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Informacja dotycząca realizacji cyklu kontrolnego 
pt. „Ochrona zbiorników wodnych przed zanieczyszczeniami w 2015 r.” 

 
 
W trosce o zapewnienie na obszarze zlewni Zbiornika Solina bezpiecznej  

i racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  
w Rzeszowie od 2013 roku prowadzi działania mające na celu ochronę wód Zbiornika Solina 
przez zanieczyszczeniami.  

Na lata 2015 i 2016 zaplanowano kontynuację działań w ramach realizacji 
wojewódzkiego cykl kontrolnego pt. „Ochrona zbiorników wodnych przed 
zanieczyszczeniami”. W 2015 r. zaplanowano 31 kontroli zakładów zlokalizowanych  
w obszarze zlewni Zbiornika Solina, a w 2016 r. - 32 kontrole. 
Do dnia 31 lipca 2015 r. wykonano 20 kontroli. Są to następujące zakłady:  

1. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Polańczyku, oczyszczalnia ścieków  
w Polańczyku, 

2. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Polańczyku, oczyszczalnia ścieków w 
Solinie, 

3. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Polańczyku, oczyszczalnia ścieków  
w Wołkowyi, 

4. Ciech Sarzyna S.A., Ośrodek Sportów Wodnych w Zawoziu, oczyszczalnia ścieków  
w Zawoziu, (zmiana nazwy zakładu z: Zakładów Chemicznych „Organika-Sarzyna” 
S.A. w Nowej Sarzynie), 

5. Ośrodek Wczasowy Solinka Anna Kozubek w Bukowcu, oczyszczalnia ścieków  
w Bukowcu, 

6. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Brzegach Dolnych, 
stacja uzdatniania wody w Solinie, 

7. Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej w Majdanie, oczyszczalnia ścieków w 
Majdanie, 

8. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Lutowiskach, oczyszczalnia 
ścieków w Zatwarnicy-Sękowcu, 

9. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Lutowiskach, oczyszczalnia 
ścieków w Stuposianym-Procisne, 

10. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Lutowiskach, oczyszczalnia 
ścieków w Smolniku-Żurawin, 

11. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Lutowiskach, oczyszczalnia 
ścieków w Mucznym, 

12. Gmina Czarna, oczyszczalnia ścieków w Czarnej Górnej, 
13. Gmina Czarna, oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Domu 

Nauczyciela w Czarnej Górnej, 
14. Gmina Czarna, oczyszczalnia ścieków w Czarnej Górnej (przysiółek KOPALNIA), 
15. Gmina Czarna, stacja uzdatniania wody w Czarnej Górnej, 
16. AD MONTES IMUS Sp. z o. o. w Przemyślu, Schronisko PTTK w Ustrzykach 

Górnych, oczyszczalnia ścieków w Ustrzykach Górnych, 
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17. Geovita S.A. w Warszawie, Hotel Perła Bieszczadów” Centrum Konferencyjno-
Rekreacyjne w Czarnej Górnej, oczyszczalnia ścieków w Czarnej Górnej, 

18. Geovita S.A. w Warszawie, Hotel Perła Bieszczadów” Centrum Konferencyjno-
Rekreacyjne w Czarnej Górnej, stacja uzdatniania wody w Czarnej Górnej, 

19. Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu, Placówka Straży Granicznej  
w Ustrzykach Górnych, oczyszczalnia ścieków w Ustrzykach Górnych, 

20. Gamesystem s.c.  M. Rymarz-T. Czajkowski w Miejscu Piastowym, „Ostoja Spokoju” 
Ośrodek Wypoczynkowy w Olchowcu. 
Wykonane kontrole wykazały w 9 przypadkach nieprawidłowości w zakresie 

przestrzegania przepisów ochrony środowiska. Nieprawidłowości stwierdzono w zakładach:  
1. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Polańczyku, oczyszczalnia ścieków  

w Polańczyku, 
2. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Polańczyku, oczyszczalnia ścieków w 

