PROTOKÓŁ NR 16/12
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
w dniu 13 lutego 2012 r.

Komisja wizytowała oczyszczalnię ścieków w Sobieniach-Jeziorach.W wyjazdowym
posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście zgodnie z załączonymi listami
obecności.
W polskim systemie prawnym całość zagadnień związanych z gospodarką ściekową
i racjonalnym kształtowaniem zasobów wodnych jest uregulowana przepisami ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.
Prawo wodne stanowi, Ŝe wprowadzający ścieki do wód lub do ziemi są zobowiązani
zapewnić ochronę wód przed zanieczyszczeniem, w szczególności poprzez budowę
i eksploatację urządzeń słuŜących tej ochronie. Ponadto budowę urządzeń słuŜących do
zaopatrzenia w wodę realizuje się jednocześnie z rozwiązaniem spraw gospodarki ściekowej,
w szczególności przez budowę systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków.
Operator oczyszczalni Pan Krzysztof Karpisz oprowadził członków Komisji po
obiektach oczyszczalni.
Pani Lucyna Komorowska Przewodnicząca Komisji poinformowała zebranych, Ŝe
Komisja zwiedziła oczyszczalnię pod kątem przygotowywanego Powiatowego Programu
Ochrony Środowiska. Komisja chciała zapoznać się z technologią, zasadami funkcjonowania
oraz wpływem oczyszczalni na ochronę środowiska.
Oczyszczalnia funkcjonuje na podstawie decyzji (pozwolenia wodno prawnego)
Starosty Otwockiego. Pierwsze z dnia 1 września 2006 r. (w załączeniu). Obecne zostało
udzielone do 2021 r.
Oczyszczalnia funkcjonuje od 2007 r. na obszarze 2.300 m2. Została zaprojektowana na
150 m3 (max dobowy przepływ ścieków). Nominalny przepływ ścieków dopływających
występuje w ilości 120 m3 na dobę. Wydajność technologiczna oczyszczalni, w stosunku do
projektowanej wynosi ok. 80% m3 na dobę. Oczyszczalnię budowała firma PARSTER.
Koszt oczyszczalni to ok. 2 mln zł. Źródła finansowania to środki pochodzące
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środki własne.
Ponadto wybudowano 8 pompowni ścieków, jest to system kanalizacji grawitacyjnociśnieniowej. Odpady niebezpieczne są wywoŜone przez specjalistyczną firmę utylizującą
poza teren powiatu otwockiego. Natomiast osad nadmierny prasowany jest badany
i zagospodarowywany przez tę firmę.
Pan Krzysztof Karpisz poinformował, Ŝe na oczyszczalni ścieków znajduje się:
− zbiornik uśredniający, który przyjmuje ścieki dowoŜone,
− pompownia główna,
− reaktor biopak,
− hala maszyn do obsługi: komora głucha, komora prasowania ścieku nadmiernego
i zbiornik osadu nadmiernego.
Wójt poinformował, Ŝe do oczyszczalni podłączone są dwa sołectwa: SobienieJeziory i Radwanków Królewski. Dostawcy to ok. 1.400 mieszkańców oraz obiekty
uŜyteczności publicznej: szkoły, przedszkole, Gminna Spółdzielnia, Bank. Cena ścieków
o charakterze socjalno-bytowym wynosi 3,60 zł/m3 + VAT. Stawki za ścieki i wodę
zatwierdza Rada Gminy.
W gminie działa ok. 200 oczyszczalni przydomowych. Gmina korzysta ze środków
unijnych na ich budowę. Mimo, dofinansowania mieszkańcom budowy tych oczyszczalni,
chętnych jest mało.

Pan Tomasz Atłowski Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe skoro niektórzy
mieszkańcy nie wyraŜają zgody na budowę oczyszczalni przydomowych to, czy wywoŜony
przez nich ładunek szamba równa się ilości wody, którą kupują?
Wójt odpowiedział, Ŝe to trudno sprawdzić.
Przewodnicząca zapytała, jakie problemy nie dotyczące oczyszczalni ma gmina.
Wójt odpowiedział, Ŝe problemem jest ekologia, w związku z Naturą 2000. Jest
problem z rzeką Wisłą w Radwankowie Szlacheckim, gdzie Wisła podchodzi pod koronę,
czy stopę wału i formalne sprawy trwają dwa lata, a najprawdopodobniej zakończą się
w momencie, kiedy rzeka zacznie rwać wał. Stwierdził, Ŝe naleŜy szanować przyrodę, ale
wśród tej przyrody musi być i człowiek.
Protokół Nr 15/11 z dnia 16 stycznia 2012 r. z posiedzenia Komisji został przyjęty
jednogłośnie.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
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