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I. Dane identyfikacyjne 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.1, ul. Ustronie 2A, 87-
300 Brodnica 

 

Jacek Sochacki, Prezes Zarządu, od 23 czerwca 2016 r. Poprzednio Henryk 
Zdunkowski, od 1 maja 2004 r. 

(akta kontroli str. 3-6) 

1. Przestrzeganie przez podmioty odprowadzające ścieki do Drwęcy warunków 
określonych w pozwoleniach wodnoprawnych. 

2. Realizacja przez zakłady zarządzeń pokontrolnych Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. 

 

Od 1 stycznia 2016 r. do zakończenia czynności kontrolnych2, z uwzględnieniem 
okresu wcześniejszego, jeśli zdarzenia mające wówczas miejsce miały wpływ na 
zjawiska będące przedmiotem kontroli lub były ich konsekwencją. 

 

Art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Bydgoszczy 
 

Andrzej Maciejski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/77/2019 z 22 maja 2019 r.   

(akta kontroli str. 1-2) 

 

                                                      
1 Dalej: „Spółka” lub „Przedsiębiorstwo”. 
2 8 lipca 2019 r. 
3 Dz. U. z 2019 r. poz.489, dalej: „ustawa o NIK”. 
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej Spółki 
w badanym zakresie. 

Spółka odprowadzając ścieki do rzeki Drwęcy przestrzegała warunków określonych 
w pozwoleniu wodnoprawnym. Ustalono, że w badanym okresie ilość i jakość 
odprowadzanych do środowiska ścieków w oczyszczalni Spółki odpowiadały 
warunkom określonym w posiadanym pozwoleniu wodnoprawnym, tj. decyzji 
Starosty Brodnickiego z 14 grudnia 2015 r. W jednostkowym badaniu ścieków 
zleconym przez NIK, kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska5 
stwierdziła nieuzyskanie wymaganego minimum  poziomu redukcji zanieczyszczeń 
fosforem ogólnym (80%). Otrzymany wynik był niższy o niespełna 0,8% (79,22%) od 
wymaganego, jednak względniając niepewności pomiaru6 utrzymywał się na 
wymaganym poziomie.  

Oczyszczalnia ścieków prowadzona przez Spółkę spełniała warunki określone 
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia  
1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach 
ścieków7. Dotyczyło to m.in.: utrzymania i zabezpieczenia terenu (np. odpowiednio 
pielęgnowana zieleń, oświetlenie i ogrodzenie oczyszczalni), wyposażenia 
oczyszczalni (np. w sprzęt ratunkowy, w przyrządy kontrolno-pomiarowe 
i sygnalizacyjne). 

Gospodarka komunalnymi osadami ściekowymi odbywała się zgodnie z ustawą 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach8 oraz pozwoleniami Starosty Brodnickiego na 
wytwarzanie, przetwarzanie i odzysk odpadów. Spółka na bieżąco prowadziła 
ilościową i jakościową ewidencję odpadów z zastosowaniem karty ewidencji 
komunalnych osadów ściekowych, terminowo przekazywała Marszałkowi 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego roczne sprawozdania o wytwarzanych 
odpadach i o gospodarowaniu odpadami uwzględniając w nich wymagane dane. 
Ponadto przestrzegano zakazu stosowania komunalnych osadów ściekowych na 
terenie rezerwatu przyrody i w pasie gruntu o szerokości 50 m bezpośrednio 
przylegającego do brzegów jezior i cieków.   

Kontrole przeprowadzone w latach 2016-2018 w Spółce przez Kujawsko-
Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska nie wykazały 
nieprawidłowości co do przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych 
w zakresie ochrony środowiska, stosowania i przechowywania komunalnych 
osadów ściekowych. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego   
1. Identyfikacja kontrolowanej Spółki 

Gmina Miasta Brodnica, w wyniku przekształcenia Zakładu Budżetowego – Miejski 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Brodnicy w spółkę z ograniczona 
odpowiedzialnością pod firmą: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o., objęła wszystkie udziały w Spółce. Przedmiotem działalności Spółki był  

                                                      
4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w 

formie opisowej. 
5 Dalej: „WIOŚ”. 
6 Ścieków surowych (± 2,2 przy wyniku 11,6 mg/dcm3) i oczyszczonych (± 0,46 przy wyniku 2,41 mg/dcm3). 
7 Dz. U. Nr 96, poz. 438, dalej: „rozporządzenie w sprawie bhp w oczyszczalniach ścieków”. 
8 Dz. U. z 2019 r. poz. 701, ze zm., dalej: „ustawa o odpadach”. 
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m.in. pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie 
ścieków.  