Solinie, 
3. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Polańczyku, oczyszczalnia ścieków  

w Wołkowyi, 
4. Ośrodek Wczasowy Solinka Anna Kozubek w Bukowcu, oczyszczalnia ścieków  

w Bukowcu, 
5. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Lutowiskach, oczyszczalnia 
ścieków w Zatwarnicy-Sękowcu, 

6. Gmina Czarna, oczyszczalnia ścieków w Czarnej Górnej (przysiółek KOPALNIA), 
7. AD MONTES IMUS Sp. z o. o. w Przemyślu, Schronisko PTTK w Ustrzykach 

Górnych, oczyszczalnia ścieków w Ustrzykach Górnych, 
8. Geovita S.A. w Warszawie, Hotel Perła Bieszczadów” Centrum Konferencyjno-

Rekreacyjne w Czarnej Górnej, oczyszczalnia ścieków w Czarnej Górnej, 
9. Gamesystem s.c.  M. Rymarz-T. Czajkowski w Miejscu Piastowym, „Ostoja Spokoju” 

Ośrodek Wypoczynkowy w Olchowcu. 
Najwięcej zastrzeżeń stanowiły nieprawidłowości o charakterze formalnoprawnym,  

o najniższym wpływie na środowisko. 
Zakres nieprawidłowości obejmował:   

1. Niewłaściwe prowadzenie okresowych kontroli automonitoringowych ilości i jakości 
ścieków odprowadzanych do środowiska,  

2. Niewypełnianie obowiązku prezentacji wyników prowadzonych pomiarów jakości 
ścieków oczyszczonych,  

3. Niesporządzenie sprawozdań, rejestrów lub ewidencji.  
Pozostałe kontrole nie wykazały nieprawidłowości w zakresie przestrzegania 

przepisów ochrony środowiska. Obowiązki nałożone na te podmioty w zarządzeniach   
pokontrolnych po poprzednich kontrolach zostały zrealizowane.  

Charakterystykę nieprawidłowości wykazanych na podstawie ustaleń kontroli 
wykonanych w wojewódzkim cyklu kontrolnym pt. „Ochrona Zbiorników wodnych przed 
zanieczyszczeniami” przedstawiono w poniższej tabeli.  

 



3 

 

Rodzaj stwierdzonych 
nieprawidłowości 1/ Lp. Nazwa zakładu 

1 2 3 4 

1 GZK Sp. z o. o. w Polańczyku, oczyszczalnia ścieków w Polańczyku   X X 

2 GZK Sp. z o. o. w Polańczyku, oczyszczalnia ścieków w Wołkowyji,   X  

3 GZK Sp. z o. o. w Polańczyku, oczyszczalnia ścieków w Solinie, X    

4 
Ośrodek Wczasowy Solinka Anna Kozubek w Bukowcu, 
oczyszczalnia ścieków w Bukowcu 

 X  X 

5 
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Lutowiskach, 
oczyszczalnia ścieków w Zatwarnicy-Sękowcu 

X   X 

6 
Gmina Czarna, oczyszczalnia ścieków w Czarnej Górnej (przysiółek 
KOPALNIA) 

X   
 

7 
AD MONTES IMUS Sp. z o. o. w Przemyślu, Schronisko PTTK  
w Ustrzykach Górnych, oczyszczalnia ścieków w Ustrzykach 
Górnych 

X X  
 

8 
Geovita S.A. w Warszawie, Hotel Perła Bieszczadów” Centrum 
Konferencyjno-Rekreacyjne w Czarnej Górnej, oczyszczalnia 
ścieków w Czarnej Górnej 

   
 

X 

9 
Gamesystem s.c.  M. Rymarz-T. Czajkowski w Miejscu Piastowym, 
„Ostoja Spokoju” Ośrodek Wypoczynkowy w Olchowcu 

X   X 

1/ Charakterystyka stwierdzonych nieprawidłowości: 
1. Prowadzenie okresowych pomiarów automonitoringowych ilości i jakości odprowadzanych 

