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Stan środowiska na terenie powiatu krośnieńskiego na podstawie wyników działalności badawczo-kontrolnej WIOŚ w Rzeszowie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Jaśle w 2015 r.
otrzymał 8 wniosków o podjęcie interwencji z terenu powiatu krośnieńskiego, z czego 5 wniosków
przekazano do załatwienia według właściwości innym organom, pozostałe załatwiono we własnym
zakresie.
Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatura w Jaśle w dniach od
12 do 19 maja 2015 r. przeprowadzili kontrolę w UTIRES Sp. z o. o. w Leżachowie, Zakładzie
Utylizacyjnym we Wróbliku Szlacheckim. Celem kontroli było sprawdzenie wymagań ochrony
środowiska należących do kompetencji Inspekcji Ochrony Środowiska. Zakład Utylizacyjny we
Wróbliku Szlacheckim prowadzi działalność w zakresie przetwarzania ubocznych produktów
pochodzenia zwierzęcego kategorii 3 na mączkę mięsno-kostną. Stosowany proces technologiczny
prowadzony jest metodą destrukcji tj. obróbki mechanicznej i termiczno-ciśnieniowej ubocznych
produktów pochodzenia zwierzęcego. Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego przetwarzane
w Zakładzie w celu wytworzenia z nich mączki mięsno-kostnej w świetle obowiązujących przepisów
nie podlegają uregulowaniom prawnym, określonym w ustawie z dnia o odpadach (2012).
Sprawowanie nadzoru w zakresie obrotu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego należy do
zadań Inspekcji Weterynaryjnej.
Źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza ww. podmiocie jest spalanie węgla kamiennego
w kotle parowym, magazynowanie surowca i proces technologiczny. Wszystkie źródła emisji
substancji zanieczyszczających do powietrza, zlokalizowane na terenie Zakładu nie wymagają
uzyskania pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza, nie wymagają również zgłoszenia
Staroście Krośnieńskiemu w trybie art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska (2001).
Na terenie Zakładu wytwarzane są następujące rodzaje ścieków: ścieki bytowe, ścieki
przemysłowe biologicznie rozkładalne, ścieki powstałe w wyniku mycia hal i samochodów
dostawczych, wody chłodnicze pochodzące z chłodzenia hermetycznie uszczelnionych skraplaczy
przeponowych oraz wody opadowe i roztopowe. Ścieki przemysłowe biologicznie rozkładalne, ścieki
bytowe wraz ze ściekami pochodzącymi z mycia hal i samochodów oczyszczane były na istniejącej
zakładowej oczyszczalni ścieków, a następnie wywożone na komunalną oczyszczalnię ścieków
w Rymanowie. Przekazywanie ścieków do komunalnej oczyszczalni w Rymanowie Zakład prowadzi
od marca 2015 r. Wody chłodnicze wraz wodami opadowymi i roztopowymi odprowadzane były
z terenu zakładu do wód rzeki Morwawa (Tabor). Kontrolowany podmiot nie posiadał pozwolenia
wodnoprawnego w zakresie wprowadzania ścieków do wód powierzchniowych. Stwierdzona podczas
kontroli nieprawidłowość stanowiła podstawę do wydania zarządzenia pokontrolnego. Zarządzeniem
zobowiązano Prezesa Zarządu UTIRES Spółka z o.o. w Leżachowie do uregulowania stanu
formalnoprawnego w zakresie wprowadzania ścieków (wód chłodniczych i opadowych) do rzeki
Tabor. Starosta Krośnieński decyzją znak: SR.6341.24.2015.SL z dnia 3 lipca 2015 r. udzielił Spółce
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód chłodniczych, wód opadowych i roztopowych do
potoku Tabor.
W trakcie kontroli stwierdzono, że Zakład realizował przedsięwzięcie polegające na montażu
instalacji obiegu wód chłodniczych wraz ze zbiornikiem wody i chłodnią wentylatorową. Realizacja
przedsięwzięcia stanowiła podstawę odroczenia do dnia 24 lutego 2016 r., terminu płatności
administracyjnych kar pieniężnych, wymierzonych Spółce za przekroczenie stanu ścieków, tj. wód
chłodniczych pochodzących z chłodzenia hermetycznie uszczelnionych skraplaczy przeponowych,
odprowadzanych do rzeki Morwawy (Tabor), określonego w pozwoleniu wodnoprawnym za lata
2009, 2010, 2011. W lutym 2016 r. przeprowadzono kontrolę sprawdzającą w UTIRES Sp. z o. o.
