
DT\778722PL.doc PE423.735v01-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 










 2009

Komisja Petycji

2.4.2009

PROJEKT DOKUMENTU ROBOCZEGO
w sprawie inspekcji składowiska odpadów w Path Head, Gateshead (Wielka 
Brytania) przeprowadzonej przez przewodniczącego Komisji Petycji w środę 
28 stycznia 2009 r.

Komisja Petycji

Marcin Libicki Przewodniczący
David Lowe Kierownik sekretariatu



PE423.735v01-00 2/8 DT\778722PL.doc

PL

Petycja 727-05 w sprawie Path Head Quarry, Blaydon, hrabstwo Tyne and Wear

Sprawozdanie podsumowujące i zalecenia z inspekcji przewodniczącego Komisji Petycji 
w środę 28 stycznia 2009 r.

Wprowadzenie

Pierwotna petycja dotycząca wykorzystania Path Head Quarry jako składowiska odpadów 
została złożona przed wydaniem przez władze Gateshead zgody na eksploatację terenu, która 
została ostatecznie wydana po udzieleniu zezwolenia przez Agencję Ochrony Środowiska 
w dniu 31 sierpnia 2005 r.1.

Zaangażowanie Komisji Petycji jest uzasadnione, ponieważ mogło dojść do niedotrzymania 
szeregu zobowiązań zawartych w dyrektywie w sprawie składowania odpadów (1999/31/WE) 
oraz w dyrektywie w sprawie odpadów (74/442/WE). Fakty te zostały określone
przez składających petycję jako kłopotliwe i szkodliwe dla społeczności lokalnej, co przede 
wszystkim dotyczy problemu wód gruntowych i ryzyka zanieczyszczenia odciekami, a także 
wynika z położenia składowiska w niewielkiej odległości od domów mieszkalnych i obiektów 
szkolnych, które w związku z tym są zagrożone występowaniem większego zanieczyszczenia
powietrza, szkodników i nieprzyjemnych zapachów. Skumulowane skutki wywierane 
przez składowisko, znajdujące się na obszarze, na którym, jak twierdzą składający petycję, 
istnieją już 33 inne podobne obiekty, budzą znaczne obawy lokalnych mieszkańców;
z wieloma z mieszkańców spotkano się podczas tej krótkiej wizyty.

Obawy składających petycję budzą przede wszystkim potencjalne skutki zdrowotne dla 
miejscowej ludności, co tyczy się zwłaszcza grup bardziej wrażliwych – małych dzieci i osób 
starszych. Zaniepokojenie wywołuje również kwestia geologicznego bezpieczeństwa terenu 
i ewentualne niebezpieczeństwo osunięcia ziemi wskutek ulewnych deszczy i kumulacji wody 
za wzniesioną zaporą, odgraniczającą teren od południowego zachodu.

Dyrektywa 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów

Wpływ prawodawstwa europejskiego dotyczącego odpadów i ich składowania na codzienne 
życie obywateli ma istotne znaczenie dla Komisji Petycji, która często otrzymuje petycje 
poruszające te tematy. Dyrektywa w sprawie składowania odpadów zawiera 34 punkty 
preambuły, o których można powiedzieć, że łącznie – wraz z art. 1 określającym cel ogólny –
wyznaczają parametry celów przepisów prawnych, które państwa członkowskie muszą 
uwzględnić w prawie krajowym i wprowadzić w życie. Przewidują one, co następuje: 

 składowisko powinno być odpowiednio kontrolowane i zarządzane w celu 
zapobiegania potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego
i zagrożeniom zdrowia publicznego oraz ograniczania ich; 

 konieczne jest jasne określenie wymogów, które spełniać musi składowisko odpadów 
w zakresie lokalizacji, utrzymywania w odpowiednich warunkach, zarządzania, 

                                               
1 Pismem z dnia 14 grudnia 2007 r. do Komisji Petycji Agencja Ochrony Środowiska potwierdziła, 
że przeprowadzona została ocena ryzyka hydrogeologicznego oraz że zezwolenie obejmuje środki mające 
na celu zmniejszenie ewentualnego ryzyka do dopuszczalnego poziomu. Podmiot zajmujący się składowiskiem –
SITA – ma obowiązek dostarczenia dowodów świadczących o niskim i dopuszczalnym poziomie zagrożenia, 
które dla składowiska powodują wody gruntowe.
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kontroli, zamknięcia oraz środków zapobiegawczych i ochronnych, które podejmuje 
się w przypadku zagrożenia środowiska w perspektywie krótko- i długoterminowej, 
w szczególności w przypadku zanieczyszczenia wód gruntowych poprzez 
przeniknięcie odcieku do gleby;