ścieków niezgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska. 
2. Niewypełnianie obowiązku prezentowania właściwym organom ochrony środowiska1/ wyników 

prowadzonych pomiarów automonitoringowych ilości i  jakości odprowadzanych ścieków. 
3. Eksploatacja oczyszczalni ścieków z naruszeniem warunków pozwoleń wodnoprawnych, w tym 

podwyższone wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach odpływających z oczyszczalni, 
stwierdzone na podstawie badań kontrolnych WIOŚ.  

4. Niewypełnianie obowiązku prowadzenia i aktualizacji wymaganych rejestrów, sprawozdań lub 
ewidencji, np. nieprowadzenie ilościowo-jakościowej ewidencji odpadów, lub brak ewidencji, 
zawierającej informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska, lub nieprzesłanie  
Marszałkowi Województwa Podkarpackiego zbiorczego zestawienia o wytworzonych 
odpadach, itp. 

 
W trakcie kontroli zakładów takich jak: 

1. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Polańczyku, oczyszczalnia ścieków  
w Polańczyku, 

2. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Polańczyku, oczyszczalnia ścieków w 
Solinie, 

3. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Polańczyku, oczyszczalnia ścieków  
w Wołkowyji, 

dokonano kontrolnego poboru próbek ścieków odpływających z oczyszczalni do odbiornika. 
Próbki pobrano z wykorzystaniem sprzętu do średniodobowego poboru próbek 
proporcjonalnego do przepływu, zakupionego w ramach Programu Operacyjnego 
„Infrastruktura i Środowisko”. Badania laboratoryjne wykonano w zakresie oznaczenia stężeń 
wskaźników: BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, azot ogólny i fosfor ogólny. 

                                                           
1/ Starosta Leski, Starosta Bieszczadzki, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Podkarpacki Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Środowiska. 



4 

 

Wyniki przeprowadzonych badań jakości ścieków odpływających z oczyszczalni  
w Polańczyku wykazały zwiększone wartości wskaźników: zawiesina ogólna i azot ogólny  
w odniesieniu do wartości dopuszczalnych określonych w obowiązującym pozwoleniu 
wodnoprawnym. Podwyższone wartości tych wskaźników potwierdziły ustalenia kontroli 
dokonane w trakcie oględzin tego zakładu, m.in. beżowe zabarwienie ścieków odpływających 
z oczyszczalni.  

Pobór próbek ścieków odpływających z oczyszczalni w Polańczyku za pomocą 
sprzętu do poboru próbek zakupionego w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura  
i Środowisko” przedstawiono na ryc. 1.  

Od 2014 r. na oczyszczalni w Polańczyku prowadzone są prace remontowe urządzeń 
oczyszczalni. W 2014 r. naprawiona została konstrukcja i uszczelnienie zbiornika osadu 
nadmiernego, wymieniono również urządzenia w tym zbiorniku. Ponadto, przeprowadzono 
modernizację systemu sterowniczego oczyszczalni.    
Remont oczyszczalni ścieków w Polańczyku wykonany w 2014 r. prowadzony był w związku 
z ustaleniami kontroli Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lesku 
przeprowadzonej w listopadzie 2012 r. Ustalenia kontroli PINB w Lesku wykonanej w dniu  
4 listopada 2014 r. potwierdziły, że wszystkie zalecenia poprzedniej kontroli zostały 
wykonane, a postępowanie administracyjne prowadzone w sprawie usunięcia stwierdzonych 
nieprawidłowości i usterek i dostosowania istniejącej oczyszczalni do pełnej sprawności 
zostało zakończone. W 2015 r. na oczyszczalni w Polańczyku prowadzone były prace 
remontowo-budowlane urządzeń oczyszczalni takich jak: osadnik wstępny i osadnik wtórny. 

