(Dalej zaczyna się arkusz informacyjny)

Działaj teraz aby dalej otrzymywać informacje
Informacje o tej stronie!
Dział rekultywacji środowiska DEC (DER) rozprowadza obecnie informacje
o miejscach zanieczyszczonych drogą elektroniczną, przez email.
Jeżeli zechcą Państwo dalej otrzymywać informacje o miejscach zanieczyszczonych
opisane w niniejszym arkuszu informacyjnym:

Muszą się Państwo zarejestrować na liście wysyłkowej DER listserv:
www.dec.ny.gov/chemical/61092.html
DER nie może zarejestrować Państwa adresu
właściciel adresu email może to zrobić. Jeżeli
zapisali się już Państwo na listserv dla kraju, w
którym znajduje się lokalizacja, nie muszą już
Państwo nic robić.
Dlaczego należy przejść na rozwiązania nie wykorzystujące papieru:
 Udostępnianie informacji jest szybsze i łatwiejsze;
 Otrzymywanie informacji o wszystkich lokalizacjach w danym kraju - czytaj co
chcesz, skasuj resztę;
 Korzyść dla środowiska i oszczędność środków publicznych.
Jeśli nie możecie się Państwo obyć bez papieru, prosimy zadzwonić lub napisać do
kierownika projektu DER wskazanego w niniejszym arkuszu informacyjnym, mówić
mu, że chcecie Państwo otrzymywać papierowe egzemplarze arkuszy informacyjnych
pocztą zwykłą. Podaj nazwę lokalizacji w swojej korespondencji.
Opcja otrzymywania dokumentów papierowych przysługuje wyłącznie osobom
fizycznym. Grupy, organizacje, firmy i jednostki rządowe otrzymują dostęp drogą
elektroniczną.
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Projekt badania planu działań związanych z
lokalizacją zdegradowaną (brownfield)
Zapraszamy do składania uwag

Dokumenty projektowe można znaleźć
przez Lokalizator DECinfo
https://www.dec.ny.gov/data/DecDocs/C224415/

oraz w poniższych miejscach:
Brooklyn Public Library –
Oddział w Greenpoint
róg Norman Avenue 107 i Leonard Street
Brooklyn, NY 11211
(718) 389-0009
Rada dzielnicowa nr 1
Graham Avenue 435
Brooklyn, NY 11211
(718) 389-0009
*Repozytoria są tymczasowo niedostepne z
powodu COVID-19. W przypadku braku
dostępu do repozytoriów onlineprosimy o
kontakt zni zej wymienionym kieronwikiem
projektu NYSDEC.

Osoba kontaktowa
Wszelkie uwagi i pytania należy zgłaszać
poniższym osobom:
Pytania dotyczące projektu
Wendi Zhang, Kierownik Projektu
NYSDEC
Long Island City, NY 11101
(718) 482-7541
Wendi.Zheng@dec.ny.gov
Pytania dotyczące aspektów zdrowotnych
projektu
Jacquelyn Nealon
NYSDOH
Empire State Plaza
Corning Tower Rm. 1787
Albany, NY 12237
(518) 402-7883
beei@health.ny.gov
Więcej informacji o Programie oczyszczania
terenów zdegradowanych w Nowym Jorku
można znaleźć na stronie

www.dec.ny.gov/chemical/8450.html

REGION NYSDEC 2

Zachęcamy stronę publiczną do przedstawiania swoich uwag do projektu planu
działania analizowanego przez New York State Department of Environmental
Conservation (NYSDEC) mającego na celu zbadanie lokalizacji Lokalizacja BCP
przy 1036 Manhattan Ave („lokalizacja”) pod adresem 1032 and 1036-1038
Manhattan Avenue, Brooklyn, NY. Lokalizację tą można znaleźć na mapie.
Projekt badania planu działania: Projekt badania planu działania zwany
„Planem działań badań nad rekultywacją” (RIWP) został przekazany NYSDEC w
ramach Programu oczyszczania terenów zdegradowanych w Nowym Jorku.
Badanie zostanie przeprowadzone przez BK Corners LLC („wnioskodawca”) pod
nadzorem NYSDEC oraz New York State Department of Health (NYSDOH).
Jak przekazać uwagi: NYSDEC przyjmuje uwagi dotyczące projektu RIWP na
piśmie, przez 30 dni, od 20 maja do 20 czerwca 2021 r.




RIWP oraz inne dokumenty projektowe są dostępne online przez
Lokalizator DECinfo: https://www.dec.ny.gov/data/DecDocs/C224315/.
Dokumenty te są również dostępne w lokalizacjach wskazanych sekcji
„Gdzie znaleźć informacje”.
Uwagi prosimy przekazywać kierownikowi projektu NYSDEC
wskazanemu w części Pytania dotyczące projektu w sekcji „Osoba
kontaktowa” po lewej.

