieniem pożaru wiąże się
również z wypalaniem traw zarówno na terenie składowiska jak i w jego sąsiedztwie. Pożar może
zostać wywołany iskrzeniem niesprawnych technicznie pojazdów, maszyn i urządzeń będących na
wyposażeniu składowiska odpadów. Źródłem pożaru może być również niesprawna instalacja
elektryczna obiektów w granicach składowiska odpadów, przeciążenie sieci elektrycznej czy zerwanie
napowietrznych linii energetycznych, a także urządzenia grzewcze oraz instalacja odgromowa
obiektów składowiska, zwłaszcza w przypadku braku ich właściwej i terminowej konserwacji. Do
powstania pożaru przyczynić się mogą również niekontrolowane wyładowania atmosferyczne, a także
skupione przez szkło/soczewkę promienie słoneczne. Przyczyną pożaru na składowisku odpadów
może być również deponowanie odpadów poreakcyjnych takich jak np. żużle i popioły paleniskowe,
bez ich wcześniejszego wychłodzenia. Prawdopodobieństwo samozapłonu w konsekwencji dużej
koncentracji gazu składowiskowego jest minimalne, ale nie niemożliwe. Do samozapłonu mogą
przyczynić się również zdeponowane na składowisku odpady o niskiej temperaturze samozapłonu lub
o właściwościach wybuchowych. Odpady łatwopalne i wybuchowe nie mogą legalnie trafiać na
składowisko. Odpady takie mogą jednak znaleźć się w strumieniu odpadów komunalnych. Zasady
prowadzenia gospodarki odpadami mają na celu wyeliminowanie takiej możliwości poprzez obowiązek
wstępnego przetworzenia odpadów komunalnych. Odpady przed umieszczeniem na składowisku
odpadów poddaje się procesowi przekształcenia fizycznego, chemicznego, termicznego lub
biologicznego, włącznie z segregacją, w celu ograniczenia zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub dla
środowiska oraz ograniczenia ilości i objętości składowanych odpadów, a także ułatwienia
postępowania z nimi lub prowadzenia odzysku. Procesów tych nie stosuje się do odpadów obojętnych
oraz odpadów, w stosunku do których proces przekształcenia fizycznego, chemicznego, termicznego
lub biologicznego, włącznie z segregacją, nie doprowadzi do osiągnięcia w/w celów.

RYSUNEK 9. POŻAR WYSYPISKA ODPADÓW
(FOT. MARCIN JANOWSKI/ARCHIWUM)
ŹRÓDŁO: HTTP://WWW.PORANNY.PL/APPS/PBCS.DLL/ARTICLE?AID=/20120816/REGION04/120819751

23

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA PLANU AWARYJNEGO DLA SKŁADOWISK ODPADÓW
NA WYPADEK WYKRYCIA ZMIAN W JAKOŚCI WÓD GRUNTOWYCH
Z POWODU EMISJI SUBSTANCJI ZE SKŁADOWISKA ODPADÓW

Wystąpienie pożaru może nieść ze sobą daleko idące skutki w postaci zagrożenia dla środowiska oraz
dla zdrowia i życia ludzi. Ogień może szybko rozprzestrzenić się na obiekty i tereny przyległe do
składowiska generując dodatkowe straty oraz zagrożenia. Konsekwencją wystąpienia pożaru na
składowisku odpadów jest uwolnienie do środowiska substancji. Dym powstający podczas pożaru
często zawiera wiele niebezpiecznych związków chemicznych: tlenek węgla, niebezpieczne gazy,
stanowiące produkt niepełnego spalania, a także zwiększone stężenia związków chemicznych
pojawiających się zwyczajowo w biogazie. Dioksyny należą do grupy czynników rakotwórczych. W
konsekwencji pożaru składowiska może dojść do uwolnienia do powietrza zanieczyszczeń takich jak:
tlenek węgla, dwutlenek węgla, podtlenek azotu, amoniak, tlenki azotu, tlenki siarki, arsen i jego
związki, kadm i jego związki, chrom i jego związki, miedź i jej związki, rtęć i jej związki,
sześciochlorobenzen, dioksyny i furany, pył zawieszony.
Pożar może doprowadzić do trwałego uszkodzenia/odkształcenia odsłoniętej warstwy izolacyjnej
składowiska. W efekcie wystąpienia sytuacji awaryjnej w postaci pożaru następuje zniszczenie fauny i
flory składowiskowej uczestniczącej w biodegradacji odpadów. Pośrednim skutkiem pożaru
składowiska jest zaburzenie gospodarki odpadami w związku z zamknięciem takiego składowiska i
uniemożliwieniem składowania na nim odpadów.

8.1.1.2

A WARIA INSTALACJI ODGAZOWUJĄCEJ

Do przyczyn awarii instalacji odgazowującej zalicza się przede wszystkim wadliwe wykonanie
instalacji do ujmowania biogazu oraz nieprawidłowo prowadzoną eksploatację składowiska
(zasypywanie studzienek). Awaria instalacji odgazowującej może być spowodowana również
uszkodzeniem mechanicznym studni odgazowującej, gazociągu bądź stacji zbiorczej. Osiadanie
składowiska może doprowadzić do rozszczelnienia rurociągu. Awaria może nastąpić również w
konsekwencji zużycia uszczelnień lub zaworów na studniach odgazowujących lub stacji zbiorczej.
W konsekwencji awarii instalacji odgazowującej może dojść do zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego oraz niekontrolowanego rozprzestrzeniania się gazu.

RYSUNEK 10. PRZYKŁADOWA INSTALACJA DO ODGAZOWANIA SKŁADOWISKA ODPADÓW
ŹRÓDŁO: HTTP://WWW.BIOGAS.NET.PL/
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8.1.1.3

W YBUCH BIOGAZU

Z uwagi na charakter struktury deponowanych na składowisku odpadów, sposób eksploatacji
składowiska, jak również wyposażenie kwatery składowiska w urządzenia do gromadzenia gazu
składowiskowego, istnieją następujące możliwości wybuchu gazu składowiskowego – wybuch
powierzchniowy i wybuch punktowy. Teoretycznie najbardziej możliwą z przyczyn wybuchu i
samozapłonu gazu składowiskowego jest wybuch powierzchniowy, a najczęstszą jego przyczyną jest
zaprószenie ognia na terenie składowiska. Możliwe jest też wystąpienie samozapłonu, lecz z
minimalnym prawdopodobieństwem. Do samozapłonu może przyczynić się także deponowanie
odpadów o niskiej temperaturze samozapłonu oraz odpady o właściwościach wybuchowych. Odpady
łatwopalne i wybuchowe nie mogą legalnie trafiać na składowisko, jednak mogą one znaleźć się w
strumieniu odpadów komunalnych. Zasady prowadzenia gospodarki odpadami mają na celu
wyeliminowanie takiej możliwości poprzez obowiązek wstępnego przetworzenia odpadów
komunalnych.
Wybuch punktowy jest teoretycznie najmniej możliwym z przyczyn wybuchu i samozapłonu gazu
składowiskowego.
Skład morfologiczny odpadów komunalnych dowożonych na składowisko nie zawsze jest jednorodny,
co powoduje, że pomimo stosowania kompaktora oraz przestrzegania zasad właściwego ich
zagęszczania podczas składowania nie zawsze można uzyskać odpowiedni stopień gęstości (np. 0,8
Mg/m³). Ponadto w wyniku nierównomiernego osiadania odpadów na powierzchni składowiska
powstaje dużo potencjalnych wlotów powietrza, co stwarza zagrożenie samozapalenia produktów
rozkładu odpadów m.in. metanu. Do samozapłonu dochodzi przy dostatecznym dostępie powietrza do
warstwy odpadów i odpowiednio wysokiej temperaturze. Zagrożenie związane z możliwością wybuchu
gazu wysypiskowego wynika z jego zdolności do tworzenia mieszanin wybuchowych z powietrzem i
łatwością jego migracji w warstwie deponowanych odpadów. Podczas procesów egzotermicznego
rozkładu biologicznego, lub chemicznego utleniania do zapłonu dochodzi wtedy, gdy dany produkt
rozkładu osiągnie temperaturę samozapłonu (dla metanu temperatura ta wynosi 235°C).
Gaz składowiskowy może uchodzić we wszystkich kierunkach. Znane są przypadki migracji gazu z
nieczynnych, zamkniętych składowisk odpadów do oddalonych o kilkadziesiąt, a nawet kilkaset
metrów domów mieszkalnych. Najczęściej jednak, w terenie zurbanizowanym gaz migruje istniejącymi
przewodami infrastruktury komunalnej. Wybuch gazu możliwy jest również w przypadku
nieprawidłowej eksploatacji składowiska lub awarii instalacji służącej do spalania gazu
składowiskowego.
Wybuch gazu składowiskowego może prowadzić do jego spalania na powierzchni składowiska lub w
rejonie wypływu gazu (spalanie punktowe). Biorąc pod uwagę zdolność migracji biogazu w złożu
odpadów, a także brak szczelnej warstwy przykrywającej odpady istnieje przesłanka znacznie
większego prawdopodobieństwa wystąpienia spalania powierzchniowego. Znacznie mniej
prawdopodobne jest spalanie punktowe. Taka sytuacja awaryjna może jednak wystąpić – zwłaszcza w
bezpośrednim sąsiedztwie studni rewizyjnych drenażu dennego wód odciekowych lub studni
odgazowujących. Wydostający się do atmosfery biogaz (przede wszystkim metan) może być
przyczyną wielu zagrożeń, głównie wybuchów i pożarów. Niekontrolowane spalanie powierzchniowe
bądź punktowe może doprowadzić do rozprzestrzenienia się ognia na całą powierzchnię
eksploatowanej kwatery, a nawet na palne frakcje zdeponowanych odpadów (w głąb kwatery
składowania).Wybuch gazu składowiskowego może również wpłynąć na zwiększenie efektu
cieplarnianego.
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8.1.1.4

U TRATA SZCZELNOŚCI IZOLACJI KWATER ( DNA I SKARP )

Uszczelnienie kwater składowisk stanowi bariera geologiczna naturalna lub sztuczna. Biorąc pod
uwagę miąższość naturalnej bariery geologicznej, jej rozszczelnienie jest mało prawdopodobne.
Ryzyko stanowi natomiast możliwość uszkodzenia bariery sztucznej. Do uszkodzenia szczelności dna
i skarp może dojść na skutek popełnionych błędów w trakcie budowy składowiska – niewłaściwe
wykonanie barier uszczelniających, wadliwe wykonanie zgrzewu na etapie układania geomembran.
Zagrożenie może stanowić niewłaściwa izolacja syntetyczna, jej nieszczelność lub przebicie. Do
przebicia izolacji syntetycznej może dojść za pośrednictwem pojazdów mechanicznych
wykorzystywanych na składowisku. Stosunkowo łatwo może dojść do uszkodzeń mechanicznych w
odsłoniętej części kwatery.

RYSUNEK 11. WYKONANIE MINERALNEJ WARSTWY USZCZELNIAJĄCEJ KWATERY SKŁADOWISKA ODPADÓW
ŹRÓDŁO: HTTP://WWW.BIELSK-PODLASKI.PL/OLD/UNIA/SKLADOWISKO.HTML

RYSUNEK 12. USZCZELNIENIE CZASZY I SKARPY SKŁADOWISKA MATĄ BENTONITOWĄ I GEOMEMBRANĄ
ŹRÓDŁO: HTTP://WWW.BIELSK-PODLASKI.PL/OLD/UNIA/SKLADOWISKO.HTML
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Uszkodzenie bariery syntetycznej w części podziemnej może skutkować niekontrolowanym wypływem
wód odciekowych pomiędzy uszczelnienie mineralne i syntetyczne. Konsekwencją rozszczelnienia
dna i/lub skarp kwatery składowiska odpadów jest przedostanie się odcieków składowiskach do gruntu
oraz do wód gruntowych. Efektem tego może być skażenie wód podziemnych. Skażenie wód objawia
się wzrostem pH wód, wzrostem mineralizacji, ilości zawiesin oraz makroskładników a także twardości
ogólnej. W skażonych wodach obserwuje się również wzrost zawartości związków azotu, fosforanów,
chlorków, siarczanów, żelaza, kwasów organicznych oraz podwyższone wartości wskaźników BZT 5 i
ChZT. W konsekwencji utraty szczelności kwatery składowiska możliwy jest wzrost zawartości w
wodach podziemnych boru, miedzi, chromu, ołowiu, niklu, kadmu, rtęci, selenu, kobaltu i cynku.
Niebezpieczeństwo stwarza również uszkodzenie uszczelnienia mineralnego w części ponad koroną
wału. Może to doprowadzić do niekontrolowanego wycieku wód odciekowych do rowów wokół kwatery
i zanieczyszczenia wód powierzchniowych.

8.1.1.5

N IEKONTROLOWANY
WODNO - GRUNTOWEGO

WYPŁYW

WÓD

ODCIEKOWYCH

DO

ŚRODOWISKA

W wyniku niekontrolowanego wypływu wód odciekowych do wód gruntowych migrować może cała
gama zanieczyszczeń zawarta w odciekach.
Migracja wód odciekowych wraz z zanieczyszczeniami ze składowiska odpadów zależy od
przepuszczalności podłoża oraz jakości izolacji. Forma migracji zależy od:
 rodzaju gruntu,
 stanu gruntu,
 zdolności sorpcyjnych gruntu,
 obecności spękań w gruncie, stopnia nasycenia gruntu,
 wzajemnych oddziaływań gruntu i zanieczyszczeń.
To w jaki sposób zanieczyszczenia będą rozprzestrzeniać się w środowisku wodno-gruntowym zależy
od: objętości i jakości odcieków, właściwości oczyszczających strefy aeracji i saturacji, warunków
przepływu, rodzaju gruntu w warstwie znajdującej się powyżej zwierciadła wody oraz rodzaju gruntu w
warstwie wodonośnej.
Załącznik 1 do niniejszego opracowania przedstawia praktyczne przypadki migracji zanieczyszczeń w
podłożu gruntowym przez uszczelnienia iłowe poziome i pionowe. Nad uszczelnieniem znajduje się
nawodniony grunt, w którym stężenie zanieczyszczeń (c 0) jest większe niż stężenie zanieczyszczeń
(c1) w gruncie znajdującym się poniżej tego uszczelnienia. Kierunek przepływu zanieczyszczonej
wody gruntowej wynika z wzajemnego położenia zwierciadeł wody w obu warstwach i jest zależny od
warunków hydrologicznych, jednak decydującą rolę w ilości przenoszonych zanieczyszczeń J
odgrywa:
a. dyfuzja Jd (przy zwierciadłach wody na tych samych poziomach)
b. dyfuzja Jd powiększona o adwekcję Ja (przy zwierciadle wody w gruncie poniżej
uszczelnienia niższym niż w gruncie powyżej uszczelnienia).
c. dyfuzja Jd pomniejszona o adwekcję Ja(przy zwierciadle wody w gruncie poniżej
uszczelnienia wyższym niż w gruncie powyżej uszczelnienia)
W oparciu o wyniki badań wód podziemnych w sąsiedztwie składowisk, często można stwierdzić
zanieczyszczenie tych wód związkami azotu, chlorkami, siarczanami, metalami ciężkimi detergentami
i fenolami. Im dalej od składowiska tym stężenie zanieczyszczeń jest mniejsze. Stopniowe
zmniejszanie się zanieczyszczeń związkami wraz ze wzrostem odległości od ich źródła jest
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następstwem zachodzenia procesów fizycznych / chemicznych / biologicznych, takich jak
rozcieńczenie, dyspersja, sorpcja, adsorpcja czy wymiana jonowa.
Przyjmując, że prędkość przepływu wód gruntowych jest mniejsza niż 1m/dobę, wody, które uległy
zanieczyszczeniu spływając poniżej składowiska już po 100 m charakteryzują się jakością
przypominającą skład pierwotny. Zwiększone wartości parametrów wskaźnikowych mogą dotyczyć
zasolenia oraz zawartości azotanów.
Przewidzenie zasięgu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń względem składowiska odpadów jest
zadaniem trudnym. Prędkość przepływu wód jest różna w zależności od środowiska wodnogruntowego, w którym migrują i waha się od 260 -26000 m/dobę. Najdalej migrują składniki
+
2+
2+
2+
22- rozpuszczalne w postaci jonowej (Na , Ca , Mg , Fe , HCO3 , CO3 , SO4 Cl ), a także metale
ciężkie. Na niewielkie odległości migrują zanieczyszczenia mikrobiologiczne oraz zawiesiny.
Wody odciekowe wraz z zawartymi w nich zanieczyszczeniami po przeniknięciu ze składowiska
odpadów do środowiska wodno-gruntowego ulegają naturalnym procesom oczyszczania, głównie
poprzez rozcieńczenie, w konsekwencji czego zawartość zanieczyszczeń w wodach odciekowych
stopniowo zmniejsza się. Proces mineralizacji przebiega etapowo. W warstwie położonej najbliżej
składowiska następuje rozkład zanieczyszczeń organicznych. W tej strefie w wodach odciekowych
znajdują się liczne bakterie, które ze względu na niedobór tlenu wykorzystują tlen związany
chemicznie w postaci związków takich jak siarczany i azotany. W niektórych przypadkach obserwuje
2+
się etap , w którym pojawia się wolny tlen, a liczba bakterii spada oraz występowanie jonów Fe obok
3+
Fe . W końcowym etapie powstają proste związki nieorganiczne o dobrej rozpuszczalności w wodzie.
Jest to efektem szybkiej mineralizacji związków organicznych. W wyniku tlenowej mineralizacji
zanieczyszczenia przekształcane są jedynie w inną postać, która również może negatywnie wpłynąć
na jakość wód. Zanieczyszczenia nie są całkowicie eliminowane. W warunkach, gdy mineralizacja
przebiega powoli (wody odciekowe migrują utworami słabo przepuszczalnymi albo migrują w
głębszych warstwach) powstają produkty przejściowe rozkładu substancji organicznej takie jak m.in.
alkohole, aldehydy i kwasy tłuszczowe.
Zintegrowany rejestr uwalniania i transferu zanieczyszczeń na poziomie Wspólnoty (europejski PRTR)
w postaci publicznie dostępnej elektronicznej bazy danych został ustanowiony na mocy
Rozporządzenia (WE) Nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w
sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającego
dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 33 z 4.2.2006, str.1). Rozporządzenie to
weszło w życie 24 lutego 2006 roku i określa zasady funkcjonowania rejestru w celu wdrożenia
protokołu EKO ONZ w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń i ułatwienia udziału
społeczeństwa w procesie podejmowania decyzji dotyczących środowiska, jak również przyczynia się
do zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska i zmniejszania tego zanieczyszczenia. Przedmiotem
rozporządzenia są uwolnienia i transfery zanieczyszczeń oraz odpadów.
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Nr zanieczyszczenia wg
załącznika nr II do
rozporządzenia E-PRTR

TABELA 2. ZANIECZYSZCZENIA UWALNIANE DO WÓD GRUNTOWYCH W ZWIĄZKU Z EMISJA SUBSTANCJI ZE SKŁADOWISKA ODPADÓW –
PRÓG UWALNIANIA [KG/ROK] WG ZAŁĄCZNIKA NR II DO ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 166/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Z
DNIA 18 STYCZNIA 2006 R. W SPRAWIE USTANOWIENIA EUROPEJSKIEGO REJESTRU UWALNIANIA I TRANSFERU ZANIECZYSZCZEŃ I
ZMIENIAJĄCE DYREKTYWĘ RADY 91/689/EWG I 96/61/WE (DZ. URZ. UE L 33 Z 4.02.2006)

Nr CAS

12
13
17
18
19
20
21
22
23
24
31
34

107-06-2

35

75-09-2

40
42

118-74-1

43

87-68-3

44

608-73-1

62
63

71-43-2

65
69
71
72

100-41-4

73
76
78
79
82
83

108-95-2

Grupa zanieczyszczeń

Rodzaj zanieczyszczenia

Próg uwalniania
[kg/rok]

Substancje nieorganiczne
Substancje nieorganiczne
Metale ciężkie
Metale ciężkie
Metale ciężkie
Metale ciężkie
Metale ciężkie
Metale ciężkie
Metale ciężkie
Metale ciężkie
Chlorowane substancje
organiczne
Chlorowane substancje
organiczne
Chlorowane substancje
organiczne
Chlorowane substancje
organiczne
Chlorowane substancje
organiczne
Chlorowane substancje
organiczne

Ogólny azot
Ogólny fosfor
Arsen i jego związki (jako As)
Kadm i jego związki (jako Cd)
Chrom i jego związki (jako Cr)
Miedź i jej związki (jako Cu)
Rtęć i jej związki (jako Hg)
Nikiel i jego związki jako (Ni)
Ołów i jego związki (jako Pb)
Cynk i jego związki jako (Zn)

50 000
5 000
5
5
50
50
1
20
20
100

Chloroalkany, C10-C13

1

1,2-dwuchloroetan (EDC)

10

Dwuchlorometan (DCM)

10

Związki halogenoorganiczne (jako
AOX)

1000

Sześciochlorobenzen (HCB)

1

Sześciochlorobutadien (HCBD)

1

1, 2, 3, 4, 5, 6 –
sześciochlorocykloheksan (HCH)
Benzen

200

Bromowane dwufenyloetery (PBDE)

1

Etylobenzen
Związki organiczne cyny
Fenole (jako ogólny C)
Wielopierścieniowe węglowodory
aromatyczne (WWA)
Toluen
Ogólny węgiel organiczny (OWO)
Ksyleny
Chlorki (jako ogólny Cl)
Cyjanki (jako ogólny CN)
Fluorki (jako ogólny F)

200
50
20

Pestycydy
Inne substancje organiczne
Chlorowane substancje
organiczne
Inne substancje organiczne
Inne substancje organiczne
Inne substancje organiczne
Inne substancje organiczne

1330-20-7

Inne substancje organiczne
Inne substancje organiczne
Inne substancje organiczne
Substancje nieorganiczne
Substancje nieorganiczne
Substancje nieorganiczne
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5
200
50 000
200
2 000 000
50
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Możliwymi
do
wystąpienia
zdarzeniami
skutkującymi
niekontrolowanym
wypływem
odcieków do środowiska wodno-gruntowego są:
przelanie zbiornika retencyjnego na wody
odciekowe,
przelanie
studni
rewizyjnych
drenażu technologicznego, pęknięcia/rozerwania
drenażu wód odciekowych, osunięcie się wału
zewnętrznego
lub
zewnętrznej
warstwy
izolacyjnej kwater zamkniętych. Do uszkodzenia
drenażu wód odciekowych może dojść w
konsekwencji
osunięcia
się
wału
lub
mechanicznego uszkodzenia koparką, bądź też
w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót
budowlanych.

RYSUNEK 13. ZBIORNIK ODCIEKÓW
ŹRÓDŁO:HTTP://WWW.BIELSK PODLASKI.PL/OLD/UNIA/SKLADOWISKO.HTML

W wyniku niekontrolowanego przedostania się wód odciekowych do środowiska wodno–gruntowego
może dojść m.in. do zanieczyszczenia gruntów w sąsiedztwie kwater składowiska, przedostania się
wód odciekowych do rowków odbierających czyste wody opadowe z terenu zamkniętych kwater
składowiska, a nawet przedostanie się wód odciekowych do cieków wodnych płynących w sąsiedztwie
składowiska.
Możliwe do wystąpienia zdarzenia skutkujące przepełnieniem zbiornika odcieków związane są przede
wszystkim z niewłaściwie dobranymi parametrami zbiornika w stosunku do ilości powstających
odcieków, nieprawidłowo prowadzonym monitoringiem ilości gromadzących się odcieków, awarią
pompy pojazdu asenizacyjnego oraz obfitymi opadami deszczu i gwałtownymi roztopami, a także
brakiem stałego nadzoru.
W konsekwencji niedopatrzeń w zakresie wad technologicznych instalacji, braku monitoringu,
konserwacji i przeglądów oraz braku stałego nadzoru może dojść do awarii instalacji do odbioru
odcieków.
W rezultacie wystąpienia takich zdarzeń może dojść do niekontrolowanego przedostania się odcieków
do środowiska przyrodniczego, a tym samym do skażenia gruntu oraz wód powierzchniowych i
podziemnych substancjami obecnymi w wodach odciekowych (m. in. chlorki, siarczany, zawiesina
ogólna, azot amonowy, cyjanki związane, chrom ogólny, kadm, miedź, ołów, nikiel, cynk).
Na składowiskach wyposażonych w podczyszczalnie wód odciekowych, z uwagi na fakt, iż procesy
technologiczne na podczyszczalni są w pełni zautomatyzowane, prawdopodobieństwo wystąpienia
awarii jest bardzo duże. Awarie takie najczęściej są związane z oprogramowaniem sterowania,
elektrycznymi urządzeniami hydraulicznymi, pompami bądź też zatkaniem rurociągów. Sytuacja
awaryjna może być spowodowana również pęknięciem zbiornika kontaktowego lub biologicznego
oczyszczania, a także brak napięcia w sieci elektroenergetycznej.
W wyniku awarii podczyszczalni może dojść do wstrzymania pracy podczyszczalni,
niekontrolowanego wypływu odcieku w hali podczyszczalni oraz wstrzymanie dopływu odcieku do
urządzeń podczyszczalni.
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8.1.1.6

N IEKONTROLOWANE

ZANIECZYSZCZENIE

ŚRODOWISKA

WODNO -

GRUNTOWEGO W OBSZARZE SKŁADOWISKA
Zanieczyszczenie środowiska wodno-gruntowego w obszarze składowiska odpadów może nastąpić
na skutek niekontrolowanych wycieków substancji chemicznych stosowanych na składowisku, w tym
środków dezynfekcyjnych, deratyzacyjnych, grzybobójczych oraz środków ochrony roślin. Możliwym
do wystąpienia zdarzeniem awaryjnym jest rozszczelnienie zbiorników paliwowych pojazdów
pracujących na składowisku i skażenie środowiska wodno-gruntowego substancjami ropopochodnymi.
Równie prawdopodobnym zdarzeniem jest rozszczelnienie zbiornika pojazdu asenizacyjnego
wywożącego m.in. odcieki składowiskowe, wody z brodzika, ścieki socjalno-bytowe.
Konsekwencją wyżej wymienionych zdarzeń może być zanieczyszczenie warstwy glebowej. Możliwe
jest także skażenie wód powierzchniowych i podziemnych.
Do rozszczelnienia brodzika dezynfekcyjnego może dojść np. w wyniku uszkodzenia mechanicznego
spowodowanego przez przejeżdżające pojazdy. Z powodu rozszczelnienia brodzika dezynfekcyjnego
może dojść do zanieczyszczenia ziemi i wód substancjami ropopochodnymi i składnikami środka
dezynfekcyjnego.