Postępowanie administracyjne prowadzone przez WIOŚ w Rzeszowie po ustaleniach 
kontroli wykonanej w 2013 r. w sprawie wymierzenia GZK Sp. z o. o. w Polańczyku 
administracyjnej kary pieniężnej za wprowadzanie ścieków do wód Zbiornika Solina  
z naruszeniem warunków obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego zostało decyzją 
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska umorzone, a decyzja PWIOŚ w tej sprawie 
została uchylona.   

Wyniki przeprowadzonych pomiarów jakości ścieków odpływających z oczyszczalni 
w Wołkowyji wykazały zwiększone wartości wskaźników: azot ogólny i fosfor ogólny  
w odniesieniu do wartości dopuszczalnych określonych w obowiązującym pozwoleniu 
wodnoprawnym. Ilość ścieków dopływających na oczyszczalnię jest sukcesywnie zwiększana 
wraz ze wzrostem ilości budynków podłączonych do nowo wybudowanej sieci kanalizacji  
w miejscowościach: Wołkowyja, Górzanka, Rybne i Wola Górzańska.  Na dzień kontroli, 
średni przepływ ścieków na oczyszczalni w Wołkowyji wyniósł 32 % projektowej 
przepustowości tej oczyszczalni.   

Wyniki przeprowadzonych badań jakości ścieków odpływających z oczyszczalni  
w Solinie nie wykazały przekroczenia wartości dopuszczalnych określonych  
w obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym. Oczyszczalnia ta, w 2014 r. została 
rozbudowana, w wyniku czego zmieniła się jej przepustowość z 200 m3/dobę do 480 m3/dobę. 

Ustalenia kontroli oczyszczalni ścieków w Solinie wykazały, że zakład w 2014 r. 
prowadził automonitoringowe pomiary jakości ścieków oczyszczonych z nieprawidłową 
częstotliwością. Uchybienie to, będzie przedmiotem odrębnego postępowania 
administracyjnego.       
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Ryc. 1. Pobór próbek ścieków odpływających z oczyszczalni w Polańczyku wykonany przez 

Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie z użyciem sprzętu do poboru próbek zakupionego w ramach 
Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Polańczyk, 2015-07-15. 

        

W związku z ustaleniami przeprowadzonych kontroli, Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Rzeszowie podjął następujące czynności pokontrolne: 
1. Wydano 5 zarządzeń pokontrolnych zobowiązujących do podjęcia działań i czynności 

prowadzących do wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości. 
2. W 2 przypadkach zastosowano karę grzywny w drodze mandatu karnego.  
3. Zastosowano 2 działania dyscyplinujące w formie pouczenia w trybie art. 41 ustawy  

z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń2/. 
4. W przypadku 2 zakładów wymierzono administracyjne kary pieniężne za wprowadzanie 

ścieków do wód powierzchniowych w zlewni Zbiornika Solina z naruszeniem warunków 
obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego. Dotyczy to Gminnego Zakładu 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Lutowiskach, oczyszczalni ścieków Zatwarnica-
Sękowiec i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej, oczyszczalni ścieków w Czarnej 
Górnej.  

5. W przypadku 2 zakładów wymierzono administracyjne kary pieniężne za niewypełnienie 
obowiązku przesłania Marszałkowi Województwa Podkarpackiego zbiorczego 
zestawienia o wytwarzanych odpadach. Dotyczy to Gminnego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o. o. w Lutowiskach i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej.  