 zapewnienie surowych wymagań eksploatacyjnych i technicznych dotyczących 
odpadów i składowisk, zapewnienie środków, procedur i zasad postępowania 
zmierzających do zapobiegania negatywnym dla środowiska skutkom składowania 
odpadów w trakcie całego cyklu istnienia składowiska oraz ograniczania ich w jak 
największym stopniu. Dotyczy to w szczególności zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych, wód gruntowych, gleby i powietrza oraz skutków dla środowiska 
globalnego, włącznie z efektem cieplarnianym, a także wszelkiego ryzyka dla zdrowia 
ludzkiego

Wśród ogólnych wymagań dotyczących składowisk odpadów zawartych w załączniku 1 
do dyrektywy znajduje się wymaganie, które odnosi się do „odległości granicy składowiska 
od obszarów mieszkalnych i rekreacyjnych, dróg wodnych, zbiorników wodnych oraz innych 
obszarów rolniczych lub miejskich”. Należy wziąć pod uwagę również występowanie wód 
gruntowych, wód przybrzeżnych i stref ochrony przyrody na danym obszarze. Utworzenie 
składowiska odpadów na mocy dyrektywy jest możliwe tylko w przypadku, gdy właściwości 
danego terenu wskazują, że nie stanowi ono poważnego zagrożenia dla środowiska 
naturalnego.

Władze mają obowiązek zmniejszenia uciążliwości i zagrożeń powodowanych 
przez składowiska odpadów w związku z emisją zapachów i pyłu, materiałami 
przenoszonymi przez wiatr, hałasem i ruchem drogowym, ptakami, szkodnikami i insektami.

Na wniosek Komisji Petycji Komisja Europejska już wcześniej, jesienią 2006 r., otrzymała 
od władz Wielkiej Brytanii informacje dotyczące dokładnych warunków wydania zezwolenia 
oraz dodatkowe oświadczenie o tym, że najbliższy obszar mieszkalny znajduje się 
w odległości „180–200 metrów od najbliższych składowisk odpadów”. Władze te zapewniły 
również o konieczności budowy składowiska na tym obszarze z uwagi na fakt, że aktualnie
istnieją tam jedynie cztery takie obiekty. W listopadzie 2006 r. Komisja Petycji otrzymała 
od Rady Gateshead pismo zawierające szczegółowe informacje1, w którym przedstawiono 
również całościową ocenę i uzasadniono, dlaczego wydanie zezwolenia na zagospodarowanie 
terenu było zgodne z prawem oraz dlaczego nie występuje istotne zagrożenie dla obszarów
okolicznych.

W ciągu dwóch następnych lat władze brytyjskie i brytyjska Agencja Ochrony Środowiska 
dostarczyły dalszych informacji na temat poruszonych przez składających petycję i członków 
Komisji Petycji szczegółowych kwestii dotyczących wód gruntowych, pompowania wody na 
terenie składowiska oraz funkcji stawu poniżej składowiska i bliskości warstw wodonośnych. 
Na podstawie szczegółowych informacji oraz analizy hydrogeologicznej przeprowadzonej 
przez Agencję Ochrony Środowiska Komisja uznała, że z koncepcyjnego modelu składowiska 
wynika, iż jest ono zgodne z przedmiotową dyrektywą.

                                               
1 Pismo i załączniki od Dereka Quinna, dyrektora grupy, Dział Rozwoju i Przedsiębiorczości, 15 listopada 
2006 r.
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Jednakże dalsza szczegółowa analiza przeprowadzona przez składających petycję wykazała, 
że nadal istnieją sprzeczności, i z tego względu, biorąc pod uwagę utrzymujące się 
wątpliwości, przewodniczący zgodził się na wizytę na tym obszarze i na spotkanie 
ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Spotkanie ze składającymi petycję i lokalnymi mieszkańcami w szkole podstawowej 
w Crookhill, Blaydon

W spotkaniu uczestniczyło około trzydziestu lokalnych mieszkańców, w tym składający 
petycję, którzy opisali swoje doświadczenia od momentu otwarcia nowego składowiska 
odpadów. Jedna lub dwie ze starszych osób przedstawiły historię obszaru oraz jego związki 
z istniejącym wcześniej przemysłem górniczym i wieloma okolicznymi kopalniami 
odkrywkowymi żwiru i piasku. W związku z tym jest tam wiele podziemnych tuneli i przejść. 
Górnictwo, które dla wielu pokoleń było główną działalnością gospodarczą, wywarło wpływ 
na warstwy podłoża i przepływ wód gruntowych. Według miejscowej ludności na części tego 
terenu okresowo występują obsunięcia się gruntu związane z zapadaniem się tuneli
podziemnych. Mieszkańcy mówili o nowych źródłach pojawiających się w niektórych 
ogrodach, a także o zanikaniu potoków i strumieni w okolicy.