(akta kontroli str. 15-54) 

W ramach prowadzonej działalności Spółka zajmowała się eksploatacją 
oczyszczalni ścieków zlokalizowaną w Brodnicy. Do oczyszczalni ścieków trafiały 
ścieki z terenu Miasta Brodnicy, Gminy Brodnica, Gminy Bobrowo i Gminy Zbiczno - 
dopływające siecią kanalizacyjną oraz dowożone wozami asenizacyjnymi9. 
Do oczyszczalni ścieków podłączonych było 3 615 gospodarstw domowych, 
10 przedsiębiorstw przemysłu spożywczego i farmaceutycznego oraz 335 
pozostałych instytucji i podmiotów działalności gospodarczej10.  

Wylot kolektora zrzutowego oczyszczonych ścieków do rzeki Drwęca zlokalizowany 
był na lewym brzegu w hktm11 91+100 rzeki w formie doku żelbetowego  
z osadzonym w jego ścianie rurociągiem o średnicy DN 0,8 m. Na terenie 
oczyszczalni ścieków wytwarzano odpady, przetwarzano je oraz odzyskiwano 
odpady inne niż niebezpieczne. 

(akta kontroli str. 234, 378-379) 

2. Przestrzeganie warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym na 
szczególne korzystanie z wód oraz innych regulacji prawnych 

2.1. Dnia 14 grudnia 2015 r. Starosta Brodnicki udzielił Spółce pozwolenia 
wodnoprawnego w zakresie szczegółowego korzystania z wód na:  

 wprowadzanie ścieków komunalnych, oczyszczonych w miejskiej oczyszczalni 
ścieków o RLM12 = 83750, wylotem betonowym Ф 800 zlokalizowanym na 
działkach nr 33/3 i 32 obręb 0027 Brodnica, których właścicielem jest Skarb 
Państwa, do wód powierzchniowych rzeki Drwęcy w hktm 91+100 w ilości: 
Q h max. = 750 m3/h, Q śr. dob. = 7500 m3/d, Q r max. = 4 106 250 m3/rok; 

 wprowadzanie ścieków z przelewu burzowego w przypadku wypełnienia się 
komór retencyjnych albo zbiorników retencyjnych ww. wylotem betonowym,  
w ilości nie więcej jak 10 razy w roku. 

Pozwolenia udzielono do 14 grudnia 2025 r. Podstawą jego wydania był operat 
wodnoprawny załączony do wniosku.  
W ww. pozwoleniu zobowiązano Spółkę m.in. do: 

 pomiaru ilościowego odprowadzanych ścieków odnotowując wielkości  
w rejestrze, pobierania próbek ścieków dopływających i odpływających  
z oczyszczalni (24 próbki w ciągu roku); 

 przeprowadzania badań jakości ścieków pod względem dopuszczalnych 
wskaźników stężeń zanieczyszczeń, które nie mogą przekroczyć następujących 
wartości: BZT5 – 90%, CHZT - 75%, zawiesina ogólna – 90%, azot ogólny – 70-
80%, fosfor ogólny – 80%; 

 składania do Starosty Brodnickiego kopii sprawozdania z badania jakości 
ścieków; 

 podjęcia działań służących poprawie stanu zasobów rzeki Drwęca, jeżeli  

                                                      
9 Sieć kanalizacji sanitarnej (stan na 31 grudnia 2018 r.): długość sieci – 124,5 km, długość przyłączy –  

40,2 km, ilość tłoczni – 4 szt., ilość przepompowni – 21 szt. Sieć kanalizacji deszczowej o długości 62,0 km. 
10 Dane na 7 czerwca 2019 r. 
11 Hektometr. 
12 Równoważna Liczba Mieszkańców. Statystyczny mieszkaniec gospodarstwa domowego produkuje dobowo 

