
Z A R Z Ą D Z E N I  A P O K O N  T R O L N E
Nh podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 i. o Inspekcji Ochiony 
Środowiska (t.j. Dz. IJ. z 2019 r. poz. 1355 z późn. zm.) oraz ustaleń kontroli przeprowadzonej 
w okresie od 7 listopada do 28 listopada 2019 r. w Gminie Czernikowo, 87-640 Czernikowo, 
ul. Słowackiego 12, udokumentowanych protokołem kontroli nr 1 OR 23//2019.

ZARZĄDZAM:

1. Wykonywać analizy wód poplucznych z ujęć wody: Nowogródek i Osówka.

Termin realizacji: na bieżąco.

2. Nie przekraczać ilości odprowadzanych wód poplucznych z ujęcia wody w Osowce.

Termin realizacji: na bieżąco.

3. Przekazywać do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 
Delegatury w Toruniu, wyniki okresowych pomiarów ilości i jakości ścieków 
z oczyszczalni w Czernikowie.

Termin realizacji: na bieżąco.

4. Przekazywać do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 
Delegatury w Toruniu, ilości pobranej wody oraz ilości wód poplucznych 
z ujęć wody Nowogródek, Czernikowo, Osówka.

Termin realizacji: na bieżąco.

5. Wykonywać badania gleby w miejscu stosowania komunalnego osadu ściekowego.

Termin realizacji: na bieżąco.

6. Uregulować stan formalno-prawny związany z odprowadzaniem wód poplucznych ze 
stacji uzdatniania wody w Czernikowie.

Termin realizacji: 15.02.2020

7. Informować WIOŚ o sytuacjach nadzwyczajnych, mających istotny wpływ na warunki 
pracy oczyszczalni w Czernikowie.

Termin realizacji: na bieżąco.



Wyznaczam termin przesiania pisemnej inlormacji o zakresie podjętych działań służących 
wyeliminowaniu wskazanych w zarządzeniu naruszeń na dzień 15 lutego 2020 i.

U Z A S A D N I E N I E

Na podstawie ustaleń kontroli przeprowadzonej przez inspektora Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Delegatury Toruń w okresie od 7 listopada do 28 listopada 
2019 r. w Gminie Czernikowo, 87-640 Czernikowo, ul. Słowackiego 12, stwierdzono 
nieprawidłowości w zakresie przestrzegania wymagań ochrony środowiska. W związku 
z powyższym Kierownik Delegatury Toruń, działający z upoważnienia 
Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Śiodowiska, zaiządzil 
w punktach K 7 ich usunięcie.

Ad 1. W latach 2017, 2018 gmina nie wykonywała analiz wód popłucznych z ujęć wody 
w Nowogródku i Osowce. Nieprawidłowość ta stanowi naruszenie pkt IV ppkt 3 pozwolenia 
wodnoprawnego, znaki OS.1.6223-40/2010 z dnia 07 października 2010 t. oiaz pkt III ppkt 3 
pozwolenia wodnoprawnego, znak: OS.1.6223-15/2010 z dnia 15 marca 2010 r.

Ad 2. W latach 2017, 2018 gmina przekroczyła ilości odprowadzanych wód popłucznych do 
środowiska z ujęcia wody w Osowce. Nieprawidłowość ta stanowi naruszenie pkt II ppkt 2 
pozwolenia wodnoprawnego, znak: OS.1.6223-15/2010 z dnia 15 marca 2010 r.

Ad 3. W 2018 roku gmina nie przesłała do WIOŚ wszystkich wyników okresowych pomiarów 
ilości i jakości ścieków z oczyszczalni w Czernikowie. Nieprawidłowość la stanowi naruszenie 
warunku określonego w art. 304 ust. 1 pkt 2 ppkt a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne 
(t.j. Dz. U. z 2018^r. poz. 2268 z późn. zm.), art. 149 ustawy Prawo Ochrony Środowiska 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku 
z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów 
ich prezentacji (Dz. U. Nr 215, poz. 1366).

Ad 4. W latach 2017, 2018 i roku bieżącym gmina nie przesyłała do WIOŚ ilości pobranej 
wody oraz ilości wód popłucznych za półrocza z ujęć wody: Nowogródek, Czernikowo, 
Osówka. Nieprawidłowość ta stanowi naruszenie warunku określonego w art. 304 ust. 1 pkt 2 
ppkt a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. 
zm.), art. 149 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) 
oraz § 7 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów 
wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych 
danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. Nr 215, poz. 1366).

Ad 5. W latach 2017, 2018 podmiot nic wykonał badań gleby w miejscu zastosowania 
komunalnego osadu ściekowego, co stanowi naruszenie art. 96 ust. 6 ustawy o odpadach z dnia 
14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. IJ. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.).

Ad 6. Podmiot bez pozwolenia wodnoprawnego odprowadza wody popluezne ze stacji 
uzdatniania wody w Czernikowie do środowiska co stanowi naruszenie art. 389 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.).



Ad 7. Podmiot w 2017 r. rozpoczął modernizację obiektu oczyszczalni ścieków
w Czernikowie bez uprzedniego zawiadomienia WIOŚ. Przeprowadzane prace miały istotny 
wpływ na proces technologiczny co stanowi naruszenie pkt II ppkt 2 pozwolenia 
wodnoprawnego, znak: OS.6341.9.2016.MO z dnia 25 marca 2016 r.

Pouczenie:
1. Zarządzeniem nie nałożono na kontrolowaną jednostkę organizacyjną żadnych dodatkowych
obowiązków poza tymi, które powinna realizować z mocy prawa lub posiadanych decyzji 
administracyjnych. Wydanie zarządzenia pokontrolnego przez Kujawsko-Pomorskiego
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska nie ogranicza uprawnień innych organów ochrony 
środowiska do wszczęcia innych postępowań przewidzianych prawem. Skierowanie zarządzenia 
pokontrolnego nie wyklucza zastosowania przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska innych działań administracyjno-prawnych.
2. Stosownie do art. 31 a ust. 1 i ust. 2 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska,
kto w wyznaczonym terminie, nie informuje organu Inspekcji Ochrony Środowiska o zakresie
wykonania zarządzenia pokontrolnego lub niezgodnie z prawdą informuje organ Inspekcji Ochrony 
Środowiska o wykonaniu zarządzenia pokontrolnego podlega karze aresztu, ograniczenia wolności 
lub grzywny, na zasadach określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.
3. Stosownie do art. 53 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) na zarządzenie pokontrolne Kujawsko-Pomorskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, stronie przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Bydgoszczy za pośrednictwem Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska w terminie 30 dni od dnia, w którym strona dowiedziała się o wydaniu 
zarządzenia.

Otrzymują:
1. Adresat (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)
2. a/a x2(SS)