Powiedziano, że około trzech tysięcy osób z Ryton i Blaydon może pieszo pokonać odległość 
między miejscem zamieszkania a składowiskiem odpadów, którego część była terenami 
rekreacyjnymi, a na innej jego części występują chronione gatunki motyli i roślin. Boisko 
miejscowej szkoły (przylegające do miejsca, w którym odbywało się spotkanie) trzeba było 
tymczasowo zamknąć z powodu intensywnych zapachów dochodzących ze składowiska 
lub z powodu dużej liczby mew, które masowo obsiadały obszary rekreacyjne i budynki. 
Na terenie pojawiły się roje insektów, przede wszystkim różne rodzaje much, które wydawały 
się odporne na środki owadobójcze. Wiele osób obecnych na spotkaniu wyraziło obawę 
o zdrowie swoich dzieci, które regularnie zapadają na różne rodzaje chorób i cierpią na różne 
zaburzenia, co według zgromadzonych jest związane z nowym składowiskiem w Path Head 
oraz innymi składowiskami znajdującymi się na obszarze i położonymi w bliskim sąsiedztwie 
Ryton.

Wyrażono obawy o stabilność składowiska, biorąc pod uwagę, że dwie wsie położone są 
poniżej jego poziomu – Stella, od której nazwę bierze niewielki strumień, oraz Hedgefield. 
Niektórych bardzo niepokoiło ewentualne zagrożenie obsunięciem się ziemi po ulewnych 
deszczach, które nie są zjawiskiem niezwykłym na tym obszarze. Innych bardziej niepokoiło 
ryzyko zanieczyszczenia dostarczanej wody, pomimo że na terenie składowiska zbudowane 
zostały dreny wód gruntowych, a właściciele obiektu stale wypompowują stamtąd wodę. 
Fotografie przedstawione przez składających petycję ukazują poziom wody, która zebrała się
na dnie składowiska odpadów.

Przejazd przez obszar wokół składowiska umożliwił zweryfikowanie wielu informacji 
przedstawionych przez składających petycję, a także zaobserwowanie niewielkiej odległości
między domami w Stargate a ogrodzeniem składowiska znajdującym się po drugiej stronie 
drogi. Wzdłuż drogi po zachodniej stronie Stargate zbudowano specjalne systemy drenażowe, 
aby zmienić kierunek przepływu wody z pobliskiego stawu, który jest położony na znacznie 
wyższym poziomie niż niżej usytuowane składowisko w Path Head. Po wschodniej stronie 
terenu składowiska przez Stella Lane i Hexham Old Road spływają duże ilości wody, 



DT\778722PL.doc 5/8 PE423.735v01-00

PL

a oprócz tego woda jest kierowana do Starbeck. Poniżej, za polem i gruntami rolnymi, na 
skraju wsi znajduje się młyn wodny. 

Rada Miejska Gateshead

Spotkanie z wyższymi urzędnikami Rady i przedstawicielami Agencji Ochrony Środowiska 
umożliwiło przedstawienie wielu kwestii poruszonych przez składających petycję. Po 
wstępnej krótkiej i stosunkowo nerwowej wymianie poglądów urzędnicy okazali się bardzo 
pomocni, jeśli chodzi o udzielenie odpowiedzi oraz dostarczenie dodatkowych informacji 
wyjaśniających wybór miejsca na składowisko i przedstawiających zakres badań niezbędnych 
do zapewnienia jego bezpieczeństwa. Ich wydział prawny posiadał również znaczną wiedzę 
na temat postanowień dyrektyw UE i ich konsekwencji dla lokalnej polityki.