6. W przypadku kontroli Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Polańczyku, 
oczyszczalni ścieków w Polańczyku, Wołkowyji i Solinie, które zostały zakończone  

                                                           
2/ Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 
482), w stosunku do sprawcy czynu można poprzestać na zastosowaniu pouczenia, zwrócenia uwagi, ostrzeżeniu 
lub na zastosowaniu innych środków oddziaływania wychowawczego.  
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w dniu 30 lipca 2015 r. wystosowane zostaną 3 zarządzenia pokontrolne zobowiązujące 
do podjęcia działań i czynności prowadzących do wyeliminowania stwierdzonych 
nieprawidłowości. Informacja o wynikach tych kontroli zostanie przesłana Marszałkowi 
Województwa Podkarpackiego i Wójtowi Gminy Solina. Ponadto, ustalenia kontroli 
oczyszczalni ścieków w Solinie stanowić będą podstawę do wymierzenia 
administracyjnej kary pieniężnej za wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych  
w zlewni Zbiornika Solina z naruszeniem warunków obowiązującego pozwolenia 
wodnoprawnego.   
       

W świetle badań prowadzonych przez WIOŚ w Rzeszowie w ramach Państwowego 
Monitoringu Środowiska, stwierdza się, że Zbiornik Solina charakteryzuje się wodami  
o bardzo wysokiej jakości. Na podstawie kompleksowych badań przeprowadzonych w 2012 r.  
wykazano, że wody Zbiornika Solina są w maksymalnym potencjale ekologicznym 
(wszystkie badane elementy biologiczne i fizykochemiczne sklasyfikowano w I klasie 
potencjału) i w dobrym stanie chemicznym (zachowane środowiskowe normy jakości dla 
wszystkich substancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń).  

Badania wód Zbiornika Solina przeprowadzone w ramach monitoringu obszarów 
chronionych wykazały, że wody tego zbiornika spełniają wymagania określone dla obszarów 
chronionych wrażliwych na eutrofizację komunalną, dla obszarów chronionych 
przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę pitną oraz dla obszarów chronionych 
przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kapieliskowych (brak eutrofizacji wód, wody 
zbiornika są przydatne do zaopatrzenia ludności w wodę i do celów rekreacyjnych w tym 
kąpieliskowych).  Wynikowy stan wód zbiornika za rok 2012 oceniono jako dobry. 

W przypadku obszarów chronionych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności  
w wodę pitną, badania wód zbiornika prowadzone są co roku na terenie ujęcia wody  
w Polańczyku, administrowanego przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Polańczyku. 
W latach 2011-2014 ocena stanu wód w obszarach chronionych przeznaczonych do 
zaopatrzenia w wodę pitną wykazała, że wody Zbiornika Solina odpowiadają kategorii A2, 
czyli są to wody wymagające typowego uzdatniania. 

Ponadto, wstępna analiza wyników badań z roku 2015 wskazuje, że w ocenie za rok 
2015 jakość wód Zbiornika Solina nie ulegnie istotnym zmianom. Istotne znaczenie w ocenie 
stanu wód tego zbiornika będzie miała klasyfikacja elementów biologicznych badanych  
w bieżącym roku w ramach monitoringu operacyjnego. 
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Podsumowanie: 
1. Wojewódzki cykl kontrolny pt. „Ochrona Zbiorników wodnych przed 

zanieczyszczeniami” realizowany jest w systemie dwuletnim, w 2015 i 2016 r. 
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w ramach wykonania 

wojewódzkiego cyklu kontrolnego zaplanował do wykonania w 2015 r. 31 kontroli 
zakładów i 32 kontroli zakładów w 2016 r. zlokalizowanych w obszarze zlewni Zbiornika 
Solina. 

3. W 2015 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska z Rzeszowie do dnia 31 lipca 
2015 r. wykonał 20 kontroli zakładów korzystających z wód powierzchniowych w zlewni 
Zbiornika Solina. Kontrole prowadzone są w II i III kwartale 2015 r. 

4. Zakres kontroli w wojewódzkim cyklu kontrolnym pt. „Ochrona zbiorników wodnych 
przed zanieczyszczeniami” jest zgodny z Wytycznymi do realizacji tego cyklu 
zaakceptowanymi przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska w lutym 2015 r.  

