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Szanowny Pan 

Minister Środowiska

Warszawa

Zwracamy się z uprzejmą prośbą -  my, mieszkańcy Dalachowa podpisujący się pod niniejszą 
petycją -  o spowodowanie, abyśmy nie byli zobowiązani przez Wójta Gminy Rudniki, powiat 
Olesno do comiesięcznego pobierania próbek z naszych przydomowych oczyszczalni 
ścieków.

Przede wszystkim pragniemy podnieść, że nasze przydomowe oczyszczalnie nie zostały 
wybudowane „na dziko”, lecz w wyniku sugestii naszych władz gminnych, kiedy nie było 
żadnej perspektywy budowy gminnej kanalizacji zbiorczej, odbioru ścieków z 
poszczególnych gospodarstw.

Budowaliśmy oczyszczalnie na oczach Wójta i pracowników Urzędu , za zgodą Starostwa 
Powiatowego w Oleśnie. Wszystkie oczyszczalnie posiadają stosowne atesty i spełniały (i 
spełniają nadal) warunki do ich eksploatacji, zgodnie z ich przeznaczeniem. Od 2013r. (kiedy 
to wybudowaliśmy oczyszczalnie) nie było w tej materii żadnego problemu. Nie 
otrzymaliśmy żadnego zakazu czy też ostrzeżenia ze strony władz samorządu gminnego.

Problemy zaistniały dopiero, w momencie wybudowania kanalizacji sanitarnej, kiedy to -  
naszym zdaniem bezzasadnie -  zaliczono nas do „aglomeracji”, w której znajdują się 
przydomowe oczyszczalnie.

Jak wynika z pisma Urzędu Gminnego w Rudnikach z dnia 05.05.2016r., nr GKR. 
6234.51.2016, Gmina zaplanowała „porządkowanie” gospodarki wodnościekowej, 
wyznaczając aglomeracje ściekowe. Władze samorządowe stwierdzając obecnie, że nie 
promowały budowy przydomowych oczyszczalni (co jest nieprawdą, podnoszony zarzut 
czyniony jest tylko na użytek obecnych planów gminy), dążą do zmuszenia nas do 
podłączenia się do kanalizacji sanitarnej.

Może kiedyś to nastąpi, lecz nie w chwili obecnej, kiedy to ponieśliśmy nakłady na budowę 
oczyszczalni przydomowych. Oczyszczalnie te działają na rzecz ochrony środowiska zgodnie 
z ich przeznaczeniem, zatwierdzonym przez kompetentne naszym zdaniem organy.

Najgorsze w tej sprawie jest, że Wójt wybiórczo, spośród wielu tzw. aglomeracji w Gminie 
wybrał nas, aby obciążyć stosunkowo wysokimi kosztami comiesięcznego pobierania próbek 
(ok.300zł), licząc, że zmusi nad do podłączenia się do gminnej kanalizacji. Przykładowo nie



uczynił tego w miejscowości Młyny, której ludność Jest bliższa sercu Wójtowi”. Jest to 
niesprawiedliwe i czujemy się skrzywdzeni przez władze samorządowe.

Pragniemy podnieść, że w sąsiedniej Gminie Olesno, która posiada kanalizację sanitarną wraz 
z oczyszczalnią sprzed wojny, a obecnie , nową od 1994r., w wielu sołectwach, za zgodą 
gminy i przy dofinansowaniu, wybudowano oczyszczalnie przydomowe, np. Boroszów. Nikt 
z władz samorządowych nie nałożył na tych mieszkańców „kary” comiesięcznego pobierania 
-  za wysoką opłatą próbek.

Z tych powodów czujemy się dyskryminowani takimi decyzjami. Inaczej nie można określić 
tego stosunku do części społeczności Dalachowa (40 osób). Czy ta droga to sposób na 
„porządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie gminy Rudniki”? Jesteśmy 
zdesperowani zaistniałą, krzywdzącą nas sytuacją i dlatego pozwalamy sobie skierować 
pismo do Pana Ministra, informując o tym organy niższego szczebla oraz Wójta Gminy 
Rudniki, nie mając w tym zakresie nic do ukrycia.