Warto zauważyć, że działanie składowisk odpadów na tym obszarze jest wyraźnie elementem 
szerszej strategii dotyczącej odpadów koncentrującej się na konieczności recyklingu odpadów 
z gospodarstw domowych. Obecnie na obszarze Gateshead, South Tyneside i Sunderland 
recyklingowi podlega jedynie 26% odpadów. Zdecydowanie propagowane jest partnerstwo 
między trzema radami, co ma na celu znaczne zwiększenie tego odsetka do 50% do 2020 r. 
Uznano również, że na obszarze tym zaczyna brakować miejsca na odpowiednie składowiska 
odpadów, a sytuacja składowiska w Path Head pasuje do tej ogólnej oceny. Składowisko to
ma zostać zamknięte w 2017 r.

Według urzędników historia górnictwa odkrywkowego i kopalnictwa na obszarze Ryton 
i związana z nią budowa geologiczna pozwoliły stwierdzić, że teren ten nadaje się 
do składowania odpadów. Przyznali oni, że występuje tu ciągły problem z wodą,
i oświadczyli, że regularnie badali sytuację wód gruntowych i odnotowywali odczyty 
z odwiertów w celu jak najściślejszej kontroli sytuacji. Przyznali, że łagodzenie problemu 
będzie nadal wymagać działań korygujących. Uważali jednak, że skala tych trudności 
pozwala na ich opanowanie i nie powinna stanowić zagrożenia dla miejscowej ludności.

Urzędnicy poinformowali nas, że w ciągu dwóch ostatnich lat zmodernizowali system 
neutralizacji zapachów, i przyznali ponownie, że jest to faktycznie problem, który usiłują 
rozwiązać we współpracy z podmiotami prowadzącymi składowisko. Silne wiatry ubiegłej 
jesieni spowodowały również trudności polegające na wywiewaniu odpadów z terenu 
składowiska, lecz zainstalowano dodatkowe osiatkowanie, aby zapobiec wystąpieniu tego 
problemu w przyszłości.

Ciągłe odpompowywanie oznacza, że nie powinno istnieć ryzyko takiego podniesienia się 
poziomu wód gruntowych, aby przedostały się do nich zanieczyszczenia ze składowiska, 
przed czym chroni również gliniaste podłoże i warstwa ochronna wyściełająca dno 
składowiska – sprawdzona przez Agencję Ochrony Środowiska. Woda pitna jest czerpana 
ze źródeł rzecznych; jako źródeł zaopatrzenia w wodę nie wykorzystuje się warstw 
wodonośnych.

Urzędnicy Rady zaznaczyli, że podjęli środki łagodzące, aby dodatkowo chronić 
mieszkańców obszaru Stargate, jako że mieszkają oni najbliżej składowiska odpadów w Path 
Head, i jednocześnie wzmocnili ochronę siedliska ptaków takich jak jaskółka brzegówka. 
Dostarczono dodatkowe dokumenty dotyczące aspektów ochrony środowiska naturalnego 
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i środków łagodzących, które zostały podjęte lub zaplanowane, i przedstawiono także 
korespondencję dyrektora ds. zdrowia publicznego, która również dotyczyła wyrażonych 
obaw.

Na spotkanie przybyli lokalni radni, a także Fiona Hall, posłanka do PE, i asystent 
parlamentarny posła do PE Martina Callanana. Wyrazili oni własne obawy co do wpływu 
składowiska odpadów w Path Head oraz wspomnieli o łącznych skutkach zdrowotnych, 
wywieranych na mieszkańcach tego obszaru przez starsze składowiska, które zostały 
zamknięte. 

Według urzędników składowisko w Path Head jest zarządzane zgodnie z najnowszymi 
i najbardziej rygorystycznymi normami, co z pewnością nie dotyczy wielu starszych 
składowisk, które nie korzystały z obecnych metod i praktyk. Ponownie podkreślili, 
że podjęto środki mające na celu zapewnienie ochrony społeczności lokalnej przed 
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze starszych składowisk. Wspomniano o dziewiętnastu 
obiektach, z których cztery są obecnie otwarte.

Co do kwestii wód gruntowych oraz konsekwencji dla stabilności terenu składowiska, jeżeli 
jej poziom nadal by się podnosił, padła odpowiedź, że teren jest stale monitorowany 
pod kątem stabilności. Fakt ten jednak jak dotąd nie uspokajał lokalnych mieszkańców 
i zarówno Fiona Hall, jak i obecni radni lokalni zakwestionowali zasadność wydania 
zezwolenia na zagospodarowanie terenu, zważywszy że woda jest ciągłym problemem.

Inspekcja składowiska odpadów w Path Head zarządzanego przez SITA Environment 
Ltd.