ścieki o ładunku biologicznym (BZT5) wynoszącym 60 gramów tlenu. Znajomość liczby RLM umożliwia dobór 
odpowiedniej dla danego systemu oczyszczania oczyszczalni ścieków. Syntetyczny wzór na obliczanie RLM 
to: RLM = [BZT (kg/dzień)] /[0,06 (kg/osoby*dzień)]. 

http://www.oczyszczalnie.biz.pl/?p=351
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 w wyniku realizacji pozwolenia wodnoprawnego nastąpi zmniejszenie populacji 
ryb lub utrudnienie w ich migracji.   

 (akta kontroli str. 73-77, 211-255) 

Pomiar ilości wprowadzanych do rzeki Drwęca ścieków komunalnych, 
oczyszczonych w miejskiej oczyszczalni ścieków, dokonywany był w korycie ze 
zwężką pomiarową współpracującą z ultradźwiękowym systemem pomiarowym. 
Spółka dokonywała pomiarów ścieków dobowych i rejestrowała wyniki. 
Na 7 czerwca 2019 r. odczyt13 z urządzenia pomiarowego wyniósł 34858942 m3. 
Średniodobowy przepływ ścieków wprowadzonych do rzeki Drwęca odczytanych 
7 czerwca w poszczególnych latach 2016-2019 wyniósł odpowiednio w m3: 5 044, 
6 751, 5 644, 6 313. W pozwoleniu wodnoprawnym ustalono średni dobowy 
przepływ na poziomie 7 500 m3.  

W przeliczeniu rocznym przepływ ten wyniósł: 

 od 7 czerwca 2016 r. do 7 czerwca 2017 r. – 2 077 062 m3; 

 od 7 czerwca 2017 r. do 7 czerwca 2018 r. – 2 675 669 m3; 

 od 7 czerwca 2018 r. do 7 czerwca 2019 r. – 2 158 481 m3. 
Przepływ ten stanowił odpowiednio: 50,6%; 65,2%; 52,6% maksymalnego rocznego 
przepływu ustalonego w pozwoleniu wodnoprawnym. 

(akta kontroli str. 236, 374-377, 382) 

Spółka prowadziła dziennik wprowadzanych ścieków z przelewu burzowego 
w przypadku wypełnienia się komór retencyjnych albo zbiorników retencyjnych. 
W latach 2016-2019 (stan na 7 czerwca) wprowadzanie ścieków do rzeki Drwęcy 
z przelewu burzowego odbyło się: w 2016 r. – dwa razy, w 2017 r. – dwa razy, 
w 2018 r. – dwa razy, do 7 czerwca 2019 r. – brak.  

 (akta kontroli str. 380-381) 

W badanym okresie Spółka przeprowadzała badania jakości ścieków pod względem 
dopuszczalnych wskaźników stężeń zanieczyszczeń. Dokonywano 24 pomiarów 
w ciągu roku (dwa w miesiącu) na dopływie i odpływie ścieków. Badanym 
parametrem składu ścieków były: BZT5 (pięciodobowe biochemiczne 
zapotrzebowanie tlenu), CHZT (chemiczne zapotrzebowanie tlenu), zawiesina 
ogólna, azot ogólny, fosfor ogólny. Badania analizowano w certyfikowanych 
laboratoriach. Wyniki pomiarów wskazywały, że w latach 2016-2019 (I półrocze) 
w dwóch przypadkach (wykonanie pomiarów i pobranie próbek 22-23 listopada 2018 
r. i 28-29 listopada 2018 r. oraz 4-5 kwietnia 2019 r. i 9-10 kwietnia 2019 r.) nie 
osiągnięto wymaganego poziomu 90% redukcji dla wskaźnika zawiesiny ogólnej, 
uzyskując 88,2% i 87,6%. W pozostałym zakresie nie przekroczono dopuszczalnych 
wskaźników stężeń zanieczyszczeń, ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym. 
Sprawozdania z badania jakości wprowadzanych ścieków przekazywano m.in. do 
Starosty Brodnickiego. 