8.1.1.7

U TRATA DROŻNOŚCI DRENAŻU ODCIEKÓW

Główną przyczyną uszkodzeń drenażu składowiska jest nieprawidłowe wykonanie systemu
drenażowego składowiska. Przedostanie się do systemu drenażowego niewielkich frakcji odpadów
może spowodować jego blokadę. Utrata drożności drenażu odcieków może być spowodowana
mechanicznym uszkodzeniem drenażu wskutek osiadania podłoża lub nacisku odpadów albo
zarastaniem drenażu osadami biologicznymi lub chemicznymi.
Przyczyną utraty drożności drenażu odcieków może być również kolmatacja, czyli osadzanie cząstek
ilastych, koloidalnych, zawiesin oraz drobnych frakcji piaszczystych na urządzeniach
hydrotechnicznych. Towarzyszą temu zwykle procesy chemiczne i biochemiczne, prowadzące łącznie
do ograniczenia przepustowości. Głównym tego powodem jest zastosowanie niewłaściwej obsypki
filtracyjnej. Prawidłowy dobór obsypki filtracyjnej jest podstawowym warunkiem skutecznego i
długotrwałego działania drenażu. Przy odwadnianiu składowisk odpadów konieczne jest stosowanie
kilku warstw obsypki w celu zapobieżenia kolmatacji (zatykania) sieci drenarskiej przez drobne frakcje
wypłukane z masy odpadów. Zgodnie z zasadami projektowania ciągi drenarskie powinny mieć
odpowiednie spadki umożliwiające spływ wód w kierunku głównego kolektora. Kanalizacja powinna
być wyposażona w odpowiednio gęsto usytuowane studnie rewizyjne zapewniające możliwość jej
kontroli i konserwacji. Rury drenarskie powinny być zabezpieczone geowłókniną o odpowiednio
dobranej gramaturze, co zapewni im długotrwałą skuteczność.
Do opisywanej sytuacji awaryjnej może dojść również na skutek obsunięcia się skarp lub obwałowań
w konsekwencji utraty stateczności złoża odpadów.
Utrata drożności drenażu odcieków skutkuje nieprawidłowym funkcjonowaniem instalacji oraz
gromadzeniem się odcieków na dnie składowiska. Zaleganie odcieków wiąże się z możliwością
wystąpienia utraty stateczności skarp. Utrata drożności drenażu może również spowodować wycieki
boczne i przedostanie się odcieków do wód powierzchniowych.
W przypadku niedrożności systemu drenażowego powstające odcieki mogą kumulować się w złożu
odpadów. Efektem tego będzie postępująca grząskość złoża odpadów i zagrożenie dla pojazdów
dowożących odpady oraz kompaktora zagęszczającego odpady na kwaterze.
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8.1.1.8

P ODTOPIENIE SKŁADOWISKA ODPADÓW

W kontrolowanych warunkach eksploatacji składowisk odpadów emisja zanieczyszczeń do
otaczającego je środowiska naturalnego zależy od dwóch podstawowych czynników: efektywności
systemu drenażowego wokół składowiska oraz kierunków przepływu wód podziemnych, związanych z
pierwotnym położeniem pierwszego poziomu wodonośnego.
Możliwe do wystąpienia zdarzenia mogące skutkować podtopieniem składowiska powodowane są
zjawiskami pogodowymi takimi jak katastrofalne, nawalne opady deszczu lub intensywne roztopy
pokrywy śnieżnej.
Poważną awarią jest zatopienie składowiska na skutek powodzi – katastrofy naturalnej. Powódź jest
zjawiskiem losowym, mającym różne przyczyny, do których głównie należą: długotrwałe, intensywne
deszcze, gwałtownie topniejące śniegi oraz silne wiatry i huragany. Zjawiska zalewania składowisk
odpadów podczas powodzi zalicza się do grupy awaryjnych zagrożeń chemicznych. Są to sytuacje
kryzysowe wywołane przez zespół okoliczności, w wyniku których mogą nastąpić niekorzystne
zmiany.
Wynikiem nadmiaru wód opadowych bądź roztopowych może być przelanie zbiornika magazynowego
na odcieki lub w sytuacji krytycznej przelanie odcieków przez obwałowanie składowiska, co może
spowodować migrację odcieków do gruntu, wód gruntowych i powierzchniowych.
Bezpośrednim skutkiem podtopienia jest migracja wody w bardzo dużych ilościach w głąb profilu
składowiska, a w konsekwencji tego, nastąpić może spowolnienie procesu tlenowego rozkładu
odpadów i w wyniku mineralizacji beztlenowej powstaną półprodukty rozpadu takie jak siarkowodór
oraz metan. W wyniku nadmiernych opadów lub intensywnych roztopów odcieki mogą powstawać w
znacznie zwiększonej ilości. Efektem podtopienia może być rozmycie skarp, zalanie studzienek
odgazowujących. Rozmiękczenie dróg technologicznych wewnętrznych, po których odbywa się
transport odpadów oraz materiałów eksploatacyjnych może doprowadzić do ich nieprzejezdności.
W konsekwencji wystąpienia takiej sytuacji awaryjnej należy wziąć pod uwagę czasową przerwę w
przyjmowaniu odpadów z uwagi na konieczność wykonania prac odtworzeniowych, naprawczych i
porządkowych.
Na skutek powodzi może dojść do swobodnego przepływu wody przez składowisko, a nawet może
wystąpić wymycie odpadów ze składowiska. W efekcie wystąpienia takich zdarzeń możliwe jest
uszkodzenie wałów składowiska oraz warstwy izolacyjnej. Konsekwencją tych zdarzeń może być
zanieczyszczenie środowiska wodo-gruntowego.
Sytuacje kryzysowe związane z wystąpieniem powodzi powodują zagrożenie życia i zdrowia ludzi oraz
zwierząt.
Bezpośrednie lub pośrednie skutki oddziaływania substancji toksycznych, które są wypłukiwane ze
składowisk odpadów przez fale powodziowe na organizm ludzki skutkuje natychmiastowym lub
odłożonym w czasie wystąpieniem niebezpiecznych chorób, często przewlekłych.
W odpadach komunalnych powszechnie występują chorobotwórcze drobnoustroje (bakterie
wywołujące zakażenia jelitowe, oraz prątki gruźlicy, bakterie tężca, zgorzeli gazowej, wąglika, błonicy)
a także wirusy (wirus żółtaczki zakaźnej typu A, enterowirusy i adenowirusy.
Substancje chemiczne (silnie toksyczne), szczególnie związki metali ciężkich, takich jak: kadm, chrom,
ołów, rtęć, arsen oraz organiczne związki refrakcyjne (trudno rozkładalne, np. pochodne fenoli,
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, chlorowane związki organiczne itp.) mogą dostawać
się do organizmu człowieka także drogą pośrednią (np. skażona żywność), po długim czasie, po
ustaniu powodzi.
Składowiska odpadów otaczane są obwałowaniami w postaci zapór ziemnych, rozbudowywanymi w
czasie ich eksploatacji. Podczas powodzi dochodzi do uszkodzeń bądź przerwania obwałowań, co
prowadzi do wymieszania się wód powodziowych odpadami. Ocena skutków rozprzestrzeniania się
zanieczyszczeń, a także oszacowanie ładunków zanieczyszczeń przedostających się do wód
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powodziowych są zadaniami niezwykle trudnymi. Podobnie jak identyfikacja dróg przemieszczania
substancji niebezpiecznych w wodach powierzchniowych, podziemnych i w glebie.
Powódź jest jedną z najbardziej niebezpiecznych klęsk żywiołowych, która przyczynia się do
szybkiego rozprzestrzeniania w środowisku naturalnym różnego rodzaju zanieczyszczeń, w tym
toksycznych związków chemicznych oraz powoduje szerzenie się chorób zakaźnych, wywołujących
epidemie groźne dla ludzi i zwierząt.

8.1.1.9

U TRATA STATECZNOŚCI ZŁOŻA ODPADÓW

Utrata stateczności nasypu odpadów może być spowodowana ich nasyceniem wodą w trakcie
długotrwałych opadów lub też może wynikać ze zbyt dużej wysokości i zbyt ostrego nachylenia skarp.
W przypadku składowisk opartych o zbocza - wymycia, podmycia, obsunięcia mogą być
spowodowane w wyniku niewłaściwego wyprofilowania zboczy oraz zastosowania niewłaściwych
materiałów do kształtowania zboczy. Do w/w sytuacji awaryjnych może przyczynić się brak
odpowiednich zabezpieczeń oraz ochrony przed erozją wodną i wietrzną. Takie zdarzenia mogą
powstać również, jako konsekwencja zbyt intensywnego nawadniania (zraszania) odpadów w pobliżu
skarp bądź wewnętrznych dróg dojazdowych. Skarpy i obwałowania mogą zostać uszkodzone również
w sposób mechaniczny poprzez sprzęt pracujący na składowisku. Do osunięcia skarp i obwałowań
może dojść również na skutek możliwości rozszczelnienia warstwy mineralnej w części
nadpoziomowej składowiska, okrywającej zdeponowane odpady. Niesie to za sobą największe ryzyko
wystąpienia awarii.
Awaria ta nie musi powodować nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, o ile nie zostaną zniszczone
instalacje służące do ujęcia i odprowadzenia odcieków oraz gazu składowiskowego, a także
uszczelnienia podłoża.
Uszkodzenie uszczelnienia mineralnego w części ponad koroną wału skutkuje niekontrolowanym
wyciekiem wód odciekowych do rowów wokół kwatery, a w konsekwencji tego zanieczyszczeniem
wód powierzchniowych cieków odpływających z terenu składowiska. Zdarzenia takie jak wymycia,
podmycia lub obsunięcia mogą spowodować odsłonięcie złóż zdeponowanych odpadów oraz ich
przemieszczenie, a także odsłonięcie geomembrany i narażenie jej na uszkodzenia mechaniczne oraz
promienie UV.

8.1.1.10

U SZKODZENIE DRÓG TECHNOLOGICZNYCH

Uszkodzenie dróg technologicznych może nastąpić na skutek uszkodzenia nawierzchni dróg na
składowisku, powstania zapadlisk bądź wystąpienia obsunięć skarp. Uszkodzenie dróg
technologicznych może również stanowić następstwo wystąpienia intensywnych opadów lub
roztopów.
Uszkodzenie dróg technologicznych skutkuje utrudnieniami w eksploatacji składowiska. W
konsekwencji wystąpienia intensywnych opadów lub roztopów może dojść do rozmiękczenia dróg
technologicznych wewnętrznych, po których odbywa się transport odpadów i materiałów
eksploatacyjnych. Awaria ta nie powoduje nadzwyczajnych zagrożeń dla środowiska.
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8.1.1.11

A WARIA SPRZĘTU EKSPLOATACYJNEGO

Urządzenia eksploatacyjne, maszyny i urządzenia transportujące odpady (kompaktor, spychacz, wóz
asenizacyjny) mogą zostać uszkodzone w drodze niewłaściwego ich użytkowania w pracach
eksploatacyjnych składowiska. Awaryjność sprzętu eksploatacyjnego często związana jest z brakiem
okresowych przeglądów, konserwacji i koniecznych napraw. Uszkodzenia mogą powstać również w
efekcie kolizji bądź zderzeń, a także wycieku płynów eksploatacyjnych.
Uszkodzenie sprzętu eksploatacyjnego prowadzi do utrudnień w zachowaniu prawidłowości w
eksploatacji składowiska. Brak możliwości przemieszczania odpadów do miejsca ich deponowania
uniemożliwia unieszkodliwianie odpadów w sposób bezpieczny. Brak możliwości odpowiedniego
zagęszczenia dostarczonych odpadów utrudnia poruszanie się po nich innego sprzętu
eksploatującego. W konsekwencji może wystąpić ponadnormatywna emisja odorów ze składowiska,
wynikająca z tlenowego rozkładu odpadów biodegradowalnych znajdujących się w strukturze
składowanych odpadów.
Skutkiem uszkodzeń urządzeń eksploatacyjnych jest również zanieczyszczenie środowiska wodnogruntowego substancjami ropopochodnymi.

RYSUNEK 14. KOMPAKTOR
ŹRÓDŁO: MATERIAŁY WŁASNE
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RYSUNEK 15. SPYCHACZ
ŹRÓDŁO: HTTP://WWW.ZGO.IDL.PL/INDEX.PHP?P=1_5_GALERIA

8.1.1.12

B RAK ZASILANIA PRĄDU I WODY

Prawidłową eksploatacje składowiska odpadów może zakłócić awaria instalacji, elektrycznej lub
przerwa w dostawie energii elektrycznej oraz uszkodzenie wodociągu. Awaria ta nie spowoduje
nadzwyczajnych zagrożeń dla środowiska, a jedynie ograniczy prawidłowe funkcjonowanie
składowiska np. z powodu nieczynnej wagi nie będzie możliwości pomiaru ilości przyjmowanych do
unieszkodliwiania oraz wywożonych do odzysku odpadów. Wiąże się to również z brakiem bieżącej
rejestracji odpadów dostarczanych na składowisko oraz czasowym wstrzymaniem odbioru oraz
wywozu odpadów. Takie awarie skutkują niemożnością zapewnienia pracownikom odpowiednich
warunków sanitarnych.

8.1.1.13

Z AGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNE ORAZ ŻEROWANIE ZWIERZĄT

Zdarzeniami możliwymi do wystąpienia w związku z eksploatacją składowiska odpadów są zagrożenia
epidemiologiczne oraz żerowanie zwierząt przenoszących deponowane odpady poza obszar
składowiska. Skutki wynikające z powyższych zdarzeń mają podłoże biologiczne – rozwój bakterii,
wirusów, grzybów, pasożytów oraz szybki wzrost liczby gryzoni. Czynniki te mogą powodować infekcje
oraz ciężkie i przewlekłe alergie pracowników składowiska. W przypadku zajścia konieczności
przeprowadzenia zabiegów dezynfekcyjnych składowisko może zostać czasowo wyłączone. Może
dojść do skażenia drobnoustrojami chorobotwórczymi wód, gleby i powietrza.
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8.1.2 MOŻLIWE DO WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA Z ZWIĄZANE ZE SKŁADOWANIEM

ODPADÓW

PALENISKOWYCH
Składowiska odpadów paleniskowych, transportowanych zazwyczaj metodą hydrauliczną, stanowią
jeden z rodzajów osadników przemysłowych. Tego typu osadniki są powszechnie uważane za
uciążliwe dla środowiska.
Do ich głównych negatywnych wpływów na środowisko można zaliczyć utratę terenów zajętych pod
składowisko i przekształcenie terenów sąsiednich (trasy instalacji, infrastruktura), gromadzenie dużych
ilości odpadów, które nie są obojętne dla środowiska, wpływ infiltrujących wód ze składowiska na
wody podziemne, zmianę jakości wód powierzchniowych przez odprowadzanie do nich infiltrujących
wód ze składowisk oraz zanieczyszczenie powietrza, a także przyległych terenów i roślin pyłem
unoszonym z powierzchni składowiska, a także przekształcenie krajobrazu.
Czynnikiem oddziałującym na środowisko może stać się również awaria obwałowania osadnika.
Ponieważ obwałowania osadników piętrzą wodę lub substancje płynne, traktuje się je niezależnie od
konstrukcji i stosowanych materiałów jak zapory. W Polsce osadniki przemysłowe są w rozumieniu
przepisów art. 62 Prawa Budowlanego obiektami budowlanymi, które podlegają okresowej ocenie
(kontroli) wykonywanej raz w roku i w zakresie bardziej szczegółowym co 5 lat. Obiekty te podlegają
ciągłej kontroli poprzez wykonywanie systematycznych pomiarów na zainstalowanej rozbudowanej
sieci urządzeń pomiarowo-kontrolnych.
Spośród osadników przemysłowych istotną grupę stanowią składowiska istniejące przy elektrowniach
węglowych. Ich zadaniem jest gromadzenie odprowadzanej rurociągami przy zastosowaniu
technologii hydraulicznej mieszanki popiołowo-żużlowej. W ostatnich latach dąży się do zmianw
sposobie eksploatacji oraz zagospodarowania powstałych wcześniej składowisk odpadów
paleniskowych. Zmiany te dotyczą głównie ograniczenia ich dalszej rozbudowy, co w konsekwencji
zmniejsza zagrożenie awarią i ogranicza negatywne oddziaływanie składowisk na środowisko.
Na ogół elektrownie przechodzą z hydraulicznego na pneumatyczny system transportu popiołów lub
wprowadzają nowe technologie odsączania żużla. Odsączony żużel, po przejściu przez przenośniki ze
zbiornika retencyjnego trafia na ciężarówki i może być wywożony bezpośrednio do odbiorcy. Popioły
transportowane na sucho mogą być wykorzystywane do podsadzania wyrobisk kopalnianych. Dalszy
rozwój technologii ich utylizacji prowadzi do całkowitego zaniechania hydraulicznego składowania
żużla w osadnikach i wywożenia go na sucho poza obszar elektrowni.
W trosce o środowisko naturalne wdrażane są coraz bardziej rozwinięte systemy monitoringu.
Rozbudowana sieć piezometrów umożliwia analizę rozkładu i szybkości rozprzestrzeniania się
zanieczyszczeń w wodach podziemnych. Pozwala to rzetelnie ocenić wpływ składowisk na środowisko
wodno-gruntowe.
Kierunek obserwowanych w ostatnich latach zmian jest zgodny z tendencją wyrażaną w dyrektywach
europejskich, w myśl których należy zmierzać do ograniczenia ilości odpadów składowanych oraz
pozostających obecnie na składowiskach i przestrzegać zaostrzonych wymagań związanych z
ochroną środowiska.
Na składowiskach odpadów wykorzystujących, jako metodę składowania, transport hydrauliczny gdzie
żużel oraz popiół odprowadzane są na składowisko mokre odpadów paleniskowych możliwymi do
wystąpienia awariami, powodującymi zmiany w jakości wód gruntowych są: przerwanie wału oraz
nieszczelność na rurociągu doprowadzającym mieszaninę wodno-popiołową i osady z
zakładowej oczyszczalni ścieków.
Przerwanie wału najczęściej spowodowane jest zrzucaniem mieszaniny wodno-popiołowej i osadów z
zakładowej oczyszczalni ścieków bezpośrednio na skarpę wału.
Przyczynami nieszczelności
rurociągów są zły stan techniczny (korozja) oraz wzrost ciśnienia w rurociągu powyżej wartości
dopuszczalnych.
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Na skutek przerwania wału składowiska może dojść do zmiany w jakości wód gruntowych w obrębie
składowiska, natomiast w sytuacji wystąpienia zdarzenia awaryjnego w postaci uszkodzenia
szczelności na rurociągu doprowadzającym mieszaninę wodno-popiołową i osady z zakładowej
oczyszczalni ścieków możliwy jest wpływ na zmianę jakości wód gruntowych w miejscu nieszczelności
rurociągu.
W związku z eksploatacją składowiska mogą wystąpić różne zagrożenia spowodowane głównie takimi
czynnikami jak:
 zawodność urządzeń technologicznych,
 błędy ludzkie,
 wady materiałowe.
Odziaływanie w przypadku wystąpienia awarii na składowisku może stwarzać zagrożenie dla
środowiska i ludzi. Potencjalne sytuacje awaryjne na składowisku odpadów paleniskowych mogą mieć
postać:
 pożaru obiektów składowiska odpadów;
 zakłócenia operacji technologicznych na skutek uszkodzenia urządzeń technologicznych;
 uszkodzenia systemu drenującego kwater;
 utraty szczelności kwater składowiska;
 awaria systemu zraszania kwater składowiska;
 uszkodzenia obwałowań i skarp kwater składowiska;
 podtopienia składowiska i utrata stateczności obwałowań i skarp;
 wycieku płynów eksploatacyjnych zawierających substancje ropopochodne ze środków
transportu oraz maszyn pracujących na składowisku;
 zanieczyszczenia wód technologicznych, które wprowadzone na składowisko odpadów, jako
wody nadosadowe lub zraszające po przeniknięciu do wód gruntowych spowodują
pogorszenie stanu środowiska.
Awaria może negatywnie wpłynąć na stan środowiska. Konsekwencją wystąpienia awarii są poważne
zagrożenia dla środowiska, a także zdrowia oraz życia ludzi, m.in.:
 możliwość zwiększonej migracji zanieczyszczeń do wód podziemnych i powierzchniowych na
skutek uszkodzenia uszczelnienia kwater, obwałowań składowiska, systemu drenującego
kwater;
 zwiększona emisja pyłów w sytuacji awarii systemu zraszania odpadów podczas
niekorzystnych warunków atmosferycznych;
 zwiększona emisja gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego podczas sytuacji pożarowej;
 zanieczyszczenie gruntu substancjami ropopochodnymi na skutek wycieku płynów
eksploatacyjnych z pojazdów lub maszyn.
Potencjalne, awaryjne oddziaływanie składowiska odpadów paleniskowych, zwłaszcza w zakresie
wpływu na środowisko wód gruntowych to przede wszystkim:
 zmiana klasy czystości wód m.in. powierzchniowych,
 wprowadzenie do środowiska substancji, która spowoduje nieodwracalne skutki w środowisku.
Poniżej przedstawiono potencjalne źródła awarii i zdarzenia możliwe do wystąpienia w związku z
eksploatacją składowisk odpadów paleniskowych oraz prawdopodobne skutki tych zdarzeń.
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8.1.2.1

P OŻAR OBIEKTÓW SKŁADOWISKA

Urządzenia elektryczne takie jak silniki napędowe mogą stanowić zagrożenia pożarowe (pompownia
powinna być wyposażona w sprzęt gaśniczy). Do powstania pożaru może przyczynić się m.in.
stosowanie ognia (np. urządzeń spawalniczych podczas drobnych napraw sprzętu), wypalania trawy
na składowisku oraz w jego pobliżu, iskrzenie niesprawnych pojazdów, niesprawna instalacja
elektryczna w granicach składowiska. Wystąpienie pożaru stwarza zagrożenie środowiska, życia i
zdrowia ludzi. W wyniku pożaru może wystąpić zwiększona emisja gazów i pyłów - będzie to emisja o
charakterze niezorganizowanym. W związku z emisją gazów do środowiska uwalniane będą m.in.:
CO2, SO2, CO.

8.1.2.2

Z AKŁÓCENIE

OPERACJI

TECHNOLOGICZNYCH

NA

SKUTEK

USZKODZEŃ

URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH
Przyczyną wystąpienia takiej sytuacji awaryjnej jest niewłaściwe użytkowanie urządzeń oraz brak
okresowych przeglądów urządzeń. Zwykle skutkuje to awaryjnym zatrzymaniem pompy.

8.1.2.3

U SZKODZENIE SYSTEMU DRENUJĄCEGO KWATERY

Uszkodzenie systemu drenującego może zaistnieć m.in. z powodu wpływu osiadania masy odpadów
lub ciężaru sprzętu poruszającego się po składowisku bądź wadliwego systemu drenażowego
składowiska. Skutkiem wystąpienia takiej sytuacji jest możliwość zwiększonej migracji zanieczyszczeń
do wód podziemnych i powierzchniowych, gromadzenie się odcieków na dnie składowiska oraz
wadliwe funkcjonowanie instalacji.

8.1.2.4

U TRATA SZCZELNOŚCI KWATER SKŁADOWISKA

Największe ryzyko awarii niesie za sobą możliwość rozszczelnienia uszczelnienia warstwy
mineralnej/syntetycznej kwatery składowiska. Przyczyną takiego zdarzenia może być m.in. wadliwe
wykonanie zgrzewu na etapie układania geomembrany. Rozszczelnienie kwater składowiska może
nastąpić w wyniku uszkodzeń spowodowanych przez ciężki sprzęt pracujący w obrębie kwater. W
wyniku uszkodzenia uszczelnienia syntetycznego może dojść do niekontrolowanego wypływu wód
odciekowych zgromadzonych w kwaterze składowiska do strefy pomiędzy uszczelnieniami
mineralnymi i syntetycznymi. W wyniku uszkodzenia uszczelnienia mineralnego może dojść do
niekontrolowanego wycieku wód odciekowych, a w konsekwencji do zanieczyszczenia wód
podziemnych i powierzchniowych cieków odpływających z terenu składowiska. Uszkodzenia
uszczelnień kwater i/lub obwałowań składowiska niosą za sobą zwiększoną możliwość migracji
zanieczyszczeń do wód podziemnych i powierzchniowych.
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8.1.2.5

A WARIA SYSTEMU ZRASZANIA KWATER SKŁADOWISKA

Przyczynę stanowi uszkodzenia elementów instalacji do zraszania powierzchni składowiska. Awaria
systemu zraszania odpadów może spowodować zwiększone pylenie z kwater składowiska podczas
niekorzystnych warunków atmosferycznych (silny wiatr, niska wilgotność powietrza).

8.1.2.6 U SZKODZENIA OBWAŁOWAŃ I SKARP KWATER SKŁADOWISKA
Awaria ta może nastąpić na skutek mechanicznego uszkodzenia przez sprzęt ciężki pracujący na
składowisku. W wyniku uszkodzenia obwałowania może dojść do niekontrolowanego wycieku wód
nadosadowych a także zanieczyszczenia wód powierzchniowych wokół terenu składowiska, jak
również wód podziemnych.

8.1.2.7 P ODTOPIENIE SKŁADOWISKA I UTRATA STATECZNOŚCI OBWAŁOWAŃ I SKARP
Awaria taka może wystąpić w przypadku m.in. intensywnych opadów atmosferycznych bądź roztopów.
W konsekwencji takiego zdarzenia może dojść do gromadzenia się odcieków na dnie składowiska
oraz brak odpływów. Skutkiem podtopień jest również niekontrolowany dopływ wody z pominięciem
urządzeń doprowadzających. W wyniku podtopień może dojść również do rozmiękczenia dróg
technologicznych np. wewnętrznych, po których odbywa się transport odpadów i materiałów
eksploatacyjnych.

8.1.2.8 W YCIEK SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH
Do wycieku substancji ropopochodnej może dojść na skutek użytkowania pojazdów i urządzeń
wykorzystywanych do eksploatacji składowiska. Zagrożenie stwarzają pracujące na składowisku
pojazdy i urządzenia, które nie podlegają okresowym przeglądom oraz niesprawne pojazdy
dokonujące dostawy lub odbioru odpadów. Przyczyną wycieku substancji ropopochodnych mogą być
również kolizje, zderzenia oraz wypadki na terenie składowiska i poza nim. W konsekwencji takiego
zdarzenia dochodzi do zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego substancjami
ropopochodnymi. Powstają utrudnienia w funkcjonowaniu składowiska spowodowane czasowym
wyłączeniem maszyn i urządzeń z eksploatacji. Możliwe jest również trwałe wyłączenie pojazdów z
użytkowania co prowadzi do powstania odpadów poeksploatacyjnych.

8.1.2.9 Z ANIECZYSZCZENIE Ś RODOWISKA WODNO - GRUNTOWEGO
Przyczyną zanieczyszczeń środowiska wodno-gruntowego może być nieprawidłowa eksploatacja
składowiska, a także sytuacje niezależne np. awarie mające miejsce na składowisku mogące
skutkować zmianą jakości środowiska wodno-gruntowego. W związku z powyższym może dojść do
zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego poprzez zwiększoną migrację zanieczyszczeń.
Konsekwencją są również zmiany w jakości parametrów wód gruntowych oraz gruntu. Wystąpienie
zanieczyszczeń środowiska wodno-gruntowego skutkuje utrudnieniem w funkcjonowaniu składowiska.
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8.1.3 MOŻLIWE

DO WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA ZWIĄZANE ZE SKŁADOWANIEM ODPADÓW

NIEBEZPIECZNYCH

I

ZAGROŻENIA

ZWIĄZANE

ZE

SKŁADOWANIEM

ODPADÓW

OBOJĘTNYCH
Największy wachlarz możliwych do wystąpienia zagrożeń związanych z eksploatacją składowisk
odpadów dotyczy składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Zagadnienie to zostało
wyczerpująco opisane w powyższych rozdziałach. W odniesieniu do opisanych sytuacji awaryjnych w
poniższych podrozdziałach opisane zostaną kwestie związane odpowiednio z eksploatacją
składowisk odpadów niebezpiecznych oraz z eksploatacją składowisk odpadów obojętnych. Dla
składowisk odpadów niebezpiecznych, a także dla składowisk odpadów obojętnych wskazane zostaną
zagrożenia, jakie mogą wystąpić w związku z eksploatacją danego składowiska oraz wymienione
zostaną zagrożenia, jakie, np. ze względu na rodzaje składowanych tam odpadów, w ogóle nie będą
występować. Przykładowo sytuacje awaryjne w postaci podtopień są niezależne od typu składowiska,
a wynikają jedynie z warunków lokalizacji danego składowiska. Również prawdopodobieństwo
wystąpienia awarii sprzętu eksploatacyjnego, uszkodzeń dróg technologicznych bądź awarii instalacji
nie jest bezpośrednio związane z typem składowiska, a wynika m.in. z niewłaściwego sposobu
użytkowania sprzętu eksploatacyjnego, a także zaniedbania przez zarządzającego składowiskiem
odpadów kwestii dotyczących okresowych przeglądów, konserwacji i/lub remontów.
Odpady obojętne to odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub
biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodują
zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, nie ulegają biodegradacji i
nie wpływają niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna zawartość zanieczyszczeń w
tych odpadach oraz zdolność do ich wymywania, a także negatywne oddziaływanie na środowisko
odcieku są nieznaczne, a w szczególności nie stanowią zagrożenia dla jakości wód
powierzchniowych, wód podziemnych, gleby i ziemi.
Na składowisku odpadów obojętnych mogą być składowane tylko odpady obojętne.
Odpady niebezpieczne oznaczają odpady wykazujące, co najmniej jedną spośród właściwości
niebezpiecznych.
Właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi, określa załącznik nr 3 do ustawy.
Składniki, które mogą powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi wymieniono w
załączniku nr 4 do ustawy o odpadach.

8.1.3.1 A NALIZA

RYZYKA

WYSTĄPIENIA

AWARII

NA

SKŁADOWISKU

ODPADÓW

NIEBEZPIECZNYCH
Ze względu na rodzaj potencjalnie możliwych do składowania odpadów niebezpiecznych, trudno jest
wytypować zestaw awarii typowych dla danego rodzaju składowisk tak jak ma to miejsce w przypadku
składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, gdzie z dużą dozą prawdopodobieństwa
możemy określić jakie rodzaje odpadów będą deponowane. W przypadku składowisk odpadów
niebezpiecznych konieczna jest każdorazowo analiza właściwości fizykochemicznych odpadów
niebezpiecznych przeznaczonych do składowania celem określenia jakie poza typowymi awariami
mogą być potencjalne dla danego obiektu.
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Wszystkie z wymienionych poprzednio sytuacji awaryjnych występujących na składowisku odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne mogą mieć miejsce na składowisku odpadów niebezpiecznych, a
ich skutki w zależności od rodzaju deponowanych na nim odpadów, wielkości obiektu oraz ilości
zdeponowanych odpadów mogą być dożo bardziej uciążliwe dla środowiska.
Sytuacje awaryjne jakie mogą incydentalnie wystąpić na terenie składowiska odpadów
niebezpiecznych zawierających azbest związane mogą być z:
 zalaniem niecki składowiska wodami (klęska żywiołowa związana z długotrwałymi opadami
nawalnymi, powodzią)
 dostarczeniem azbestu w uszkodzonych opakowaniach lub uszkodzeniem opakowań
podczas transportu na miejsce docelowego składowania lub podczas rozładunku;
 zagrożeniem pożarowym,
 awarią sprzętu technicznego, związaną z bieżącą obsługą składowiska.
Odpady zawierające azbest stanowią z racji swoich właściwości materiał niepalny, w związku z tym
lokalne pożary o niewielkich rozmiarach mogą być opanowane bez poważniejszych konsekwencji dla
funkcjonowania instalacji
jako
całości,
z
wykorzystaniem
wewnętrznego
wyposażenia
przeciwpożarowego. Awarie sprzętu technicznego, związane z bieżącą obsługą składowiska
(urządzenia technologiczne, wózki widłowe, koparko-ładowarki) ze względu na możliwość szybkiej
reakcji obsługi oraz sprawną reakcję firm serwisowych w sposób niezauważalny wpływają na
eksploatację instalacji, nie generując przy tym żadnych zauważalnych oddziaływań w kontekście
środowiskowym
(lokalne
wycieki paliwa,
okresowe
zwiększanie emisji zanieczyszczeń
komunikacyjnych, lokalny wzrost poziomów generowanego hałasu). Znacząco rośnie również ryzyko
awaryjnego uwolnienia włókien azbestu do atmosfery, co stanowi największe zagrożenie w
kontekście eksploatacji składowisk tego typu. Zalanie niecki składowiska wodami (długotrwałe opady
nawalne, powódź) może prowadzić w przypadku podpoziomowego charakteru kwatery oraz braku
instalacji drenażowej do całkowitego wyłączenia obiektu z eksploatacji i doprowadzić do jego
przedwczesnego zamknięcia.
Istotnym dokumentem określającym wymagania stawiane składowiskom odpadów jest rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących
lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy
składowisk odpadów wraz z wprowadzonymi zmianami rozporządzenia, które zostały opublikowane w
Dz.U. z 2009 r. Nr 39, poz. 320. Zgodnie z tym rozporządzeniem eksploatację składowisk azbestu
kończy się na poziomie 2 m poniżej poziomu terenu. Składowisko odpadów azbestu nie może być
składowiskiem nadpoziomowym, zatem nie wystąpi zagrożenie związane z katastrofą budowlaną.