Prosimy o pomoc w rozwiązaniu powstałego problemu.

Z poważaniem, 

mieszkańcy wsi Dalachów

Osoba do korespondencji:

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Rudniki
2. Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu
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Urząd Gminy w Rudnikach informuje, że od dnia 1 stycznia br. obowiązują nowe 
wymagania dla ścieków pochodzących z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego 
wprowadzanych do ziemi lub urządzenia wodnego.

Rozporządzenie 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 ( Dz.U. z  2014 r. poz.
1800) zezwala na wprowadzanie do ziemi lub urządzenia wodnego ścieków pochodzących z 
własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, zlokalizowanego w aglomeracji, w granicach 
gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące 
warunki:

1) ilość nie przekracza 5,0 m3 na dobę;
2) nie przekraczają najwyższych dopuszczanych wartości wskaźników zanieczyszczeń

właściwych dla RLM aglomeracji, na obszarze której zlokalizowane jest 
gospodarstwo, określonych W załączniku jftr 3 mzpnrrgdTcnia t j . ; ------------ _

- pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT] -  25 mg ÓjA, albo 
minimum 70-90 %  redukcji zanieczyszczeń;

- chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZTCT -  125 mg O2/I albo minimum 75 % 
redukcji zanieczyszczeń;

3) miejsce ich wprowadzenia do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości ćo 
najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód 
podziemnych.

Miejscowość Dalachów należy do Aglomeracji „Praszka” wyznaczonej uchwałą Nr 
XXII/291/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30.10.2012 r. , na podstawie 
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. -  Prawo wodne. Równoważna liczba mieszkańców dla tej 
aglomeracji ( RLM ) wynosi 13 513. *

Częstotliwość pobierania próbek ścieków do badań zależy od wskaźnika RLM, a co za 
tym idzie od wielkości aglomeracji. Im większe jest obciążenie oczyszczalni (co oznacza 
wyższy wskaźnik RLM), tym więcej próbek trzeba pobrać w  ciągu roku. Dla Aglomeracji 
Praszka oznacza to 12 próbek wciągu roku w równych odstępach czasu. Badania ścieków 
mogą wykonywać laboratoria posiadające akredytabję.

W związku ze zgłoszeniem eksploatacji przydomowej oczyszczalni na posesji nr A^J.. w 
Dalachowie informujemy o obowiązku systematycznego badania ścieków w wyżej 
wymienionym zakresie i przekazywania ich wyników do Urzędu Gminy w Rudnikach wraz z 
dokumentem potwierdzającym usunięcie osadów ściekowych zgodnie z instrukcją 
eksploatacji. Pierwszych wyników badań ścieków oczekujemy do 15 kwietnia br. Następne w  
okresach miesięcznych
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Gdy wyniki badań ścieków będą potwierdzać, że ścieki spełniają wymagania określone 
ww. rozporządzeniem, oczyszczalnia będzie mogła dalej funkcjonować.

Jeżeli wyniki badań nie potwierdzą,* £e oczyszczalnia spełnia ww. wymagania dla ścieków 
wprowadzanych do ziemi lub badania nie będą wykonywane to zgodnie z  art. 5 ust. 1 pkt 2 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w  gminach ( t.j. Dz.U. z 
2016 r. poz. 25 0 ) należy przyłączyć nieruchombść do sieci kanalizacji sanitarnej.



Rudniki, dnia 05.05.2016 r.

Odpowiadając na pismo Mieszkańców Dalachowa z dnia 08.04.2016 r. w sprawie 
eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków przesyłamy Państwu do wiadomości 

poniższą informację.

Sprawy związane z wprowadzaniem ścieków do wód lub do ziemi reguluje ustawa z dnia 18 
lipca 2001 r. -  Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.).

