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Badanie rozpoczyna się w Dziale Stanowy Superfund  
 
Przedstawiciel New York State Department of Environmental Conservation (NYSDEC) 
[Stan Nowy York Ministerstwo Konserwacji Środowiskowej] rozpoczyna szczegółowe 
środowiskowe badanie w Poprzednim Klink Cosmo Cleaners (“dział”) na 364 Richardson 
Street w Brooklyn.  Patrz na załączonej mapie określającej lokalizacje miejsca. 
 
Ten dział umieszczamy na liście jako “Class 2” dział w Stanowym Rejestrze Bezczynnego 
Niebezpiecznego Ubytku Położeń (Registry of Inactive Hazardous Waste Sites) (lista 
Działu Stanowego Superfund).  Dział Class 2 oznacza pewien stopień  zagrożenia wobec 
zdrowia publicznego lub środowiska naturalnego; to wymaga podjęcia działań. 
 

Pierwszeństwo dla Zaradczych Badań 
 
Badanie to ma miejsce w dziale nazwanym “Remedial Investigation” (Zaradcze Badania), i 
będzie wykonane przez Stan Nowy York Superfund Program.  Roboczy plan tych badań 
jest nazwany “Remedial Investigation Work Plan” i jest dostępny dla publicznego przeglądu 
w miejscu identyfikowanym pod nazwa “Gdzie Znaleźć Informacje”. 
 
Te zaradcze badania mają kilka celów: 
1) określają naturalny rozmiar zanieczyszczeń w ziemi, na powierzchni wody, wód 
podziemnych i wszelkie inne części środowiska na które mogą wpływać 

2) rozpoznawać źródła zanieczyszczeń 
3) oszacować wpływ zanieczyszczeń na zdrowie 
publiczne i środowisko 
4) dostarczać informacje wspomagające rozwój 
proponowanych metod  naprawczych wynikających z 
zanieczyszczeń. 
 

State Superfund Program: New York’s 
State Superfund Program (SSF) rozpoznaje 
i oznacza podejrzewany bezczynny 
niebezpieczny ubytek rozmieszczenia 
miejsce.  Miejsce które formułują znaczącą 
groźbę ochronie zdrowia i środowisku 
przechodzą proces dochodzenie, ocena, 
oczyszczanie i urządzenie kontrolne. 
 
NYSDEC w ogóle próby rozpoznawać 
strony odpowiedzialny za położenie 
kontaminacja i wymagają oczyszczania 
przed przekazanie Państwowych funduszy.  
 
Dla więcej informacja o SSF, odwiedzać: 
www.dec.ny.gov/chemical/8439.html 



 
 

 

Dalsze Plany 
 
To miejsce jest zlokalizowane w mieszanej mieszkaniowo – handlowo - przemysłowej 
dzielnicy w Greenpoint-cie sekcja Kings County (Borough of Brooklyn, Nowy York).  
Miejsce to jest położone w południowo-zachodnim kącie przecięcia Vandervoort Avenue i 
Richardson Street.  To miejsce jest całkowicie pokryte jednokrotnym budynek z cegły.  To 
miejsce jest obecnie zajmowane, i używane celach przemysłowy lekkie.  Mały obszar 
mieszkaniowy znajduje się niedaleko przy tym miejscu, jeden blok na północ. 
 
Te dane położenia było używane przez Klink Cosmo Cleaners od połowy 1950-lat dookoła 
1995-rok.  Prowadzone przez NYSDEC, badania rozpoczęły się jako Site Characterization 
(Charakteryzowanie Terenu) wiosno 2007 jako część większego zakresu badań (Meeker 
Avenue Plume Trackdown, DEC Site ID No. 224121).  Badania te były prowadzone przez 
lato 2009, i były realizowane w kilku fazach.  Ta szczególna lokalizacja była dokładnie 
wyznaczana do badania na podstawie rozmowę przeprowadzono z wielotorowość 
mieszkanców wskazując tego zauważono powyżej. 
 
Główne źródła skażenia, zostały określona jako czterochloroetylen (PCE).  Ten chemikal 
jest stosowany do "suchego" prania chemicznego, i jako komponent w przemyśle 
produkującym części mechaniczne.  Dodatkowo, para z gleby (para ze szpar między 
cząstkami gleby) miała wysoką koncentrację PCE w pewnych dookoła ustalonych 
miejscach. 
 
Na podstawie historii używania PCE przy jego właściwościach, wysokich koncentracjach 
PCE kontaminacja wód podziemnych stacja poniżej tego miejsca, i potencjał tej 
kontaminacji może się przedostawać do przylegającej przestrzeni mieszkaniowej, to 
oznacza pewien stopień zagrożenia wobec zdrowia publicznego lub środowiska 
naturalnego.  Odpowiednio, to miejsce było załączane do listy jako klasa 2 miejsca w New 
York State Registry of Inactive Hazardous Waste Sites (Rejestracji Stanu Nowy Jork 
Odpady Nieaktywnego Niebezpiecznego Miejsca) od Stycznia 2009. 
 