Zgodnie z § 12 ust. 6 pkt 1 lit. a rozporządzenia 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 wodnego14 przyjmuje się, że ścieki spełniają wymagane warunki jeżeli  

                                                      
13 Odczytu dokonano podczas oględzin 7 czerwca 2019 r. o godz. 11:31. Spółka dokonuje odczytów każdego 

dnia rano około godz. 7:00. 
14 Dz. U. z 2014 r. poz. 1800, dalej: „rozporządzenie w sprawie ścieków”. 
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trzy próbki15 (według załącznika nr 7 do ww. rozporządzenia) z 24 pobranych 
w ciągu roku, warunków takich nie spełniają.   

(akta kontroli str. 256-373, 399-411) 

Wylot ścieków do rzeki Drwęcy wykonany był zgodnie z dokumentacją  projektową  
i odpowiadał ustaleniom z pozwolenia wodnoprawnego. Oględziny przeprowadzone 
30 maja 2019 r. wykazały, że konstrukcja kanału zrzutowego ścieków, w którym 
usytuowano rurę Ф 800, nie zagrażała bezpieczeństwu osób uczestniczących 
w spływach kajakowych.  

Kontrole Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 
nie stwierdziły nieprawidłowości dotyczących wylotu ścieków do rzeki Drwęcy16.  

(akta kontroli str. 84-97, 162-191, 382-387) 

Prezes Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu wyjaśnił, że w trakcie 
obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego z 14 grudnia 2015 r. w związku 
z działaniami prowadzonymi przez Spółkę, nie stwierdzono żadnych problemów 
związanych ze zmniejszeniem populacji ryb oraz utrudnień w ich migracji na rzece 
Drwęcy. 

(akta kontroli str. 392-393) 

2.2. W wyniku oględzin17 ustalono, że poszczególne obiekty i urządzenia 
oczyszczalni ścieków miały ustalone nazwy, zgodnie z dokumentacją techniczną, 
uwidocznione na przymocowanych tablicach, oraz informacje o zagrożeniach. Teren 
oczyszczalni był ogrodzony, oświetlony i nie był dostępny dla osób postronnych. 
Na całym terenie oczyszczalni ścieków  utrzymano zieleń (trawa skoszona), a wały 
i groble ziemne były pokryte trawą. Otwarte obiekty technologiczne zostały 
ogrodzone barierą nie mniejszą niż 1,1 metra. Na terenie oczyszczalni ścieków 
znajdowały się przyrządy kontrolno-pomiarowe i sygnalizacyjne, tablice ostrzegające 
przed niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia, sprzęt ratunkowy oraz instrukcje, 
o których mowa w § 18 rozporządzenia w sprawie bhp w oczyszczalniach ścieków.  

(akta kontroli str. 382-391) 

2.3. W dniach od 11 czerwca do 5 lipca 2019 r. na zlecenie NIK, WIOŚ 
przeprowadził w Spółce kontrolę w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych 
oraz przestrzegania warunków dotyczących ilości i jakości ścieków wprowadzanych 
do wód lub ziemi, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych i zintegrowanych. 
Kontrola WIOŚ wskazała na naruszenie warunków pozwolenia wodnoprawnego 
w zakresie uzyskanej redukcji fosforu ogólnego w pobranej próbce na poziomie 
79,22% przy wymaganej min. 80%. W pozostałym zakresie nieprawidłowości nie 
stwierdzono. W związku z powyższym inspektor ochrony środowiska WIOŚ udzielił 
jednostce kontrolowanej pouczenia. 
Wyliczony przez WIOŚ poziom redukcji fosforu ogólnego (79,22%) nie uwzględniał 
niepewności pomiaru podanego w sprawozdaniach z badań nr 274 i 275 z 18 
czerwca 2019 r. ścieków surowych (± 2,2 przy wyniku 11,6 mg/dcm3) 
i oczyszczonych (± 0,46 przy wyniku 2,41 mg/dcm3).    