w Leżachowie, Zakładzie Utylizacyjnym we Wróbliku Szlacheckim. W trakcie kontroli dokonano
m.in. sprawdzenia stanu realizacji przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia kar pieniężnych
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wymierzonych Spółce za lata 2009, 2010 i 2011. oraz spełniania wymagań w zakresie ochrony
powietrza. Ustalenia kontroli wykazały, że ścieki przemysłowe wytwarzane na terenie Zakładu po ich
uprzednim podczyszczeniu na zakładowej oczyszczalni ścieków wywożone są na komunalną
oczyszczalnię ścieków w Rymanowie. Stwierdzono że Zakład zrealizował przedsięwzięcie stanowiące
podstawę odroczenia terminu płatności administracyjnych kar pieniężnych, wymierzonych Spółce za
przekroczenie stanu ścieków, tj. wód chłodniczych pochodzących z chłodzenia hermetycznie
uszczelnionych skraplaczy przeponowych, odprowadzanych do rzeki Morwawy (Tabor), za lata 2009,
2010, 2011. W ramach realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z ustalonym harmonogramem, wykonano
instalację zamkniętego obiegu wód chłodniczych wraz ze zbiornikiem wody i chłodnią wentylatorową.
Koszty własne Zakładu poniesione w związku z realizacją przedsięwzięcia przewyższyły sumaryczną
wartość kar pieniężnych wymierzonych za lata 2009, 2010 i 2011. W związku z terminową realizacją
przedsięwzięcia budowy zamkniętego systemu obiegu wód chłodniczych w Zakładzie Utylizacyjnym
we Wróbliku Szlacheckim Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał decyzję
zmniejszającą o cały wymiar administracyjne kary pieniężne. W Zakładzie od 28 stycznia 2016 r.
wprowadzony został zamknięty obieg wód chłodniczych.
Ponadto ustalenia kontroli wykazały, że Zakład nie sporządził i nie wprowadził do bazy
Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarzadzania Emisjami (KOBIZE) raportów zawierających
informacje o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. Stwierdzona podczas kontroli
nieprawidłowość stanowiła podstawę do wydania przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska zarządzenia pokontrolnego zobowiązującego Prezesa Spółki do jej usunięcia.
Kontrolowany podmiot w wyznaczonym terminie poinformował o zrealizowaniu obowiązków
nałożonych w zarządzeniu pokontrolnym.
W miesiącach sierpień-wrzesień 2015 r., w związku ze zgłoszeniem zanieczyszczenia rzeki
Jasiołki, inspektorzy WIOŚ w Rzeszowie Delegatura w Jaśle przeprowadzili kontrolę Jedlickiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Jedliczu. JPGKiM
Sp. z o.o. w Jedliczu eksploatuje oczyszczalnię ścieków w miejscowości Jedlicze. Odprowadzanie
oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych rzeki Jasiołki uregulowane zostało pozwoleniem
wodnoprawnym udzielonym decyzją Starosty Krośnieńskiego znak: RSR-6223/24/06 z dnia
6.11.2006 r., wraz ze zmianą znak: SR.6341.30.2015.SL z dnia 3.12.2015 r. W trakcie kontroli
dokonano oględzin instalacji oczyszczalni ścieków w Jedliczu. Przeprowadzone oględziny wykazały
m.in., że na powierzchni ścieków w lagunie hydroponicznej widoczna była nagromadzona piana,
ścieki miały kolor ciemnopopielaty i charakterystyczny gnilny zapach. Ścieki w reaktorze
biologicznym również posiadały zapach towarzyszący procesom fermentacyjnym.
Podczas kontroli dokonano poboru próbki ścieków odprowadzanych z oczyszczalni do rzeki
Jasiołka. Pobrano również próbki wody z rzeki Jasiołki powyżej i poniżej zrzutu ścieków
z oczyszczalni ścieków w Jedliczu. Wyniki badań ścieków wprowadzanych do wód rzeki Jasiołki,
wykazały że wartości wskaźników zanieczyszczeń BZT5, ChZTCr i zawiesiny ogólnej przekraczały
maksymalne wartości określone w posiadanym przez Spółkę pozwoleniu wodnoprawnym. Dno rzeki
Jasiołki poniżej wylotu kolektora z oczyszczalni pokryte było czarnym osadem o zapachu gnilnym.
Zachodzącym na badanym odcinku procesom redukcyjnym towarzyszył nieprzyjemny zapach
pochodzący z obecności siarkowodoru i amoniaku w pokrytych czarnym mułem osadach dennych.
