
„Wyniki kontroli w Jedlickim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Jedliczu.”

Na podstawie wyników badań próbki ścieków odprowadzanych z oczyszczalni do rzeki
Jasiołki oraz próbek wody pobranych z rzeki Jasiołki powyżej i  poniżej  wylotu kolektora
ścieków z oczyszczalni w Jedliczu. stwierdzono, że:

1) W ściekach wprowadzanych do wód rzeki Jasiołki w dniu 27/28.08.2015 r., wartości
wskaźników  zanieczyszczeń  biochemicznego  zapotrzebowania  tlenu  BZT5,
chemicznego  zapotrzebowania  tlenu  ChZT-Cr  i zawiesiny  ogólnej  przekraczały
maksymalne  wartości  określone  w  posiadanym  przez  Spółkę  pozwoleniu
wodnoprawnym na wprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych.
Zmierzone wartości wskaźników: fosfor ogólny i azot ogólny były wyższe od wartości
dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu 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. Zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa w pozwoleniu wodnoprawnym
udzielonym  dla  JPGKiM  Sp.  z  o.o.  w  Jedliczu  nie  określono  najwyższych
dopuszczalnych stężeń dla wskaźników: azot ogólny i fosfor ogólny. 

Rys. 1 . Wprowadzanie ścieków do rzeki Jasiołki wylotem kolektora z oczyszczalni 
ścieków w Jedliczu (L. Bochenek)

2) Wyniki badań próbek wód rzeki Jasiołki, pobranych w dniu 27.08.2015 r., ok. 200 m
powyżej wylotu kolektora ścieków z oczyszczalni JPGKiM, wykazały, że w zakresie
oznaczonych  wskaźników:  odczynu  wód,  przewodności  elektrycznej  właściwej,
zawartości  tlenu  rozpuszczonego  oraz  wartości  stężeń  wskaźników:  biochemicznego
zapotrzebowania tlenu (BZT5),  chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT-Cr), azotu
ogólnego,  fosforu  ogólnego  oraz  zawiesin  odpowiadała  ona  wymaganiom  I  klasy
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jakości wód powierzchniowych,  ustalonym w rozporządzeniu Ministra  Środowiska z
dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części
wód  powierzchniowych  oraz  środowiskowych  norm  jakości  dla  substancji
priorytetowych.  
W wodzie nie stwierdzono zmian, woda była przejrzysta i czysta, kamienie porośnięte
obrostami okrzemek, naturalnie występujących w wodach czystych i natlenionych, brak
rozwoju  glonów w stopniu  tworzącym zakwit  wody.  Analiza  mikroskopowa próbek
wody pobranych w dniu 02.09.2015 r. powyżej wylotu kolektora ścieków z oczyszczalni
JPGKiM,  wykazała  obecność  gatunków  okrzemek  charakterystycznych  dla  wód
średniozanieczyszczonych. 

3) Wyniki badań próbek wód rzeki Jasiołki, pobranych w dniu 27.08.2015 r. na odcinku
ok. 150 m poniżej wylotu kolektora ścieków z oczyszczalni, w zakresie wskaźników:
biochemicznego  zapotrzebowania  tlenu  BZT5,  chemicznego  zapotrzebowania  tlenu
ChZT-Cr  oraz  fosforu  ogólnego  wykazały  przekroczenia  wartości  granicznych
ustalonych  dla  dobrego  stanu  wód  powierzchniowych,  określonych  w  ww.
rozporządzeniu  Ministra  Środowiska  z  dnia  22  października  2014  r.  Stwierdzono
obniżoną zawartość tlenu rozpuszczonego, w granicach II klasy jakości wód. Dno rzeki
Jasiołki  poniżej  zrzutu  ścieków  pokryte  było  czarnym  osadem  o  nieprzyjemnym,
gnilnym  zapachu.  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. Dodatkowymi  czynnikami  utrudniającymi
rozcieńczenie i mineralizację dopływających ścieków był bardzo niski stan wód rzeki,
spowolniony  przepływ,  wysoka  temperatura  wody oraz  przyspieszone  zużycie  tlenu
przez rozkładające się  plechy masowo występujących sinic  mogące  doprowadzić  do
deficytów tlenowych stwarzających niekorzystne warunki dla biochemicznego rozkładu
wprowadzanych substancji. 