8.1.3.2 A NALIZA

RYZYKA

WYSTĄPIENIA

AWARII

NA

SKŁADOWISKU

ODPADÓW

OBOJĘTNYCH
Ze względu na charakter możliwych do składowania odpadów obojętnych tj. odpadów, które nie
ulegają żadnym istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym, są nierozpuszczalne,
niepalne i nie wchodzą w żadne reakcje fizyczne, ani chemiczne, nie ulegają biodegradacji i nie
wpływają niekorzystnie na żadną inną materię, z którą kontaktują się w sposób, który mógłby
spowodować zaistnienie zanieczyszczenia środowiska lub uszczerbku dla zdrowia człowieka, a ich
ogólna zdolność do ługowania odcieków i ogólna zawartość substancji zanieczyszczającej w tych
odpadach, a także ekotoksyczność ich odcieku jest nieznaczna a w szczególności nie powinna ona
stanowić zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych i/lub wód podziemnych; nie wystąpią
zagrożenia takie jak m. in. pożar, awaria instalacji odgazowującej, wybuch biogazu. W związku z
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eksploatacją składowisk odpadów obojętnych nie wystąpi również ryzyko zaistnienia zagrożeń
epidemiologicznych oraz zagrożeń związanych z żerowaniem zwierząt.
Możliwym do wystąpienia ryzykiem, które należy brać pod uwagę w związku z eksploatacją
składowiska odpadów obojętnych są wszelkie możliwe awarie instalacji związanych z konstrukcją
danego obiektu unieszkodliwiania odpadów obojętnych oraz samej konstrukcji. Przewidywane w
perspektywie krótkoterminowej lub długoterminowej skutki awarii w wyniku utraty stateczności obiektu,
wystąpienia osuwiska czy podtopienia nie stwarzają poważnego zagrożenia dla środowiska ze
względu na fakt, iż intensywność potencjalnego natężenia źródła zanieczyszczeń znacząco się
zmniejsza w krótkim okresie czasu. Ponadto awaria w tej postaci nie prowadzi do trwałych szkód w
środowisku, a środowisko dotknięte awarią może zostać odtworzone w drodze podjęcia niewielkich
wysiłków w zakresie oczyszczania i przywracania do stanu poprzedniego. Potencjalne awarie
konstrukcji składowisk jak np. utrata stateczności, wystąpienie osuwisk, mogą mieć znaczący wpływ
na obiekty zlokalizowane w sąsiedztwie takie jak linie energetyczne, wodociągi, drogi oraz trakcje
kolejowe. Fizyczne oddziaływanie uszkodzonych konstrukcji bądź przemieszczających się mas
odpadów może doprowadzić do powstania znaczących uszkodzeń.

8.2 ŚRODKI ZABEZPIECZAJĄCE ORAZ METODY PRZECIWDZIAŁANIA WYSTĄPIENIU AWARII
W związku z możliwością wystąpienia na składowisku odpadów sytuacji związanych z przedostaniem
się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu należy stosować środki
zabezpieczające przed wystąpieniem awarii oraz opracować metody przeciwdziałania zdarzeniom
awaryjnym. Przez przedostanie się niebezpiecznej substancji do powietrza, wody lub gruntu rozumie
się: wprowadzenie bezpośrednie lub pośrednie, wydzielenie, rozrzucenie, rozpylenie, wyciek, wylanie,
wtłoczenie, wyrzucenie oraz inne formy uwolnienia niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub
gruntu.
W planie awaryjnym należy wskazać sposoby zapobiegania wystąpieniu awarii ze zwróceniem
szczególnej uwagi na zastosowanie środków zabezpieczających przed sytuacjami awaryjnymi.
Niezmiernie istotne jest wskazanie na fakt, iż działania zapobiegawcze względem wystąpienia awarii
na składowisku można podjąć już na etapie przygotowania do eksploatacji, czyli w fazie budowy a
nawet w fazie projektowania składowiska. Dołożenie wszelkich starań w projektowaniu/budowaniu
składowisk wraz z uwzględnieniem najlepszych dostępnych technologii już stanowi czynnik
zapobieżenia awarii. W fazie eksploatacji na szczególną uwagę w zakresie zapobiegania awariom
zasługuje prowadzenie prac według zasad wyznaczonych w posiadanych instrukcjach prowadzenia
składowiska, systematyczne przeprowadzanie kontroli, konserwacji i przeglądów, czyszczenie i
udrażnianie drenażu, wykorzystanie sprawnych technicznie pojazdów i maszyn, przestrzeganie
przepisów ppoż. i bhp oraz systematyczne szkolenie pracowników w tym zakresie.
Zabezpieczenie składowisk odpadów polega głównie na jego uszczelnieniu. Przy projekcie
zabezpieczeń należy wziąć również pod uwagę oddziaływania związane z pracami występującymi na
etapie budowy (roboty ziemne oraz prace budowlane). Uwzględnić należy również oddziaływania
związane z ciężarem objętościowym, podatnością na zagęszczanie i ze sposobem układania
odpadów a także te, związane z ukształtowaniem składowiska oraz z instalacją na składowisku
urządzeń budowlanych. Nie można pominąć również czynników związanych z właściwościami
mechanicznymi gruntów a zwłaszcza z ich ściśliwością oraz podatnością na osiadanie.
Zabezpieczenie składowiska ma na celu uniemożliwienie migracji odcieków poza teren składowiska.
Odcieki powstają w wyniku działania wód opadowych i mogą migrować drogą filtracyjną poprzez
drenaże odcieków lub drogą filtracyjną przez podstawę składowiska oraz poprzez przepływ dyfuzyjny.
W konsekwencji filtracji odcieków do gruntu może nastąpić odkładanie się w nim zanieczyszczeń,
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które następnie mogą zostać ponownie odfiltrowane. Jest to związane m.in. z zmiennym pH gruntów,
czego przykładem jest fakt, iż metale ciężkie zostają unieruchomione przy wysokim pH gruntu,
natomiast, jeśli odczyn się zmieni (pH<5) metale ciężkie zostaną ponownie wymyte.
Zabezpieczenie składowiska ma na celu uniemożliwienie migracji gazów powstających na
składowiskach (głównie składowiskach odpadów komunalnych). Gazy tworzą się przede wszystkim w
warunkach beztlenowych, na skutek rozkładu materii organicznej. Powstające gazy - głównie metan,
ale również dwutlenek węgla, wodór, azot i w mniejszych ilościach amoniak, siarkowodór i acetylen
stanowią duże zagrożenie ze względu na możliwość wybuchu.
Zabezpieczenia stosowane na składowisku mają za zadanie również zmniejszenie ewentualnego
pylenia, zaśmiecenia czy też zagrożenia sanitarnego.
W systemach uszczelnień wyróżnia się następujące elementy składowe:
 warstwę nośną, względnie warstwę podłoża,
 uszczelnienie właściwe,
 warstwę drenującą - odsączającą - z systemem drenów lub bez,
 warstwę ochronną.
Uszczelnienia mogą być mineralne, syntetyczne lub mieszane.
Przykładowe systemy uszczelnień stosowane na składowiskach odpadów:

Gdy składowisko ma znajdować się w miejscu, w którym jest naturalna warstwa materiału
nieprzepuszczalnego (glina, ił) o miąższości minimum

5 m – dla składowisk odpadów niebezpiecznych,

1 m – dla składowisk odpadów obojętnych oraz składowisk odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne
zbędne jest tworzenie dodatkowej bariery uszczelniającej. Jednak brak dodatkowej bariery
uszczelniającej musi być poprzedzony gruntownymi badaniami, zwłaszcza w rejonach, w których
znajdują się przykładowo utwory polodowcowe. Ma to na celu uniknięcie ewentualnych przecieków do
górotworu.
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Przykładowe, zalecane parametry dla USZCZELNIENIA MINERALNEGO
-9
 współczynnik filtracji niższy od k<1x10 m/s,
 zawartość cząstek ilastych (mniejszych niż 2 mikrometry) nie mniej niż 20%,
 ponad 60% masy stanowi frakcja drobniejsza od piasku (brak frakcji grubszych),










minimalna grubość uszczelnienia
1,5 m, układana i zagęszczana warstwami o miąższości
0,25 m,
współczynnik plastyczności 20%,
granica płynności od 30%,
zawartość materii organicznej mniej niż 5% (optymalnie do 2%),
zawartość CaCO3 - mniejsza niż 30% (optymalnie do 10%),
warstwy układane z minimalnym spadkiem poprzecznym 3%,
brak w warstwach gruntu szczelin, spękań itp.,
zastosowanie dodatków poprawiających i stabilizujących właściwości filtracyjne (np.
aktywowany bentonit),
materiały na mineralne przesłony stosowane w chwili obecnej podzielić można na:
 grunty mineralne o odpowiednich właściwościach,
 grunty mineralne z dodatkiem substancji ulepszających,
 materiały antropogeniczne (np. popioły elektrowniane).

Uszczelnienie syntetyczne
Geomembrany syntetyczne posiadają grubość od 1,5 do 5 mm, najczęściej są kwaso- i olejoodporne.
Są dobrym typem uszczelnień, ale ich wadą jest możliwość uszkodzenia mechanicznego w czasie
budowy składowiska. Do tworzenia geomembran wykorzystuje się głównie dwa materiały: polietylen i
polichlorek winylu (PCV).
Polietylen wykazuje doskonałą odporność na czynniki chemiczne, dobrą odporność na zrywanie,
dobrą odporność na działanie promieni UV, niezmienność parametrów wytrzymałościowych w czasie
eksploatacji.
Do tworzenia geomembran wykorzystuje się opcjonalnie:
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VLDPE ma interesującą właściwość wydłużania się aż o 120%. Zachowuje doskonałą szczelność
nawet w przypadku silnych deformacji czaszy składowiska. Istotną zaletą PE jest niska cena w
porównaniu z innymi materiałami i dosyć łatwy montaż poszczególnych elementów uszczelnienia.
Polichlorek winylu jest materiałem stosowanym od dawna jednakże charakteryzuje się on gorszymi
własnościami niż PE. Główną wadą jest brak odporności na działanie niektórych czynników
chemicznych (HCl, benzyna, NaOH, kwas octowy).
Na rynku obecne są różne rodzaje geomembran charakteryzujących się powierzchnią gładką lub też z
obustronną wyprofilowaną strukturą, której celem może być np. zmniejszenie możliwości uszkodzenia
czy też ułatwienie migracji odcieków po powierzchni geomembrany, jak również zwiększenie tarcia
między powierzchnią geosyntetyku a gruntem, co ma zastosowanie przy zabezpieczaniu powierzchni
skarp o dużym nachyleniu. Ostatnimi czasy produkuje się membrany, które posiadają na jednej
powierzchni barwę białą a na drugiej czarną. Dzięki takiemu zabiegowi wizualnie łatwo można
dostrzec ewentualne uszkodzenia membran.
Innym rodzajem zabezpieczeń poza membranami są różnego rodzaju geosyntetyki. Geosyntetyki to
rodzina produktów o szerokim zastosowaniu w budownictwie oraz ochronie środowiska.
Podział geosyntetyków przedstawia poniższy schemat.
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Wśród geosyntetyków nieprzepuszczalnych poza geomembranami PEHD, najczęściej stosowane
są bentomaty, rzadziej geokompozyty. Ich zadaniem jest przede wszystkim uszczelnienie, czasem
również separacja.
Bentomat jest wysoce efektywną bentonitową matą hydroizolacyjną, powstałą z zespolenia trzech
komponentów: warstwy granulatu bentonitowego umieszczonego między tkaniną i włókniną
polipropylenową. Zasada działania takiego uszczelnienia polega na zwiększaniu objętości bentonitu w
kontakcie z wodą, co powoduje, że przy rozszczelnieniu izolacji, bentomata zwiększa swoją objętość
skutecznie niwelując powstałą nieszczelność i tamując przepływ wody/ścieku.
Geokompozyty to połączenie kilku rodzajów geosyntetyków (przykładowo: geotkaniny, geosiatka,
geowłóknina, geomembrana, geowykładzina, geopianki)
Niezbędnym elementem składowisk odpadów są warstwy drenujące umożliwiające zbieranie i
usuwanie odcieków, czyli systemy gwarantujące gromadzenie i usuwanie odcieków znad systemów
uszczelniających. Najczęściej wykonanie drenażu opiera się na tzw. warstwach drenażowych z rurą
drenującą. Drenaż rurowy układany jest np. bezpośrednio na warstwie geowłókniny chroniącej
geomembranę. Przy projektowaniu drenażu należy pamiętać, aby układać drenaż ze spadkiem
dobranym w ten sposób, aby wskutek nacisku odpadów nie doszło do zmniejszenia drożności drenu.
Należy również zagwarantować ochronę otworów i szczelin drenu przed kolmatacją.
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8.2.1 PROPOZYCJA ŚRODKÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH PRZED WYSTĄPIENIEM AWARII
Środki zabezpieczające przed wystąpieniem awarii w postaci utraty szczelności podłoża
składowiska odpadów
 Usytuowanie kwatery składowej na gruncie stanowiącym naturalną barierę geologiczną,
spełniającą wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w
sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia,
jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U. Nr 61, poz. 549 z
późn. zm.), tj. wymagań względem miąższości naturalnej bariery geologicznej oraz
współczynnika filtracji stosownie do typu składowiska (składowiska odpadów
niebezpiecznych, składowiska odpadów obojętnych, składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne), a także względem wykonania izolacji syntetycznej.
 Piezometry należy wykonać w miejscach zapewniających kontrolę hermetyzacji kwatery; Dla
każdego otworu obserwacyjnego zlokalizowanego w sąsiedztwie kwatery składowej należy
ustalić indywidualne tło hydrochemiczne oraz wartości graniczne oznaczeń, których
przekroczenie wskazuje na wzrost zanieczyszczeń względem stanu naturalnego. Lokalizacja
piezometrów powinna być ustalona na podstawie wyników badań hydrogeologicznych terenu
gdzie lokalizuje się składowisko. Głębokość piezometrów powinna umożliwiać obserwację
stanu oraz jakości wód podziemnych wokół składowiska. Piezometry powinny być
lokalizowane w osi kierunku spływu wód podziemnych, celem umożliwienia obserwacji
potencjalnego wpływu obiektu na jakość wód podziemnych,
 W przypadku lokalizacji składowiska w sąsiedztwie wód powierzchniowych, należy ustanowić
punkty obserwacyjne do poboru i badania jakości tych wód, celem umożliwienia obserwacji
potencjalnego wpływu obiektu na ich jakość,
 W celu dodatkowej kontroli jakości uszczelnienia możliwe jest wykorzystanie sensorowych
systemów kontroli stanu izolacji syntetycznych wykonanych z geosyntetyków -DDS
(DamageDetection Sensor). System DDS informuje użytkownika o miejscu przecieku, a nie o
jego skutkach.
Środki zabezpieczające przed wystąpieniem awarii w postaci utraty szczelności skarp
bocznych
 Wykonanie:
 warstwy drenażowej skarp,
 zamknięcia technicznego po zbadaniu stateczności zboczy i stwierdzonym zanikającym
stopniu ich osiadania, co gwarantuje stabilność geotechniczną,
 wykonanie sztucznej bariery skarpy z materiału ziemnego spełniającego parametry
-9
współczynnika filtracji k≤1,0x10 m/s,
 wykonanie zamknięcia technicznego skarp z zastosowaniem kąta ich nachylenia
wykluczającego możliwość osunięcia, szczególnie w niesprzyjających warunkach
atmosferycznych np. w okresie roztopów po zimie, czy też intensywnych opadów,
 zastosowanie geosyntetyków zwiększających stateczność konstrukcji skarp,
 hydroobsiew skarp po ich zewnętrznej części, jako środek zabezpieczający przed ich
erozją, wymywaniem i pękaniem.
Środki zabezpieczające przed wystąpieniem awarii w postaci utraty szczelności podłoża
zbiornika na odcieki
 Zbiornik powinien być usytuowany na barierze geologicznej spełniającej wymagania
-9
współczynnika filtracji k≤1,0x10 m/s oraz miąższości przynajmniej 1 m (w przypadku
składowisk odpadów niebezpiecznych miąższość powinna być nie mniejsza niż 5 m). Izolacja
syntetyczna powinna być wykonana na podłożu z piasku, który zabezpiecza przed jej
przebiciem; Istotnym środkiem zabezpieczającym jest wyłożenie dna zbiornika warstwą
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piasku, który zabezpiecza przed wypchnięciem izolacji syntetycznej przez wody gruntowe, a
także przed jej mechanicznym uszkodzeniem podczas czyszczenia dna zbiornika.
 Zabezpieczenie ścian zbiornika prefabrykatami betonowymi, lub warstwą betonu wylaną na
geotkaninę.
Środki zabezpieczające przed wystąpieniem awarii w postaci utraty szczelności skarp
bocznych zbiornika na odcieki:
 Wykonanie izolacji syntetycznej skarp zbiornika jako całość łącznie z jego dnem,
 Zabezpieczenie konstrukcji skarp geosyntetykiem,
 Hydroobsiew skarp zbiornika,
 Monitoring stanu technicznego (codzienna inspekcja oraz okresowe pomiary np. osiadania
konstrukcji).
Środki zabezpieczające przed wystąpieniem awarii w postaci utraty drożności drenażu
odcieków:

Wykonanie drenażu odcieku w sposób umożliwiający ocenę drożności oraz
umożliwiający wykonanie prac związanych z udrożnianiem systemu (studnie rewizyjne),
 Bieżące czyszczenie drenażu,


Zastosowanie odpowiednich materiałów (rury w otulinie z geowłókniny), kolektory
ściekowe w obrębie składowisk preferowane z materiału HDPE,

Należyte zaprojektowanie i wykonanie drenażu (z odpowiednimi spadkami).
Środki zabezpieczające przed wystąpieniem awarii w postaci podtopienia:
 Lokalizacja składowisk poza terenami zalewowymi,
 Wyposażenie składowisk w rowy opaskowe wokół kwater zabezpieczające przed napływem
wód z zewnątrz w kierunku składowiska oraz odprowadzające czyste wody opadowe z
powierzchni skarp,
 Właściwe określenie rzędnej dna składowiska na podstawie wyników badań
hydrogeologicznych.
Środki zabezpieczające przed wystąpieniem awarii w postaci pożaru:
 Własna instalacja ppoż. w pobliżu składowiska odpadów oraz podręczny sprzęt gaśniczy,
 Kontrola odpadów podczas rozładunku,
 Kontrola zgodności odpadów z deklarowanymi przez przewoźnika,
 Składowanie odpadów w sposób określony w Instrukcji eksploatacji obiektu, w zależności od
rodzaju odpadu w sposób nieselektywny, bądź selektywny,
 Składowanie odpadów na wydzielonej dziennej działce roboczej,
 Właściwe zagęszczanie składowanych odpadów,
 Wykonywanie dziennych warstw przesypowych.
Środki zabezpieczające przed wystąpieniem awarii w postaci utraty stateczności nasypu
odpadów:
 Budowa nasypu odpadów zgodnie z instrukcją prowadzenia składowiska, szczególnie w
kwestii kąta nachylenia skarp i zagęszczania odpadów,
 Zachowanie bezpiecznej odległości studni gazowych od krawędzi czaszy składowiska oraz
odległości rowów opaskowych od dolnej krawędzi skarpy,
 Właściwe zagęszczanie odpadów,
 Wykonywanie dziennej warstwy przesypowej,
 Zapobieganie przelaniu składowiska, np. poprzez nadmierne zraszanie jego powierzchni
odciekami.
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RYSUNEK 16. RÓW OPASKOWY ODWADNIAJĄCY KORONĘ KWATERY
ŹRÓDŁO: HTTP://WWW.BIELSK-PODLASKI.PL/OLD/UNIA/SKLADOWISKO.HTML

8.2.2 PROPOZYCJA

DZIAŁAŃ , JAKIE NALEŻY PODJĄĆ , ABY WYELIMINOWAĆ ŹRÓDŁA

ZAGROŻENIA LUB CO NAJMNIEJ OGRANICZYĆ ICH NEGATYWNY WPŁYW NA ZDROWIE I
ŻYCIE LUDZI ORAZ NA ŚRODOWISKO

8.2.2.1

Z APOBIEGANIE WYSTĄPIENIU POŻARU

Niezwykle ważne jest przestrzeganie obowiązujących na danym składowisku odpadów przepisów
przeciwpożarowych, oraz systematyczne szkolenia pracowników w tym zakresie. Składowisko
powinno być wyposażone w urządzenia i sprzęt przeciwpożarowy, regularnie podlegające przeglądom
i konserwacji. Wszelkie pojazdy pracujące na składowisku powinny być sprawne technicznie, a ich
sprawność należy okresowo kontrolować. Okresowa kontrola powinna być przeprowadzana również
wobec obiektów oraz budynków w zakresie sprawności instalacji elektrycznej. Działaniem mającym na
celu zapobieganie wystąpieniu pożaru jest również szczegółowa kontrola odpadów przyjmowanych
do składowania i odmowa przyjęcia odpadów, których skład jest niezgodny z karta przekazania
odpadów oraz ich podstawową charakterystyką. Odpady powinny być składowane po ich fizycznej
stabilizacji. Wszelkie prace powinny być prowadzone zgodnie z zasadami wyznaczonymi w
obowiązującej instrukcji prowadzenia składowiska. Powinno przestrzegać się zakazu przechowywania
cieczy palnych w pomieszczeniach. Plan awaryjny powinien wprowadzać bezwzględny zakaz
wypalania traw, palenia ognisk oraz palenia tytoniu na terenie składowiska oraz w jego pobliżu.
Składowisko powinno być całodobowo dozorowane w celu m.in. niedopuszczenia do wstępu osób
postronnych. Powinien być zapewniony ciągły monitoring składowiska oraz urządzeń
odgazowujących. Istotnym działaniem zapobiegawczym jest codzienne przykrywanie składowanych
odpadów warstwą izolacyjną. W celu zapobiegania pożarom należy codziennie kontrolować stan
sprzętu eksploatowanego na składowisku (spychacz, kompaktor), pod kątem wykrycia ewentualnych
wycieków olejów smarnych, bądź oleju napędowego.
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8.2.2.2

Z APOBIEGANIE WYSTĄPIENIU AWARII INSTALACJI ODGAZOWUJĄCEJ

W celu zapobieżenia awarii instalacji odgazowującej należy zadbać o właściwe jej zaprojektowanie i
wykonawstwo. Instalacje i urządzenia do odgazowania powinny być równomiernie rozmieszczone na
obszarze składowiska by nie pozostawały rejony znajdujące się poza zasięgiem studni
odgazowujących. Urządzenia powinny być właściwie użytkowane oraz powinny podlegać stosownej
okresowej konserwacji. Biogaz powinien być wykorzystywany do produkcji energii lub ewentualnie
spalany w pochodniach, a proces spalania powinien podlegać kontroli. Skład gazu składowiskowego
powinien być systematycznie monitorowany. Wszelkie prace z otwartym ogniem prowadzone w
obszarach zagrożonych wybuchem powinny być wykonywane przez uprawnione do tego osoby.
Podczas pracy w niecce należy zachować szczególną ostrożność, aby pracujący na składowisku
sprzęt nie naruszył stateczności studni odgazowujących. Należy wyeliminować z pracy maszyny i
urządzenia mogące być źródłem zapłonu. Wokół studni należy wyznaczyć strefy bezpieczeństwa oraz
odpowiednio je oznaczyć. Ważne jest również wykonywanie przepuszczalnych warstw
przekładkowych umożliwiających migracje gazu do atmosfery.

8.2.2.3

Z APOBIEGANIE WYSTĄPIENIU WYBUCHU BIOGAZU

Celem zapobieżenia wybuchowi, paleniu i rozprzestrzenianiu się powierzchniowego spalania gazu
składowiskowego, należy uniemożliwić przyjmowanie do unieszkodliwienia na składowisku odpadów o
charakterze łatwopalnym i wybuchowym. Odpady łatwopalne i wybuchowe nie mogą legalnie trafiać
na składowisko. Odpady takie mogą jednak znaleźć się w strumieniu odpadów komunalnych. Zasady
prowadzenia gospodarki odpadami mają na celu wyeliminowanie takiej możliwości poprzez obowiązek
wstępnego przetworzenia odpadów komunalnych. Odpady przed umieszczeniem na składowisku
odpadów poddaje się procesowi przekształcenia fizycznego, chemicznego, termicznego lub
biologicznego, włącznie z segregacją, w celu ograniczenia zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub dla
środowiska oraz ograniczenia ilości lub objętości składowanych odpadów, a także ułatwienia
postępowania z nimi lub prowadzenia odzysku. Procesów tych nie stosuje się do odpadów obojętnych
oraz odpadów, w stosunku do których proces przekształcenia fizycznego, chemicznego, termicznego
lub biologicznego, włącznie z segregacją, nie doprowadzi do osiągnięcia w/w celów.
Eksploatacja składowiska powinna odbywać się na wydzielonych działkach roboczych, a każdorazowo
po zakończeniu eksploatacji każdej z działek należy przykrywać zdeponowane odpady materiałami
obojętnymi dopuszczonymi do wykorzystania na składowisku.
Działaniem zapobiegawczym wobec awarii w postaci wybuchu gazu składowiskowego jest również
wykonanie izolacji mineralnej bezpośredniego sąsiedztwa studni, w postaci pierścieni z iłu, bądź
innego materiału obojętnego, w bezpośrednim sąsiedztwie oraz na odległość około 3,0 m od
izolowanego urządzenia.
Należy przeprowadzać ocenę stanu technicznego urządzeń elektrycznych w obszarze zagrożonym
wybuchem.
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8.2.2.4

Z APOBIEGANIE WYSTĄPIENIU UTRATY SZCZELNOŚCI IZOLACJI KWATER ( DNA I
SKARP )

Działania przeciwdziałające wystąpieniu awarii w postaci utraty szczelności izolacji należy
przedsięwziąć już na etapie budowy – przygotowania do eksploatacji. Należy stosować uszczelnienia
mineralne o zdolnościach sorpcyjnych, przechwytujących związki dyfundujące przez membranę. W
przypadku braku sprzyjających uwarunkowań naturalnych należy stosować sztuczne bariery
geologiczne. Warstwy uszczelnienia powinny być odpowiednio zabezpieczone, tak aby nie doszło do
rozchodzenia się pasm warstw folii na zakładkach, uszkodzeń mechanicznych, rozprężeń,
rozciągnięć. Niedopuszczalne jest poruszanie się pojazdów bezpośrednio po warstwie ochronnej lub
geomembranie. Warstwy uszczelniające powinny odpowiednio przylegać do podłoża.
W przypadku stosowania geomembran bezwzględnie konieczna jest jej ochrona przed promieniami
UV (stosowanie warstwy ochronnej).
Podstawą przeciwdziałania wystąpieniu awarii takiej jak utrata szczelności izolacji jest eksploatowanie
składowiska zgodnie z obowiązującą instrukcją prowadzenia składowiska. Należy kontrolować stan
skarp po ulewnych deszczach, zachować należytą ostrożność podczas prac z użyciem maszyn na
nowo użytkowanych kwaterach oraz na rozmytych skarpach.
Należy prowadzić stały monitoring poziomu i jakości wód podziemnych w piezometrach wokół
składowiska. W sytuacji przekroczeń dopuszczalnych norm należy wykonać pomiar sprawdzający –
badanie kontrolne wód z drenażu nadfoliowego, wód drenażu podfoliowego oraz wszystkich
piezometrów.
Należy prowadzić okresowe kontrole i uzupełniania ubytków w warstwie ochronnej mineralnej w części
ponad koroną wału. Ważne jest również utrzymanie naturalnych spadków korony składowiska, w celu
uniemożliwienia powstawania zastoisk wodnych oraz właściwe utrzymanie rowków odprowadzających
wody opadowe z korony składowiska, w celu ograniczenia możliwości niekontrolowanego spływu wód
opadowych.
Aby uniknąć rozszczelnień izolacji dna i/lub skarp powinno się zachować szczególną ostrożność
podczas układania pierwszej warstwy odpadów na dnie niecki i nie prowadzić zagęszczania odpadów
do osiągnięcia minimalnej warstwy odpadów przykrywających dno (ok.30 cm).