Widoczny był nadmierny rozwój glonów, w tym sinic, tworzący zakwit wody, liczne obumarłe plechy
glonów odrywające się od dna i pływające po powierzchni wody. W próbkach wód rzeki Jasiołki
pobranych poniżej wylotu kolektora ścieków z oczyszczalni w Jedliczu stwierdzono obecność
nadmiernego rozwoju sinic, bakterii nitkowatych i siarkowych, pierwotniaków i innych gatunków
typowych dla wód silnie zanieczyszczonych ściekami komunalnymi. Skład biocenozy świadczył
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o powtarzającym się zanieczyszczeniu wód niedostatecznie oczyszczonymi ściekami, niewłaściwej
pracy urządzeń oczyszczających i złej kondycji osadu czynnego.
Ustalenia kontroli wykazały niewłaściwą pracę urządzeń oczyszczających i nie dotrzymywanie
warunków pozwolenia wodnoprawnego. Podmiot eksploatujący komunalną oczyszczalnię ścieków nie
podjął odpowiednich działań zapobiegających powstaniu zakłóceń w procesach technologicznych,
eliminowania i ograniczenia ich skutków dla środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem
ekosystemu wodnego rzeki Jasiołki. W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli
nieprawidłowościami do Prezesa Zarządu JPGKiM Sp. z o.o. w Jedliczu skierowano zarządzenie
pokontrolne zobowiązujące do podjęcia działań eliminujących stwierdzone uchybienia. O ustaleniach
kontroli poinformowano Burmistrza Gminy Jedlicze, sprawującego nadzór właścicielski nad
oczyszczalnią ścieków i Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Do
Starosty Krośnieńskiego skierowano wniosek o skorzystanie z uprawnienia dotyczącego cofnięcia
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków do rzeki Jasiołki udzielonego
dla JPGKiM Sp. z o.o. w Jedliczu. Stwierdzone w trakcie kontroli uchybienia stanowiły podstawę do
wszczęcia przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska postępowania
administracyjnego w sprawie wstrzymania użytkowania istniejącej instalacji do odprowadzania
ścieków eksploatowanej przez JPGKiM Sp. z o.o. w Jedliczu w trybie art. 367 ust.1 pkt 1 ustawy
Prawo ochrony środowiska (2001). Decyzją z dnia 28.10.2015 r. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska ustalił termin usunięcia naruszenia w postaci przywrócenia do pełnej sprawności
technologicznej eksploatowanej oczyszczalni ścieków w Jedliczu w celu dotrzymania warunków
określonych w decyzji Starosty Krośnieńskiego, na dzień 31 stycznia 2016 r. Przeprowadzona
w 2016 r. kontrola sprawdzająca wykazała, że oczyszczalnia ścieków w Jedliczu poddana została
modernizacji. Szczegółowy zakres prac modernizacyjnych przeprowadzonych na oczyszczalni
ścieków w Jedliczu obejmował:
1)
zmniejszenie ilości osadu w reaktorze i wyprasowanie całego osadu ze zbiornika osadów
nadmiernych,
2)
przygotowanie zbiornika osadów nadmiernych jako osadnika wtórnego,
3)
przygotowanie osadnika wtórnego jako reaktora,
4)
opróżnianie reaktora istniejącego i rozruch reaktora tymczasowego,
5)
wykonanie robót remontowych w zakresie: demontażu i montażu ściany stalowej, demontażu
i montażu istniejącego aeratora przerzutowego, montażu drugiego aeratora przerzutowego,
naprawy aeratorów, przywrócenie prawidłowego przepływu ścieków przez oczyszczalnię,
6)
doposażenie węzła osadów ściekowych w zakresie węzła podawania osadów, węzła
magazynowania i transportu wapna oraz węzła reaktora procesu kontrolującego ilość
podawanego osadu ściekowego i wapna.
Podczas kontroli pobrano próbkę ścieków odpływających z oczyszczalni ścieków w Jedliczu.
Analiza próbki ścieków wykazała podwyższone wartości azotu ogólnego w odniesieniu do
posiadanego pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Krośnieńskiego znak:
RSR-6223/24/06 z dnia 06.11.2006 r., wraz ze zmianą znak: SR.6341.30.2015.SL z dnia 3.12.2015 r.
Stwierdzone podczas kontroli naruszenie stanowiło podstawę do wydania zarządzenia pokontrolnego.
Zarząd Spółki zobowiązano do zintensyfikowania działań mających na celu zapewnienie
przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do wód rzeki Jasiołki określonych w posiadanym
pozwoleniu wodnoprawnym. Spółka w wyznaczonym terminie udzieliła informacji o prowadzonych
czynnościach mających na celu zapewnienie właściwego funkcjonowania oczyszczalni ścieków.
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli przeprowadzonych przez WIOŚ w Rzeszowie jest
udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.wios.rzeszow.pl.
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