KUJAWSKO-POMORSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

85-018 Bydgoszcz
Piotra Skargi 2

tel: 52 322- 17-44, 582-64-66

fax: 52 582-64-69
e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl
www.wios.bydgoszcz.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR WIOS-BYDG 35/2020
Sygnatura protokołu
WIOŚ-WI.7023.3.35.2020.HK
Podstawa do
art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U.
przeprowadzenia kontroli z 2019 r. poz. 1355)
Identyfikacja kontrolowanego zakładu
Nazwa, adres
Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w
Trzemiętowie,
Trzemiętowo 17/2, 86-014 Trzemiętowo, Gmina Sicienko (wiejska), Powiat
bydgoski
Rodzaj działalności,
rodzaje i liczba instalacji, Instalacje: Oczyszczalnia ścieków typu SX-P60
kod działalności lub
instalacji
Adres kontrolowanej
Trzemiętowo 17/2, 86-014 Trzemiętowo, Gmina Sicienko (wiejska), Powiat
działalności
bydgoski
Osoba poinformowana o
podjęciu kontroli
Regon zakładu lub
000236725
PESEL kontrolowanego,
który nie posiada regonu
(np. rolnicy
indywidualni)
Rodzaj kontrolowanego
Powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna
przedsiębiorcy zgodnie z
ustawą Prawo
przedsiębiorców
Rejestracja
Telefon/ fax.
523815024
Adres strony
internetowej:
email
Posiadane certyfikaty
Nie dotyczy
ISO, EMAS
Przedstawiciel
Imię i nazwisko
Stanowisko
kontrolowanego
Katarzyna Struś
Dyrektor
Udzielający informacji:
Imię i nazwisko
Stanowisko
Katarzyna Struś
Dyrektor
(imię, nazwisko,
stanowisko)

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został
sporządzony inaczej niż w całości.
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Sicienko — Zakładem Komunalnym w Sicienku a CAPÓW Karolewo 6, 86-022 Dobrcz (stanowi ona
załącznik nr 4 do protokołu kontroli). Umowa określa warunki dostarczania wody do nieruchomości—
CAPÓW nr 1, Trzemiętowo 17 (miejsce prowadzenia placówki).
Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Woda na potrzeby placówki wykorzystywana jest na cele
socjalno-bytowe.
Ścieki bytowe są oczyszczane w kontenerowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków typu
SX-P60 (obciążenie ładunkiem RLM = 32) i wprowadzane do ziemi systemem skrzyń rozsączających.
Układ technologiczny oczyszczani:
1) separator tłuszczów (zainstalowany na odpływie ścieków w pomieszczeniu kuchni)
2) jedna krata
3) przepompownia ścieków
4) kontenerowa oczyszczalnia SX-P60
- osadnik wstępny i odstojnik
- komora osadu czynnego
- osadnik wtórny
5) system skrzyń rozsączających

1.3. Wizja lokalna
W dniu 19.02.2020 r. przeprowadzono oględziny oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej na działce 16/2 w m.
Trzemiętowo, podczas których ustalono, że:
• ścieki przepływały przez wszystkie elementy zgodnie z układem technologicznym,
• pompa włączona, w komorze osadu czynnego trwało napowietrzanie,
• ścieki oczyszczone w osadniku wtórnym: klarowne, bez zapachu.
Protokół oględzin oczyszczalni ścieków wraz z dokumentacją fotograficzną stanowi załącznik nr 5 do
protokołu kontroli.

1.4. Wyniki badań
Zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym na szczególne korzystanie z wód, polegające na
odprowadzaniu ścieków do ziemi, podmiot zobowiązany jest do prowadzenia okresowych pomiarów jakości
i ilości ścieków odprowadzanych do ziemi.
Wyniki tych pomiarów zgodnie z art. 304 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo wodne (Dz. U. 2020 r., poz. 310 z późn.
zm.), powinny być przedkładane właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska. Stanowią
one podstawę do zapewnienia przez ten organ kontroli warunków korzystania ze środowiska.
W toku kontroli stwierdzono, że kontrolowany od dnia obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego do dnia
19.02.2020 r. nie przedkładał do WIOŚ w Bydgoszczy wyników pomiarów ilości i jakości ścieków
wprowadzanych do ziemi, zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym. Stanowi to podstawę do
stwierdzenia naruszenia obowiązku wynikającego z przepisu art. 304 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo wodne (Dz.
U. 2020 r., poz. 310 z późn. zm.).

2. Naruszenia
Lp.

Rodzaj nieprawidłowości

Dowód
(dokumentacja
audiowizualna, protokół
oględzin, wyniki
pomiarów, dokumenty
zakładu, opinia eksperta
itp.)

Punkt pozwolenia lub akt
prawny (art., par, ust.,
pkt) lub inny dokument
(zgłoszenie, informacje,
•tp.)

/

Nie przekazywanie do WIOS w Bydgoszczy wyników
pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do
ziemi.

Punkt 1.4. protokołu kontroli

Art. 304 ust. 1 pkt 2 ustawy
Prawo wodne (Dz. U. 2020 r.,
poz. 310 z późn. zm.)

Niniejszy protokół kontroli nie mole być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został
_____________________________________ sporządzony inaczej niż w całości._____________________________________
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Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dn. 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców7 (Dz. U. z 2019 r. poz.
1292 z późn. zm.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 18.

Miejsce i data podpisania protokołu: Trzemiętowo, 05.03.2020 r.

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

Podpis i pieczęć uprawnionego

,^.0^

s.

mgr inżl 'Ewelina Syttutera-Damska

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został
_____________________________________ sporządzony inaczej niż w całości._____________________________________

strona 5 z 5
protokół kontroli nr WIOS-BYDG 35/2020