Zarządca terenu i składowiska udzielił delegacji szczegółowych odpowiedzi na pytania 
i objaśnił warunki wydania zezwolenia IPPC w sierpniu 2005 r., potwierdzając, 
że składowisko jest przeznaczone dla niestwarzających zagrożenia odpadów z gospodarstw 
domowych. Obiekt został otwarty w lutym 2007 r., a w 2008 r. zostało wydane zmienione 
zezwolenie określające krytyczne wartości emisji. Nie wzrosła ilość odpadów, którymi 
gospodaruje się na składowisku. Utworzono komitet łącznikowy współpracujący z władzą 
lokalną i Agencją Ochrony Środowiska i prowadzi się rejestr skarg. W 2008 r. zarejestrowano 
90 skarg.

Jeżeli skargi są uzasadnione, jak miało to miejsce w przypadku problemu określonego rodzaju 
much, które były bardzo uciążliwe dla społeczności lokalnej, zadanie zajęcia się problemem 
powierzane jest specjalistycznej firmie. Wszyscy pracownicy zatrudnieni na składowisku są 
szkoleni w zakresie kontroli szkodników. Prowadzony jest również aktywny program mający 
na celu zapobieganie żerowaniu ptaków na terenie składowiska; ponadto delegacja zauważyła 
znacznych rozmiarów osiatkowanie, które zostało wzniesione na dźwigach samojezdnych. 
Zostało ono na miesiąc zdjęte, aby umożliwić przeniesienie działalności z jednego miejsca 
w drugie.

(Można się tylko domyślać, jak wiele działań mających na celu poprawienie wyglądu 
składowiska wykonano przed wizytą – świadczyć o nich mogą aerozole wokół biur zarządu 
obiektu.)
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Kierownicy obiektu potwierdzili, że nie było problemów związanych ze stabilnością 
składowiska. Pokazano, że istnieją dwa zbiorniki powierzchniowych wód drenażowych,
i poinformowano delegację, że woda jest przepompowywana z jednego zbiornika 
do drugiego; całodobowe pompowanie nie jest już jednak niezbędne, więc pompy nie są już 
potrzebne przez cały czas. Delegacja została poinformowana, że pod koniec lutego 2009 r. 
zostanie wydana ocena ryzyka hydrogeologicznego, lecz dotyczyć ona będzie jedynie wód 
powierzchniowych i zaprzeczono, jakoby istniał problem wód gruntowych1. Kierownicy 
dodali, że odcieki zatrzymywane są w zbiornikach na terenie składowiska.

Wnioski i zalecenia

Spory dotyczące istnienia wód gruntowych są złożone i niestety wizyta nie umożliwiła 
wyciągnięcia żadnych jednoznacznych wniosków w tym zakresie. Składający petycję 
twierdzą, że dane liczbowe zawarte w ocenie ryzyka hydrogeologicznego z listopada 2004 r. 
wskazują, iż wody gruntowe znajduję się 19 metrów powyżej najniższego miejsca 
składowania odpadów, o czym przekonali się również na podstawie obserwacji wypływów 
i przesączania się wody na zboczach wyrobiska. Wydawałoby się, że fakt ten został
dowiedziony w sprawozdaniu w sprawie oceny ryzyka przed wydaniem pozwolenia, 
w którym przyznano, że „odpływ z płytkich wód gruntowych do wykopu zostałby 
jednoetapowo skierowany do Stella Beck, chociaż obecnie wody te spływają do zbiornika 
w wykopie”.

Władze Gateshead i Agencja Ochrony Środowiska utrzymują, że na składowisku
zainstalowano dreny wód gruntowych, aby uniknąć zanieczyszczenia, a wszelkie osady 
i odcieki zostaną zatrzymane na jego terenie. Można zatem stwierdzić (co potwierdzi ostatnia 
ocena ryzyka), że podjęto środki mające na celu zapobieżenie przedostaniu się wód 
powierzchniowych lub gruntowych do odpadów znajdujących się na składowisku.

Z obserwacji funkcjonowania obiektu podczas wizyty wynika, że składowisko jest czyste, 
dobrze zarządzane i posiada odpowiednie wyposażenie pozwalające na spełnienie wymagań
dyrektywy w sprawie składowania odpadów. 