8.2.2.5

Z APOBIEGANIE

WYSTĄPIENIU

NIEKONTROLOWANEGO

WYPŁYWU

WÓD

ODCIEKOWYCH DO ŚRODOWISKA WODNO - GRUNTOWEGO
Działania mające na celu zapobieżenie niekontrolowanemu przedostaniu się odcieków do środowiska
wodno-gruntowego opierają się przede wszystkim na zapewnieniu odpowiedniej pojemności
zbiorników gromadzących odcieki oraz systematycznemu opróżnianiu tych zbiorników z określoną
częstotliwością. Należy prowadzić codzienną kontrolę ilości wód opadowych oraz ciągły monitoring
(nawet w dni wolne od pracy). Należy prowadzić systematyczne badania jakości wody z piezometrów
kontrolnych tj. piezometru - zlokalizowanego na kierunku napływu wód podziemnych oraz
piezometrów zlokalizowanych na kierunku spływu wód podziemnych.
Projekt i wykonanie instalacji do odbioru odcieków powinny zapewniać niezawodne funkcjonowanie tej
instalacji.
Istotnym czynnikiem zapobiegającym awarii jest prowadzenie okresowych przeglądów, stanu
technicznego zbiorników odcieków oraz rurociągów, pomp i urządzeń oczyszczających. Należy
również dokonywać okresowych kontroli drożności rurociągów dopływowych i odpływowych oraz
używać sprawnych pojazdów asenizacyjnych. Należy prowadzić okresowe przeglądy szczelności dna
rowów opaskowych oraz czyścić i udrażniać drenaż.
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W celu wyeliminowania niekontrolowanego przedostania się wód odciekowych do środowiska
gruntowo-wodnego powinno się utrzymać w zbiorniku taki poziom odcieku, który pozwoli na przyjęcie
większej ilości odcieku w przypadku ulewnych deszczy lub nawałnic.
Głównym źródłem przedostawania się wód opadowych do złoża odpadów są zastoiska wodne,
których powstawanie należy eliminować utrzymując odpowiednie spadki na koronie składowiska.
Celem eliminacji możliwości wystąpienia stanów awaryjnych podczyszczalni odcieków należy
okresowo kontrować urządzenia i rurociągi instalacji podczyszczalni oraz konserwować urządzenia i
armaturę wchodzącą w skład instalacji podczyszczalni, a do procesów technologicznych należy
używać wyłącznie substancji i preparatów dopuszczonych przez producentów maszyn.
W okresie układania na dnie niecki pierwszej warstwy odpadów należy przestrzegać procedury
wyładunku odpadów oraz obowiązujących zasad.
W celu przygotowania do wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. nawałnic)
należy współdziałać z Centrum Zarządzania Kryzysowego.

8.2.2.6

Z APOBIEGANIE

WYSTĄPIENIU

NIEKONTROLOWANYCH

ZANIECZYSZCZEŃ

ŚRODOWISKA WODNO - GRUNTOWEGO W OBSZARZE SKŁADOWISKA ODPADÓW
Działania mające na celu wyeliminowanie źródła zagrożenia lub co najmniej ograniczenie
negatywnego wpływu na zdrowie i życie ludzi oraz na środowisko to przede wszystkim okresowe
przeglądy stanu technicznego drenażu odcieków, okresowe przeglądy szczelności rowów
opaskowych, systematyczne czyszczenie oraz udrażnianie drenaży. Należy przestrzegać procedur
mówiących o wyładunku odpadów w okresie układania pierwszej warstwy odpadów na dnie niecki.
Należy również dokonywać systematycznych badań jakości wody z piezometrów kontrolnych.
Celem zapobieżenia zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego należy systematycznie
prowadzić przeglądy eksploatacyjne pojazdów oraz zbiorników. Do składania nie powinno się
przyjmować odpadów silnie uwodnionych. Wszelkie substancje chemiczne użytkowane na
składowisku powinny być przechowywane w specjalnie do tego wyznaczonych miejscach, a
pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie stosowania środków chemicznych, ich
przechowywania oraz postępowania na wypadek wystąpienia wycieku substancji do środowiska.

8.2.2.7

Z APOBIEGANIE WYSTĄPIENIU UTRATY DROŻNOŚĆ DRENAŻU ODCIEKÓW

Na etapie przygotowania do eksploatacji należy zadbać, aby projekt i wykonanie systemu zapewniały
niezawodne funkcjonowanie składowiska. System drenażu w trakcie jego wykonywania powinien
podlegać okresowym kontrolom i pracom konserwatorskim. Przeciwdziałanie wystąpieniu awarii
polega również na zastosowaniu zewnętrznego systemu rowów drenażowych uniemożliwiających
dopływ wód powierzchniowych i podziemnych do składowiska, a także monitoring wód podziemnych.
Eksploatacja składowiska powinna odbywać się według zasad przyjętej technologii zatwierdzonej w
instrukcji prowadzenia składowiska, m.in. należy zachować szczególną ostrożność podczas prac z
użyciem maszyn i urządzeń na nowo użytkowanych kwaterach oraz pracach odtworzeniowych.
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8.2.2.8

Z APOBIEGANIE WYSTĄPIENIU PODTOPIENIA SKŁADOWISKA ODPADÓW

Działania, jakie należy podjąć, aby wyeliminować zagrożenie podtopieniem lub co najmniej ograniczyć
ich negatywny wpływ to przede wszystkim prowadzenie codziennego monitoringu opadów
atmosferycznych oraz monitoringu stanu technicznego skarp oraz obwałowań, a także rowów
opaskowych. Poprzez utrzymywanie na terenie składowiska szerokich pasów zieleni izolacyjnej oraz
innych form zieleni wysokiej lub niskiej na składowisku bądź w jego bezpośrednim sąsiedztwie można
zwiększyć retencję wodną obszaru składowiska. Zaleca się również zadarnianie oraz obsiewanie
trawą i wzmacnianie skarp. Pracami mającymi na celu przeciwdziałanie wystąpieniu podtopień są
wykaszanie traw oraz usuwanie zatorów. Składowisko powinno być wyposażone w rowy opaskowe
odprowadzające wody opadowe ze składowiska, w skuteczny system drenażu nadfoliowego odcieków
oraz szczelny zbiornik odcieków. Stan napełnienia takiego zbiornika powinien podlegać stałej
obserwacji. Nadmierne zagęszczenie złoża odpadów utrudnia ruch cieczy w takim złożu, zatem ważne
jest optymalne zagęszczanie odpadów celem zapewnienia możliwości migracji wody w głąb profilu
składowiska.
W celu wyeliminowania możliwości wystąpienia skutków intensywnych opadów i/lub roztopów należy
utrzymywać w jak najlepszym stanie technicznym pompy oraz system drenażu. Składowiska
wyposażone w system podczyszczania wód odciekowych powinny zapewnić prawidłową jego
eksploatację tak, aby zapewniona została rezerwa przyjęcia nadmiernej ilości wód odciekowych.
W celu ograniczenia możliwości wystąpienia powodzi konieczne jest bezwzględne przestrzeganie
zasad zabraniających lokalizacji składowisk odpadów na zboczach dolin rzecznych i mis jeziornych
oraz w pradolinach rzecznych, wyrobiskach z otwartym zwierciadłem wód podziemnych. Przy wyborze
lokalizacji składowisk odpadów należy uwzględnić: minimalizację zagrożeń zdrowia ludzkiego, wpływu
i oddziaływań na środowisko oraz kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych.
W celu wyeliminowania możliwości wystąpienia rozmiękczenia dróg technologicznych, należy
zapewnić utrzymanie tych dróg w należytym stanie technicznym poprzez utrzymanie spadków korony
drogi oraz bieżące stabilizowanie dróg. W celu przygotowania się do wystąpienia nawałnic lub
gwałtownych roztopów należy współdziałać z właściwym miejscowo Centrum Zarządzania
Kryzysowego.

8.2.2.9

Z APOBIEGANIE WYSTĄPIENIU UTRATY STATECZNOŚCI ZŁOŻA ODPADÓW

Działaniami zapobiegawczymi względem wystąpienia awarii w postaci utraty stateczności złoża
odpadów są m.in. wykonanie okrywy biologicznej wraz z obsianiem roślinnością szybko ukorzeniającą
się w celu uzyskania umocnienia skarp oraz wykonywanie prac na skarpach sprzętem ciężkim
wyłącznie w porach suchych.
W celu zapobiegania możliwości obsunięcia się skarp należy kontrolować nachylenie skarp
składowiska, kontrolować stan techniczny rowu opaskowego chroniącego składowisko przed
napływem wód deszczowych, zagęszczać wszystkie składowane odpady, kontrolować proces
osiadania składowiska oraz stateczność zboczy.
Celem zapobieżenia wystąpienia sytuacji awaryjnych w postaci wymycia, podmycia lub osunięcia
obwałowań należy odpowiednio zabezpieczyć stateczność zboczy wykorzystując do tego celu materiał
stabilizujący, roślinność lub odpady zgodnie z wymaganiami prawnymi w zakresie odzysku odpadów.
Składowiska powinny być wyposażone w rowy opaskowe odprowadzające wody napływające do
składowiska poza jego obszar. Należy systematycznie kontrolować drożność drenażu opaskowego i
jego wylotu oraz zapewnić stały monitoring poziomu opadu atmosferycznego oraz stanu skarp i
obwałowań.
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8.2.2.10

Z APOBIEGANIE WYSTĄPIENIU USZKODZEŃ DRÓG TECHNOLOGICZNYCH

W celu uniknięcia uszkodzeń dróg technologicznych utrudniających lub uniemożliwiających pracę
składowiska należy utrzymywać zaprojektowane spadki korony drogi oraz spadki i drożność rowów
przydrożnych. Należy systematycznie kontrolować stan nawierzchni użytkowanych dróg i wykonywać
bieżące naprawy stwierdzonych uszkodzeń. Pojazdy powinny poruszać się wyłącznie po
wyznaczonych drogach dojazdowych. W okresie zimowym należy usuwać oblodzenia przy pomocy
piasku ze środkami chemicznymi stosowanymi na drogach.

8.2.2.11

Z APOBIEGANIE WYSTĄPIENIU AWARII SPRZĘTU EKSPLOATACYJNEGO

Maszyny i pojazdy wykorzystywane do eksploatacji składowiska powinny być używane w sposób
właściwy i bezpieczny. Do obsługi sprzętu eksploatacyjnego należy dopuszczać wyłącznie osoby
przeszkolone w tym zakresie oraz posiadające stosowne uprawnienia. Eksploatowane pojazdy
powinny podlegać okresowym przeglądom, konserwacjom oraz remontom. Bardzo ważne jest
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa ruchu pojazdów. Drogi powinny być stosownie oznakowane.
Należy zapewnić ruch bezkolizyjny w trakcie dowozu odpadów (manewrowanie i rozładunek),
rozplantowania odpadów, zagęszczania odpadów oraz holowania samochodów, które uległy
uszkodzeniu lub ugrzęzły na składowisku.

8.2.2.12

Z APOBIEGANIE WYSTĄPIENIU BRAKU ZASILANIA PRĄDU I WODY

W celu wyeliminowania wystąpienia braku zasilania prądu składowiska mogą posiadać na swoim
wyposażeniu agregaty prądotwórcze, ale nie jest to wymóg konieczny. Celem uniknięcia skutków
braku zasilania wody do dyspozycji powinny być awaryjne zbiorniki wody pitnej lub należy zapewnić
dowóz wody beczkowozem. Należy zbierać wodę deszczową na cele gospodarcze lub
technologiczne, np. do zabezpieczania dróg dojazdowych przed nadmiernym pyleniem.

8.2.2.13

Z APOBIEGANIE

WYSTĄPIENIU

ZAGROŻEŃ

EPIDEMIOLOGICZNYCH

ORAZ

ŻEROWANIA ZWIERZĄT
Do działań mających na celu eliminację źródła zagrożeń epidemiologicznych należą: badania
mikrobiologiczne na obecność szkodliwych czynników biologicznych w wodzie, glebie i powietrzu;
prowadzenie dezynfekcji pomieszczeń socjalnych, łazienek i szatni zgodnie z obowiązującymi
zasadami; zapewnienie odpowiedniej odzieży roboczej i ochronnej oraz środków ochrony dróg
oddechowych. Pracownikom składowiska należy zapewnić odpowiednie warunki sanitarne i
higieniczne. M.in. należy zapewnić pomieszczenia, w których pracownicy będą spożywać posiłki.
Szczegółowych regulacji w tym zakresie należy szukać w załączniku nr 3 do rozporządzenia MPiPS z
26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Stworzenie
pomieszczenia do spożycia posiłków jest konieczne jeśli na jednej zmianie zatrudnionych jest ponad
dwudziestu pracowników. Konieczne jest to również jeśli personel liczy mniej niż 20 osób i jeśli jest on
narażony na kontakt ze szkodliwymi środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi materiałami
biologicznie zakaźnymi albo wykonuje prace szczególnie brudne.
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Konieczne jest przestrzeganie procedury, aby wszelkie pojazdy opuszczające teren składowiska
podlegały dezynfekcji kół w brodziku dezynfekcyjnym.
W celu eliminacji zjawiska żerowania zwierząt teren składowiska powinien być ogrodzony, co pozwoli
na zatrzymanie dużych zwierząt. W celu zabezpieczenia składowiska przed żerowaniem ptactwa na
kwaterze proponuje się używanie armatek do odstraszania ptactwa (przenośne armatki hukowe
odstraszające ptaki) lub urządzenia akustyczne naśladujące głosy ptaków drapieżnych, lub w razie
potrzeby – zatrudnienie sokolnika. W celu zabezpieczenia składowiska przed żerowaniem ptaków i
gryzoni należy zagęszczać odpady specjalistycznym sprzętem. Również przykrywanie odpadów
pośrednią warstwą izolacyjną ma za zadanie zabezpieczenie składowiska przed dostępem owadów,
ptactwa oraz gryzoni.
Wszelkie prace na składowisku powinny odbywać się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarstwie odpadami
komunalnymi (Dz. U. Nr 104, poz. 868) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

8.2.3 ZAPOBIEGANIE WYSTĄPIENIU AWARII NA SKŁADOWISKU ODPADÓW PALENISKOWYCH
Aby nie dopuścić do przerwania wału podczas zrzutu mieszaniny wodno-popiołowej i osadów z
zakładowej oczyszczalni ścieków każdorazowo należy kontrolować miejsce wypływu. Należy również
wykonywać badania jakości wód gruntowych w wyznaczonych kontrolnych punktach
piezometrycznych minimum raz na trzy miesiące.
Postępowanie w celu niedopuszczenia do nieszczelności na rurociągu doprowadzającym mieszaninę
wodno-popiołową i osady z zakładowej oczyszczalni ścieków na składowisko polega przede
wszystkim na tym, aby podczas zrzutu mieszaniny wodno-popiołowej i osadów z zakładowej
oczyszczalni ścieków każdorazowo kontrolować ciśnienie i przepływ na rurociągu. Ponadto podczas
komisyjnych przeglądów okresowych składowiska należy dokonywać oceny szczelności rurociągu.
Sposoby zapobiegania wystąpieniu pożaru są podobne jak w przypadku składowisk odpadów innych
niż niebezpieczne i obojętne i obejmują przede wszystkim: wyposażenie składowiska w niezbędne
urządzenia i sprzęt przeciwpożarowy oraz prowadzenie ich regularnych przeglądów i konserwacji,
przestrzeganie obowiązujących na składowisku przepisów przeciwpożarowych, okresowe szkolenia
pracowników składowiska w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Należy przestrzegać bezwzględnego
zakazu wypalania traw, palenie ognisk, spalania odpadów na terenie składowiska lub w jego pobliżu.
Używane pojazdy powinny być sprawne technicznie, a ich sprawność powinna podlegać okresowej
kontroli. Okresowej kontroli w zakresie sprawności instalacji elektrycznej powinny podlegać również
obiekty oraz budynki na terenie składowiska. Składowisko powinno znajdować się pod stałym
dozorem, a osoby postronne powinien obowiązywać zakaz wstępu na teren składowiska.
Zapobieganie wystąpieniu zakłóceń operacji technologicznych na skutek uszkodzeń urządzeń
technologicznych polega na dokonywaniu okresowych kontroli sprzętu wykorzystywanego do
eksploatacji kwater składowiska. Celem zapobieżenia nieplanowanym postojom maszyn i sprzętu
należy wykorzystywać materiały eksploatacyjne posiadające stosowne dokumenty dopuszczające do
eksploatacji oraz atesty, zalecane przez producentów maszyn i urządzeń. Jeśli jest taka możliwość
powinno się posiadać w rezerwie sprawny sprzęt techniczny stanowiących zastępstwo w razie awarii
eksploatowanych maszyn i urządzeń.
W celu uniknięcia zagrożeń związanych z uszkodzeniem systemu drenażu kwater należy
systematycznie dokonywać przeglądu stanu technicznego drenażu odcieków, monitorować jakość
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wód podziemnych, systematycznie czyścić i udrażniać drenaż. Ma to szczególne znaczenie na
składowiskach z hydrotransportem odpadów gdzie awaria tego systemu mogłaby doprowadzić do
zgromadzenia nadmiaru cieczy w niecce składowiska i uszkodzenia obwałowań, bądź w dalszej
konsekwencji przedostania się zanieczyszczonych wód poza składowisko.
W celu uniknięcia zagrożeń związanych z utratą szczelności kwater w szczególności podczas
deponowania pierwszej warstwy odpadów paleniskowych należy bezwzględnie przestrzegać ustalonej
procedury wyładunku odpadów z platformy rozładowczej oraz procesu formowania poszczególnych
warstw odpadów. Nie należy deponować suspensji dostarczanej hydrotransportem wprost na izolacji
syntetycznej pod dużym ciśnieniem, co mogłoby doprowadzić do uszkodzenia uszczelnienia.
W celu uniknięcia zagrożeń związanych z awarią systemu zraszania kwater należy prowadzić
okresowy przegląd instalacji oraz systematycznie konserwować elementy instalacji.
W celu uniknięcia zagrożeń związanych z uszkodzeniem obwałowań kwater składowiska należy stale
kontrolować nachylenie skarp składowiska, proces osiadania składowiska oraz stateczność zboczy.
W celu uniknięcia zagrożeń związanych z utratą stateczności obwałowań i skarp kwater należy
odprowadzać napływające do składowiska wody poza jego teren (np. drenaż opaskowy),
zabezpieczyć stateczność obwałowań oraz prowadzić stały monitoring tych obwałowań oraz poziomu
opadu atmosferycznego.
W celu uniknięcia zagrożeń związanych z wyciekiem substancji ropopochodnych należy korzystać ze
sprzętu sprawnego technicznie. Sprzęt powinien być obsługiwany przez osoby przeszkolone,
posiadające stosowne uprawnienia. Przed rozpoczęciem każdej zmiany roboczej należy
przeprowadzić przegląd sprawności sprzętu. Konieczne jest systematyczne prowadzenie przeglądów,
konserwacji i remontów eksploatowanego sprzętu.
W celu uniknięcia zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem wód technologicznych i nadosadowych
należy stale kontrolować jakość wód technologicznych.
W celu uniknięcia niekontrolowanego zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego należy stale
monitorować poziom odcieków. Konieczne jest również kontrolowanie stanu technicznego drenażu
odcieków oraz systematyczne czyszczenie i udrażnianie drenażu, jak również przestrzeganie zasad i
procedur obowiązujących podczas układania pierwszej warstwy odpadów. Należy ponadto
systematycznie badać jakość wód z piezometrów kontrolnych.

8.3 SPOSÓB IDENTYFIKACJI WYSTĄPIENIA STANU AWARYJNEGO
W planie awaryjnym należy określić sposoby identyfikacji wystąpienia stanu awaryjnego lub zmian
stanu środowiska oparte w szczególności na obowiązku codziennej wizualnej kontroli oraz analizy
wyników monitoringu. Określić należy również monitoring ze wskazaniem na zakres monitorowanych
parametrów wskaźnikowych oraz częstość wykonywania badań - osobno dla okresu eksploatacji
składowiska jak i fazy poeksploatacyjnej.
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TABELA 3. SPOSÓB IDENTYFIKACJI WYSTĄPIENIA STANU AWARYJNEGO

Zdarzenie awaryjne

Sposób identyfikacji

Utrata szczelności
podłoża
Utrata szczelności
izolacji skarp bocznych

Analiza wyników monitoringu wód podziemnych i powierzchniowych

Utrata szczelności
izolacji podłoża
zbiornika na odcieki
Utrata szczelności skarp
zbiornika
Pożar złoża odpadów
Wybuch biogazu
Podtopienia
Utrata stateczności
nasypów odpadów
Utrata drożności
drenażu

Codzienna kontrola wizualna skarp kwatery i czystości odprowadzanych
wód z rowów opaskowych; analiza wyników monitoringu wód
powierzchniowych i podziemnych
Analiza badań wód powierzchniowych i podziemnych w ramach
prowadzonego monitoringu
Analiza badań wód powierzchniowych i podziemnych w ramach
prowadzonego monitoringu oraz wizualna kontrola stanu grobli zbiornika
na odcieki oraz otaczającego zbiornik terenu
Ciągła obserwacja składowiska przez pracowników wykonujących prace
eksploatacyjne
Ciągła obserwacja przez pracowników wykonujących prace eksploatacyjne
oraz zgłaszanie nieprawidłowości działania instalacji ujęcia biogazu
Wizualna obserwacja stanu rowów opaskowych i systemów drenażu
Codzienna wizualna kontrola skarp składowiska i coroczny monitoring
przebiegu procesu osiadania oraz stateczności skarp.
Codzienna, wizualna kontrola składowiska oraz systemu odbierającego
odciek; Wskaźnikiem takiej sytuacji będzie znaczne zmniejszenie ilości
odcieków, które trafiają do zbiornika na odcieki w stosunku do opadów
atmosferycznych przypadających na kwaterę; Bieżący nadzór pracy
systemu odgazowania składowiska i kontrola poziomu wód w
poszczególnych studniach gazowych.

Na składowisku powinien być prowadzany stały monitoring obejmujący ilościową i jakościową
ewidencję odpadów.
Miejsca poboru prób do pomiarów parametrów wskaźnikowych powinny być stałe i wskazane przez
laboratorium badawcze.
Należy prowadzić archiwizację wyników badań i obserwacji wraz z ich interpretacją.
Badania monitoringowe parametrów wskaźnikowych mogą być prowadzone przez laboratoria
badawcze posiadające wdrożony system jakości, co wynika z § 3 ust. 6 rozporządzenia Ministra
Środowiska w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk
odpadów.
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TABELA 4. ZAKRES PARAMETRÓW WSKAŹNIKOWYCH ORAZ MINIMALNA CZĘSTOTLIWOŚĆ BADAŃ (PARAMETRY PODANE W
NAWIASACH SĄ PARAMETRAMI PRZYKŁADOWYMI)

Lp.
1

2

Mierzony parametr

Wielkość przepływu wód powierzchniowych
Skład wód powierzchniowych
(pH, przewodność elektryczna właściwa, twardość ogólna,
mętność, zasadowość, Fe, Cl, NH4, NO2, NO3, O2, Cl2, F, SO4,
zawiesina ogólna, Cd, Mn, Pb, Cu, Zn, Cr+6, Hg, Ni, Mg, Al, Na, Ca,
P2O3, HCO3, detergenty, zasadowość ogólna, WWA, OWO)

Faza
eksploatacji
co 3 miesiące

Faza
poeksploatacyjna
co 6 miesięcy

co 3 miesiące

co 6 miesięcy

3

Objętość wód odciekowych
Skład wód odciekowych

co 1 miesiąc

co 6 miesięcy

4

(pH, przewodność elektryczna właściwa, Co, Cr +6, Ni, Cu, Zn, Pb,
As, Sn, Cd, Hg, Mg, Ba, substancje rozpuszczone BZT5, CHZT,
WWA, OWO)

co 3 miesiące

co 6 miesięcy

5

Poziom wód podziemnych
Skład wód podziemnych

co 3 miesiące

co 6 miesięcy

co 3 miesiące

co 6 miesięcy

co 1 miesiąc

co 6 miesięcy

co 1 miesiąc

co 6 miesięcy

brak

co 12 miesięcy

6

7
8
9

(pH, przewodność elektryczna właściwa, twardość ogólna, Co, Cr,
Cr+6, Ni, Cu, Zn, Pb, As, Sn, Cd, Hg, Ba, substancje
rozpuszczalne, siarkowodór, CO2 wolny, CO2 agresywny,
utlenialność O2, wodorowęglany, węglany, zasadowość ogólna,
ChZT, Ca, Mg, Na, Fe, NH4, NO3, NO2, Cl, SO4, WWA, OWO)

Emisja gazu składowiskowego
Skład gazu składowiskowego
(ciśnienie, przepływ, zawartość CH4, CO2, O2)

Sprawność
systemu
składowiskowego

odprowadzania

gazu

8.4 PLAN POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AWARII
Praca instalacji i urządzeń w warunkach awaryjnych odbywać się będzie w przypadku m.in.:
 pożaru na składowisku,
 uszkodzenia uszczelnienia kwatery składowiska, w wyniku którego może wystąpić
zanieczyszczenie wód podziemnych,
 awarii systemu drenażowego odprowadzającego wody odciekowe,
 zagrożenia epidemiologicznego,
 katastrofy budowlanej kwatery składowiska,
 zdeponowania w kwaterze składowiska odpadów niebezpiecznych,
 awarii sprzętu technicznego.
W tabeli poniżej przedstawiono przykładowe zdarzenia awaryjne mogące wystąpić w związku z
eksploatacją składowiska odpadów wraz z propozycją postępowania na wypadek wystąpienia awarii z
uwzględnieniem służb oraz organów, które należy powiadomić w przypadku wystąpienia danego
zdarzenia awaryjnego.
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Zdarzenie awaryjne

Pożar na składowisku

Uszkodzenie
uszczelnienia
kwatery składowiska,
w wyniku którego
może wystąpić
zanieczyszczenie
wód podziemnych

Postępowanie na wypadek wystąpienia awarii
W przypadku pożaru na składowisku prowadzący instalację składowiska winien podjąć
następujące działania:
 powiadomić jak najszybciej Państwową Straż Pożarną (nr tel. 998 lub 112)
i podać:

dokładny adres

nazwę zakładu

nazwę obiektu

drogę dojazdu

obiekt, który się pali, np. kwatera składowiska, budynek itp.

intensywność pożaru

informację o stopniu zagrożenie życia lub zdrowia ludzi

imię, nazwisko, inne niezbędne dane personalne oraz nr telefonu, z
którego się dzwoni
 powiadomić o pożarze osoby znajdujące się w najbliższym otoczeniu
 wyprowadzić osoby zagrożone poza strefę niebezpieczną
 zawiadomić w razie potrzeby:

pogotowie ratunkowe – tel. 999 lub 112

policję – tel. 997 lub 112

pogotowie energetyczne – tel. 991
 wstrzymać przyjmowanie dostaw odpadów
 zawiadomić Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
 kierować akcją ratowniczą do czasu przybycia odpowiednich służb
ratunkowych
 przystąpić do akcji ratowniczo-gaśniczej przy pomocy podręcznego sprzętu
gaśniczego znajdującego się na wyposażeniu instalacji składowiska
Po zakończeniu akcji ratowniczej Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego i
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska podejmą decyzję, dotyczącą
dalszego funkcjonowania składowiska.
W przypadku wykrycia zmian w jakości wód gruntowych z powodu emisji substancji z
instalacji składowiska odpadów należy:
1. Pobrać próbki wód z piezometrów i przeprowadzić szczegółowe badania wód
podziemnych.
2. Kierownik składowiska powiadamia niezwłocznie wojewódzkiego inspektora
ochrony środowiska o stwierdzonych zmianach obserwowanych parametrów,
wskazujących na możliwość wystąpienia lub powstanie zagrożeń dla środowiska.
3. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska określa w drodze decyzji, zakres i
harmonogram działań niezbędnych do ustalenia przyczyn zmian obserwowanych
parametrów oraz możliwych zagrożeń dla środowiska.
4. W oparciu o zainstalowany kontrolny system monitorujący szczelność
geomembrany będzie można ustalić potencjalne miejsce nieszczelności. W bardziej
skomplikowanych sytuacjach należy wykonać odrębną ekspertyzę. W każdym z
przypadków stosować się do zaleceń wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.
5. W oparciu o wykonane badania wojewódzki inspektor ochrony środowiska określa
w drodze decyzji, zakres i harmonogram działań niezbędnych do usunięcia przyczyn i
skutków stwierdzonych zagrożeń dla środowiska.
6. Na wniosek zarządzającego składowiskiem odpadów, odpowiednio wojewódzki
inspektor ochrony środowiska lub wojewódzki inspektor sanitarny może ustalić
termin do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, a w razie nieusunięcia ich w tym
terminie - wstrzyma użytkowanie składowiska odpadów.
7. Jeśli zajdzie taka potrzeba, na okres naprawy izolacji składowiska należy
wstrzymać przyjmowanie odpadów.
8. W przypadku skomplikowanych napraw dennej izolacji składowiska może zajść
potrzeba wydobycia (części lub nawet całości) zeskładowanych wcześniej odpadów.
9. Po odsłonięciu zdiagnozowanej, uszkodzonej części składowiska (także poprzez
usunięcie zalegającej warstwy odpadów) należy dokonać niezbędnych napraw
uszczelnienia składowiska.
10. W trakcie prowadzenia prac naprawczych, zarządzający składowiskiem cyklicznie
wykonuje badania wód podziemnych, monitorując wszelkie zmiany w nich
zachodzące.
11. Po zakończeniu prac naprawczych, zarządzający składowiskiem powiadamia
niezwłocznie stosowne organy o zrealizowanym zakresie prac.
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Awaria systemu
drenażowego
odprowadzającego
wody odciekowe

Zagrożenie
epidemiologiczne

Katastrofa
budowlana kwatery
składowiska
Katastrofa budowlana
kwatery składowiska,
polegająca na
deformacji podłoża
oraz osunięciu się
części odpadów,
będzie wiązała się z
okresowym
wyłączeniem obiektu z
eksploatacji, do czasu
przeprowadzenia
remontu. W jej wyniku
może dojść do
osiadania i pękania
bryły składowiska.
Katastrofa budowlana
może być efektem
wystąpienia procesów
osuwiskowych.