Zgodnie z zapisami art. 39 tej ustawy zabrania się wprowadzania ścieków do ziemi 
zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, określonych w  
przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 (substancje szczególnie szkodliwe dla 
środowiska wodnego, powodujące zanieczyszczenie wód, które powinno być eliminowane 
(wykaz I), oraz substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powodujące 
zanieczyszczenie wód, które powinno być ograniczane (wykaz II)), jeżeli byłoby to niezgodne 
z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 3 (warunki, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, w tym najwyższe 
dopuszczalny wartości zanieczyszczeń, oraz warunki, jakie należy spełnić w celu rolniczego 
wykorzystania ścieków, a także miejsce i minimalną częstotliwość pobierania próbek ścieków, 
metodyki referencyjne analizy i sposób oceny, czy ścieki odpowiadają wymaganym 
warunkom).

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy Prawo wodne Minister Środowiska 
wydał rozporządzenie, w którym określił warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 
ścieków do wód lub do ziemi, w tym najwyższe dopuszczalne wartości zanieczyszczeń, oraz 
warunki, jakie należy spełnić w celu rolniczego wykorzystania ścieków, a także miejsce i 
minimalną częstotliwość pobierania próbek ścieków, metodyki referencyjne analizy i sposób 
"oceny/czyscieki odpowiadają wymaganym warunkom (rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 18 listopada 2014 r. Dz.U. z 2014 r. poz. 1800).

I tak zgodnie z art. 13 ust. 6 ww. rozporządzenia ścieki pochodzące z własnego 
gospodarstwa domowego lub rolnego, zlokalizowanego w aglomeracji, mogą być 
wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli 
są spełnione następujące warunki:

1) ich ilość nie przekracza 5,0 mI * 3 na dobę;

2) nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń 
właściwych dla RLM aglomeracji, na obszarze której zlokalizowane jest gospodarstwo, 
określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

U R Z Ą D  G M I N Y
W RUDNIKACH

ul. Wojska Polskiego nr 1.2A 
46-325 Rudniki, woj. opoUkie 

tei. 34 35 95 072, fax 34 35 95 013

GKR.6324.51.2016



3) miejsce ich wprowadzenia do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co 
najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.

Załącznik nr 3 określa dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń albo minimalny 
procent redukcji zanieczyszczeń dla ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi z 
oczyszczalni ścieków w aglomeracji -  aglomeracja Praszka o wskaźniku RLM 13 513.

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka
Najwyższe dopuszczalne wartości 
wskaźników zanieczyszczeń albo 
minimalny procent redukcji
zanieczyszczeń dla ścieków
wprowadzanych do wód lub 
do ziemi z oczyszczalni ścieków w 
aglomeracji od 10000 do 14999 :

1 Pięciodobowe biochemiczne mg 02/1 25
zapotrzebowanie tlenu (BZT5 przy min. % albo
20 °C), oznaczane z dodatkiem inhibitora redukcji 7 0 - 9 0
nitryfikacji

2. Chemiczne zapotrzebowanie tlenu mg 02/1 125
(ChZTCr), oznaczane metodą min. % albo
dwuchromianową redukcji 75

3. Zawiesiny ogólne mg/l 35
min. % albo
redukcji 90

4. Azot ogólny (suma azotu Kjeldahla mg N/l 15
(NNorg + NNH4), min. % albo . .
azotu azotynowego i azotu redukcji 70-80
azotanowego)

5. Fosfor ogólny mg P/l 2
min. % albo
redukcji 80

Rozporządzenie określa również częstotliwość pobierania próbek ścieków, i tak dla 
aglomeracji „Praszka” o wskaźniku RLM 13 513 RLM - to 12 próbek w ciągu roku.

Zgodnie z art. 42 ustawy Prawo wodne wprowadzający ścieki do wód lub do ziemi są 
obowiązani zapewnić ochronę wód przed zanieczyszczeniem, w szczególności przez budowę 
i eksploatację urządzeń służących tej ochronie. *W miejscach, gdzie budowa systemów 
kanalizacji zbiorczej nie przyniosłaby korzyści dla środowiska lub powodowałaby nadmierne 
koszty , należy stosować systemy indywidualne lub inne rozwiązania zapewniające ten 
sam co systemy kanalizacji zbiorczej poziom ochrony środowiska.