Zaradcze badania rozpoczają się w Maju 2011, i będą kontynuowane w przybliżeniu przez 
18 miesięcy.  Podczas tego czasu, NYSDEC będzie prowadził obszerne testowanie ziemii, 
wód podziemnych, i pary wydobywającej się z gleby wokół tego miejsca, żeby określić 
pełny naturalny stopień zanieczyszczenia wychodzących z tego zlokalizowanego miejsca. 
 

Kolejne Kroki 
 
Informacje zbierane podczas badań będą podsumowane w “Remedial Investigation Report” 
(sprawozdanie z badań zapobiegawczych).  Kiedy badania te będą skończone, NYSDEC 
będzie kompletować “Feasibility Study” (wykonane badania ).  Te badania używa się do 
informacji opracowanej podczas badania zaradczego, rozwijając i oceniając potencjalne 
drogi oczyszczenia z kontaminacji związanej z tym miejscem.  Inna możliwością jest to że 
informacja zbierana podczas zaradczego badania może popierać wniosek żeby nie 
podejmować akcyj teraz, albo w przyszłości, będzie potrzeba wrócić do zanieczyszczeń 
tego miejsca. 
 



 
 

 

Zatem, NYSDEC rozwija szkic planu oczyszczania, nazwany “Proposed Remedial Action 
Plan” ( zaproponowany zaradczy plan akcji).  Ten plan opisuje środek wskazany przez 
NYSDEC, albo żadnej akcji, albo żadnej alternatywy przyszłej akcji.  Ten szkic planu 
oczyszczania podsumowuje decyzję co doprowadziło do wybranego środka przez 
omówienie każdej alternatywy i powodu wyboru albo jej odrzucania.  Celem tego planu jest 
zapewnienie ochrony zdrowia i środowiska.  NYSDEC będzie prezentować szkic planu 
oczyszczania dla publiczności i będzie przeglądać komentarze, w ciągu 30 - dni od okresu 
zebrania publicznego. 
 
NYSDEC będzie informował publiczność o wszystkich badaniach i oczyszczaniu tego 
miejsca. 

WIĘCEJ INFORMACJI 
 
Gdzie Znajdują Się Informacje 
Dokumenty projektowe są do wglądu w następujących miejscach następujących pomoc w 
otrzymaniu informacji.  Dokumenty te zawierają także roboczy plan badań. 
 
Brooklyn Public Library – Greenpoint
Branch 
107 Norman Avenue 
Brooklyn, NY   11222 
Godziny Otwarcia: 
Poniedziałek, Wtorek, Piątek:  
9 AM do 6 PM 
Środa: 1:00 PM do 8:00 PM 
Czwartek: 1:00 PM do 6:00 PM 
Sobota: 10:00 AM do 5:00 PM 
Niedziela: zamknięte 

 Brooklyn Community Board #1 
435 Graham Avenue 
Brooklyn, NY  11222 
Kontakt na spotkanie: 
(718) 389 - 0009 

   
Kogo Kontaktować 
Komentarze i pytania zawsze są zachęcane i powinien być skierowany następująco: 
 
Pytanie Związane z Tematem Projekt 
David Harrington 
New York State Department of
Environmental Conservation 
625 Broadway, 12th Floor 
Albany, NY   12233-7016 
(518) 402 - 9767 
(888) 212 - 9586 
dkharrin@gw.dec.state.ny.us  
 

 Pytanie Związane z Tematem Zdrowia 
Dawn Hettrick 
New York State Department of Health 
547 River Street 
Troy, NY   12180 
(800) 458 – 1158, extension 2 - 7860 
deh02@health.state.ny.us  

   
Zachęcamy podzielić się tą informacją z sąsiadami i lokatorami, i/albo rozwiesić ją w 
otaczającej przestrzeni waszych zabudowań dla innych żeby ją widzieli. 



 
 

 

Kontakt Przez Email 
Informacja do waszej poczty elektronowej. 
NYSDEC zaprasza zgłaszać jedno albo więcej miejsc kontaminacji. 
County email listservs dostępny przy internet: 
 www.dec.ny.gov/chemical/61092.html.  
To szybki, bezpłatny, i pomaga otrzymywać lepsze zawiadomienie. 
 
Jako listserv- członek, okresowo będziecie otrzymywać informacje /ogłoszenia związane z 
miejscem kontaminacji wybranym przez siebie. 
 
Możecie dostawać papierowe kopie informacji miejsca od czasu  podpisania  listserv, dopóki 
przejście do elektronicznej dystrybucji się skończy.  
 
Uwaga: Proszę ignorować jeżeli już podpisaliście i otrzymywaliście te dane dokumenty 
elektronicznie. 
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