Wyróżniki proponowanego badania lokalizacji: Badanie określi charakter i
zakres zanieczyszczenia gleby, lotnych składników gleby, wód gruntowych oraz
innych skażonych elementów środowiska.
Wcześniejsze badania wykazały występowanie w glebie półlotnych związków
organicznych (SVOC) i metali, lotnych związków organicznych (VOC), SVOC i
metali w wodach gruntowych, oraz VOC w lotnych składnikach gleby w
lokalizacji.
Najważniejsze komponenty badania:
 Dowiercenie i pobierania próbek gleby celem zidentyfikowania
ewentualnych źródeł zanieczyszczeń w lokalizacji oraz
 Zgromadzenie próbek lotnych składników gleby oraz
 Zainstalowanie sprzętu do pobierania próbek w studzienkach celem
 monitorowania napływu/wypływu substancji z i do lokalizacji.
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Kolejne kroki: NYSDEC przeanalizuje uwagi strony
społecznej, odpowiednio modyfikując plan działania i
zatwierdzi plan. NYSDOH musi postępować zgodnie
Po zakończeniu badania zostanie sporządzony raport
podsumowujący jego wyniki, który zostanie przekazany
NYSDEC. NYSDEC przeanalizuje raport, wprowadzi
niezbędne korekty oraz, jeżeli to będzie właściwe, zatwierdzi
raport.
Po zakończeniu badania opracowany zostanie postulowany
plan oczyszczenia, zwany „Projektem planu działań
rekultywacyjnych”. Plan oczyszczania będzie obejmował
ocenę proponowanych działań naprawczych w lokalizacji lub
zalecenia dotyczące działań, które mają być wykonywane lub
nie wykonywane w lokalizacji. Celem planu oczyszczenia jest
zapewnienie ochrony zdrowia publicznego i środowiska
naturalnego. NYSDEC wystawi postulowany plan
oczyszczania do wiadomości opinii publicznej celem
uzyskania jej opinii i uwag przez 45-dniowy okres
opiniowania.
NYSDEC będzie informować opinię publiczną przez cały
okres prowadzenia badań i oczyszczania lokalizacji.
Opis lokalizacji: Lokalizacja to działka o powierzchni ok.
0,1 ha ograniczona od zachodu przez ulicę Manhattan Avenue,
od południa przez wielorodzinną zabudowę mieszkaniową i
komercyjną, od wschodu przez wielorodzinny budynek
mieszkalny i od północy przez ulicę Freeman Avenue.
Działka jest obecnie niezabudowana i pokryta gruzem
pochodzącym z niedawnej rozbiórki wcześniejszej zabudowy.
Poprzednio działka była zajmowana przez różne firmy, w tym
sklep z artykułami żelaznymi, warsztat lakierniczy i sklep z
częściami samochodowymi w latach od 1928 r. do 2007 r.,
oraz pralnię chemiczną w latach od 1949 do 2007.
Dodatkowe szczegóły dotyczące lokalizacji, w tym
podsumowania aspektów środowiskowych i zdrowotnych,
można znaleźć w bazie danych rekultywacji NYSDEC
(wpisując identyfikator lokalizacji, czyli C224315), na stronie:
https://www.dec.ny.gov/cfmx/extapps/derexternal/index.cfm?pageid=3

zatwierdzonym planem. Po zatwierdzeniu planu rozpocznie
się realizacja opisanych w nim działań.
Program oczyszczania terenów zdegradowanych:
Nowojorski Program oczyszczania terenów zdegradowanych
(BCP)
zachęca
do
dobrowolnego
oczyszczania
zanieczyszczonych terenów (tzw. brownfield) celem ich
ponownego wykorzystania i zabudowy. Formy użytkowania
mogą obejmować rekreację, mieszkalnictwo, działalność
gospodarczą itp. Teren typu „brownfield” to każda
nieruchomość, na której stwierdzono zanieczyszczenia o
poziomach przekraczających cele oczyszczania gleby, lub
inne normy, kryteria lub wytyczne zdrowotne lub
środowiskowe przyjęte przez NYSDEC, obowiązujące w
związku z uzasadnionymi przewidywaniami dotyczącymi
sposoby użytkowania terenu, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Więcej informacji na temat BCP można znaleźć na stronie
https://www.dec.ny.gov/chemical/8450.html
Zachęcamy Państwa do udostępnienia niniejszego arkusza
informacyjnego swoim sąsiadom i najemcom i/lub
przyklejenie go w widocznym miejscu budynku, celem
szerszego rozpropagowania jego treści.
Otrzymuj informacje od DEC Delivers
Aby otrzymywać aktualne informacje na adres email
należy się zarejestrować:
https://www.dec.ny.gov/chemical/61092.html
Uwaga: W przypadku, gdy już się Państwo zarejestrowali
i otrzymujecie niniejszy arkusz informacyjny drogą
elektroniczną prosimy o zignorowanie komunikatu.
Lokalizator DECinfo
Interaktywna mapa dostępu do dokumentów DEC oraz
danych publicznych o jakości środowiska naturalnego w
określonych
lokalizacjach:
https://www.dec.ny.gov/pubs/109457.html
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