5. W przypadku kontroli oczyszczalni ścieków w Polańczyku, Wołkowyji i Solinie 
wykonane zostały kontrolne badania jakości ścieków odpływających z tych oczyszczalni. 
Badania te wykonano w próbkach średniodobowych proporcjonalnych do przepływu  
z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach Programu Operacyjnego 
„Infrastruktura i Środowisko”.  

6. Wyniki przeprowadzonych pomiarów jakości ścieków odpływających z oczyszczalni  
w Polańczyku wykazały zwiększone wartości wskaźników: zawiesina ogólna i azot 
ogólny, natomiast wyniki pomiarów jakości ścieków odpływających z oczyszczalni  
w Wołkowyji wykazały zwiększone wartości wskaźników: azot ogólny i fosfor ogólny  
w odniesieniu do wartości dopuszczalnych określonych w obowiązujących pozwoleniach 
wodnoprawnych. Wyniki pomiarów jakości ścieków odpływających z oczyszczalni  
w Solinie nie wykazały zwiększonych wartości zanieczyszczeń w odniesieniu do 
wartości dopuszczalnych określonych w obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym. 

7. Najwięcej stwierdzonych nieprawidłowości stanowiły zastrzeżenia o charakterze 
formalnoprawnym, o najniższym wpływie na środowisko. Dotyczyło to w szczególności 
niewykonania obowiązku prowadzenia i aktualizacji wymaganych ewidencji, rejestrów 
lub sprawozdań.   

8. Oczyszczalnia ścieków w Polańczyku od 2014 r. jest remontowana, w dniach kontroli  
na tej oczyszczalni również prowadzone były prace remontowo-budowlane.   

9. W wyniku nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli wykonanych w 2015 r. 
wystosowano 5 zarządzeń pokontrolnych zobowiązujących do przeprowadzenia działań 
naprawczych. W 2 przypadkach zakłady, do których skierowane zostały zarządzenia 
pokontrolne poinformowały o podjętych czynnościach w celu wyeliminowania 
stwierdzonych nieprawidłowości. W pozostałych przypadkach termin przesłania 
informacji o podjętych działaniach wyznaczono po dniu sporządzenia niniejszej 
informacji.       
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10. Działania dyscyplinujące w formie pouczenia w trybie art. 41 ustawy z dnia 20 maja 
1971 r. Kodeks wykroczeń3/, zostały zastosowane w 2 przypadkach.  

11. W 2 przypadkach zastosowano karę grzywny w drodze mandatu karnego. 
12. Kontrole 3 zakładów wykazały przekroczenie warunków korzystania ze środowiska  

w zakresie jakości ścieków. W 2 przypadkach wymierzono administracyjne kary 
pieniężne za stwierdzone przekroczenia. W przypadku kontroli GZK Sp. z o. o.  
w Polańczyku, oczyszczalni ścieków w Solinie, postępowanie administracyjne w sprawie 
wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej zostanie wszczęte w okresie roku od dnia 
oddania do użytkowania tej oczyszczalni.  

13. Wojewódzki cykl kontrolny stanowi kontynuację działań prowadzonych w latach 2013-
2014 w celu nadzoru nad zakładami zlokalizowanymi w obszarze zlewni Zbiornika 
Solina.  
W wyniku działań prowadzonych przez WIOŚ w Rzeszowie w 2 przypadkach zakład 
podjął decyzję o likwidacji zakładowej oczyszczalni ścieków. W jednym przypadku 
zakład podjął decyzję o skierowaniu ścieków do gminnej sieci kanalizacyjnej 
administrowanej przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Polańczyku (PGE 
Energia Odnawialna S.A. Oddział w Solinie). W drugim przypadku ścieki wywożone  
są na komunalną oczyszczalnię ścieków. (Nadleśnictwo Lutowiska, oczyszczalnia 
ścieków w Chrewcie).         
W 2 przypadkach zakład przeprowadził remont urządzeń oczyszczających celem 
doprowadzenia ich do stanu zgodnego z przepisami prawa budowlanego.  