Kierownictwo obiektu było całkowicie świadome swoich obowiązków i zorganizowało 
spotkania kontaktowe z przedstawicielami społeczności lokalnej i Agencją Ochrony 
Środowiska lub przynajmniej w nich uczestniczyło. Taka współpraca na szczeblu lokalnym 
jest bardzo istotna, podobnie jak powszechne publikowanie i rozpowszechnianie wszystkich 
obiektywnych informacji dotyczących składowiska, zarówno pozytywnych, jak 
i negatywnych. Równie widoczne było jednak, że kierownicy obiektu dopilnowali, 
aby w ciągu dni poprzedzających wizytę parlamentarną dobrze przygotować składowisko 
i jego okolicę, więc błędem byłoby nieodnotowanie tego faktu. Lokalni mieszkańcy wskazali, 
że tak właśnie się stało oraz że tego rodzaju oczyszczanie nie odbywa się wystarczająco 
często.

Nie należy zachęcać do tworzenia składowisk odpadów w pobliżu obszarów mieszkalnych, 

                                               
1 Przeczy to poglądowi Agencji Ochrony Środowiska, która stwierdziła, że „woda na wyrobisku jest mieszaniną
wód gruntowych i wód deszczowych”, jak oświadczyli składający petycję w piśmie z dnia 13 stycznia 2008 r., 
cytując jako dowód protokoły posiedzeń.
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co jest sprawą zdrowego rozsądku. 

Sama dyrektywa w sprawie składowania odpadów ma jednak w tym zakresie małą moc i jest 
nieprecyzyjna, ponieważ stanowi jedynie, że „Lokalizacja składowiska odpadów musi 
uwzględniać wymagania odnoszące się do: a) odległości granicy składowiska od obszarów 
mieszkalnych i rekreacyjnych (…)”.

Fakt, że najbliższe budynki mieszkalne w Stargate znajdują się w odległości nie większej niż 
100 metrów od granicy składowiska, a osiedle Runhead i Cushy Cow Lane – niewiele dalej,
pokazuje charakter problemu, ponieważ delegacji parlamentarnej jasne wydaje się, 
że budynki te znajdują się zbyt blisko, a organy, które wydały zezwolenie na prowadzenie 
składowiska, musiały wiedzieć, iż nieprzyjemne następstwa tej decyzji są nieuniknione. 
Nie dowiedziono jeszcze, czy nieprzyjemne następstwa mają wpływ na zdrowie publiczne, 
tak więc delegacja rozważała przeprowadzenie badań na ten temat. W każdym razie taka 
bliskość, która wiąże się z częstymi nieprzyjemnymi zapachami i zanieczyszczeniem pyłami, 
zwiększa poziom stresu na tym obszarze i wywiera znaczny wpływ na codzienne życie 
mieszkańców.

Na tym etapie, kiedy składowisko odpadów w Path Head jest obiektem działającym na pełną 
skalę, wyobrażenia o możliwości jego zamknięcia przed zaplanowaną datą są złudne. 
Szczególnie godny ubolewania jest fakt, że wybrano właśnie to miejsce, biorąc pod uwagę 
przede wszystkim jego niewielką odległość od obszaru mieszkalnego i szkół. Jednakże, 
przynajmniej na mocy prawa UE, nie było wyraźnego zakazu takiego działania, zaś historia 
i geologia obszaru bez wątpienia przemawiały za wyborem tego miejsca, pomimo licznych 
innych obiektów, przeszłych i obecnych, które znajdują się na tym obszarze i których łączny 
wpływ należało również uwzględnić.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz uwzględniając otrzymane pisemne i ustne informacje 
i dowody, zaleca się co następuje:

1. władze powinny dopilnować, aby na obszarze przeprowadzano częstsze, dokładniejsze 
i bardziej regularne prace w zakresie oczyszczania, ze szczególnym uwzględnieniem 
obiektów wrażliwych ze swej natury, takich jak szkoły i tereny rekreacyjne;

2. należy zwrócić się do Agencji Ochrony Środowiska o regularne dostarczanie 
i rozpowszechnianie wśród społeczności lokalnej informacji dotyczących poziomu 
zanieczyszczenia powietrza i innych wyników naukowej kontroli działania 
składowiska, w tym poziomu wód gruntowych;

3. należy podjąć konkretne środki w celu zintensyfikowania obserwacji stabilności 
składowiska, w szczególności obszaru przylegającego do zapory powyżej Star Beck, 
aby zapewnić ludność miejscową o braku ryzyka ewentualnego obsunięcia się ziemi;

4. właściwa komisja Parlamentu Europejskiego powinna dopilnować, aby w ramach 
wszelkich przyszłych zmian dyrektywy w sprawie składowania odpadów 
uwzględniono bardziej precyzyjne wymaganie dotyczące odległości między obszarami 
mieszkalnymi i rekreacyjnymi a składowiskami odpadów.