(akta kontroli str. 414-422) 

W powyższym zakresie Prezes Spółki wyjaśnił, że: 

 wskaźniki redukcji z przeprowadzonych pomiarów średniodobowych 
w I kwartale 2019 roku wyniosły w przypadku fosforu ogólnego - 95,9%, 

                                                      
15 Zanieczyszczeń określonych wskaźnikami BZT5, CHZT i zawiesin ogólnych. 
16 Protokoły: z 26 kwietnia 2016 r., z 23 sierpnia 2017 r. i z 19 września 2018 r. 
17 Oględziny przeprowadzono w okresie od 30 maja do 7 czerwca 2019 r. 
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natomiast w czerwcu 2019 r. w badaniach z okresu: 6-7 czerwca 2019 r. (ścieki 
surowe) i 11-12 czerwca 2019 r. (ścieki oczyszczone) wskaźniki redukcji 
wyniosły dla fosforu ogólnego - 96,6%; 

 w badaniach z okresu 18-19 czerwca 2019 r. (ścieki surowe) i 25-26 
czerwca 2019 r. (ścieki oczyszczone) osiągnięto wskaźniki redukcji fosforu 
ogólnego - 93,3%;  

 w przypadku redukcji fosforu ogólnego w ściekach dopływających do 
oczyszczalni w I półroczu 2019 r. w przeprowadzonych dwunastu próbach 
średniodobowych nie zanotowano wyniku, który byłby poniżej wartości 90%; 

 minimalny procent redukcji zanieczyszczeń dla fosforu ogólnego określany jest 
na podstawie średnich rocznych pomiarów tego wskaźnika. 

(akta kontroli str. 412-413) 

Stosownie do § 12 ust. 6 pkt 1 lit. c rozporządzenia w sprawie ścieków, ścieki 
spełniają wymagane warunki w zakresie najwyższych dopuszczalnych wartości 
wskaźników zanieczyszczeń, jeżeli: wartości fosforu ogólnego w średnich rocznych 
próbkach nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników 
zanieczyszczeń albo spełniają minimalny procent redukcji zanieczyszczeń, 
określonych odpowiednio w załączniku nr 2 lub 3 do ww. rozporządzenia (do 2 mg 
P/l lub min. 80% redukcji). 

3. Gospodarowanie komunalnymi osadami ściekowymi 

Dnia 10 marca 2011 r. Starosta Brodnicki udzielił Spółce pozwolenia na wytwarzanie 
odpadów i zezwolenia na odzysk odpadów innych niż niebezpieczne. Zezwolenia 
udzielono do 21 marca 2021 r. W decyzji podano m.in., że przewidziano do odzysku 
ustabilizowane komunalne osady ściekowe w ilości 1 500,00 Mg suchej masy 
odpadów18 rocznie; odzysk odpadów (proces R10 kod: 19 08 05) miał polegać na 
rozprowadzaniu na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszenia gleby. 

(akta kontroli str. 60-72) 

Dnia 21 kwietnia 2015 r. Starosta Brodnicki udzielił Spółce zezwolenia na 
przetwarzanie odpadów m.in. ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych  
w ilości 1 800,00 Mg s.m.o. rocznie (proces R10 kod: 19 08 05). Decyzja została 
wydana na okres 10 lat. W decyzji zezwalającej na przetwarzanie odpadów podano, 
że: 

 osady komunalne poddane zostaną suszeniu w halach suszarniczych,  
a następnie stabilizacji tlenowej metodą pryzmową (zmieszanie z materiałami 
takimi jak: słoma, liście, kora, trociny itp.); 

 ustabilizowane komunalne osady ściekowe przed ich wykorzystaniem  
w procesie R10 poddane zostaną badaniom, w celu wykazania, iż nie 
przekraczają dopuszczalnych zawartości metali ciężkich, nie zawierają bakterii 
lub pasożytów w liczbie większej niż dopuszczalna; 

 badaniu zostaną poddane wierzchnie warstwy gruntów, na której osady będą 
stosowane.  