W przypadku awarii systemu drenażowego odprowadzającego wody odciekowe
prowadzący instalację składowiska winien podjąć następujące działania:
 zlokalizować miejsce awarii systemu drenażowego odprowadzającego wody
odciekowe
 wyłączyć czasowo z eksploatacji tę cześć składowiska, na której wystąpiła
awaria, o ile wystąpi taka konieczność
 określić możliwości, zakres i harmonogram prac naprawczych
 odpompować wodę z miejsc stagnowania na składowisku
 usunąć awarię
 na okres naprawy wstrzymać przyjmowanie odpadów, jeżeli zajdzie taka
potrzeba kontynuować monitoring wód odciekowych w trakcie prowadzenia
prac naprawczych i po usunięciu awarii.
W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego prowadzący instalację
składowiska winien podjąć następujące działania:
 wstrzymać przyjmowanie odpadów
 zawiadomić Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o zagrożeniu epidemiologicznym
 określić przyczyny, rozmiar i skutki zagrożenia
 wykonać, w zależności od potrzeb, dezynfekcję, dezynsekcję lub deratyzację
składowiska, z uwzględnieniem zaleceń Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.
W przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej bryły składowiska prowadzący
instalację składowiska winien podjąć następujące działania:
 zabezpieczyć
teren
katastrofy
budowlanej
przed
dostępem
nieupoważnionych osób

wstrzymać przyjmowanie odpadów zawiadomić Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego o katastrofie budowlanej
 określić przyczyny, rozmiar i skutki katastrofy
 określić zakres i harmonogram prac niezbędnych do likwidacji katastrofy
 powiadomić nadzór budowlany i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska o wszczęciu prowadzonych prac naprawczych
 usunąć skutki katastrofy i wykonać prace naprawcze
 kontynuować monitoring wód podziemnych w trakcie prowadzenia prac
naprawczych.
Po usunięciu skutków katastrofy i wykonaniu prac naprawczych Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego i Wojewódzki inspektor Ochrony Środowiska podejmą decyzje,
dotyczącą dalszego funkcjonowania składowiska.

W wymaganym dla składowisk odpadów planie awaryjnym należy określić sposób postępowania przy
wystąpieniu awarii, w tym działania proceduralne (administracyjne), techniczne i doraźne.
W ramach powyższego określa się zasady postępowania na wypadek zagrożenia awarią lub
wystąpienia awarii, a także wskazuje niezbędne do podjęcia działania w zależności od charakterystyki
składowiska oraz od rodzaju zdarzenia stwarzającego sytuacje awaryjną.
Awarie zagrażające środowisku związane są z emisją do środowiska substancji niebezpiecznych,
które mogą występować w formie gazowej, ciekłej lub stałej. Mogą to być substancje np. toksyczne,
szkodliwe, bądź łatwopalne. Skutkami awarii często są błędy, które wystąpiły już na etapie projektu,
błędy popełnione na etapie budowy a także nieprawidłowości w funkcjonowaniu, a także pracach
konserwacyjnych instalacji, których eksploatacja może skutkować wystąpieniem awarii. Do
wystąpienia awarii może dojść także w konsekwencji katastrof naturalnych. Należy mieć świadomość,
że awarie będące zwykle skutkiem przypadku, mogą być wywołane również umyślnym działaniem (np.
podpalenie). Awarie mogą przynieść skutki w stopniu umiarkowanym lub poważnym, stwarzającym
zagrożenie dla zdrowa i życie, wystąpienia katastrof ekologicznych oraz zniszczenia mienia i
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infrastruktury. W zdecydowanej większości przypadków awarie są konsekwencją błędu człowieka,
ponieważ do jego obowiązku należy podjęcie wszelkich działań i starań aby można było uniknąć
awarii albo zminimalizować jej skutki. Obecnie dysponując zarówno wiedzą, jak i możliwościami
technicznymi można ograniczyć wystąpienie awarii, a tym samym ich skutki.
Akcją ratowniczą dowodzą przedstawiciele instytucji bezpośrednio zaangażowanych w reagowanie na
wypadek awarii (m.in. straż pożarna, policja, pogotowie ratunkowe). Wszelkie podejmowane
działania koordynowane są przez dowódcę, którego głównym zadaniem jest integracja działań
ratowniczych z działaniami ograniczającymi zanieczyszczenie. Po weryfikacji zagrożenia dowódca
podejmuje decyzję o poziomie mobilizacji służb ratunkowych i koordynuje działaniami ratowniczymi.
Służby techniczne (personel bezpieczeństwa) instalacji, jaką jest składowisko odpadów zajmuje się
niewielkimi awariami, wykorzystując własne środki. Przeszkolony personel podejmuje działania
ograniczające awarię i chroni zdrowie i życie pracowników. Służby techniczne składowiska udzielają
także informacji z podjętych działań jednostkom ratowniczym oraz współpracują z nimi. W przypadku
poważnych awarii, przekraczających granice instalacji należy powiadomić kompetentne służby
publiczne.
Jednostka ratownicza złożona jest z wyspecjalizowanego personelu, który dysponuje odpowiednimi
środkami, m.in. aby zatrzymać rozprzestrzenianie się zanieczyszczenia bądź je usunąć. Należy to do
zadań straży pożarnej oraz grupy ratownictwa chemicznego i ekologicznego (Rozporządzenie
Ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad
organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego). Wspólnie z służbami dowodzącymi oraz
służbami technicznymi składowiska przygotowywany jest plan reagowania, dostosowany do
panujących warunków.
Różne strony trzecie, poza jednostką ratowniczą, mogą być zaangażowane z reagowanie na awarie.
Np. policja nadzoruje ewakuację z zagrożonego obszaru, pogotowie ratunkowe udziela pomocy
rannym i przewozi ich, jeśli jest to konieczne do pobliskich szpitali. Wyspecjalizowane firmy prywatne
lub eksperci mogą być proszeni o pomoc w rozwiązaniu konkretnych problemów. Wyżej wymienione
podmioty mogą mieć udział w reagowaniu na awarie, jednak w każdym wypadku ich działalność jest
nadzorowana przez koordynatora akcji ratowniczej.
Priorytety w zakresie planowanego reagowania na wypadek awarii są następujące:
 zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi,
 ochrona środowiska,
 ograniczenie strat materialnych.
Racjonalne wykorzystanie zasobów służb ratowniczych wymaga uprzedniego dokonania oceny awarii.
W związku z eksploatacją składowiska może dojść do zdarzeń o małym znaczeniu, mających miejsce
na terenie zakładu, z ograniczoną możliwością rozprzestrzeniania. Mogą im przeciwdziałać służby
techniczne składowiska, wykorzystując środki wewnętrzne zakładu. Awarie tego typu mogą zdarzyć
się w związku z normalną działalnością instalacji i skutkują niewielkimi wyciekami substancji i emisjami
gazów. W związku z eksploatacją składowiska może również dojść do zdarzeń znaczących,
wykraczających poza obszar zakładu. Zdarzenia takie zagrażają środowisku oraz zdrowiu i życiu ludzi.
Tempo rozprzestrzeniania się jest znaczące i zaistniała sytuacja awaryjna nie może być kontrolowana
przez służby techniczne zakładu przy wykorzystaniu wewnętrznych środków. Awarie takie obejmują
głównie awarie aparatury, wybuchy gazu, niewielkie pożary. Mało prawdopodobne, ale możliwe do
wystąpienia są również awarie o poważnym znaczeniu zagrażające rozległym terenom i dużej
populacji, których skutki mogą okazać się bardzo poważne. Do tego typu awarii zalicza się głównie
rozległy pożar.
Wstępne reagowanie na sytuację awaryjną dotyczy czynności, które należy podjąć zaraz po
stwierdzeniu wystąpienia awarii. Obejmują one powiadomienie odpowiednich podmiotów i
zastosowanie podstawowych środków w celu odizolowania i kontrolowania awarii.
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Przedstawiciele władz lokalnych powinni zostać poinformowani o wystąpieniu awarii, a osobom
przebywającym w obszarze zagrożonym należ poinstruować odnośnie właściwego postępowania.
Osoba dowodząca akcją ratowniczą powinna podjąć współpracę z służbami i wszelkimi podmiotami,
które uzna za stosowne do włączenia w działania ratownicze. Najpierw należy opanować awarię, a
następnie zminimalizować jej skutki. W następnej kolejności należy podjąć działania remediacyjne.
Efektywne reagowanie na wypadek awarii wymaga szybkiego i właściwego działania wszystkich
zaangażowanych stron, zatem każda ze stron powinna dołożyć wszelkich starać w wykonywaniu
swoich zadań i obowiązków.
Prawidłowe informowanie w sytuacji awaryjnej pozwala uniknąć dalszych niebezpiecznych
okoliczności. Brak informacji prowadzi do strachu, którego następstwem jest panika. Często reakcje
instynktowne są niewłaściwe np. gdy toksyczne gazy są uwalniane do powietrza, lepiej jest pozostać
w zamkniętym budynku niż go opuszczać uciekając z miejsca awarii. W związku z tym osoby, służby
bądź instytucje odpowiedzialne za działania ratownicze powinny być przeszkolone w zakresie
właściwego informowania w sytuacji wystąpienia awarii stwarzającej zagrożenie wystąpienia zmian w
środowisku oraz dla zdrowia i życia ludzi. Osoba wyznaczona do udzielania informacji o zaistniałym
zdarzeniu władzom lokalnym, mieszkańcom zagrożonych obszarów oraz w razie takiej konieczności –
mediom, powinna informować o awarii i rozwoju wydarzeń, w taki sposób, aby uniknąć paniki.
Udzielane informacje muszą być zawsze sprawdzone, rzetelne i jednoznaczne.
Celem doskonalenia systemu zapobiegania skutkom awarii mogącym stwarzać zagrożenie dla
zdrowia i życia ludzi i/lub zmiany jakości komponentów środowiska poleca się wprowadzenie na
terenie zakładu kart postępowania na wypadek sytuacji awaryjnych. Karty takie powinny być
opracowane względem ustalonych, możliwych do wystąpienia sytuacji awaryjnych (np. pożar w
budynkach administracyjnych i socjalnych, pożar na składowisku, pożar w pomieszczeniach
warsztatowo-garażowych oraz w magazynach, niekontrolowany wyciek chemikaliów, wyciek oleju,
płynów z samochodów, ciągników i innych maszyn). Karty postępowania w sytuacjach awaryjnych
powinny być np. umieszczone w korytarzach pomieszczeń, w których dana sytuacja może wystąpić
(m.in. korytarz pomieszczeń biurowych, dyżurka ochrony na składowisku, dyspozytornia,
oczyszczalnia, elektrociepłownia, punkt zbiórki odpadów problemowych, warsztat, garaż,
pomieszczenie operatorów – kwatera). Zaleca się również opracowanie dokumentacji prezentującej
klasyfikację stref i postępowanie w strefach pożarowych oraz strefach zagrożenia wybuchem, z którą
zapoznano wszystkich pracowników.
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Podejmowanie działań proceduralnych
1) Działania wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz.21)
W przypadku stwierdzenia na składowisku odpadów zmian obserwowanych parametrów,
wskazujących na możliwość wystąpienia lub powstanie zagrożeń dla środowiska lub dla życia lub
zdrowia ludzi, Zarządzający składowiskiem odpadów jest zobowiązany powiadomić niezwłocznie
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska lub państwowego wojewódzkiego inspektora
sanitarnego (art.138).
Zgodnie z art.139:
Wojewódzki inspektor ochrony środowiska:
 w przypadku stwierdzenia na składowisku odpadów zmian obserwowanych parametrów,
wskazujących na możliwość wystąpienia lub powstanie zagrożeń dla środowiska, określa, w
drodze decyzji, zakres i harmonogram działań niezbędnych do ustalenia przyczyn zmian
obserwowanych parametrów oraz możliwych zagrożeń dla środowiska;
 po ustaleniu przyczyn zmian obserwowanych parametrów oraz możliwych zagrożeń dla
środowiska, określa, w drodze decyzji, zakres i harmonogram działań niezbędnych do
usunięcia przyczyn i skutków stwierdzonych zagrożeń dla środowiska (w decyzji tej
uwzględniony zostanie w szczególności plan awaryjny, o którym mowa w art.129 ust.4 pkt 16
ustawy o odpadach).
Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny wydaje decyzje określające zakres i harmonogram
działań niezbędnych do ustalenia przyczyn zmian obserwowanych parametrów oraz możliwych
zagrożeń dla środowiska oraz decyzje określające zakres i harmonogram działań niezbędnych do
usunięcia przyczyn i skutków stwierdzonych zagrożeń dla środowiska w przypadku zmian
obserwowanych parametrów wskazujących na możliwość występowania lub powstanie zagrożeń dla
życia lub zdrowia ludzi.
2) Działania wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska( Dz.U.
2001 nr 62 poz. 627 z późn. zm.)
Prawo ochrony środowiska odnosi się w szczególności do poważnych awarii, które mogą wystąpić
jedynie na określonych rodzajach składowisk odpadów niebezpiecznych ze względu na rodzaj i ilość
gromadzonych tam odpadów. Zgodnie zPrawem ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 nr 25 poz. 150 z
późn. zm.)
„Art. 250. 1. Prowadzący zakład o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku jest obowiązany do
zgłoszenia zakładu właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać następujące dane:
1) oznaczenie prowadzącego zakład oraz kierującego zakładem, ich adresy zamieszkania lub
siedziby; przez kierującego zakładem rozumie się osobę zarządzającą zakładem w imieniu
prowadzącego zakład;
2) adres zakładu;
2a) adres strony internetowej zakładu;
3) informację o tytule prawnym;
4) charakter prowadzonej lub planowanej działalności zakładu lub instalacji;
5) rodzaj instalacji i istniejące systemy zabezpieczeń;
6) rodzaj, kategorię i ilość oraz charakterystykę fizykochemiczną, pożarową i toksyczną substancji
niebezpiecznej, w tym składowanej substancji niebezpiecznej;
7) charakterystykę terenu w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu, ze szczególnym uwzględnieniem
czynników mogących przyczynić się do zwiększenia zagrożenia awarią przemysłową lub pogłębienia
jej skutków.
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5. Każda istotna zmiana ilości lub rodzaju substancji niebezpiecznej albo jej charakterystyki
fizykochemicznej, pożarowej i toksycznej, zmiana technologii lub profilu produkcji oraz zmiana, która
mogłaby mieć poważne skutki związane z ryzykiem awarii, w stosunku do danych zawartych w
zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, powinna zostać zgłoszona właściwemu organowi Państwowej
Straży Pożarnej w terminie 14 dni przed dniem jej wprowadzenia.
6. (uchylony).
7. Istotną zmianę rodzaju substancji lub jej charakterystyki fizykochemicznej, pożarowej i toksycznej
stanowi zmiana, która wiąże się z zaliczeniem do innej kategorii substancji niebezpiecznych w
stosunku do danych przedstawionych w zgłoszeniu.
8. Termin przewidywanego zakończenia eksploatacji instalacji lub zamknięcia zakładu prowadzący
zakład jest obowiązany zgłosić właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej co najmniej 14 dni
przed zamknięciem.
9. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, 5 i 8, prowadzący zakład przekazuje równocześnie do
wiadomości wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.”
Art. 251. 1. Prowadzący zakład o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku sporządza program
zapobiegania poważnym awariom przemysłowym, zwany dalej „programem zapobiegania awariom”, w
którym przedstawia system bezpieczeństwa gwarantujący ochronę ludzi i środowiska, stanowiący
element ogólnego systemu zarządzania zakładem.
2. Program zapobiegania awariom powinien zawierać w szczególności:
1) określenie prawdopodobieństwa zagrożenia awarią przemysłową;
2) zasady zapobiegania oraz zwalczania skutków awarii przemysłowej przewidywane do
wprowadzenia;
3) określenie sposobów ograniczenia skutków awarii przemysłowej dla ludzi i środowiska w przypadku
jej zaistnienia;
4) określenie częstotliwości przeprowadzania analiz programu zapobiegania awariom w celu oceny
jego aktualności i skuteczności.
3. Prowadzący zakład o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku przedkłada program zapobiegania
awariom
właściwemu
organowi
Państwowej
Straży
Pożarnej
oraz
wojewódzkiemu
inspektorowiochrony środowiska co najmniej na 30 dni przed dniem uruchomienia nowego zakładu lub
jego części albo w terminie 3 miesięcy od dnia zaliczenia istniejącego zakładu do zakładu o
zwiększonym ryzyku lub do zakładu o dużym ryzyku.
Art. 259. 1. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, na podstawie informacji podanych
przez prowadzących zakłady w zgłoszeniu, programie zapobiegania awariom lub raporcie o
bezpieczeństwie, ustala, w drodze decyzji, grupy zakładów o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku,
których zlokalizowanie w niedużej odległości od siebie może zwiększyć prawdopodobieństwo
wystąpienia awarii przemysłowej lub pogłębić jej skutki, w szczególności ze względu na
skoncentrowanie posiadanych rodzajów, kategorii i ilości składowanych substancji niebezpiecznych.
Wytyczne
2. W decyzji, o której mowa w ust. 1, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
zobowiązuje prowadzących zakłady do:
1) wzajemnej wymiany informacji, które pozwolą na uwzględnienie w programie zapobiegania
awariom, raportach o bezpieczeństwie i w wewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych
zwiększonego prawdopodobieństwa wystąpienia awarii przemysłowej lub zwiększenia skutków jej
wystąpienia;
2) dostarczenia informacji niezbędnych do sporządzenia zewnętrznych planów operacyjnoratowniczych oraz do opracowywania informacji o zagrożeniach awariami przemysłowymi w zakładach
o dużym ryzyku lub w zakładach o zwiększonym ryzyku i przewidywanych środkach bezpieczeństwa;
3. Prowadzący zakłady ustalone w drodze decyzji, o której mowa w ust. 1, współpracują w zakresie
wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 261 ust. 5 pkt 1.
Art. 260. 1. W celu zapobiegania, zwalczania i ograniczania skutków awarii przemysłowej opracowuje
się wewnętrzny i zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy.
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2. Plany operacyjno-ratownicze zawierają w szczególności:
1) zakładane działania służące ograniczeniu skutków awarii przemysłowej dla ludzi i środowiska;
2) propozycje metod i środków służących ochronie ludzi i środowiska przed skutkami awarii
przemysłowej;
3) informację o występujących zagrożeniach, podjętych środkach zapobiegawczych i o działaniach,
które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, przedstawianą społeczeństwu i
właściwym organom Państwowej Straży Pożarnej, wojewodzie, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony
środowiska, regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, staroście, wójtowi, burmistrzowi lub
prezydentowi miasta;
4) wskazanie sposobów usunięcia skutków awarii przemysłowej i przywrócenia środowiska do stanu
poprzedniego, a w przypadku gdy nie jest to możliwe — określenie zabiegów, których celem jest
rekultywacja;
5) wskazanie sposobów zapobiegania transgranicznym skutkom awarii przemysłowej.
Art. 269. Komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, w ramach czynności kontrolnorozpoznawczych przeprowadzanych co najmniej raz w roku w zakładzie stwarzającym zagrożenie
wystąpienia awarii przemysłowych, ustala spełnienie wymogów bezpieczeństwa, a w szczególności
czy:
1) podjęto środki zapobiegające wystąpieniu awarii przemysłowej;
2) zapewniono wystarczające środki ograniczające skutki awarii przemysłowej w zakładzie i poza jego
granicami, uwzględniając skutki transgraniczne;
3) dane zawarte w dokumentach, o których mowa w ustawie, takich jak zgłoszenie zakładu o
zwiększonym ryzyku lub dużym ryzyku, program zapobiegania awariom, raport o bezpieczeństwie,
wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy, informacje niezbędne do opracowania zewnętrznego planu
operacyjno-ratowniczego, przedkładane właściwym organom Państwowej Straży Pożarnej — są
rzetelne i odzwierciedlają stan bezpieczeństwa w zakładzie.
3) Działania wynikające z rozporządzenia Ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 poz.719)
§ 37. 1. W obiektach i na terenach przyległych, gdzie są prowadzone procesy technologiczne z
użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są
magazynowane, dokonuje się oceny zagrożenia wybuchem.
2.Ocena zagrożenia wybuchem obejmuje wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem,
wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia
wybuchem wraz z opracowaniem graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej oraz wskazanie czynników
mogących w nich zainicjować zapłon.
3.Graficzna dokumentacja klasyfikacyjna zawiera plany sytuacyjne obrazujące rodzaj i zasięg stref
zagrożenia wybuchem oraz lokalizację i identyfikację źródeł emisji, zgodnie z zasadami określonymi w
Polskich Normach.
4.Oceny zagrożenia wybuchem dokonują: inwestor, projektant lub użytkownik decydujący o procesie
technologicznym.
5.Ocena zagrożenia wybuchem może stanowić część oceny ryzyka wybuchu, o której mowa w
przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w
sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników
zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (Dz. U. Nr
107, poz. 1004 oraz z 2006 r. Nr 121, poz. 836).
6.Klasyfikację stref zagrożenia wybuchem określa Polska Norma dotycząca zapobiegania wybuchowi i
ochronie przed wybuchem.
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7.Pomieszczenie, w którym może wytworzyć się mieszanina wybuchowa, powstała z wydzielającej się
takiej ilości palnych gazów, par, mgieł lub pyłów, której wybuch mógłby spowodować przyrost ciśnienia
w tym pomieszczeniu przekraczający 5 kPa, określa się jako pomieszczenie zagrożone wybuchem.
8.Wytyczne w zakresie określania przyrostu ciśnienia w pomieszczeniu, jaki mógłby zostać
spowodowany przez wybuch, określa załącznik do rozporządzenia.
9.W pomieszczeniu należy wyznaczyć strefę zagrożenia wybuchem, jeżeli może w nim występować
3
mieszanina wybuchowa o objętości co najmniej 0,01 m w zwartej przestrzeni.
4) W przypadku powstania szkody w środowisku może mieć zastosowanie ustawa z dnia 13
kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie - (Dz. U. 2007 nr 75
poz. 493 z późn. zm.).
Wg ww. aktu prawnego szkodą w środowisku jest negatywna mierzalna zmiana stanu lub funkcji
elementów przyrodniczych, oceniana w stosunku do stanu początkowego, która została spowodowana
bezpośrednio lub pośrednio przez działalność podmiotu korzystającego ze środowiska.
W oparciu o ww. ustawę podmiot korzystający ze środowiska (prowadzący instalację składowiska) jest
obowiązany do:
 podjęcia działań w celu ograniczenia szkody w środowisku, zapobieżenia kolejnym szkodom i
negatywnym skutkom dla zdrowia ludzi lub dalszemu osłabieniu funkcji elementów
przyrodniczych, w tym natychmiastowego skontrolowania, powstrzymania, usunięcia lub
ograniczenia w inny sposób zanieczyszczeń lub innych szkodliwych czynników;
 podjęcia działań naprawczych.
Jeżeli bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku nie zostało zażegnane, mimo przeprowadzenia
działań zapobiegawczych, lub wystąpiła szkoda w środowisku, podmiot korzystający ze środowiska
jest obowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt organowi ochrony środowiska i wojewódzkiemu
inspektorowi ochrony środowiska. Organem właściwym w sprawach szkód w środowisku jest
regionalny dyrektor ochrony środowiska.
Zgłoszenie powinno zawierać:
 imię i nazwisko albo nazwę podmiotu korzystającego ze środowiska oraz jego adres
zamieszkania albo siedziby;
 określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją
Działalności (PKD) – w przypadku wykonywania tej działalności;
 określenie rodzaju, opis, wskazanie miejsca i datę wystąpienia bezpośredniego zagrożenia
szkodą w środowisku lub szkody w środowisku;
 opis działań zapobiegawczych i naprawczych podjętych do chwili zgłoszenia.
Podmiot korzystający ze środowiska, na każde żądanie organu ochrony środowiska, jest obowiązany
niezwłocznie udzielić informacji o bezpośrednim zagrożeniu szkodą w środowisku lub szkodzie w
środowisku także, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że takie zagrożenie lub taka szkoda
wystąpiły.
Zgodnie z Art. 13. Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich
naprawie - (Dz. U. 2007 nr 75 poz. 493 z późn. zm.) podmiot korzystający ze środowiska uzgadnia
warunki przeprowadzenia działań naprawczych z organem ochrony środowiska. Wniosek o
uzgodnienie warunków przeprowadzenia działań naprawczych powinien zawierać informacje na
temat:
 obszaru wymagającego podjęcia działań naprawczych;
 funkcji pełnionych przez obszar wymagający działań naprawczych;
 początkowego stanu środowiska na danym terenie;
 aktualnego stanu środowiska na danym terenie;
 planowanego zakresu i sposobu przeprowadzenia działań naprawczych oraz planowanego
terminu ich rozpoczęcia i zakończenia.
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W przypadku wystąpienia więcej niż jednej szkody w środowisku, w taki sposób, że nie można
zapewnić jednoczesnego podjęcia działań naprawczych w odniesieniu do wszystkich tych szkód,
organ ochrony środowiska może określić, w odniesieniu do których szkód należy podjąć działania
naprawcze w pierwszej kolejności.
Ponadto, w oparciu o Art. 20 ustawy:
1. Na obszarze, na którym występuje bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku lub szkoda w
środowisku, organ ochrony środowiska może, w drodze decyzji, nałożyć na podmiot korzystający ze
środowiska prowadzący działalność stwarzającą ryzyko szkody w środowisku, która jest przyczyną
bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku, obowiązek prowadzenia
pomiarów zawartości substancji w glebie, ziemi lub wodzie lub monitoringu przyrodniczego
różnorodności biologicznej i krajobrazowej.
2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany przechowywać wyniki pomiarów oraz dane z
monitoringu przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczą te wyniki i dane,
oraz przedkładać je organowi ochrony środowiska na jego żądanie.
3. W decyzji, o której mowa w ust. 1, organ ochrony środowiska określa:
1) zakres pomiarów;
2) metodykę prowadzenia pomiarów;
3) termin i formę przedkładania wyników pomiarów organowi ochrony środowiska;
4) w przypadku gdy bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku lub szkoda w środowisku zostały
spowodowane przez działalność więcej niż jednego podmiotu korzystającego ze środowiska – podział
obowiązków między tymi podmiotami.
4. Podmiot korzystający ze środowiska zapewnia wykonanie pomiarów, o których mowa w ust. 1,
przez akredytowane laboratorium w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z późn. zm.8)), w zakresie badań, do których
wykonywania jest obowiązany.
5. Podmiot korzystający ze środowiska, posiadający certyfikat systemu zarządzania jakością, może
wykonywać pomiary, o których mowa w ust. 1, we własnym laboratorium, pod warunkiem że
laboratorium to jest również objęte systemem zarządzania jakością.
6. W przypadkach, o których mowa w art. 16, jeżeli organ ochrony środowiska stwierdzi taką potrzebę,
pomiary lub monitoring, o których mowa w ust. 1, wykonuje wojewódzki inspektor ochrony środowiska.

8.4.1 PRZYKŁADOWE

DZIAŁANIA JAKIE NALEŻY PRZEDSIĘWZIĄĆ NA WYPADEK WYSTĄPIENIA

AWARII

8.4.1.1

P OŻAR

Na terenie składowiska odpadów powinien być zorganizowany punkt wyposażony w podstawowy i
niezbędny punkt przeciwpożarowy. Punkt taki powinien być zlokalizowany w miejscu dostępnym,
widocznym i odpowiednio oznakowanym. W wyposażeniu takiego punktu powinny znaleźć się
gaśnice, koce, mające zastosowanie w działaniach przeciwpożarowych materiały niepalne tj. piasek,
sorbenty do neutralizacji wycieków. Na terenie składowiska musi znajdować się sprawny hydrant.
W przypadku wystąpienia pożaru na składowisku (pożar obiektów lub odpadów) należy postępować
zgodnie z obowiązującą instrukcją przeciwpożarową. Należy czasowo zaprzestać dowozu i
składowania odpadów na terenie objętym pożarem.
Należy powiadomić Kierownika instalacji lub jego bezpośrednich przełożonych o zaistniałej sytuacji. W
przypadku, kiedy sytuacja ma miejsce poza godzinami pracy zakładu, służby ochrony powinny
niezwłocznie powiadomić straż pożarną.
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Obowiązek kierowania akcją należy do osoby przeszkolonej w tym zakresie, która zobowiązana jest
do zorganizowania ewakuacji osób znajdujących się w strefie zagrożonej pożarem, usunięcia maszyn
i materiałów łatwopalnych z zagrożonego terenu oraz zorganizowania akcji gaszenia pożaru. Należy
bezwzględnie podporządkować się osobie dowodzącej akcją gaśniczą.
Należy określić źródło pożaru, ocenić zaistniałą sytuację awaryjną (zasięg oraz tempo w jakim
rozprzestrzenia się ogień) i przygotować odpowiedni rodzaj i ilość sprzętu gaśniczego.
Po zlokalizowaniu zarzewia pożaru należy niezwłocznie podjąć akcję gaśniczą wykorzystując środki
przeciwpożarowe dostępne na składowisku. Niewielkie ogniska pożaru można zasypywać materiałem
inertnym (np. piaskiem). Należy unikać używania do gaszenia pożarów na kwaterze składowiska i w
jej pobliżu środków pianotwórczych, mogących powodować uszkodzenia folii (dotyczy składowisk
posiadających uszczelnienie sztuczne np. w postaci folii PEHED). Pożar gasić z użyciem piasku lub
odpadów stosowanych do wykonywania warstwy izolacyjnej (w celu niedopuszczania do wypierania
gazu składowiskowego z wierzchniowych warstw) lub wody.
Gdy pożar obejmuje budynki socjalne i techniczne należy wyłączyć zasilanie prądu.
Jeśli pożar lokalizuje się w głębszych warstwach złoża zdeponowanych odpadów, należy ograniczyć
rozprzestrzenianie się pożaru poprzez odizolowanie źródła ognia od pozostałych odpadów, wykopując
wokół zagrożonego miejsca rowów wypełnionych materiałem niepalnym.
W razie konieczności (bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub utraty bądź poważnego
uszkodzenia mienia) należy powiadomić jednostkę straży pożarnej oraz Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego, a w przypadku pożaru o znacznym zasięgu należy powiadomić również Marszałka
Województwa.
Należy zapewnić sprawność ciągów komunikacyjnych, udostępnić straży pożarnej biorącej udział w
akcji gaśniczej hydrant wody przeciwpożarowej .
Do gaszenia płonących odpadów użyć zgromadzonych odcieków, a w przypadku ich braku w akcji
gaśniczej należy wykorzystać w odę dowożoną.
Po zakończeniu akcji gaszenia pożaru, w obowiązku kierownika składowiska leży - zabezpieczenie
miejsca pożaru w celu niedopuszczenia do powstania pożaru wtórnego, uporządkowanie pogorzeliska
(po uzgodnieniu ze Strażą Pożarną i zakończeniu działalności komisji ustalającej okoliczności i
przyczyny powstania pożaru) oraz przykrycia pogorzeliska ziemną warstwą izolującą.
Po zakończonej akcji należy sporządzić raport (względnie notatkę) z zaistniałego zdarzenia
uwzględniając opis sytuacji, podjęte działania oraz osiągnięte rezultaty.