Skład biocenozy w próbkach wód rzeki Jasiołki pobranych w dniu 02.09.2015 r.,
poniżej  wylotu  kolektora  ścieków z oczyszczalni  JPGKiM Sp.  z  o.o.  w miejscowości
Jedlicze  jest  typowy  dla  wód  silnie  zanieczyszczonych  i  wskazuje  na  wyraźne
zanieczyszczanie środowiska wodnego rozkładającą się materią organiczną. W próbkach
wód rzeki Jasiołki pobranych poniżej wylotu kolektora ścieków stwierdzono intensywny,
nadmierny  rozwój  sinic,  bakterii  nitkowatych,  pierwotniaków  i  innych  gatunków
charakterystycznych dla  wód zanieczyszczonych ściekami  komunalnymi.  Ich  obecność
świadczy  o  powtarzającym  się  zanieczyszczeniu  wód  niedostatecznie  oczyszczonymi
ściekami,  złej  pracy urządzeń oczyszczających i bardzo złej  kondycji  osadu czynnego.
Zaobserwowany nadmierny masowy rozwój bakterii nitkowanych i bakterii siarkowych
świadczy  o  pęcznieniu  osadu  czynnego  co  powoduje  pogorszenie  jego  zdolności  do
sedymentacji i zakłócenia w pracy oczyszczalni. 
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Rys. 2. Rzeka Jasiołka ok. 150 m poniżej wylotu kolektora 
oczyszczalni ścieków w Jedliczu  (B. Mastej)

 

Podczas  kontroli  dokonano  w  dniu  27.08.2015  r.  oględzin  urządzeń  oczyszczalni
ścieków  JPGKiM  Sp.  z  o.o.   w Jedliczu,  wylotu  kolektora  ścieków  oraz  rzeki  Jasiołki
powyżej i poniżej wylotu kolektora. Przeprowadzone oględziny wykazały, że: 

 na powierzchni ścieków w  lagunie hydroponicznej widoczna była nagromadzona piana,
ścieki miały kolor ciemnopopielaty i charakterystyczny gnilny zapach,

 w reaktorze biologicznym ścieki  posiadały ciemnopopielaty kolor oraz charakterystyczny
zapach towarzyszący procesom fermentacyjnym, 

 w komorach osadu znajdował się zalegający osad,
 ścieki  wypływające  z  wylotu  kolektora  miały  barwę  popielatą  i  gnilny  zapach,

powodowały powstawanie piany na powierzchni wód rzeki Jasiołki na długości ok. 3 m
poniżej jego wylotu,

 dno rzeki Jasiołki poniżej wylotu kolektora z oczyszczalni ścieków pokryte było czarnym
osadem o gnilnym zapachu; widoczny był nadmierny masowy rozwój glonów; powyżej
wylotu kolektora ścieków w wodach rzeki Jasiołki nie stwierdzono zakwitów glonów, dno
rzeki wolne było od osadów. 

Ustalenia kontroli wykazały niewłaściwą pracę urządzeń oczyszczających, skutkującą nie
zapewnieniem  dotrzymywania  najwyższych  dopuszczalnych  wartości  wskaźników
zanieczyszczeń określonych w pozwoleniu wodnoprawnym, wprowadzanych w ściekach do
wód  rzeki  Jasiołki.  Podmiot  eksploatujący  komunalną  oczyszczalnię  ścieków  nie  podjął
odpowiednich działań zapobiegających powstaniu zakłóceń w procesach technologicznych,
eliminowania  i  ograniczenia  ich  skutków dla  środowiska,  naruszając  warunki  pozwolenia
wodnoprawnego. 
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W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidłowościami do Prezesa Zarządu
JPGKiM Sp. z o.o. w Jedliczu skierowane zostało zarządzenie pokontrolne zobowiązujące do
podjęcia działań eliminujących wskazane uchybienia. O ustaleniach kontroli poinformowany
został Burmistrz Gminy Jedlicze oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Krakowie.  Do  Starosty  Krośnieńskiego  skierowano  wniosek  o  cofnięcie  pozwolenia
wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków do rzeki Jasiołki, udzielonego dla
Jedlickiego  Przedsiębiorstwa  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  Spółka  z  o. o.
w Jedliczu.  WIOŚ w Rzeszowie rozważa również podjęcie innych działań przewidzianych
prawem. 

Opr.: Delegatura w Jaśle - Aldona Krochmal-Kosiba
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