Każdy eksploatujący przydomową oczyszczalnię ścieków musi być świadomy, że od 1 
stycznia br. urządzenie musi spełniać normy emisyjne właściwe dla danej aglomeracji 
niezależnie od czasu w którym zostało wybudowane. Jeżeli urządzenie spełnia określone 
standardy emisyjne może dalej funkcjonować. Udokumentowanie tego spoczywa na 
wprowadzającym ścieki do wód czy do ziemi. Urząd Gminy w Rudnikach nie zajmuje się 
badaniem ścieków z prywatnych oczyszczalni, a tym bardziej ich finansowaniem. Jest to 
obowiązkiem każdego właściciela oczyszczalni.



Na etapie porządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rudniki 
zostały wyznaczone tereny charakteryzujące się zwartą i liczną zabudową oraz technicznymi 
możliwościami odbioru ścieków, które należy skanalizować, a następnie na bazie tych 
obszarów wyznaczono aglomeracje „ściekowe”. Nie było tajemnicą, że Dalachów do takich 
terenów został zakwalifikowany. Nie promowaliśmy budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków w Dalachowie mając na uwadze budowę kanalizacji zbiorczej. Mieszkańcy 
Dalachowa wiedzieli, że kanalizacja sanitarna będzie wybudowana, a termin realizacji jest 
uzależniony od wybudowania kolektora sanitarnego przez Gminę Praszka do granicy z 
Dalachowem i umożliwienia odbioru ścieków. Mimo tego mieszkańcy z własnej inicjatywy 
wybudowali tych urządzeń kilkadziesiąt. Do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej 
Gmina nie miała żadnego wpływu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków przez 
mieszkańców. Jeżeli Starostwo Powiatowe nie wniosło sprzeciwu do zgłoszenia budowy, 
inwestor mógł oczyszczalnię wybudować.

Do czasu wydania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r. nie miało 
znaczenia czy oczyszczalnia przydomowa zlokalizowana jest na obszarze aglomeracji 
ściekowej czy poza aglomeracją, warunki wprowadzania ścieków do gruntu były jednakowe. 
Na etapie wyznaczania terenów do skanalizowania trudno było przewidzieć, że następstwem 
tych działań będą zaostrzone wymagania dla ścieków odprowadzanych do gruntu z 
przydomowych oczyszczalni.

Podkreślam, że Gmina nie tworzyła tych przepisów i nie może ich według własnego 
uznania modyfikować, a jako organ administracji samorządowej powinniśmy egzekwować 
ich przestrzeganie.

Podsumowując powyższe informuję, że ścieki odprowadzane do gruntu muszą 
spełniać wymagania określone ww. rozporządzeniem. Potwierdzeniem spełnienia wymagań 
co do dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń jest dokument potwierdzający skuteczność 
oczyszczania ścieków przez zainstalowane urządzenie do parametrów określonych w ww. 
tabeli ( załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. 
Dz.U. z 2014 r. poz. 1800). Dokumentem potwierdzającym skuteczność oczyszczania 
ścieków przez zainstalowane urządzenie, jest raport końcowy badania urządzenia wystawiony 
przez notyfikowane laboratorium, potwierdzający przejście testów zgodnie z podległą normą 
PN-EN: 12566-3 z późniejszymi zmianami. Dokumentem takowym powinien dysponować 
producent urządzenia.

Ze względu na to, iż ww. rozporządzenie obowiązuje od niedawna toczą się w tym 
względzie jeszcze dyskusje na linii samorządy-rząd i jaki będzie ostateczny ich wynik nie 
wiadomo. Nie jesteśmy jedyną gminą, w której z tego powodu toczą się spory. Są też gminy, 
które jeszcze żadnych działań nie podjęły, co nie znaczy, że ww. przepisy nie obowiązują.

Póki co uważamy, iż właściciel przydomowej oczyszczalni ścieków powinien okazać 
się niezbędnymi dowodami stwierdzającymi skuteczność oczyszczania ścieków zgodnie z 
rozporządzeniem.

Jeżeli wg Państwa zapewnień wybudowane oczyszczalnie spełniają wymagania 
ochrony środowiska i posiadają odpowiednie atesty i aprobaty techniczne oraz 
przeprowadziliście badania ekologiczne, to wyniki badań ścieków powinny spełnić normy 
określone w ww. tabeli.

z poważaniem