8.4.1.2

W YBUCH GAZU

Przyczyną prowadzącą do wybuchu biogazu jest gromadzenie się znacznych ilości metanu i
możliwość utworzenia mieszaniny wybuchowej w złożu. W takiej sytuacji należy:
 powołać specjalistów kompetentnych do ustalenia potencjalnego miejsca powstania
zagrożenia, zidentyfikowania rodzaju i źródła zagrożenia;
 ustalić sposób wyeliminowania źródeł mających wpływ na to zagrożenie;
 w razie konieczności - wstrzymać pracę instalacji, łącznie z pracą gazogeneratorów, usunąć
zagrożenia i ponownie przywrócić instalację do pracy;
 jeżeli zajdzie taka potrzeba - wpisać do obowiązujących na terenie składowiska instrukcji np.
instrukcji prowadzenia składowiska czy bhp stosowanych uwag i zaleceń do stosowania przez
eksploatujących składowisko.
W przypadku wystąpienia wybuchu gazu składowiskowego należy powiadomić odpowiednią
miejscowo straż pożarną oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, a w przypadku
wybuchu lub zapłonu stwarzającego poważne zagrożenie powiadomić należy również Marszałka
Województwa oraz lokalne Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego.
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Do czasu ustalenia przyczyny zdarzenia należy wstrzymać przyjmowanie odpadów na składowisko.
Do czasu przybycia jednostki straży pożarnej akcją ratowniczą powinna kierować osoba przeszkolona
w tym zakresie. W przypadku braku możliwości podjęcia działań gaśniczych lub działaniu
nieskutecznym należy ewakuować pracowników ze składowiska
Konieczne jest odcięcie instalacji pobierającej gaz wysypiskowy ze składowiska. Jeżeli elektrownia na
składowisku zasilana jest gazem ze składowiska należy wstrzymać pracę elektrowni.
Należy wstrzymać prace wszystkich maszyn i urządzeń pracujących w zagrożonym terenie,
ewakuować pracowników, maszyny i urządzenia z terenu zagrożonego w bezpieczne miejsce.
Osobom poszkodowanym należy udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej oraz powiadomić
odpowiednie służby – Pogotowie ratunkowe, Policję, Państwową Inspekcję Pracy. Po zlokalizowaniu
zarzewia ognia i racjonalnej ocenie ryzyka zagrożenia zatruciem bądź poparzeniem należy podjąć
akcję gaśniczą wykorzystując środki przeciwpożarowe dostępne na składowisku. Pożar należy
zwalczać przy użyciu wody bądź gaśnic pianowych przez ich użycie bezpośrednio na źródło ognia.
Należy zapewnić sprawność ciągów komunikacyjnych. Po przybyciu straży pożarnej należy wskazać
miejsce wybuchu/pożaru oraz punkty ujęć wody (sieć hydrantów nadziemnych (plan ich
rozmieszczenia powinien znajdować się np. na portierni)i zbiorniku p. pożarowym znajdującym się na
terenie składowiska), a także należy przedstawić, jakie działania zostały już podjęte. Przybyłego na
miejsce zdarzenia dowódcę akcji ratowniczo-gaśniczej należy natychmiast poinformować o:
 osobach przebywających na terenie składowiska,
 znajdującej się na terenie składowiska instalacji odzysku gazu ze składowiska,
 znajdującej się na terenie składowiska elektrowni zasilanej gazem wysypiskowym (odłączenie
napięcia i zatrzymanie pracy w elektrowni mogą dokonać jedynie pracownicy firmy
eksploatującej elektrownię zasilaną gazem wysypiskowym).
Należy podporządkować się zaleceniom osoby dowodzącej akcją ratowniczą.
Należy przygotować wszystkie maszyny i sprzęt umożliwiający pobór i transport materiału obojętnego,
celem niezwłocznego podjęcia działań mających na celu zabezpieczenie kwatery przed ponownym
samozapłonem lub rozprzestrzenianiem ognia. Działania te mogą być podjęte na wyraźny sygnał
dowódcy akcji gaśniczej.
Po zaprzestaniu akcji ratunkowej, po uzgodnieniu ze Strażą Pożarną i zakończeniu prac komisji
badającej przyczyny powstania wybuchu, przystąpić do likwidacji skutków wybuchu. Przystępując do
likwidacji skutków zdarzenia awaryjnego w postaci wybuchu gazu w pierwszej kolejności należy
sprawdzić czy nie nastąpiło uszkodzenie bądź zniszczenie infrastruktury składowiska i w razie
wystąpienia konkretnych uszkodzeń bądź zniszczeń należy podjąć stosowne działania. Należy
zasypać wgłębienie powstałe po wybuchu, zagęścić dodatkowo składowane odpady kompaktorem
oraz przykryć miejsce awarii ziemną warstwą izolującą.

8.4.1.3

Z ANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA WODNO - GRUNTOWEGO

Jeśli w oparciu o badania monitoringowe z prób pobranych z piezometrów wyniknie, że nastąpiło
przekroczenie dopuszczalnych norm stężeniowych określonych wskaźników należy:
 porównać wyniki badań aktualnych z poprzednimi wynikami
 dokonać oceny, z których piezometrów w pobranych próbkach stwierdzono przekroczenia
 ustalić możliwy kierunek dopływu, czyli źródło zanieczyszczenia
 zwiększyć częstotliwość badań
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pompować zawartość wyznaczonych piezometrów łącznie z kontrola analityczną jakości
pompowanej wody
kontrolować dokładnie ilość gromadzonych odcieków w zbiorniku na jednostkę czasu, w celu
ustalenia stopnia szczelności zbiornika/ów
zachować przez ten okres obserwacyjny normalne warunki pracy składowiska, aby stworzyć
maksymalnie porównywalne warunki pracy i aby prowadzone obserwacje, badania i czynności
miały porównywalne warunki
w oparciu o dokładną analizę należy podejmować dalsze wnioski i decyzje, trudne na tym
etapie do przewidzenia, ale należy się liczyć z sytuacją optymalnie niekorzystną, kiedy trzeba
będzie zamknąć składowisko, zaś odpady składować w miejscach gdzie uda się uzyskać
zgodę.

W przypadku wystąpienia zdarzenia w postaci zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego
należy wstrzymać przyjmowanie odpadów, ustalić lokalizację nieszczelności, przyczynę zdarzenia
oraz skalę zjawiska.
Jeżeli wyniki badań wskażą możliwość wystąpienia zmian w jakości wód gruntowych należy
powiadomić wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska lub państwowego wojewódzkiego
inspektora sanitarnego.
W przypadku utrzymywania się ponadnormatywnego zanieczyszczenia wód gruntowych zalecane jest
przeprowadzenie kolejnych badań monitoringowych wód, odcieków i ich obserwacje. Składowisko
zostanie ponownie dopuszczone do eksploatacji dopiero po osiągnięciu normatywnych wartości
badanych wód.
Należy przeprowadzić badania sprawdzające wód powierzchniowych i podziemnych. Należy dokonać
pomiaru poziomu wód podziemnych oraz ich jakości (w piezometrach), pomiaru wielkości przepływu i
składu płynących wód powierzchniowych oraz pomiar objętości i składu wód odciekowych.
Jeżeli wyniki badań wskażą możliwość wystąpienia istotnych zmian w jakości wód gruntowych należy
podjąć następujące działania:
 Zwiększyć częstotliwość wykonywanych badań w wytypowanych piezometrach (ma to na celu
określenie trendu przemian chemizmu wód);
 We wskazanych piezometrach prowadzić obserwacje i pomiary lustra wodnego;
 Monitorować istotne dla badań warunki środowiskowe (m.in. rodzaj i wielkość opadów,
temperatura, długotrwałe susze).
Jeżeli zostanie stwierdzony wpływ infiltrujących wód odciekowych ze składowiska na wody gruntowe
należy przedsięwziąć działania polegające na uzupełnieniu ubytków warstwy uszczelniającej,
wykonaniu zewnętrznej bariery drenażowej dla wód gruntowych wraz z ich ujęciem i uszczelnieniu
obwałowań.
Należy uwzględnić również zabezpieczenie składowiska odpadów przed napływem wód opadowych i
ich infiltracją. W celu zapewnienia takiego zabezpieczenia można np. przykryć całą powierzchnię
składowanych odpadów warstwą nieprzepuszczalną.
W przypadku wystąpienia rozszczelnienia górnej warstwy folii HDPE ułożonej na dnie czaszy
składowiska przesączające się wody odciekowe powinny być automatycznie ujmowane drenażem
kontrolnym zabudowanym w warstwie grubego piasku na dolnej warstwie folii HDPE. Wody te
powinny być odprowadzane do systemu odwodnienia składowiska, zakończonego zbiornikiem
retencyjnym, z którego odcieki odpływają do kolektora kanalizacji i miejskiej oczyszczalni ścieków. W
przypadku wystąpienia takiej sytuacji należy natychmiast poinformować Kierownika składowiska o
zaistniałym zdarzeniu, ustalić lokalizację miejsca rozszczelnienia górnej warstwy folii HDPE,
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prowadzić stałą kontrolę poprawności funkcjonowania systemu drenażowego czaszy składowiska oraz
przystąpić do działań naprawczych.
W przypadku wystąpienia rozszczelnienia warstwy folii HDPE na na dnie składowiska, wody
odciekowe ze składowiska powinny być zatrzymane na drugiej warstwie uszczelnienia i pokazać się w
systemu drenażu kontrolnego.Drenaż kontrolny musi być zaprojektowany w sposób umożliwiający
łatwą codzienną rewizję. Drenaż kontrolny musi kierować ewentualne ścieki do kolektora odcieków i
dalej do zbiornika odcieków bądź kanalizacji. W przypadku gdy zaobserwujemy wody w drenażu
kontrolnym należy zweryfikować ich skład. Jeżeli wody są zanieczyszczone oznacza to, że doszło do
uszkodzenia warstwy uszczelniającej dno składowiska. W takim przypadku o ile to możliwe należy
zlokalizować nieszczelność i ją usunąć. Mniejsze uszkodzenia w składowiskach wyposażonych w
uszczelnienie bentonitowe mogą ulegać likwidacji samoistnej w związku z działaniem bentonitu.
W przypadku rozszczelnienia warstwy uszczelniającej na skarpie składowiska, zanieczyszczone
odcieki mogą pojawić się w drenażu wód podfoliowych. W tym przypadku należy natychmiast
zamknąć odpływ wód ze zbiornika wód gruntowych. Należy przystąpić do przerzucania beczkowozami
wód ze zbiornika wód gruntowych do pobliskiego zbiornika wód odciekowych. W razie zajścia
konieczności należy zwiększyć odpływ odcieków ze zbiornika wód odciekowych do oczyszczalni
ścieków. Należy podjąć docelowe działania naprawcze.
W celu odpowiednio wczesnego wykrycia wszelkich zagrożeń dla środowiska związanych z
uszkodzeniami uszczelnień składowiska, konieczna jest systematyczna, najlepiej codzienna
kontrola wzrokowa stanu technicznego uszczelnień (w zależności od etapu eksploatacji
składowiska) oraz kontrola jakości i występowania wód/ odcieków w drenażach kontrolnym i
podfoliowym, oraz w zbiornikach wód gruntowych i odcieków.
Działania naprawcze, w przypadku wystąpienia rozszczelnienia warstwy folii HDPE na składowisku
opierają się na zlokalizowaniu uszkodzonego miejsca i jego odsłonięciu. Następnie po oczyszczeniu
oraz odpowiednim przygotowaniu uszkodzonego fragmentu warstwy folii uszczelniającej. W miejscu
uszkodzenia należy nadspawać nową warstwę folii HDPE. Po sprawdzeniu szczelności spawów, w
zależności od miejsca występowania, uszkodzenia warstwa folii HDPE musi zostać zabezpieczona
zgodnie z wymogami zawartymi w projekcie budowy składowiska.
W przypadku małych uszkodzeń można niezwłocznie podjąć działania w celu ich naprawienia, np.w
miejsce rozszczelnienia można wprowadzić substancję (np. bentonit), które w zetknięciu z wodami
odciekowymi utworzą warstwę nieprzepuszczalną.
W przypadku dużych uszkodzeń należy wyłączyć z eksploatacji kwaterę z uszkodzonym
uszczelnieniem, ograniczyć dopływ wód do strefy zanieczyszczenia i wymywanie zanieczyszczeń
przez wody opadowe poprzez uszczelnienie powierzchni ze składowanych odpadów. Jeśli to możliwe
– naprawić uszczelnienie.
Poniżej przedstawiono propozycję działań, jakie wskazane byłoby podjąć w sytuacji wykrycia zmian
jakości wód przypowierzchniowych i wód gruntowych.
Wody przypowierzchniowe stanowią najpłytszą warstwę zalegającą na głębokości do kilku metrów
p.p.t., występują okresowo i monitorowane są przez piezometry. W przypadku rozszczelnienia izolacji
podłoża składowiska w strefie występowania wód przypowierzchniowych, zostaną one
zanieczyszczone odciekami ze składowiska.
Zanieczyszczenie wód przypowierzchniowych można stwierdzić porównując uzyskane wyniki
pomiarów monitoringowych tła hydrochemicznego obejmujące skład chemiczny wód z dna wanny pod
przepustem (Potencjalny czas pojawienia się zanieczyszczeń w przypadku rozszczelnienia przejścia
szczelnego: t~natychmiast).
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W przypadku oznaczenia zmian jakości wód z dna wanny pod przepustem wskazane jest podjęcie
następujących działań:
1. odpompować (przez piezometr) całość wód zgromadzonych w wannie pod pompownią i
przejściem szczelnym;
2. obserwować codziennie wysokość zwierciadła wody w celu określenia tempa napływu wód do
wanny szczelnej przez okres co najmniej 1 tygodnia, jeśli tempo napływu jest niewielkie
przedłużyć okres obserwacji do 1 miesiąca;
3. pobrać próby wody do ponownego badania (po 2-3 dniach od odpompowania wanny),
przekazać do badania w akredytowanym laboratorium, w celu potwierdzenia wcześniejszych
wyników badań;
4. jeśli woda w tym czasie (po 2-3 dniach od odpompowania wanny) nie napłynie odczekać
kolejne 7 dni i powtarzać do skutku w okresach tygodniowych;
5. w przypadku stwierdzenia, że powtórnie zbadana jakość wody przekracza parametry
przewodności:
a) jeśli wartość tego parametru mieści się w granicach 3 000 – 5 000 S/cm należy
przeanalizować jakie roboty prowadzono w ostatnim okresie w pompowni lub
bezpośrednim jej sąsiedztwie. Takie zmiany w chemizmie wody mogą sugerować napływ
bardzo niewielkich ilości odcieków do wanny szczelnej w wyniku rozlewu odcieku w
ramach prowadzonych robót w okolicy pompowni lub w samej pompowni. Należy kolejny
raz powtórzyć badania w celu upewnienia się że parametry nie ulegają pogorszeniu.
b) jeśli wartość tego parametru mieści się w granicach 5 000-10 000 S/cm - należy
wstrzymać pracę pompowni a następnie sprawdzić szczelność wszystkich rurociągów
doprowadzających i odprowadzających odcieki do pompowni oraz sprawdzić szczelność
jej dna. Takie zmiany chemizmu wody mogą sugerować napływ większej ilości odcieków
do wanny szczelnej w wyniku nieszczelności układu pompowni. Należy kolejny raz
powtórzyć badania w celu upewnienia się że parametry nie ulegają pogorszeniu.
c) jeśli wartość tego parametru przekracza 10 000 S/cm należy wstrzymać pracę
pompowni oraz zlecić w trybie awarii wbudowanie studni z pompą do odbioru odcieku z
wanny i odpompowywać odciek w wanny do zakładowej oczyszczalni.
d) należy jak najszybciej podjąć prace naprawcze i po ich zakończeniu przystąpić do
normalnej eksploatacji składowiska. Tak duże zmiany chemizmu wody sygnalizują
rozszczelnienie przejścia rurociągu przez geomembranę. Wielkość rozszczelnienia można
określić na podstawie tempa napływu wód do wanny szczelnej (obserwacji wysokości
zwierciadła). W przypadku stwierdzenia, że przewodność w piezometrze przekracza
10 000 S/cm należy powiadomić Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o
możliwości zanieczyszczenia środowiska.
W przypadku oznaczenia zmian jakości wód przypowierzchniowych wskazane jest podjęcie
następujących działań:
1. odpompować (przez piezometr) całość wód zgromadzonych w piezometrze;
2. obserwować co tydzień wysokość zwierciadła wody w celu określenia tempa napływu wód
przez okres co najmniej 1 miesiąca - jeśli tempo napływu jest niewielkie przedłużyć okres
obserwacji do 3 miesięcy;
3. pobrać próby wody do ponownego badania (po 14 dniach od odpompowania piezometru),
przekazać do badania w akredytowanym laboratorium, w celu potwierdzenia
wcześniejszych wyników badań;
4. jeśli woda w tym czasie (po 14 dniach od odpompowania) nie napłynie odczekać kolejne
14 dni i powtarzać do skutku w okresach dwutygodniowych;
5. w przypadku stwierdzenia, że powtórnie zbadana jakość wody przekracza parametry
opisane w tabelach nr 5 i 6 można wstępnie wnioskować, że doszło do rozszczelnienia
geomembrany na dnie kwatery wówczas należy :
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a) zawiadomić Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o możliwości
zanieczyszczenia środowiska;
b) zlecić specjalistyczną opinię. Na podstawie szczegółowej analizy sporządzonej
przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia hydrogeologiczne, zawierającej
m.in. rozpoznanie ilości migrujących zanieczyszczeń, ustalony czas i kierunek
migracji zanieczyszczeń oraz oznaczaną dotychczas jakość wód, określone
zostanie niezwłocznie prawdopodobne miejsce wystąpienia awarii;
c) uzgodnić działania naprawcze z WIOŚ;
d) działania naprawcze będą polegać na m.in. wykonaniu studni barierowych lub też
nawiercaniu metodą obrotową, w sąsiedztwie miejsca rozpoznanej awarii,
określonej liczby otworów i wprowadzeniu do gruntu metodą iniekcji, pod
ciśnieniem, substancji uszczelniającej. Szczegóły rozwiązań naprawczych
zostaną dostosowane indywidualnie do skutków awarii;
e) wykonać działania naprawcze zatwierdzone przez WIOŚ;
f) monitorować skuteczność działań naprawczych.
Wody gruntowe zalegają na głębokości do kilkudziesięciu metrów p.p.t. i są monitorowane przez sieć
piezometrów.
W przypadku oznaczenia zmian jakości wód gruntowych wskazane jest podjęcie następujących
działań:
1. odpompować (przez piezometr) całość wód zgromadzonych w piezometrze;
2. obserwować co tydzień wysokość zwierciadła wody w celu określenia tempa napływu wód
przez okres co najmniej 1 miesiąca - Jeśli tempo napływu jest niewielkie przedłużyć okres
obserwacji do 3 miesięcy;
3. pobrać próby wody do ponownego badania (po 14 dniach od odpompowania piezometru),
przekazać do badania w akredytowanym laboratorium, w celu potwierdzenia
wcześniejszych wyników badań;
4. jeśli woda w tym czasie (po 14 dniach od odpompowania) nie napłynie odczekać kolejne
14 dni i powtarzać pobór wody do skutku w okresach dwutygodniowych;
5. w przypadku stwierdzenia, że powtórnie zbadana jakość wody przekracza parametry
opisane w tabeli nr 7 należy :
a) przeanalizować źródło pochodzenia zanieczyszczeń;
b) w przypadkach chociażby wstępnego wnioskowania że źródłem zanieczyszczenia
była kwatera składowiska należy:
a. zawiadomić Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o możliwości
zanieczyszczenia środowiska;
b.
zlecić specjalistyczną opinię. Na podstawie szczegółowej analizy
sporządzonej
przez
osobę
posiadającą
wymagane
uprawnienia
hydrogeologiczne, zawierającej m.in. rozpoznanie ilości migrujących
zanieczyszczeń, ustalony czas i kierunek migracji zanieczyszczeń oraz
oznaczaną dotychczas jakość wód, określone zostanie niezwłocznie prawdopodobne miejsce wystąpienia awarii;
c.
działania naprawcze będą polegać na m.in. wykonaniu studni barierowych
lub też nawiercaniu metodą obrotową, w sąsiedztwie miejsca rozpoznanej
awarii, określonej liczby otworów i wprowadzeniu do gruntu metodą iniekcji,
pod ciśnieniem, substancji uszczelniającej. Szczegóły rozwiązań
naprawczych zostaną dostosowane indywidualnie do skutków awarii;
d. wykonanie działań zatwierdzonych przez WIOŚ;
Po uwzględnieniu czynników ekonomicznych i ochrony środowiska można przedsięwziąć działania
będące ostatecznym rozwiązaniem. Sposób ten polega na wybraniu składowanych odpadów i ich
właściwościowe zagospodarowanie, zlokalizowanie uszkodzeń w uszczelnieniach, naprawa tych
uszkodzeń i ponowne przemieszczenie odpadów na dotychczas eksploatowaną kwaterę.
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W przypadku uszkodzenia lub rozszczelnienia izolacji dna lub skarp należy zlokalizować
nieszczelność, ustalić przyczynę zdarzenia oraz skalę zjawiska. Należy wstrzymać przyjmowanie
odpadów i podjąć czynności naprawcze mające na celu odtworzenie stanu właściwego. Należy
uzupełnić ubytki z zachowaniem konstrukcji warstwy. Należy wykonać warstwę ochronną w celu
zabezpieczenia geomembrany przed ponownym uszkodzeniem oraz wzmocnić skarpy.
Przykładowymi działaniami jakie można podjąć są:
 wywiercenie studni do podłoża dolnej części kwatery i wypompowanie nadmiaru
zgromadzonego odcieku;
 wypompowanie nadmiaru odcieku za pomocą systemu drenażowego;
 dokonanie uszczelnień w miejscach przecieku skarp materiałem ziemnym spełniającym
-9
parametry współczynnika filtracji k≤1,0x10 m/s lub wykonanie uszczelnień syntetycznych
poprzez wklejanie wkładek w miejscu uszkodzenia.
W przypadku wystąpienia stanu awaryjnego spowodowanego przelaniem wód odciekowych ze
zbiornika odcieków należy podnieść wały, zasypać wyrwy i wyłączyć pompy oraz podjąć wszelkie inne
niezbędne działania skutkujące uniemożliwieniem przedostaniu się wód odciekowych ze zbiornika
odcieków.
W razie wystąpienia zdarzenia należy wybrać grunt z miejsca zdarzenia (do głębokości około 0,5 m) i
zanieczyszczony grunt przekazać do unieszkodliwienia. Należy wykonać zabiegi dezynfekcyjne wokół
zbiornika (z użyciem wapna). Należy dokonać stabilizacji podłoża poprzez uzupełnienie ziemią
wgłębień powstałych wokół zbiornika. Ponadto powinno się zwiększyć częstotliwość badań
monitoringowych nad miejscem powstania zastoisk odcieków oraz uruchomić wywóz odcieków z
miejsc ich gromadzenia do oczyszczalni ścieków.
W przypadku wystąpienia katastrofalnych opadów atmosferycznych lub roztopów i przepełnienia
zbiornika przeznaczonego do gromadzenia odcieków, należy zintensyfikować wywóz odcieków z
terenu składowiska do oczyszczalni ścieków i ograniczyć ilość przyjmowanych odpadów. W celu
zapobieżenia przedostaniu się do środowiska wodnego wód odciekowych należy zamknąć rowy
odprowadzające czyste wody opadowe z terenu składowiska. W przypadku nieskuteczności podjętych
działań wstrzymać przyjmowanie odpadów na składowisko. O zdarzeniu należy powiadomić
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego. Powinno się przeprowadzić analizę zaistniałego zdarzenia oraz podjąć działania
zapobiegawcze celem wyeliminowania czynnika w przyszłości.
W przypadku awarii instalacji do odbioru odcieku (uszkodzenie rurociągu, pompy przetłaczającej
odciek) należy jak najszybciej zidentyfikować przyczynę awarii i przystąpić do jej usunięcia. W
przypadku niesprawnego pojazdu asenizacyjnego (np. awaria pompy itp.) należy wezwać pojazd
zastępczy.
W przypadku wystąpienia stanu awaryjnego spowodowanego przelaniem studni rewizyjnych drenażu
obwiedniowego należy w pierwszej kolejności oczyścić system drenażowy, ponieważ główną i
najczęstszą przyczyną takiego stanu awaryjnego jest wystąpienie zatoru.
W celu zapobieżenia przedostaniu się wód odciekowych do środowiska wodnego poza terenem
składowiska należy zamknąć odcinek rowu odprowadzającego czyste wody opadowe zasypując go.
W przypadku wystąpienia stanu awaryjnego spowodowanego przelaniem studni rewizyjnych drenażu
technologicznego odprowadzającego wody odciekowe do zbiornika retencyjnego należy wyłączyć
pompy pracujące w układzie drenażom, udrożnić drenaż, w razie konieczności naprawić lub wymienić
uszkodzone pompy.
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Nadmiar wód odciekowych należy odpompować z zamkniętych rowów i przewieźć do instalacji
mogących je oczyścić.
W przypadku wycieku substancji ropopochodnych z pojazdów i maszyn roboczych np. w wyniku
nieprzewidywalnej awarii pojazdów lub maszyn należy zabezpieczyć uszkodzoną część, aby zapobiec
dalszemu wyciekowi, obwałować powstałe rozlewisko dostępnymi materiałami sorpcyjnymi przed
rozprzestrzenianiem się rozlewów. Należy zebrać powstały wyciek. Należy zebrać sorbenty i
zanieczyszczoną ziemię do odpowiednich pojemników lub worków i przekazać do unieszkodliwienia
specjalistycznej firmie posiadającej stosowne zezwolenie.
W przypadku większej skali zanieczyszczenia
należy powiadomić jednostkę Państwowej
Straży Pożarnej.
W
przypadku
uszkodzenia
brodzika
dezynfekcyjnego np. w wyniku uszkodzenia
mechanicznego
spowodowanego
przez
przejeżdżające pojazdy należy niezwłocznie
odpompować zawartość brodzika, ustalić
miejsce przecieku i wykonać naprawcze prace
uszczelniające.

RYSUNEK 17. BRODZIK DEZYNFEKCYJNY
ŹRÓDŁO: HTTP://WWW.KRASEKO.PL/

8.4.1.4

A WARIA SPRZĘTU EKSPLOATACYJNEGO

W przypadku wystąpienia awarii urządzeń pracujących na składowisku (spychacza, kompaktora)
należy zlokalizować uszkodzenia i ustalić ich przyczynę. Proponuje się ograniczyć ilość odpadów
przyjmowanych do unieszkodliwiania oraz wezwać specjalistyczną firmę serwisową. Do czasu
usunięcia awarii kompaktora, zagęszczanie odpadów można prowadzić np. przy pomocy spychacza
gąsienicowego, który zapewni ciągłość pracy składowiska.
Jeżeli awaria związana jest z wyciekiem substancji ropopochodnych należy ograniczyć powierzchnię
rozlewu substancji oraz zabezpieczyć miejsce zdarzenia przed dalszym wypływem substancji do
środowiska (np. z użyciem materiałów sorpcyjnych, środków neutralizujących). Należy zebrać
substancję wraz z sorbentem i zanieczyszczoną glebą oraz zmagazynować ją w szczelnych
pojemnikach i pomieszczeniach gwarantujących brak dalszego oddziaływania substancji na
środowisko. W przypadku, kiedy wyciek nastąpi do głębszej warstwy gruntu należy wymienić grunt. W
razie konieczności przy wystąpieniu wycieku na dużą skalę, należy wezwać służby ratownicze, które
zneutralizują skażoną część gleby lub utwardzonego placu. Powstałe odpady poawaryjne należy
przekazać do unieszkodliwienia firmie specjalistycznej posiadającej niezbędne zezwolenia na
unieszkodliwianie i transport odpadów.
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8.4.1.5

A WARIA INSTALACJI ODGAZOWUJĄCEJ

W przypadku mechanicznego uszkodzenia studni odgazowujących podjęta zostanie natychmiastowa
wymiana uszkodzonych elementów.
Awaria instalacji odgazowującej może doprowadzić do gromadzenia się znacznych ilości metanu i
możliwości utworzenia mieszaniny wybuchowej w złożu.
Informacja o takim zagrożeniu może być pozyskana przez personel obsługujący instalację
odgazowującą składowisko w oparciu o analizę wskaźników pracy instalacji. Podstawowe oznaki to
radykalne zmniejszenie ilości pozyskiwanego biogazu w stosunku do ilości z poprzednich okresów
pomiarowych. Należy ustalić potencjalne miejsce powstania zagrożenia, zidentyfikować rodzaj i źródło
zagrożenia. Należy ustalić sposób wyeliminowania źródeł mających wpływ na to zagrożenie. Należy
usunąć zagrożenie i przywrócić instalację do pracy. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, należy wpisać do
obowiązujących na terenie składowiska instrukcji np. instrukcji prowadzenia składowiska lub/oraz
instrukcji bhp stosownych uwag i zaleceń do stosowania przez eksploatujących składowisko.