(akta kontroli str. 78-83) 

Procedura dotycząca przygotowania do rolniczego stosowania komunalnych 
osadów ściekowych w Spółce przedstawiała się następująco: 

 pierwszym etapem kwalifikującym grunt do zastosowania komunalnych osadów 
ściekowych była weryfikacja terenu i wykluczenie położenia w obszarach 
parków narodowych i rezerwatów przyrody i innych form ochrony przyrody; 

                                                      
18 Dalej: „s.m.o.”. 
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 Spółka po wytypowaniu gruntów, wyliczała dawkę komunalnych osadów 
ściekowych możliwą do zastosowania na danym obszarze. Dawka była 
sporządzona w oparciu o wyniki badań próbek gleb i stabilizowanych 
komunalnych osadów ściekowych powstających w oczyszczalni ścieków. Próbki 
osadów poddawane były badaniom w zakresie:  wartość pH, zawartość suchej 
masy, zawartość substancji organicznej, zawartość azotu ogólnego, w tym azotu 
amonowego, zawartości fosforu ogólnego, zawartości wapnia i magnezu, 
zawartość metali ciężkich, obecności bakterii chorobotwórczych z rodzaju 
Salmonella oraz liczby żywych jaj pasożytów jelitowych. Badania wykonywane 
były w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Toruniu oraz 
Laboratorium Analiz Fizykochemicznych – Labotest  w Toruniu; 

 najpóźniej na siedem dni przed zastosowaniem komunalnych osadów 
ściekowych na gruntach rolnych Spółka informowała pisemnie Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Delegatura w Toruniu o takim 
zamiarze. Przekazywana do WIOŚ informacja zawierała dane identyfikacyjne 
działek (obręb geodezyjny i nr działki oraz nazwisko i imię władającego 
powierzchnią ziemi). Od 2018 roku na wniosek Inspektoratu Ochrony 
Środowiska do informacji dołączane były mapy wytypowanych działek wraz 
z obszarem przeznaczonym do zastosowania komunalnych osadów 
ściekowych; 

 komunalne osady ściekowe przekazywane były władającemu działką wraz 
z kartą przekazania odpadu oraz dopuszczalną dawką komunalnych osadów 
ściekowych.   

Analiza gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi19 (proces stabilizacji 
i higienizacji) pozwalała na stwierdzenie zgodności gospodarki z zapisami Instrukcji 
ogólnej technologicznej eksploatacji oczyszczalni ścieków w Brodnicy oraz 
z zezwoleniami na wytwarzanie, przetwarzanie i odzysk komunalnych osadów 
ściekowych. 

Analizą kontrolną objęto położenie działek, na których zastosowano komunalne 
osady ściekowe: 

 w 2016 r. – 26 działek (100%), 

 w 2017 r. – 45 działek (100%), 

 w 2018 r. – 36 działek (100%), 

 w 2019 r. – 20 działek (plan na 17 stycznia 2019 r.). 
Przy pomocy portalu Geoserwis mapy (http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/) 
ustalono, że przestrzegano zakazu stosowania komunalnych osadów ściekowych na 
obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz w pasie gruntu 
o szerokości 50 m bezpośrednio przylegającego do brzegów jezior i cieków (czym 
wypełniono dyspozycję art. 96 ust. 12 pkt 1 i 3 ustawy o odpadach).  

Karty ewidencji odpadów i karty przekazania odpadów prowadzono na bieżąco. 
W karcie ewidencji komunalnych osadów ściekowych podano skład i właściwości, 
wynikające z badań laboratoryjnych.   

(akta kontroli str. 104-108, 115-122, 129-161, 240, 382, 388, 394-398) 

W badanym okresie, Spółka sporządzała i terminowo  przekazywała Marszałkowi 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego roczne sprawozdania o wytwarzanych 
odpadach i o gospodarowaniu odpadami oraz zbiorcze zestawienie danych 
o komunalnych osadach ściekowych. Przekazane sprawozdania roczne zawierały 
dane, o których mowa w art. 75 ust. 2 pkt 3 ustawy o odpadach. 

