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W załączeniu przesyłam odpowiedzi Kierownika Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Łącznej na interpelację z dnia 26 lipca 2017r.

Otrzymują: 
1/ adresat 
2 a/a



L.dz. ZGk JQu .9£/2017 Łączna, dn. 14 sierpnia 2017r.

Pani Monika Pająk
Przewodnicząca 
Rady Gminy Łączna

Odpowiadając na interpelację z dnia 26 lipca br. radnego 
niniejszym wyjaśniam:

1. nie jest to prawdą, że oczyszczalnia funkcjonowała przez pięć miesięcy bez 
pozwolenia wodnoprawnego.

Uzasadnienie :
- pierwsza decyzja na odprowadzanie ścieków sanitarnych z oczyszczalni została wydana 
dn. 12.01.2005r. znak. OS.11-6223/16/04/05 i obowiązywała do 31.12.2014r. (zał. nr. 1),

- następna decyzja została wydana dn. 04.12.2014r. znak. OS.II.6341.22.2014r. 
i obowiązywała do dn. 31.12.2015r. ( zał. nr. 2),

- następna decyzja została wydana 15.12.2015r. znak. OS II. 6341.29.2015. 
i obowiązywała do 31.12.2016r. (zał. nr.3),

- kolejna decyzja została wydana dn. 10.10.2016r znak. OS.II.6341.29.2016r. 
i obowiązywała do dn. 31.10.2026r. (zał. nr.4),

- kolejna decyzja została wydana dn. 01.06.2017r. znak.OS.II.6341.20.2017r. 
i obowiązuje do dn. 31.05.2027r. (zał. nr. 5).

Dlatego też błędne jest rozumowanie w analizie ciągłości decyzji jak i doszukiwania się 
jakiejkolwiek konsekwencji odpowiedzialności karnej.
Zakład posiada pięć decyzji w pełnej ciągłości -  zgodnie z przepisami prawa wydanymi 
przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku -  Kam.

2. Zarówno na Zakład jak i na Gminę Łączna była wymierzona kara przez Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach. Jest to decyzja z dn. 09.12.2015r. znak. 
IK. 7060.2.27.2015r. (zał. nr. 6.), niemniej jednak po podjętych działaniach 
modernizacyjnych na oczyszczalni ścieków, WIOŚ decyzją z dn. 31.01.2017r. znak. 
IK.7060.2.7.2017r. (zał. nr.7) umorzył w/w karę.
Z uwagi na powyższe ani ZGK ani Gmina nie poniosły żadnych kar pieniężnych. 3

3. Przy opracowywaniu operatu wodnoprawnego, nie można brać pod uwagę jakości 
ścieków z jednego roku tylko z przełomu kilku lat. Szczegółową analizą obejmujemy 
ścieki oczyszczone, a także ścieki surowe co jest jeszcze ważniejsze w /w/w badaniu. 
Operaty wodnoprawne nie są sporządzane przez pracowników ZGK, udostępniane są 
dokumenty czy też analizy ścieków w/g pytań zadawanych przez firmę , która 
opracowuje taki operat dla Zakładu. Sugestie zawarte w punkcie trzecim mówiące o 
tym, że analizy są stare (z roku 2013) i w dodatku ścieków nieoczyszczonych są źle



rozumiane. Udostępniamy komplet badań i analiz za rok 2016 wykonanych w 
laboratorium posiadającym akredytacje szt. 7 (zał. nr.8) i 2 szt. analiz za rok 2017 
(zał. nr.9 ). Powyższe kwestie reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 
18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 
ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego /Dz.U. z 2014r. poz. 1800 z późn. zm./.

#

4. Uprawnienia do wykonywania prób średnio dobowych w ZGK w Łącznej 
posiadają Grzegorz Piwowarczyk, Bożena Tuśnio, Krzysztof Ledwójcik (zał. nr. 10).

5. Zdarzają się przekroczenia dobowe ścieków (z uwagi na wody roztopowe jak i opady 
deszczu) - nie mniej jednak uważam, że należy poczekać do końca roku i wówczas 
poddać analizie wskazania urządzeń opomiarowujących oczyszczalnię.
W I półroczu przez oczyszczalnię przepłynęło 49.506 m3 ścieków. Jeżeli w II półroczu 
odnotujemy podobną ilość ścieków to Zakład nie przekroczy norm określonych w w/w 
decyzji.
Jeśli chodzi o rozwiązanie problemu wód deszczowych dostających się do kanalizacji 
sanitarnej to już dawno została umieszczona informacja do mieszkańców o zakazie 
wprowadzania owych wód do kanału sanitarnego. Jeśli w dalszym ciągu mieszkańcy 
nie zastosują się do naszych zaleceń Zakład będzie przeprowadzał kontrole. Aby 
sprawdzić wiarygodność urządzenia opomiarowującego przepływ ścieków zostało 
założone dodatkowe urządzenie, które również pokazuje takie same wartości.

Zakład czyni aby nie doprowadzać do przekroczeń ustalonych norm bowiem 
faktycznie za przekroczenia WIOŚ wymierza kary.
Przeprowadzona modernizacja oczyszczalni nie miała na celu zwiększenia 
przepustowości tylko poprawę jakości ścieków.
Jeśli pojawi się możliwość sięgnięcia po środki unijne na rozbudowę oczyszczalni 
ścieków i budowę kanalizacji to na pewno po nie sięgniemy. Tylko wówczas będzie 
możliwość rozbudowy oczyszczalni ścieków, w następstwie której możliwa będzie 
realizacja kolejnych inwestycji kanalizacyjnych w Podzagnańszczu, Zaleziance i 
innych miejscowościach gminy Łączna.

6. W dniu 28 lipca 2017r . zostały zakupione szafki odzież brudna -  odzież czysta, tak 
więc i ten problem został rozwiązany.

Załączniki:
1. Decyzjaz dn. 12.01.2005. szt.l( zał. nr.l)
2. Decyzja z dn. 04.12.2014r szt.l ( zał.nr.2)
3. Decyzja z dn. 15.12.2015r. szt.l ( zał.nr.3)
4. Decyzja z dn. 10.10.2016r. szt.l( zał. nr. 4)
5. Decyzja z dn. 01.06.2017r. szt.l( zał.nr.5)
6. Decyzja z dn. 09.12.2015r. mówiąca o karach wymierzonych szt. 1 ( zał. nr.6)
7. Decyzja z dn. 31.01.2017r mówiąca o umorzeniu kary.szt.l( zał. nr. 7)
8. Sprawozdania z badań ścieków za rok 2017. szt. 7 ( zał. nr. 8)
9. Sprawozdania z badań ścieków za rok 2017. szt. 2 ( zał. nr. 9)
10. Zaświadczenia pracowników o możliwości poborów prób średniodobowych szt. 3 
( zał.nr.10).
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