
Przewodnicząca Rady Gminy Łączna 

Interpelacja

Na podstawie paragrafu 66 Statutu Gminy Łączna, wnoszę 

interpelację do Wójta Gminy Łączna Pana Romualda 

Kowalińskiego i proszę o przedstawienie odpowiedzi na pytania:

Z przesłanych skanów dokumentów od Pana Kierownika ZGK w Łącznej w dniu 4.07.2017 
roku wynika że oczyszczalnia ścieków posiada pozwolenie wodnoprawne obowiązujące od 
01.06.2017 do 31.05.2027roku na odprowadzenie ścieków oczyszczonych w ilości:

Qdśr = 300m3/d 
Qdmax= 390 m3/d
Qmax roczne = 109500 m3/rok

Pod warunkiem że stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych nie przekroczą 
następujących wartości:

S bzts = 40 mg/dm3 
SchZT= 150 mg/dm3 
Szaw = 50 mg/dm3

Poprzednie pozwolenie wodnoprawne obowiązywało do dnia 31.12.2016 roku na 
odprowadzenie ścieków oczyszczonych w ilości

Q dśr = 269,7 m3/d 
Qdmax= 350,61 m3/d 
Qhmax = 20,23 m3/h

1. Z powyższego wynika że oczyszczalnia funkcjonowała bez ważnego Pozwolenia 
wodnoprawnego przez 5 miesięcy. Proszę o udzielenie odpowiedzi jakie konsekwencje 
finansowe z tego tytułu poniósł Zakład Gospodarki Komunalnej w formie kary pieniężnej 
lub podwyższonej opłaty za odprowadzenie ścieków bez pozwolenia wodnoprawnego.



Zgodnie z art. 292 pkt. 2 Prawo Ochrony Środowiska w przypadku braku wymaganego 
pozwolenia wodnoprawnego podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty 
podwyższone o 500 proc. za wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi.

2. Jakie koszty poniosło ZGK w formie kar dobowych za przekroczenia stężeń 
zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych odprowadzanie ścieków w ostatnich latach 
począwszy od 2011 roku (zgodnie z przedstawionymi danymi w Operacie 
wodnoprawnym z 2016 roku).

3. W udostępnionym Operacie wodnoprawnym znajdują się analizy ścieków oczyszczonych 
od 2011 do 17.06.2016 roku. Proszę o przedstawienie analiz ścieków oczyszczonych z od 
tej daty do dnia dzisiejszego, na potwierdzenie odpowiedzi że oczyszczalnia spełnia 
wymogi Pozwolenia wodnoprawnego oraz obowiązujących przepisów w tym zakresie. W 
udostępnionych załącznikach są stare analizy laboratoryjne z roku 2013 i w dodatku 
ścieków nieoczyszczonych.

4. Czy próbobiorcy będącymi pracownikami ZGK posiadają uprawnienia do poboru prób 
średniodobowych akredytowanego laboratorium wykonującego analizy ścieków na 
zlecenie ZGK.

5. Z przedstawionych ilości odprowadzanych ścieków oczyszczonych z 2017 roku wynika, 
że w miesiącach: luty, marzec, kwiecień i maj są przekroczone ilości średniodobowe oraz 
maksymalne (Q i Qdmax > w stosunku do pozwolenia wodnoprawnego,

• jakie konsekwencje finansowe poniesie ZGK z tego tytułu,

• jakie działania są prowadzone w celu wyeliminowania tych przekroczeń

• jakie efekty przyniosła przeprowadzona modernizacja oczyszczalni ścieków jeśli 
chodzi ojej przepustowość tj. możliwość przyjmowania większej ilości ścieków

• jak Pan Wójt widzi możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej nowych 
domów w przyszłości skoro już teraz ilości średniodobowe dopływających 
ścieków do oczyszczalni są przekroczone

6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w budynku socjalnym oczyszczalni ścieków 
powinna znajdować się szatnia brudna, łazienka, oraz szatnia czysta. Pracownik po 
skończonej pracy winien zostawić odzież roboczą w szatni brudnej umyć się w łazience i 
ubrać czyste ubranie znajdujące się w szatni czystej. W jaki sposób odbywa się ta 
czynność skoro szatnia brudna znajduje się w odległości 500 m od szatni czystej poza 
oczyszczalnią ścieków.