8.4.1.6

U TRATA STATECZNOŚCI

W przypadku osuwania się skarp składowiska w wyniku spływów powierzchniowych po intensywnych
opadach atmosferycznych, należy powołać zespół składający się z kierownictwa zakładu oraz
pracownika ds. budowlanych. W razie wystąpienia zdarzenia należy ocenić jego wielkość i w
zależności od stopnia zagrożenia podjąć działania naprawcze mające na celu odtworzenie stanu
pierwotnego. Jeśli osunięcie będzie niewielkie może być usunięte przez pracowników zakładu pod
nadzorem pracownika ds. budowlanych, natomiast jeśli awaria będzie większych rozmiarów
wykonanie napraw osuniętych skarp należy zlecić zewnętrznej firmie.
W przypadku wystąpienia utrudnień w funkcjonowaniu składowiska należy wstrzymać przyjmowanie
odpadów na składowisko do czasu usunięcia nieprawidłowości (np. wzmocnienie skarp, obwałowań,
odtworzenie warstwy izolacyjnej). Na bieżąco należy zabezpieczać powstałe rozmycia i osunięcia
skarp. W przypadku obsunięcia zboczy eksploatowanej niecki odpady należy przemieścić na wolną
kwaterę i powtórnie zagęścić. Ponowne składowanie odpadów przy obsuniętym zboczu będzie
możliwe dopiero po ustabilizowaniu skarpy.
W przypadku uszkodzenia skarp np. na skutek ulewnego deszczu, osiadania bądź uszkodzenia
mechanicznego należy zaprzestać dowozu i składowania odpadów na terenie objętym uszkodzeniem
skarpy, ewakuować z miejsca zagrożenia ludzi i sprzęt specjalistyczny, zabezpieczyć odsłoniętą część
składowanych odpadów oraz jeśli doszło do przemieszczenia odpadów poza terenem składowiska
należy odpady te zebrać i przewieźć na teren składowiska.

8.4.1.7

U SZKODZENIE DRÓG TECHNOLOGICZNYCH

W przypadku uszkodzenia dróg technologicznych w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się
pojazdów i dowóz odpadów do miejsca ich wyładunku należy wstrzymać przyjmowanie odpadów i
niezwłocznie przystąpić do naprawy uszkodzonego odcinka tj. dokonać wymiany uszkodzonych
elementów i ewentualnego utwardzenia terenu.
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8.4.1.8

P ODTOPIENIA

W przypadku wystąpienia awarii w postaci podtopienia należy zabezpieczać na bieżąco powstałe
rozmycia i osunięcia skarp oraz sprawdzić drożność rowów opaskowych i usprawnić ich przepływ.
Należy nawiązać kontakt z Centrum Zarządzania Kryzysowego lub ze Stacją HydrologicznoMeteorologiczną celem kontrolowania informacji pogodowych (prognozowany czas trwania,
intensywność i wielkość opadu). Należy również zintensyfikować wywóz odcieków z terenu
składowiska. W takiej sytuacji awaryjnej konieczne będzie wstrzymanie przyjmowanych odpadów na
składowisko do czasu usunięcia nieprawidłowości.

8.4.1.9

B RAK ZASILANIA PRĄDU I WODY

W przypadku wystąpienia sytuacji braku zasilania wody i/lub prądu należy zapewnić dowóz wody
(beczkowozy) dla pracowników na cele bytowo-gospodarcze i sanitarne. W przypadku długotrwałego
braku prądu należy wstrzymać przyjmowanie odpadów do unieszkodliwiania. W miarę możliwości
powinno się zapewnić zasilanie awaryjne (agregat prądotwórczy), które w przypadku braku zasilania
umożliwi prawidłową pracę wagi i systemu ewidencji odpadów.

8.4.1.10

I NNE CZYNNIKI BIOLOGICZNE

W razie wystąpienia zagrożenia ze strony innych czynników biologicznych należy przeprowadzić
badania mikrobiologiczne zanieczyszczonych komponentów środowiska (powietrza, gleby, wody). W
przypadku zagrożenia epidemią zawiadomić najbliższą Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz
Inspektorat Weterynarii. Należy dokonać dezynfekcji pomieszczeń socjalnych i gospodarczych
pracowników.

8.4.2 PRZYKŁADOWE

DZIAŁANIA JAKIE NALEŻY PRZEDSIĘWZIĄĆ NA WYPADEK WYSTĄPIENIA

AWARII NA SKŁADOWISKU ODPADÓW PALENISKOWYCH
W przypadku wystąpienia awarii w postaci przerwania wału należy podjąć następujące działania:
 przerwać zrzut mieszaniny wodno-popiołowej i osadów z zakładowej oczyszczalni ścieków;
 opróżnić składowisko w miejscu przerwania wału ;
 wykonać naprawę wału;
 wykonać próbę szczelności naprawionego elementu wału;
 zebrać mieszaninę wodno-popiołową i osady z zakładowej oczyszczalni ścieków z miejsca
oddziaływania na środowisko w wyniku przerwania wału i przekazać powstały odpad
upoważnionej firmie;
 wykonać badania jakości wód gruntowych w wyznaczonych kontrolnych punktach
piezometrycznych jeden raz na dobę do czasu powrotu parametrów do wielkości
wskazujących na likwidację miejsca emisji substancji ze składowiska do wód gruntowych;
 zrekultywować teren objęty oddziaływaniem mieszaniny wodno-popiołowej i osadów z
zakładowej oczyszczalni ścieków w wyniku przerwania wału.
W przypadku wystąpienia awarii w postaci nieszczelności na rurociągu doprowadzającym mieszaninę
wodno-popiołową i osady z zakładowej oczyszczalni ścieków należy podjąć następujące działania:
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przerwać zrzut mieszaniny wodno-popiołowej i osadów z zakładowej oczyszczalni ścieków;
wykonać naprawę uszkodzonego elementu rurociągu;
wykonać próby szczelności rurociągu;
zebrać mieszaninę wodno-popiołową i osady z zakładowej oczyszczalni ścieków z miejsca
oddziaływania na środowisko;
 przekazać powstały odpad upoważnionej firmie;
 zrekultywować teren objęty oddziaływaniem mieszaniny wodno-popiołowej i osadów z
zakładowej oczyszczalni ścieków w wyniku nieszczelności rurociągu.
Składowiska odpadów paleniskowych zaliczane są do składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i
obojętne, zatem w razie wystąpienia pożaru obiektów składowiska, uszkodzenia systemu drenującego
kwatery, uszkodzeń obwałowań i skarp składowiska, podtopienia składowiska i utraty stateczności
obwałowań i skarp, wycieku substancji ropopochodnych, zanieczyszczenia środowiska wodnogruntowego należy podjąć typowe działania ograniczające i minimalizujące skutki w/w sytuacji
awaryjnych opisane w rozdziale 8.4.1 PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA, JAKIE NALEŻY
PRZEDSIĘWZIĄĆ NA WYPADEK WYSTAPIENIA AWARII niniejszego opracowania.
W razie wystąpienia zakłócenia operacji technologicznych na skutek uszkodzeń technologicznych
należy ograniczyć ilość odpadów przyjmowanych do unieszkodliwienia oraz niezwłocznie przywrócić
urządzenia do sprawności (np. z pomocą specjalistycznej firmy serwisowej).
W przypadku utraty szczelności kwater składowisk należy odsłonić i zabezpieczyć uszkodzone
miejsce poprzez uzupełnienie folii nowym wyłożeniem i zespawaniem jej do istniejącej, uzupełnić
ubytki z zachowaniem konstrukcji warstwy uszczelniająco-filtracyjnej oraz wznowić przyjmowanie
odpadów.
W przypadku wystąpienia awarii systemu zraszania kwater składowiska należy ocenić wielkość
uszkodzenia i w zależności od stopnia zagrożenia podjąć działania naprawcze mające na celu
odtworzenie stanu pierwotnego. Należy przystąpić do usuwania przyczyn awarii poprzez odcięcie
wody do układu zraszania oraz do czasu usunięcia usterki należy zwilżać odpady za pomocą
przenośnej deszczowni.
W przypadku gdy na składowisku deponowane będą odpady takie jak:
- osad denny ze złoża fluidalnego kotła opalanego biomasą (kod odpadu 10 01 24 – piaski ze złóż
fluidalnych, z wyłączeniem 10 01 82);
- popioły lotne z elektrolitów ( kod odpadu 10 01 03 – popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego
obróbce chemicznej);
- odsączony popioło-żużel (kod odpadu 10 01 80 – mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego
odprowadzania odpadów paleniskowych)
może dojść do zanieczyszczenia wód technologicznych i nadosadowych. Takie zdarzenie awaryjne
może wystąpić w sytuacji zanieczyszczenia wód z ujęcia wód powierzchniowych w celu uzupełnienia
systemu wodnego do rozprowadzania pulpy. Skutkiem takie zdarzenia będzie zanieczyszczenie wód
technologicznych oraz zmiany jakości wód nadosadowych. Można zapobiec takiej sytuacji awaryjnej
poprzez kontrolowanie jakości wód technologicznych, jednak w razie stwierdzenia zmian jakości wód
technologicznych i nadosadowych, kiedy konieczne jest już zwalczanie skutków, należy: ustalić
potencjalną przyczynę i miejsce zanieczyszczenia oraz wykonać specjalistyczną ekspertyzę
dotyczącą dokładnego wskazania miejsca awarii wraz z harmonogramem działań naprawczych.
Należy przeprowadzić badania przekroczonego parametru oraz w przypadku zaistnienia takiej
konieczności należy powtórzyć badania weryfikujące uzyskane wyniki. W przypadku potwierdzenia
przekroczeń wstrzymać deponowanie odpadów na składowisku do czasu stwierdzenia braku
zanieczyszczenia w wodzie. Ponowne badanie prób wody powinno być przeprowadzone przez
laboratorium badawcze posiadające wdrożony system jakości w rozumieniu przepisów o normalizacji.
Badania takie powinny objąć następujące oznaczenia: przewodność elektrolityczną, pH oraz wskaźniki
takie jak siarczany, chlorki, wapń, sód, potas oraz wybrane metale ciężkie takie jak stront, bar, arsen,
rtęć i chrom. Jeśli przekroczone zostały wartości graniczne w/w parametrów należy zawiadomić
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Po wykonaniu działań naprawczych wykonać należy
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wewnętrzne badania laboratoryjne w zakresie przekroczonych parametrów. Pozytywne wyniki tych
badań stanowią podstawę do ponownego dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku.
Skuteczność podjętych działań należy monitorować poprzez analizę jakości wody nadosadowej.W
sytuacji gdy badania monitoringowe prowadzone w obrębie wód powierzchniowych wykażą szkody w
środowisku należy niezwłocznie podjąć działania naprawcze. Takie działania mogą polegać np. na
wykonaniu studni barierowych, odpompowaniu zanieczyszczonych wód ze studni i kierowaniu do
oczyszczalni ścieków.
Z wystąpienia każdej z sytuacji awaryjnych wskazane jest sporządzić raport (względnie
notatkę) zawierający charakterystykę zdarzenia awaryjnego, analizę przyczyny wystąpienia
takiego zdarzenia, podjęte działania, uzyskane rezultaty, wnioski na przyszłość mające na celu
zapobieżenie powtórnego wystąpienia awarii danego typu.

9. SŁUŻBY ODPOWIEDZIALNE ZA PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH
Zgodnie z art.135 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach to zarządzający składowiskiem
odpadów ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności składowiska odpadów i jest obowiązany
do realizacji wszystkich obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów i decyzji tj. pozwolenia
zintegrowanego albo zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na użytkowanie
składowiska, decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów.W myśl art. 135
ust 2 ww. ustawy zarządzający składowiskiem odpadów utrzymuje i prowadzi składowisko odpadów w
sposób zapewniający właściwe funkcjonowanie urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie
składowiska odpadów oraz zachowanie wymagań sanitarnych, bezpieczeństwa i higieny pracy,
przeciwpożarowych, a także wymagań ochrony środowiska, zgodnie z instrukcją prowadzenia
składowiska odpadów i decyzją zatwierdzającą tę instrukcję. W związku z powyższym za działania
naprawcze odpowiedzialny jest zarządzający składowiskiem odpadów.
W sytuacji, gdy dojdzie do awarii bardzo ważna jest gotowość oraz sposób reagowania. Efektywne
reagowanie na awarie wymaga zaangażowania i koordynacji różnych służb oraz zastosowania
specjalistycznych technik i sprzętu. W sytuacjach zagrożenia niezmiernie ważne jest, aby działać
szybko i we właściwy sposób. Wszystkie zaangażowane służby i instytucje powinny posiadać jak
najlepszą wiedzę dotyczącą reagowania na wystąpienie danego zagrożenia
W zależności od zaistniałego zdarzenia awaryjnego podejmowanie działań naprawczych spoczywa na
konkretnych osobach, instytucjach bądź służbach. Podejmowanie decyzji w zakresie koniecznych do
przedsięwzięcia działań naprawczych leży w obowiązku zarządzających składowiskiem odpadów. Na
każdym składowisku powinny funkcjonować służby techniczne (personel bezpieczeństwa)
składowiska. W obowiązku służb technicznych należałoby zajmowanie się niewielkimi awariami,
wykorzystując własne środki. Przeszkolony personel powinien podejmować działania ograniczające
awarię i chroniące zdrowie i życie pracowników. Służby techniczne składowiska zobowiązane będą
także do przekazywania informacji z podjętych działań jednostkom ratowniczym oraz do współpracy z
nimi. W związku z eksploatacją składowiska może dojść do zdarzeń o małym znaczeniu, mających
miejsce na terenie zakładu, z ograniczoną możliwością rozprzestrzeniania. Za podjęcie działań
naprawczych względem takich zdarzeń awaryjnych odpowiedzialne będą właśnie służby techniczne
składowiska. Podejmowanie działań naprawczych należy również do zadań straży pożarnej oraz
grupy ratownictwa chemicznego i ekologicznego, a także specjalistycznych firm serwisujących sprzęt
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eksploatacyjny. W przypadku osuwania się skarp składowiska w wyniku m.in. spływów
powierzchniowych po intensywnych opadach atmosferycznych, w podejmowaniu działań naprawczych
uczestniczy również pracownik ds. budowlanych. Wykonanie napraw osuniętych skarp można zlecić
zewnętrznej firmie.
Za podejmowanie działań naprawczych odpowiedzialne są również Centra Zarządzania Kryzysowego,
a także przedstawiciele władz lokalnych (Marszałek Województwa). Działania naprawcze
podejmowane są przy współudziale/nadzorze Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska. Na
wypadek wykrycia zmian w jakości wód gruntowych z powodu emisji substancji ze składowiska
odpadów działania naprawcze należy uzgodnić z WIOŚ. Należy wykonywać działania naprawcze
zatwierdzone przez WIOŚ oraz monitorować skuteczność podejmowanych działań naprawczych.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. 1991 Nr 77
poz.335 z późn. zm.) do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy m.in. współdziałanie w zakresie
ochrony środowiska z innymi organami kontroli, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, innymi
organami administracji państwowej i organami samorządu terytorialnego oraz obrony cywilnej, a także
organizacjami społecznymi. Przy wykonywaniu niektórych zadań Inspekcja może współdziałać – na
podstawie podpisanych porozumień o współpracy - z innymi instytucjami w tym m.in. Państwową
Inspekcją Sanitarną i/lub Inspekcją Weterynaryjną. W przypadku zagrożenia epidemią istotna jest
współpraca z Inspekcją Sanitarną oraz Weterynaryjną. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 marca
1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 1985 Nr 12 poz. 49 z późn. zm.) jest ona powołana
do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego. Wykonywanie tych zadań polega m.in. na
działalności zapobiegawczej i przeciwepidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób
powodowanych warunkami środowiska. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. o
Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. 2004 Nr 33 poz. 287 z późn. zm.) Inspekcja Weterynaryjna realizuje
zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt w szczególności przez zwalczanie chorób zakaźnych
zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych oraz monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych
czynników chorobotwórczych.

10.

SPOSÓB

INFORMOWANIA

O

WYSTĄPIENIU

STANU

AWARYJNEGO

I

PONADNORMATYWNYM ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO

Zalecenia w zakresie informowania o wystąpieniu awarii:
 Wystąpienie sytuacji awaryjnej winno być każdorazowo odnotowane przez kierownika
składowiska. Raport/notatka powinny zawierać: datę zidentyfikowania zdarzenia, opis sytuacji
i podjętych działań i powinny podlegać archiwizacji na zasadach ogólnie przyjętych w
Zakładzie; Kierownik składowiska powinien przekazać raport/notatkę swojemu
zwierzchnikowi;
 W uzasadnionych przypadkach określonych w art. 138 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o
odpadach należy powiadomić wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska lub
państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
Działania w zakresie współpracy w zakresie wystąpienia poważnych awarii obejmują przede
wszystkim:
 monitorowanie składowiska odpadów przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu
eksploatacji składowiska oraz corocznie przesyłanie uzyskanych wyników Wojewódzkiemu
Inspektorowi Ochrony Środowiska w terminie do końca pierwszego kwartału, po zakończeniu
roku kalendarzowego, którego te wyniki dotyczyły;
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niezwłocznie powiadomienie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stwierdzonych
zmianach obserwowanych parametrów, wskazujących na możliwość wystąpienia lub
powstanie zagrożeń dla środowiska
współdziałanie z Wojewódzką Komendą Państwowej Straży Pożarnej oraz powiatowymi
komendami Państwowej Straży Pożarnej
współdziałanie z organami administracji publicznej w ramach zespołów reagowania
kryzysowego.
prowadzenie stałych, całodobowych dyżurów w przypadku wystąpienia poważnych awarii.
powiadamianie o wystąpieniu sytuacji awaryjnych Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska.

♦♦♦
W przypadku wystąpienia pożaru na składowisku (pożar obiektów lub odpadów) należy postępować
zgodnie z obowiązującą instrukcją przeciwpożarową oraz powiadomić:
 Straż Pożarną,
 Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska,
W przypadku pożaru o znacznym zasięgu powiadomić również:
 Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 Marszałka Województwa.
♦♦♦
W przypadku wybuchu gazu składowiskowego do czasu ustalenia przyczyny wstrzymać przyjmowanie
odpadów na składowisko, oraz powiadomić:
 Straż Pożarną,
 Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.
W przypadku wybuchu lub zapłonu stwarzającego poważne zagrożenie powiadomić również:
 Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 Marszałka Województwa.
♦♦♦
W przypadku wystąpienia na składowisku znacznego wymycia lub obsunięcia obwałowań należy
powiadomić:
- Straż Pożarną,
- Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska,
- Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- Marszałka Województwa.
♦♦♦
W przypadku uzyskiwanych wyników badań wskazujących na możliwość wystąpienia istotnych zmian
w jakości wód gruntowych należy powiadomić:
 Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska,
 Marszałka Województwa
Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska należy przedstawić plan działań uwzględniający:
 zwiększenie częstotliwości wykonywania badań w wytypowanych piezometrach, celem
uchwycenia trendu przemian chemizmu wód, (zakres analityczny badań powinien obejmować
wszystkie wskaźniki wyszczególnione w decyzji w zakresie monitorowania jakości wód
podziemnych),
 prowadzenie obserwacji i pomiaru lustra wody we wskazanych piezometrach,
 monitoring warunków środowiskowych, istotnych dla badań tj. rodzaj i wielkość odpadów,
temperatura itp.
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O wystąpieniu stanu awaryjnego i ponadnormatywnym oddziaływaniu na środowisko
należy natychmiast poinformować telefonicznie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska o stwierdzonym zanieczyszczeniu i zgłoszenie to niezwłocznie
potwierdzić w formie pisemnej.

O pożarze należy niezwłocznie powiadomić telefoniczne zewnętrzne służby
pożarnicze, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, lokalne Centrum
Zarządzania Kryzysowego, przedstawicieli władz lokalnych.

Należy wprowadzić na terenie zakładu karty z numerami telefonów kontaktowych wypadek
wystąpienia sytuacji awaryjnych. Karty takie powinny być umieszczone we wszystkich
pomieszczeniach, np. korytarz pomieszczeń biurowych, dyżurka ochrony na składowisku,
dyspozytornia, oczyszczalnia, elektrociepłownia, punkt zbiórki odpadów problemowych, warsztat,
garaż, pomieszczenie operatorów – kwatera.

RYSUNEK 18. PRZYKŁADOWA KARTA Z NUMERAMI TELEFONÓW KONTAKTOWYCH
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11. PODSUMOWANIE
Konieczność sporządzenia planu awaryjnego wynika z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach
(Dz. U. z 2013 r. poz. 21). Zgodnie z art. 129 ust. 4 pkt16 tej ustawy w decyzji zatwierdzającej
instrukcję prowadzenia składowiska określa się plan awaryjny, w szczególności na wypadek wykrycia
zmian w jakości monitorowanych wód gruntowych w zakresie emisji substancji ze składowiska
odpadów. Plan awaryjny powinien obejmować szereg zagadnień związanych z zagrożeniem
środowiska wynikającym z potencjalnego wystąpienia awarii na składowisku odpadów, w
szczególności w przypadku wykrycia zmian w jakości wód podziemnych z powodu emisji substancji ze
składowiska, w tym określać źródło awarii, możliwe do wystąpienia zdarzenie wpływające na stan
środowiska, istniejące środki zabezpieczające przed wystąpieniem awarii, sposób identyfikacji
wystąpienia stanu awaryjnego lub zmiany stanu środowiska, plan postępowania w przypadku
wystąpienia awarii (w tym działania naprawcze), służby odpowiedzialne za podejmowanie działań
naprawczych, sposób informowania o wystąpieniu stanu awaryjnego i ponadnormatywnym
oddziaływaniu na środowisko. Należy podkreślić, że potencjalne źródła zagrożeń dla stanu środowiska
oraz zakres podjętych działań w przypadku stwierdzenia awarii zależy od typu składowiska, jego
wyposażenia parametrów technicznych, sposobu eksploatacji, charakterystyki jakościowej i ilościowej
unieszkodliwianych odpadów. Oddziaływania wynikające z potencjalnego wystąpienia awarii na
składowisku odpadów powinny obejmować wszystkie komponenty środowiska (jakość wód
gruntowych jest tylko przykładem).

12. ŹRÓDŁA INFORMACJI I WYKORZYSTANE MATERIAŁY
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów (Dz. Urz.
UE L 312 z 22.11.2008 r., str.3).
Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów(Dz. Urz. WE L 11 z
16.1.2003, str. 27; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 314);
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150 j.t..);
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21);
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.07.89.590 ze zm.)
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.06.191.1410 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U.09.12.68 j.t. ze zmianami)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.09.178.1380 j.t. ze zmianami)
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. 2011 nr 287 poz. 1687j.t. ze zmianami)
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2011 nr 212 poz. 1263 j.t. ze
zmianami)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U.10.112.744 j.t. ze zmianami)
Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U.07.44.287 j.t. ze zmianami)
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
(Dz.U.08.234.1570 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt(Dz.U.08.213.1342 j.t. ze zmianami)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i
właściwości organów w tych sprawach (Dz.U.06.191.1415)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących
lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk
odpadów(Dz.U. Nr 61, poz. 549,ze zmianami);
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17) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny
odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów(Dz.U. Nr 39, poz. 320);
18) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz
warunków prowadzenia monitorowania składowisk odpadów(Dz.U. Nr 220, poz. 1858);
19) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu,
czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1588);
20) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą
być składowane w sposób nieselektywny(Dz. U. Nr 191, poz. 1595);
21) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur
dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. 2013 poz.38);
22) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie wymagań, jakim
powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze(Dz.U. 2003 nr 131 poz. 1219 z późn. zm.);
23) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
gospodarstwie odpadami komunalnymi (Dz. U. Nr 104, poz. 868);
24) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz 1650);
25) dr Piotr Korzeniowski; „Jak należy rozumieć obowiązek sporządzenia planu awaryjnego dla składowisk odpadów?”;
dwumiesięcznik „Odpady i Środowisko”, Dziennikarska Agencja Wydawnicza Maxpress; Nr 1 (67)/11;
26) dr inż. Beata B. Kłopotek; „Składowanie odpadów – zmiany w ustawie”; dwumiesięcznik „Odpady i Środowisko,
Dziennikarska Agencja Wydawnicza Maxpress; Nr 61/(10);
27) Halina Franik, AdamŁaptaś; „Zmiany w sposobie eksploatacji składowisk odpadów paleniskowych przy
elektrowniach”; Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich; Nr 3/2005, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w
Krakowie, s. 35–48; Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi;
28) Dembski B., Juszkiewicz-Bednarczyk B., Werno M.: Analiza migracji wód zanieczyszczonych ze składowiska
odpadów poflotacyjnych żelazny Most. Materiały seminaryjne – Geotechniczne Aspekty Składowania Odpadów.
Gdańsk 1994.
29) Tyrała P.: Zarządzania kryzysowe. Toruń 2001.
30) Egler R.: Ochrona przed powodzą. Materiały szkoleniowe. Ministerstwo Środowiska, Jurata 2002.
31) dr inż. Agnieszka Klimek, prof. dr inż. Lech Wysokiński, dr Maria Zawadzka – Kos, mgr inż. Małgorzata Osęka,
Jarosław Chrząszcz; Poradnik metodyczny w zakresie PRTR dla składowisk odpadów komunalnych. Warszawa,
Wrzesień 2010.
32) Dane z ankiet i odpowiedzi na pytania uzyskane od zarządzających wybranymi składowiskami oraz plany awaryjne
obowiązujące na wybranych składowiskach w Polsce;
33) Informacje z Biuletynów Informacji Publicznej.
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13. SPIS RYSUNKÓW, TABEL I ZAŁĄCZNIKÓW
Spis rysunków
Rysunek 1 Składowisko odpadów - widok z lotu ptaka (1) ..................................................................................... 7
Rysunek 2 Składowisko odpadów - widok z lotu ptaka (2) źródło: ....................................................................... 12
Rysunek 4 Elektrownia biogazowa (1)................................................................................................................... 16
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PRZYPADKI PRAKTYCZNE MIGRACJI ZANIECZYSZCZEŃ W PODŁOŻU GRUNTOWYM
PRZEZ USZCZELNIENIA POZIOME (a) I PIONOWE (b).
Źródło: Zagroda B. Olańczuk-Neyman K.: Ochrona i rekultywacja podłoża gruntowego
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ZAŁĄCZNIK 2
PRZYKŁADOWY PLAN AWARYJNY
DLA SKŁADOWISKA ODPADÓW
NA WYPADEK WYKRYCIA ZMIAN W JAKOŚCI WÓD GRUNTOWYCH
Z POWODU EMISJI SUBSTANCJI ZE SKŁADOWISKA ODPADÓW
Plan awaryjny obejmuje:
1) Analizę ryzyka, w tym:
a) rozpoznanie potencjalnych źródeł awarii,
b) określenie czynników zdarzeń awaryjnych,
c) przewidywane skutki zdarzeń,
d) metody przeciwdziałania,
2) Plan postępowania w przypadku wystąpienia awarii;
3) Służby odpowiedzialne za podejmowanie działań naprawczych;
4) Sposób informowania o wystąpieniu stanu awaryjnego.
Awaria na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na którym składowane są
odpady komunalne, stanowiąca potencjalne zagrożenie dla środowiska może wystąpić m. in. na
skutek:
 Uszkodzenia uszczelnienia dna i skarp
 Pożaru złoża odpadów oraz obiektów położonych w granicach składowiska
 Wybuchu biogazu (gazu składowiskowego)
 Podtopienia składowiska
 Obsunięcia się skarp składowiska
 Uszkodzenia drenażu
 Przepełnienia zbiornika odcieków i awarii instalacji odbierającej odcieki
 Awarii sprzętu eksploatacyjnego – maszyn i pojazdów transportujących odpady
 Braku zasilania prądu, wody.