                                                      
19 Podczas oględzin w dniach od 30 maja do 7 czerwca 2019 r. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjX9Yekms_iAhXkoosKHWv6DHkQFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.wios.bydgoszcz.pl%2F&usg=AOvVaw1S-rUA2MJzBsy2BRugHc50
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjX9Yekms_iAhXkoosKHWv6DHkQFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.wios.bydgoszcz.pl%2F&usg=AOvVaw1S-rUA2MJzBsy2BRugHc50
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjX9Yekms_iAhXkoosKHWv6DHkQFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.wios.bydgoszcz.pl%2F&usg=AOvVaw1S-rUA2MJzBsy2BRugHc50
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjX9Yekms_iAhXkoosKHWv6DHkQFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.wios.bydgoszcz.pl%2F&usg=AOvVaw1S-rUA2MJzBsy2BRugHc50
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjX9Yekms_iAhXkoosKHWv6DHkQFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.wios.bydgoszcz.pl%2F&usg=AOvVaw1S-rUA2MJzBsy2BRugHc50
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjX9Yekms_iAhXkoosKHWv6DHkQFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.wios.bydgoszcz.pl%2F&usg=AOvVaw1S-rUA2MJzBsy2BRugHc50
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjX9Yekms_iAhXkoosKHWv6DHkQFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.wios.bydgoszcz.pl%2F&usg=AOvVaw1S-rUA2MJzBsy2BRugHc50
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjX9Yekms_iAhXkoosKHWv6DHkQFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.wios.bydgoszcz.pl%2F&usg=AOvVaw1S-rUA2MJzBsy2BRugHc50
http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
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W zbiorczych zestawieniach danych o komunalnych osadach ściekowych za lata 
2016-2018 podano, że masa wytworzonych ustabilizowanych komunalnych osadów 
ściekowych wynosiła: 

 w 2016 r. – 6 027,18 Mg, w tym s.m.o. – 864,90 Mg, 

 w 2017 r. – 5 921,88 Mg, w tym s.m.o. – 1 137,00 Mg, 

 w 2018 r. – 5 770,46 Mg, w tym s.m.o. – 1 357,79 Mg. 
Natomiast masa przetworzonych ustabilizowanych komunalnych osadów 
ściekowych wynosiła: 

 w 2016 r. – 1 994,20 Mg, w tym s.m.o. – 771,21 Mg, 

 w 2017 r. – 2 666,10 Mg, w tym s.m.o. – 1 457,91 Mg, 

 w 2018 r. – 5 515,60 Mg, w tym s.m.o. – 1 270,89 Mg. 

(akta kontroli str. 98-134) 

4. Realizacja zaleceń pokontrolnych 

W badanym okresie Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 
przeprowadził trzy kontrole planowe: w 2016 r. – protokół z 26 kwietnia 2016 r.,  
w 2017 r. – protokół z 23 sierpnia 2017 r., w 2018 r. – protokół z 19 września 2018 r.   
Kontrole przeprowadzono w zakresie: przestrzegania przepisów i decyzji 
administracyjnych w zakresie ochrony środowiska, stosowania i przechowywania 
komunalnych osadów ściekowych, wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. 
W ramach kontroli z 2016 r. dokonano kontrolnego pomiaru i pobrania próbek 
ścieków surowych i oczyszczonych, natomiast w ramach kontroli z 2018 r. 
uwzględniono zgłoszenie interwencyjne, dotyczące uciążliwości zapachowej 
centralnej przepompowni ścieków przy ul. Piaski w Brodnicy. 

W ramach przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, 
potwierdzono, że Spółka przestrzega warunków decyzji zezwalającej na 
przetwarzanie odpadów. Nie stwierdzono przekroczenia warunków pozwolenia 
wodnoprawnego co do jakości odprowadzanych ścieków. Stwierdzono, że na 
oczyszczalni ścieków stosowano systemy zamgławiające w celu zmniejszenia 
uciążliwości zapachowej na piaskowniku oraz zbiorniku uśredniającym. Nie 
stwierdzono uciążliwości zapachowej przy ul. Piaski spowodowanej przez 
przepompownię centralną. Zaleceń pokontrolnych nie sformułowano. 

(akta kontroli str. 162-191) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag ani wniosków. 

Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Bydgoszczy. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 
  

Bydgoszcz,       lipca 2019 roku  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Bydgoszczy 

Kontroler p.o. Dyrektor 
Oliwia Bar Andrzej Maciejski  

główny specjalista kontroli państwowej 
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Podpis Podpis 

  

 

 


