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ÓŚWIADCZENIE 

 

 

W związku z pojawiającymi się informacjami w mediach dot. zanieczyszczenia rzeki Bobrza 

wyjaśniam co następuję: 

 

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Miedzianej Górze systematycznie wykonuje badania 

ścieków, których wyniki są zgodne z normami dopuszczalnej emisji określonej w pozwoleniu 

wodnoprawnym. Badania wykonywane są w kwartalnym odstępie czasu, a ostatnie miało 

miejsce 19 kwietnia 2019 r. 

 

2. Proces technologiczny oczyszczania ścieków trwa 7 godzin i składa się z kilku 

zawansowanych technologicznie etapów. Produktem końcowym jest m.in. woda, która  

nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego. 

 

3. W trosce o środowisko naturalne niezwłocznie po ukazaniu się informacji w mediach  

o prawdopodobnym skażeniu wody została podjęta decyzja, aby wydłużyć proces 

oczyszczania ścieków z 7 do 8,5 godzin. Wydłużono czasy m.in. napowietrzania oraz 

sedymentacji. Zostały również zlecone badania, które zostaną powtórzone w piątek po 

zmianach parametrów pracy oczyszczalni. 

 

4. W ubiegłym tygodniu w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Miedzianej Górze 

rozpoczęła się kontrola prowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 

Kielcach. Po otrzymaniu raportu końcowego, w zależności od postawionej w nim tezy, 

rozważymy podjęcie kolejnych niezbędnych działań, służących rozwiązaniu sprawy. 

 

5. Samorząd Gminy Miedziana Góra podejmuje szereg działań, które w sposób pozytywny 

oddziałują na środowisko. Z ważniejszych inwestycji należy wymienić obecnie trwającą 



budowę kanalizacji w miejscowości Bobrza i Porzecze, oraz wymianę starego wodociągu.  

W bieżącym roku planowane jest również uzbrojenie oczyszczalni o dodatkowy reaktor, który 

poprawi wydajność oczyszczania ścieków. 

 

6. Informacje medialne podnoszą, iż woda w rzece Bobrza w gminie Piekoszów jest „bardzo 

brudna, czasami wręcz pomarańczowa i do tego bardzo śmierdzi”. Przeprowadzona wizja 

lokalna udokumentowana zdjęciami pokazuje, iż w miejscu tzw. zrzutu wody z Oczyszczalni 

Ścieków w Kostomłotach woda jest przejrzysta, dzięki czemu możliwe jest dostrzeżenie dna 

kanału. Zdecydowanie odmienna jest sytuacja w Gminie Piekoszów, gdzie woda jest mętna,  

a dno kanału nie jest widoczne. 

 

7. Przeprowadzona wizja lokalna wykazała, iż w miejscowości Brynica na odcinku ok. 500 

metrów wzdłuż kanału widoczne są ślady kół traktora, które w kilku miejscach prowadzą 

bezpośrednio do kanału wodnego. Jednocześnie w tym samym miejscu woda zaczyna robić 

się mętna, zaś na brzegu widoczny jest czarny osad. Świadczyć to może o tym, iż jest to 

miejsce nielegalnego wywozu szamba. W wyższych partiach kanału wodnego w kierunku 

miejscowości Kostomłoty nie zaobserwowano śladów nielegalnego odprowadzenia ścieków, a 

woda w tych miejscach jest przejrzysta. 

 

8. Samorząd Gminy Miedziana Góra dołoży wszelki starań, aby w sposób należyty rozwiązać 

powyższą sprawę. 
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