Ponadto, w jednym przypadku zakład przeprowadził z własnej inicjatywy remont 
oczyszczalni, dostosowując technologię oczyszczania do obowiązujących przepisów.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowano w WIOŚ w Rzeszowie 
Rzeszów, sierpień 2015 r. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3/ Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, w stosunku do sprawcy czynu można poprzestać na 
zastosowaniu pouczenia, zwrócenia uwagi, ostrzeżeniu lub na zastosowaniu innych środków oddziaływania 
wychowawczego.  
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Tab. 1. Nieprawidłowości stwierdzone w wyniku ustaleń kontroli zakładów zlokalizowanych w obszarze zlewni Zbiornika Solina, wykonanych w wojewódzkim 
cyklu kontrolnym pt. „Ochrona zbiorników wodnych przed zanieczyszczeniem” i charakterystyka działań pokontrolnych podjętych przez WIOŚ. 

Działania pokontrolne 

Lp. Nazwa i adres kontrolowanego zakładu 
Nieprawidłowości stwierdzone w wyniku ustaleń kontroli  

przeprowadzonych w zakładach 
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1 
GZK Sp. z o. o. w Polańczyku, 
oczyszczalnia ścieków w Polańczyku, 

• Ścieki odpływające z oczyszczalni miały beżowe zabarwienie.  
W ściekach widoczne były osady wynoszone z osadnika wtórnego.  

• Wyniki badań kontrolnych jakości ścieków odpływających z 
oczyszczalni wykazały podwyższone wartości wskaźników: 
zawiesina ogólna i azot ogólny w odniesieniu do wartości 
dopuszczalnych określonych w obowiązującym pozwoleniu 
wodnoprawnym.  

• Kontrolowany podmiot nie powiadomił wojewódzkiego inspektora 
ochrony środowiska o zamiarze stosowania komunalnych osadów 
ściekowych w 2014 r.  

- X X1) - - X2) - - 

2 
GZK Sp. z o. o. w Polańczyku, 
oczyszczalnia ścieków w Wołkowyji, 

• Wyniki badań kontrolnych jakości ścieków odpływających z 
oczyszczalni wykazały podwyższone wartości wskaźników: azot 
ogólny i fosfor ogólny w odniesieniu do wartości dopuszczalnych 
określonych w obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym.  

- - X1) - - X2) - - 

3 
GZK Sp. z o. o. w Polańczyku, 
oczyszczalnia ścieków w Solinie, 

• Pomiary automonitoringowe prowadzone z nieodpowiednią 
częstotliwością. 

- - X1) - - X2) X3) - 

4 
Ośrodek Wczasowy Solinka Anna 
Kozubek w Bukowcu, oczyszczalnia 
ścieków w Bukowcu 

• Nieterminowe wypełnienie obowiązku prowadzenia i aktualizacji 
ewidencji, zawierającej informacje i dane o zakresie korzystania 
ze środowiska.  

• Niedopełnienie obowiązku prezentacji wyników pomiarów 
automonitoringowych jakości odprowadzanych ścieków 
właściwym organom ochrony środowiska.  

- - X - - - - - 

1) Zarządzenia pokontrolne zostaną wydane w okresie 2 tygodni od dnia zakończenia kontroli. (data podpisania protokołów: 30.07.2015 r.).   
2) Informacja o ustaleniach kontroli zostanie wysłana w okresie 2 tygodni od dnia zakończenia kontroli do Marszałka Województwa Podkarpackiego i Wójta Gminy Solina (data 

podpisania protokołów: 30.07.2015 r.) 
3) Wszczęcie postępowania administracyjnego nastąpi niezwłocznie po zakończeniu roku od dnia oddania do użytkowania oczyszczalni.  
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5 
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o. o. w Lutowiskach, oczyszczalnia 
ścieków w Zatwarnicy-Sękowcu 

• W okresie objętym kontrolą podmiot kontrolowany nie prowadził 
okresowych kontroli automonitoringowych jakości 
odprowadzanych ścieków, 

• Niedopełnienie obowiązku prowadzenia ilościowo-jakościowej 
ewidencji odpadów, 

• Niedopełnienie obowiązku przesłania do Marszałka Województwa 
Podkarpackiego zbiorczego zestawienia wytworzonych odpadów 
za lata 2012-2014.    

