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Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy ul.
Wały Jagiellońskie 12
85-131 Bydgoszcz
W nawiązaniu do wystąpienia pokontrolnego, przedstawionego w piśmie LBY-410114-02/2011 P/11/133, dotyczącego gospodarki ściekowej gminy Czernikowo na obszarach
nieobjętych

systemem

kanalizacji

zbiorczej

wiatach

2009-2011

(I

półrocze)

oraz

na

podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku o Najwyższej Izbie Kontroli (t. j.
Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1071 z późn. zm.) składam informacje o sposobie wykonywania
uwag i działaniach planowanych jak i podjętych, w celu realizacji wniosków zawartych
w wystąpieniu pokontrolnym.
1. W uchwalonym przez Radę Gminy Czernikowo budżecie gminy na 2012 rok
wyodrębniono środki na ustanowienie Straży Gminnej. Przedmiotowe zadanie
uzyskało

pozytywną

opinię

Komendanta

Wojewódzkiego

Policji

i

obecnie

oczekuje na opinie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego; po jej otrzymaniu Straż
zostanie powołana, a jednym z jej zadań będzie kontrola opróżniania zbiorników
bezodpływowych
właścicieli

na

podstawie

nieruchomości

z

umów

o

podmiotami

ich

opróżnianie,

posiadającymi

zawartych

zezwolenia

w

przez
tym

zakresie. Powołanie Straży Gminnej zdecydowanie przyczyni się do skutecznej
i efektywnej kontroli w zakresie gospodarki ściekowej na nieskanalizowanych
obszarach gminy Czernikowo.
2. Ewidencja

wszystkich

przydomowych

oczyszczalni

ścieków

została

założona

i będzie podlegała ciągłej weryfikacji i aktualizacji. Informuję ponadto, iż
w wyniku omyłki błędnie podano liczbę przydomowych oczyszczalni ścieków
utworzonych do 2009 r. Prawidłowa ilość to 245 sztuk.
3. Regulamin utrzymania czystości zasad jest w trakcie opracowywania pod kątem
zamieszczenia w nim zasad dotyczących częstotliwości i sposobu pozbywania się

nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do
użytku publicznego.
uchwał:

4. Projekty

nieruchomości
ciekłych

oraz

ubiegający

górne

opróżnianie

zbiorników

określającej

się

opróżniania
terenie

za

określającej

o

Gminy,

wymagania

uzyskanie

zbiorników

stawki

zezwolenia

przygotowane

ponoszonych

bezodpływowych
jakie

bezodpływowych

zostały

opłat

powinien

na

świadczenie

i

transportu

i

i

zostaną

przez

wywóz

spełniać
usług

w

nieczystości
przedsiębiorca

zakresie

nieczystości

przedstawione

właścicieli

m.in.

ciekłych
Radzie

na

Gminy

Czernikowo do zatwierdzenia.
5. Pomoc

w

działaniu

nieruchomości

w

celu

wyposażonych

wyegzekwowania

w

zbiorniki

od

wszystkich

bezodpływowe

właścicieli

obowiązku

zawarcia

umów na ich opróżnienie podejmować będzie m.in. Straż Gminna, o której mowa
w punkcie 1 niniejszego pisma. W przypadku niezawarcia takich umów wydawane
będą decyzje o tzw. zastępczym wywozie nieczystości ciekłych.
6. Egzekwowanie

przestrzegania

przedsiębiorcę

prowadzącego

obowiązków
usługi

sprawozdawczych

opróżniania

zbiorników

przez

i

transportu

nieczystości ciekłych na terenie Gminy oraz kontrola zgodności jego działalności
z

udzielonym

zezwoleniem

przedsiębiorstwo

„Eko

-

zostało
Jar"

rozpoczęte,

wykazy

o

czym

właścicieli

świadczą

złożone

nieruchomości,

z

przez
którymi

w poprzednim miesiącu zawarł umowy (miesiąc listopad i grudzień 2011 r.).
7. W

regulaminie

organizacyjnym

Urzędu

konkretnym

komórkom

organizacyjnym

Urzędu zostaną przypisane zadnia dotyczące gospodarki ściekowej Gminy.
8. Projekt modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w gminie Czernikowo jest
w

trakcie

opracowywania.

Nadmienić

należy,

iż

przedsięwzięcie

to

będzie

czasochłonne (z uwagi na konieczność uzyskania wielu opinii, decyzji, pozwoleń)
oraz

kosztowne.

Niemniej

jednak,

rozbudowa

oczyszczalni

ścieków

w miejscowości Czernikowo jest inwestycją priorytetową dla Gminy w najbliższej
przyszłości.