Przyczyny, skutki i przeciwdziałanie występowaniu sytuacji awaryjnych
Uszkodzenie uszczelnienia dna i skarp
Przyczyną powstania rozszczelnienia izolacji może być:
 niewłaściwe wykonanie warstw uszczelniających w trakcie budowy składowiska,
 przebicie warstwy izolacyjnej przez pojazdy mechaniczne wykorzystywane na składowisku.
Awaria może spowodować przedostawanie się odcieków składowiskowych do gruntu i wód
gruntowych oraz skażenie wód podziemnych, w tym:
 wzrost odczynu ,
 ciągły wzrost mineralizacji, ilości zawiesin, twardości ogólnej oraz makro składników takich
jak: chlorki, sód, potas,
 wzrost zawartości związków azotu (azot amonowy, azotyny, azotany) oraz fosforanów, żelaza,
kwasów organicznych i podwyższenie BZT 5 , ChZT,
 możliwy wzrost zawartości boru, miedzi, chromu, ołowiu, niklu, kadmu, rtęci, selenu, kobaltu
oraz cynku.
Przeciwdziałać zagrożeniu powinno się zarówno na etapie przygotowania do eksploatacji składowiska,
jak i w trakcie jego eksploatacji poprzez:
 stosowanie sztucznych barier geologicznych w przypadku braku korzystnych naturalnych
uwarunkowań,
 właściwy dobór uszczelnienia zapewniający równomierność odkształcenia wywołanego
osiadaniem występującym w fazie eksploatacji składowiska, utrzymanie zieleni przewidzianej
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w fazie rekultywacji, odporność na gazy i erozję,
prowadzenie składowiska zgodnie z przyjętą technologią, zatwierdzoną w instrukcji
prowadzenia składowiska (w tym: kontrola stanu skarp po ulewnych deszczach, zachowanie
szczególnej ostrożności podczas prac z użyciem maszyn i urządzeń na nowo użytkowanych
kwaterach oraz pracach odtworzeniowych na rozmytych skarpach, osuwiskach, itp.),
przemieszczanie sprzętu służącego do rozgarniania odpadów (manewry skrętu, zawracania,
itp.) dopuszczone jest tylko przy podniesionym lemieszu,
w przypadku ugrzęźnięcia maszyn i pojazdów poruszających się po warstwie ochronnej
bezwzględnie wyprowadzić pojazd z udziałem ciągnika w celu zapobieżenia uszkodzenia
geomembrany,
prowadzenie stałego monitoringu poziomu i jakości wód podziemnych w piezometrach
zlokalizowanych wokół składowiska, a w przypadku wystąpienia przekroczeń - wykonanie
pomiaru sprawdzającego, obejmującego badanie kontrolne wód z drenażu nadfoliowego
(odcieki) i drenażu podfoliowego.
Pożar podpowierzchniowy lub powierzchniowy składowanych odpadów
oraz obiektów położonych w granicach. składowiska

Pożar na składowisku odpadów lub w jego obrębie może być wystąpić w wyniku:
 wybuchu gazu składowiskowego,
 samozapłonu odpadów,
 palenia tytoniu, zapałek, porzucania niedopałków papierosów, wypalania traw na składowisku
lub w jego pobliżu,
 iskrzenia niesprawnych pojazdów, maszyn i urządzeń,
 stosowania ognia (np. urządzeń spawalniczych podczas drobnych napraw sprzętu) w
otoczeniu par cieczy i gazów,
 niesprawnej instalacji elektrycznej w obiektach (budynek socjalny) położonych w granicy
składowiska,
 braku właściwej i terminowej konserwacji urządzeń grzewczych, instalacji odgromowej
budynków technicznych i socjalnych,
 przeciążenia sieci elektrycznej,
 deponowania odpadów poreakcyjnych bez ich wychłodzenia (np. żużle i popioły paleniskowe),
 niekontrolowanych wyładowań atmosferycznych,
 zerwania napowietrznych linii energetycznych.
Skutkiem wystąpienia pożaru jest:
 zagrożenie środowiska, życia i zdrowia ludzi,
 przeniesienie ognia na obiekty i tereny przyległe,
 uwolnienie substancji do środowiska (emisja gazów: CO2, SO2, CO, itp.), powstawanie
kwaśnych deszczy,
 trwałe uszkodzenie odsłoniętej warstwy izolacyjnej (odkształcenie),
 zakłócenia w prowadzonej gospodarce odpadowej (okresowe zamknięcie składowiska, brak
możliwości składowania odpadów),
 zniszczenie fauny i flory składowiskowej, w tym: bakterii, pierwotniaków, grzybów, owadów
biorących udział w biodegradacji odpadów.
Przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzenia polega na:
 przestrzeganiu obowiązujących na składowisku przepisów przeciwpożarowych,
 okresowym szkoleniu pracowników składowiska w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz
na wypadek wybuchu,
 wyposażeniu składowiska odpadów w niezbędne urządzenia i sprzęt przeciwpożarowy oraz
prowadzeniu ich regularnych przeglądów i konserwacji,
 bezwzględnemu zakazowi wypalania traw, palenia ognisk, spalania odpadów, palenia tytoniu
na terenie składowiska oraz w pobliżu,
 używaniu sprawnych technicznie pojazdów i okresowej kontroli ich sprawności,
 okresowej kontroli obiektów oraz budynków w zakresie sprawności instalacji elektrycznej,
 stałym dozorze składowiska, zakazie wstępu osobom postronnym,
 ciągłym monitoringu składowiska i urządzeń odgazowujących,
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szczegółowej kontroli odpadów przyjmowanych na składowisko i odmowie przyjęcia odpadów,
których skład jest niezgodny z kartą przekazania odpadów oraz podstawową ich
charakterystyką,
deponowaniu odpadów po ich fizycznej stabilizacji,
bezwzględnemu zakazowi składowania odpadów niebezpiecznych,
zagęszczaniu odpadów zgodnie z przyjętą technologią,
prowadzeniu prac według zasad wyznaczonych w posiadanej instrukcji prowadzenia
składowiska.
Wybuch gazu składowiskowego

Do przyczyn wystąpienia ewentualnego zdarzenia należy:
 awaria instalacji służącej do ujmowania i spalania biogazu (np. wskutek wadliwego
wykonania),
 nieprawidłowo prowadzona eksploatacja składowiska (zasypanie studzienek).
Skutkiem wybuchu gazu składowiskowego jest:
 zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego,
 niekontrolowane rozprzestrzenianie się gazu,
 wydostający się do atmosfery biogaz (głównie metan) może być przyczyną wielu zagrożeń, w
tym wybuchów i pożarów oraz wpływa na zwiększenie efektu cieplarnianego.
Do działań zapobiegawczych należy:
 właściwe planowanie i wykonawstwo instalacji odgazowującej,
 prawidłowe użytkowanie instalacji i urządzeń oraz ich okresowa konserwacja,
 unieszkodliwianie biogazu poprzez spalanie w pochodniach,
 kontrolowanie stanu technicznego instalacji odgazowującej oraz procesu spalania gazu w
pochodni,
 systematyczne monitorowanie emisji gazu uwalnianego do atmosfery ze składowisk,
 wykonywanie przepuszczalnych warstw przekładkowych umożliwiających migrację gazu do
atmosfery,
 wykonywanie wszystkich prac z otwartym ogniem w obszarach zagrożonych wybuchem
(spawanie, cięcie gazowe i elektryczne) przez uprawnione osoby zgodnie z zasadami
podanymi w „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego”,
 zachowywanie szczególnej ostrożności podczas prowadzenia pracy w niecce – sprzęt
pracujący na składowisku nie może naruszać stateczności studni odgazowujących,
 wyznaczanie stref bezpieczeństwa wokół studni za pomocą widocznych znaków.
Podtopienia składowiska
Zagrożenie podtopieniem może być spowodowane niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi:
 wielodniowymi ulewnymi opadami deszczu,
 intensywnymi roztopami pokrywy śnieżnej.
Skutkiem wystąpienia zdarzenia jest:
 migracja dużych ilości wody w głąb profilu składowiska,
 spowolnienie procesu tlenowego rozkładu odpadów,
 pojawienie się półproduktów rozpadu H2S oraz CH4 w wyniku mineralizacji beztlenowej,
 powstawanie dużych ilości odcieków,
 rozmycie skarp,
 powstawanie osunięć terenu,
 zalanie studzienek odgazowujących,
 nieprzejezdność dróg,
 czasowa przerwa w przyjmowaniu odpadów (w związku z pracami odtworzeniowymi,
naprawczymi, porządkowymi).
Przeciwdziałać podtopieniu składowiska można poprzez:
 prowadzenie codziennego monitoringu opadów atmosferycznych,
 prowadzenie monitoringu stanu technicznego skarp i obwałowań,
 zwiększenie retencji wodnej obszaru składowiska poprzez utrzymywanie szerokich pasów
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zieleni izolacyjnej na terenie składowiska oraz skupisk drzew znajdujących się w
bezpośrednim jego sąsiedztwie,
zadarnianie, obsiewanie trawą, wzmacnianie skarp,
wykonanie rowów opaskowych odprowadzających wody opadowe spływające do składowiska
(odprowadzanie wód napływających z zewnątrz),
wykonanie skutecznego systemu drenażu nadfoliowego odcieków, odprowadzanie wód do
szczelnego zbiornika odcieków,
prowadzenie obserwacji stanu napełniania zbiornika,
utrzymywanie sprawnego drenażu wód odciekowych,
monitorowanie drożności rowów opaskowych oraz wylotu (wykaszanie traw, usuwanie
zatorów, wzmacnianie dna i skarp),
optymalne zagęszczanie warstw składowanych odpadów umożliwiające migrację wody w głąb
profilu składowiska (nadmierne zagęszczenie złoża odpadów utrudnia lub wręcz uniemożliwia
w nim ruch cieczy).
Obsunięcie się skarp

Zdarzenie może nastąpić w wyniku:
 nieprawidłowego wyprofilowania zboczy skarp,
 zastosowania niewłaściwych materiałów do kształtowania zboczy,
 braku należytej ochrony przed erozją wodną, wietrzną,
 prowadzenia prac eksploatacyjnych niezgodnie z instrukcją składowiska (zbyt intensywne
nawadnianie – zraszanie odpadów w pobliżu skarp, dróg dojazdowych, itp.).
Obsunięcie się skarp może spowodować:
 odsłonięcie geomembrany,
 odsłonięcie złoża zdeponowanych odpadów.
Przeciwdziałanie powstaniu ww. zdarzenia polega na:
 zabezpieczeniu stateczności zboczy, tj. skarp i obwałowań np. obudową roślinną, trawą,
materiałem stabilizującym lub odpadami (odzysk odpadów zgodny z wymaganiami prawnymi
w tym zakresie),
 odprowadzeniu wód napływających do składowiska (drenaż opaskowy) poza składowisko,
 monitorowaniu drożności rowów opaskowych oraz wylotu (wykaszanie traw, osuwanie
zatorów, wzmacnianie dna i skarp),
 prowadzeniu ciągłego monitoringu stanu skarp i obwałowań oraz poziomu opadu
atmosferycznego (również w dni wolne od pracy, w szczególności w sytuacjach kryzysowych).

Uszkodzenie drenażu
Uszkodzenie drenażu może nastąpić w wyniku wadliwego wykonawstwa systemu drenażowego
składowiska i spowodować przedostanie się do systemu drenażowego niewielkich frakcji odpadów
powodujących jego zablokowanie.
Wystąpienie zdarzenia może spowodować:
 gromadzenie odcieków na dnie składowiska,
 nieprawidłowe funkcjonowanie instalacji.
Przeciwdziałanie powstaniu zdarzenia powinno odbywać się już na etapie przygotowania składowiska
do eksploatacji, polegające na:
 konserwacji i kontroli stanu systemu w trakcie wykonania,
 zastosowaniu zewnętrznego systemu rowów drenażowych uniemożliwiających dopływ wód
powierzchniowych i podziemnych do składowiska,
 monitoringu wód podziemnych.
Eksploatację składowiska należy prowadzić według zasad oraz przyjętej technologii zatwierdzonej w
instrukcji prowadzenia składowiska(w tym zachowanie szczególnej ostrożności podczas prac z
użyciem maszyn i urządzeń na nowo użytkowanych kwaterach oraz pracach odtworzeniowych).
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Przepełnienie zbiornika odcieków, awaria instalacji do odbioru odcieków
Przyczyny wystąpienia zdarzenia:
 nieprawidłowo dobrane parametry zbiornika od ilości powstających odcieków,
 niewłaściwie prowadzony monitoring ilości nagromadzonych odcieków,
 awaria pompy pojazdu asenizacyjnego,
 wady technologiczne instalacji do odbioru odcieków,
 niekorzystne warunki atmosferyczne (obfite opady deszczu, gwałtowne roztopy),
 brak stałego nadzoru (w okresie świąt oraz w dniach wolnych od pracy).
Skutkiem zdarzenia będzie:
 przedostawanie się odcieków do środowiska przyrodniczego,
 skażenie gruntu oraz wód substancjami obecnymi w wodach odciekowych (chlorki, siarczany,
zawiesina ogólna, azot amonowy, cyjanki związane, chrom ogólny, kadm, miedź, ołów, nikiel,
cynk, inne).
W celu przeciwdziałania powstania awarii należy:
 zapewnić odpowiednią pojemności zbiornika na odcieki,
 opróżniać zbiornik z odpowiednią częstotliwością,
 zapewnić niezawodne funkcjonowanie instalacji do odbioru odcieków już na etapie
projektowania i wykonania,
 prowadzić stały monitoring, obejmujący również dni wolne od pracy, przez wyznaczoną osobę,
 dokonywać okresowych przeglądów stanu technicznego zbiornika do gromadzenia odcieków,
rurociągów, pomp i urządzeń oczyszczających,
 kontrolować drożność rurociągów dopływowych i odpływowych,
 prowadzić okresową kontrolę oraz konserwację zbiorników oraz instalacji,
 używać sprawnych pojazdów asenizacyjnych,
 prowadzić codziennie kontrolę i zapisywać ilość wód opadowych.
Brak zasilania prądu, wody
Przyczyny zdarzenia:
 awaria instalacji elektrycznej,
 przerwa w dostawie energii elektrycznej,
 uszkodzenia wodociągu,
 przerwy w dostawie wody,
Następstwem zdarzenia będą ograniczenia w funkcjonowaniu składowiska:
 brak możliwości bieżącej rejestracji odpadów dostarczanych na składowisko (nieczynna
waga),
 czasowe wstrzymanie przyjmowania odpadów,
 brak odpowiednich warunków sanitarnych dla pracowników.
Do środków zapobiegawczych wystąpienia zdarzenia należy:
 wyposażenie składowiska w agregaty prądotwórcze (o ile taka konieczność istnieje) oraz
zasilacz UPS(ang. Uninterruptible Power Supply) – zasilacz awaryjny zasilacz
bezprzewodowy.,
 wyposażenie w awaryjne zbiorniki wody pitnej lub dowóz wody beczkowozem,
 zbieranie wody deszczowej na cele gospodarcze (np. mającej zastosowanie w celach
technologicznych - zabezpieczenie dróg dojazdowych przed nadmiernym pyleniem).

Awaria sprzętu eksploatacyjnego – maszyn i pojazdów transportujących odpady
Przyczyny wystąpienia zdarzenia:
 niewłaściwe użytkowanie pojazdów wykorzystywanych do eksploatacji składowiska,
 brak okresowych przeglądów,
 niesprawne pojazdy dowożące odpady na składowisko lub odbierające ze odpady,
 kolizje, wypadki na terenie składowiska i poza nim,
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 wycieki płynów.
Skutki awarii sprzętu eksploatacyjnego to:
 zanieczyszczenie środowiska wodno-gruntowego substancjami ropopochodnymi,
 utrudnienia w funkcjonowaniu składowiska spowodowane czasowym wyłączeniem maszyn i
urządzeń z eksploatacji,
 możliwe trwałe wyłączenie pojazdów z użytkowania (pojawienie się odpadów
poeksploatacyjnych).
W ramach przeciwdziałania należy:
 właściwie i bezpiecznie użytkować maszyny, pojazdy,
 dopuszczać do obsługi sprzętu wyłącznie osoby przeszkolone i z odpowiednimi
uprawnieniami,
 przeprowadzać okresowe przeglądy konserwacji i remonty eksploatowanych pojazdów,
 przestrzegać zasad bezpieczeństwa ruchu pojazdów mechanicznych, BHP,
 stosować oznakowanie dróg oraz ruchu bezkolizyjnego.
Inne zagrożenia:
wzrost populacji zwierząt, w tym gryzoni i ptactwa żerujących na kwaterze, wzrost stężenia odorów
Przyczyną ww. zagrożeń może być:
 niewłaściwe składowanie odpadów,
 niewłaściwe prowadzenie deratyzacji.
Możliwe skutki zagrożenia to:
 infekcje, alergie pracowników,
 czasowe wyłączenie składowiska z użytkowania z uwagi na konieczność przeprowadzenia
zabiegów dezynfekcyjnych,
 skażenie powietrza, gleby, wody przez chorobotwórcze czynniki biologiczne,
 rozwój mikroorganizmów chorobotwórczych i ich toksyn, rozwój owadów.
W celu niedopuszczenia do wystąpienia powyższych zagrożeń należy przedsięwziąć działania takie
jak:
 dostosowanie wielkości działki roboczej na składowisku do ilości przyjmowanych dziennie
odpadów,
 zwiększenie częstotliwości przejazdów kompaktowa,
 przesypywanie odpadów wapnem chlorowanym,
 postępowanie zgodne z procedurami dezynfekcji, zapewnienie środków chemicznych np.
antybakteryjnych do dezynfekcji pomieszczeń, odzieży roboczej.

Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zdarzenia
Wystąpienie samozapłonu oraz pożaru powierzchniowego lub podpowierzchniowego odpadów oraz
obiektów
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne posiada punkt przeciwpożarowy
(odpowiednio oznakowany, wyznaczony w miejscu dostępnym i widocznym – zlokalizowany w pobliżu
budynku socjalno -administracyjnego.
Punkt ppoż. wyposażony jest w niezbędny, podstawowy sprzęt przeciwpożarowy (np. koce, gaśnice,
itp.), materiały niepalne mające zastosowanie w działaniach przeciwpożarowych (np. piasek), oraz
specjalne sorbenty neutralizujące ewentualne wycieki ze zgromadzonych odpadów. Ponadto na
terenie składowiska powinien znajdować się sprawny hydrant wody przeciwpożarowej.
W razie wystąpienia zdarzenia należy:
 Przestrzegać zapisów instrukcji postępowania przeciwpożarowego.
 Dokonać oceny źródła, zasięgu i prędkości rozprzestrzeniania się ognia.
 Podjąć akcję gaśniczą natychmiast po zlokalizowaniu zapłonu, pożaru
przeciwpożarowymi dostępnymi w wyznaczonych miejscach na składowisku.
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W razie konieczności wezwać Straż Pożarną.
Bezwzględnie podporządkować się dowódcy zespołu pożarowego w trakcie trwania akcji
gaśniczej.
Przeprowadzić akcję ewakuacji ludzi ze strefy zagrożonej pożarem.
Zarządzić usunięcie maszyn i materiałów łatwopalnych z zagrożonego terenu.
Wyłączyć zasilanie prądu elektrycznego w przypadku, gdy pożar obejmuje budynki socjalne
i/lub techniczne.
Ograniczyć rozprzestrzenianie się pożaru zlokalizowanego w głębi ułożonych warstw poprzez
wykopanie wokół zagrożonego miejsca głębokich rowów wypełnionych materiałem niepalnym,
aby odizolować źródło ognia od pozostałych odpadów.
Zapewnić sprawność ciągów komunikacyjnych (drogi dojazdowe do korony składowiska).
Udostępnić hydrant wody przeciwpożarowej straży pożarnej biorącej udział w akcji.
Użyć zgromadzonych w zbiorniku odcieków do gaszenia płonących odpadów, a w przypadku
ich braku wody dowożonej.

Niekontrolowane zanieczyszczenie środowiska wodno-gruntowego
W razie wystąpienia zdarzenia należy:
 Wstrzymać przyjmowanie odpadów
 Ustalić lokalizację nieszczelności, przyczynę zdarzenia, skalę zjawiska
 Przeprowadzić badania sprawdzające:

w piezometrach (pomiar poziomu wód podziemnych oraz ich jakości), przed
ponownym pomiarem należy odpompowując wody znajdujące się w piezometrze
odczekać, a następnie wykonać badania po ustabilizowaniu się lustra wody,

pomiar objętości i składu wód odciekowych
W przypadku wyników badań wskazujących na możliwość wystąpienia istotnych zmian w jakości wód
gruntowych należy:
 zwiększyć częstotliwość wykonywania badań w wytypowanych piezometrach (badania 1 raz w
miesiącu) w celu określenia trendu zmian składu chemicznego wód,
 prowadzić obserwacje i pomiary lustra wodnego we wskazanych piezometrach,
 monitorować warunki środowiskowe, istotne dla badań, tj. rodzaj i wielkość odpadów,
temperatura, okres długotrwałej suszy, itp.
 w przypadku stwierdzenia wpływu infiltrujących ze składowiska wód odciekowych na wody
gruntowe należy uzupełnić ubytki w warstwie uszczelniającej z zachowaniem jej konstrukcji,
wykonać zewnętrzną barierę drenażową dla wód gruntowych wraz z ich ujęciem, uszczelnić
obwałowania pionową przesłoną przeciwfiltracyjną.
 zalecane jest również zabezpieczenie składowanych odpadów przed napływem wód
opadowych i ich infiltracją (np. przykrycie całej powierzchni składowanych odpadów warstwą
nieprzepuszczalną).
 w przypadku utrzymywania się ponadnormatywnego zanieczyszczenia wód gruntowych
zalecane jest czasowe wstrzymanie eksploatacji składowiska oraz powiadomienie o tym
fakcie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego.
 przeprowadzić kolejne badania monitoringowe wód, odcieków i ich obserwację. Wznowienie
eksploatacji składowiska będzie możliwe po osiągnięciu normatywnych wartości badanych
wód.
Uszkodzenie lub rozszczelnienie izolacji dna i skarp składowiska
W razie wystąpienia zdarzenia należy:
 Zlokalizować nieszczelność, ustalić przyczynę zdarzenia, skalę zjawiska.
 Podjąć czynności naprawcze mające na celu odtworzenie stanu pierwotnego.
 Wykonać warstwę ochronną
w celu zabezpieczenia geomembrany przed ponownym
uszkodzeniem.
 Wzmocnić skarpy (stabilizacja).
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Przystąpić do składowania odpadów zgodnie z posiadaną instrukcją prowadzenia
składowiska.
Przeprowadzić badania fizyko-chemiczne wód z drenażu nadfoliowego (odcieków) i drenażu
podfoliowego oraz wód w piezometrach.
Dokonać wnikliwej analizy otrzymanych wyników.
Dalsza obserwacja wyników badań monitoringowych.
Czasowe wstrzymanie eksploatacji składowiska w przypadku stwierdzenia przekroczeń
dopuszczalnych wartości w badaniach kontrolnych, zlokalizowanie przekroczeń, naprawa
uszkodzeń lub działania zastępcze.
Wywóz odcieków wozem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków.

Uszkodzenie drenażu
W razie wystąpienia zdarzenia należy:
 Przeprowadzić badania fizyko-chemiczne wód z drenażu nadfoliowego (odcieków) i drenażu
podfoliowego oraz wód w piezometrach.
 Zlokalizować uszkodzenia, ustalić przyczynę zdarzenia, skalę zjawiska.
 Podjąć czynności naprawcze.
 Ponowić badania w piezometrach – pomiar poziomu wód podziemnych i składu wód
podziemnych, przeprowadzić ocenę otrzymanych wyników.
 W przypadku utrzymywania się ponadnormatywnego zanieczyszczenia wód gruntowych
zalecane jest czasowe wstrzymanie eksploatacji składowiska do czasu usunięcia
nieprawidłowości.
 Dalsza obserwacja wyników badań monitoringowych.
 Rozpoczęcie eksploatacji składowiska będzie możliwe po osiągnięciu wartości normatywnych
badanych wód.
Przepełnienie zbiornika odciekami
W razie wystąpienia zdarzenia należy:
 Niezwłocznie opróżnić zbiornik przy pomocy pojazdu asenizacyjnego.
 Wypompować odcieki ze studzienek rewizyjnych.
 Przewieźć odcieki na oczyszczalnię celem ich oczyszczenia.
 Powiadomić o zdarzeniu Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 Wybrać zanieczyszczony grunt z miejsca zdarzenia (do głębokości ok. 0,5 m) i przekazać do
unieszkodliwienia.
 Wykonać zabiegi dezynfekcyjne (z użyciem wapna) wokół zbiornika.
 Uzupełnić powstałe wgłębienie wokół zbiornika ziemią (stabilizacja podłoża).
 Przeprowadzić analizę zdarzenia, podjąć działania zapobiegawcze celem wyeliminowania
czynnika w przyszłości.
 Prowadzić badania monitoringowe.
Awaria instalacji do odbioru odcieków
W razie wystąpienia zdarzenia należy:
 Ustalić przyczynę awarii instalacji do odbioru odcieków (uszkodzenie rurociągu, pompy
przetłaczającej odciek).
 Podjąć czynności naprawcze.
 W przypadku niesprawnego pojazdu asenizacyjnego (np. awaria pompy) należy wezwać
pojazd zastępczy.
Awaria instalacji odgazowującej, wybuch gazu składowiskowego
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W razie wystąpienia zdarzenia należy:
 Wstrzymać pracę wszystkich maszyn i urządzeń pracujących w zagrożonym terenie.
 Ewakuować pracowników z terenu zagrożonego w bezpieczne miejsce.
 Osobom poszkodowanym udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej oraz powiadomić
Pogotowie Ratunkowe, Policję, Państwową Straż Pożarną, Państwową Inspekcję Pracy.
 Osoba zarządzająca składowiskiem kieruje akcją ratowniczą do czasu przybycia jednostki
straży pożarnej.
 Po przybyciu straży pożarnej należy wskazać miejsce wybuchu/pożaru oraz punkty ujęć wody
oraz przedstawić podjęte już działania.
 Podporządkować się zaleceniom dowódcy akcji ratowniczej.
 Utrzymać drożność dróg dojazdowych.
 Ze względu na zagrożenie zatruciem i poparzeniem należy bezwzględnie zabronić
pracownikom podejmowania akcji gaśniczej.
 Po zaprzestaniu akcji ratunkowej, po uzgodnieniach ze Strażą Pożarną i zakończeniu prac
komisji badającej przyczyny powstania wybuchu, przystąpić do likwidacji skutków zdarzenia.
Awaria sprzętu eksploatacyjnego
W razie wystąpienia zdarzenia należy:
 Zlokalizować uszkodzenia i ustalić ich przyczynę.
 Ograniczyć powierzchnię rozlewu substancji.
 Zabezpieczyć miejsca uszkodzenia przed dalszym wypływem substancji do środowiska (np. z
użyciem materiałów sorpcyjnych, środków neutralizujących).
 Zebrać substancję wraz z sorbentem i zanieczyszczoną glebą oraz zmagazynować ją w
szczelnych pojemnikach i pomieszczeniach gwarantujących brak dalszego oddziaływania
substancji na środowisko.
 W przypadku większej skali zanieczyszczenia należy powiadomić jednostkę Państwowej
Straży Pożarnej.
 Przekazać powstałe odpady poawaryjne do unieszkodliwienia firmie specjalistycznej
posiadającej niezbędne zezwolenia na unieszkodliwianie i transport odpadów.

Obsunięcie się skarp na skutek długotrwałych opadów atmosferycznych lub roztopów
W razie wystąpienia zdarzenia należy:
 Zabezpieczyć na bieżące powstałe rozmycia i osunięcia skarp.
 Sprawdzić drożność rowów opaskowych, usprawnić przepływ.
 Nawiązać kontakt z Centrum Zarządzania Kryzysowego lub Stacją HydrologicznoMeteorologiczną celem kontrolowania informacji pogodowych (prognozowany czas trwania,
intensywność i wielkość opadu).
 Zintensyfikować wywóz odcieków z terenu składowiska.
 Wstrzymać przyjmowanie odpadów na składowisko w przypadku wystąpienia utrudnień w jego
funkcjonowaniu do czasu usunięcia nieprawidłowości (np. wzmocnienie skarp, obwałowań,
odtworzenia warstwy izolacyjnej).
Brak zasilania prądu, wody
W razie wystąpienia zdarzenia należy:
 Zapewnić dowóz wody dla pracowników na cele bytowo-gospodarcze.
 W przypadku długotrwałego braku prądu należy wstrzymać przyjmowanie odpadów.
 Zapewnić awaryjne zasilanie, które w przypadku braku prądu umożliwi prawidłową pracę wagi
i systemu ewidencji odpadów.
Inne czynniki (biologiczne)
W razie wystąpienia zdarzenia należy:
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Przeprowadzić badania mikrobiologiczne zanieczyszczonego powietrza, gleby, wody.
W przypadku zagrożenia epidemiologicznego zawiadomić najbliższą Stację SanitarnoEpidemiologiczną oraz Inspektorat Weterynarii.
Zdezynfekować pomieszczenia socjalne i gospodarcze pracowników.



Obowiązki informacyjne
 Wystąpienie sytuacji awaryjnej winno być każdorazowo odnotowane przez kierownika
składowiska. Notatka powinna zawierać: datę zidentyfikowania zdarzenia, opis sytuacji i
podjętych działań.
 Kierownik składowiska przekazuje notatkę zwierzchnikowi, a w uzasadnionych przypadkach,
wskazanych w art. 138 ustawy o odpadach powiadamia właściwy organ – Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska. Notatka podlega archiwizacji na zasadach ogólnie
przyjętych w Zakładzie.
Numery telefonów alarmowych
Lp.
1.

2.

3.

4.

Nazwa

Adres

Telefony alarmowe

…………………….

998, 112
…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

997, 112
…………………….

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w ……………….
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
w …………………
Komenda Powiatowa Policji
w ………………..
Pogotowie Ratunkowe
w ……………..

5.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w ………………Delegatura w …………..

6.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w ……………….

7.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
w ………………..

8.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w ……………………….

9.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w ……………………..

10.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
W ……………………….

11.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
w ……………………

…………………….

999, 112
…………………….
telefon ws.
poważnych awarii:
…………………….
telefon ws.
poważnych awarii:
…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….
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