- - X - - - X4),5) - 

6 
Gmina Czarna, oczyszczalnia ścieków w 
Czarnej Górnej (przysiółek KOPALNIA) 

• Pomiary automonitoringowe prowadzone z nieodpowiednią 
częstotliwością, 

- - - - - X6) X7) - 

7 

AD MONTES IMUS Sp. z o. o. w 
Przemyślu, Schronisko PTTK  
w Ustrzykach Górnych, oczyszczalnia 
ścieków w Ustrzykach Górnych 

• Pomiary automonitoringowe prowadzone z nieodpowiednią 
częstotliwością, 

• Niedopełnienie obowiązku prezentacji wyników pomiarów 
automonitoringowych jakości odprowadzanych ścieków 
właściwym organom ochrony środowiska, 

• Pomiary ilości pobieranej wody prowadzone bez zachowania 
warunków określonych w obowiązujących uregulowaniach 
prawnych – nielegalizowany przyrząd pomiarowy, 

• Niedopełnienie obowiązku naliczenia opłat za korzystanie ze 
środowiska w zakresie poboru wód podziemnych.   

X X X - - X8) - - 

8 

Geovita S.A. w Warszawie, Hotel Perła 
Bieszczadów” Centrum Konferencyjno-
Rekreacyjne w Czarnej Górnej, 
oczyszczalnia ścieków w Czarnej Górnej 

• Niedopełnienie obowiązku przesłania do Marszałka 
Województwa Podkarpackiego zbiorczego zestawienia 
wytworzonych odpadów w roku 2014. 

- - - - - X6) X5) - 

9 

Gamesystem s.c.  M. Rymarz-T. 
Czajkowski w Miejscu Piastowym, 
„Ostoja Spokoju” Ośrodek 
Wypoczynkowy w Olchowcu 

• Niedopełnienie obowiązku prowadzenia okresowych pomiarów 
ilości i jakości odprowadzanych ścieków i pomiarów ilości 
pobieranych wód, 

• Niedopełnienie obowiązku przesłania do Marszałka 
Województwa Podkarpackiego zbiorczego zestawienia 
wytworzonych odpadów w roku 2014. 

X - X - - X8) - 9) - 

4) Decyzja wymierzająca administracyjną karę pieniężną za odprowadzanie ścieków z naruszeniem warunków pozwolenia wodnoprawnego wydana na podstawie art. 298 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.). 
5) Decyzje wymierzające administracyjne kary pieniężne za niedopełnienie obowiązku przesłania do Marszałka Województwa Podkarpackiego zbiorczego zestawienia wytworzonych 

odpadów za lata 2012-2014 wydane na podstawie art. 200 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2012 r., poz. 21 z późn. zm.).   
6) Informacja o ustaleniach kontroli przesłana do Starosty Bieszczadzkiego. 
7) Decyzja wymierzająca administracyjną karę pieniężną za odprowadzanie ścieków z naruszeniem warunków pozwolenia wodnoprawnego wydana na podstawie art. 298 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.  
8) Informacja o ustaleniach kontroli przesłana do Marszałka Województwa Podkarpackiego i Starosty Bieszczadzkiego.  
9) Przewidywany wymiar kary nie przekroczył 800 zł. Zgodnie z art. 308 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska odstępuje się od wszczęcia postępowania 

administracyjnego jeżeli przewidywany wymiar kary nie przekracza 800 zł.  


