KoMIINIKAT
Wójta Gminy Łanięta
Komunikat dofyczący niestosowania się da zakazów odnośnie zrzacania ścieków o
zabronionym składzie i parametrach do sieci kanalizacyjnej, aźakżeodprowadzania wód
opadowych do kanalizacji sanitarnej Gminy Łanięta
IJnąd Gminy Łanięta informuje, przypominając jednocześnie, iz zgodńe zustawą z dńa 7
czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopattzeniu w wodę oraz ńiorowym odprowadzaniu ścieków

(Dz.IJ. z2018

r.

poz.Il52

i

1629) art.9. ust. 1 i

do odpowiednie go systemu kanalizacyjnego

1.

2 reguluje jaktrodzą ścieków nie powinien trafić

:

,,Zabrania się wprowadzania do urzqdzeń kanalizacyjnych:
1) odpadów stałych, które mogq powodować zmniejszenie przepustowości przewodów

kanali,

zacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołą szkła, wytłoczyn, drożdży,szczeciny,
ścinlaiw skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdajq się one w stanie rozdrobnionym;
2) odpadów płynnych niemieszajqcych się zwodq, a w szczególności sztucznych żywic, la -

kierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych;
3) substancji palnych i wybachowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze

poniżej 85oC, a w sx,cx,ególności ben4ln, nafĘ, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu;
4) substancji żrqcych i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i

zasad,formaliny,

siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;
5) odpadów i ścieków z hodowli xwierzqt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika,

ścieków z kiszonek;
6) ścieków zawieraj

qcych chorobotwórcze dro bnoustroj e po chodzqce z :

a) obiektów, w których sq leczeni chorzy na choroby zakaźne,
b) stacji krwiodawstwa,
c) zakładów leczniczych dla zwierzqt, w których zwierzęta sq leczone stacjonarnie

na

choroby zakaźne,
d) laboratoriów prowadzqcych badania z materiałem zakaźnym pochodzqcym od zwierzqt

2.

,,Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych

i

ścieków przemysłowych do urzqdzeń

kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzunia wód opadowych lub roztopolvych będqcych

skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania Ęch wód opadowych i roztopowych
oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej".

W związku z povryższymUruąd Gminy Łanięta informuje, iZ zgodnie z art. 9 ust. 3 Ustawy będzie

prowadził kontrole

w

zakresie prawidłowościprrylączeń

i

odprowadzania ścieków do

kanalżacji sanitarnej oraz ich składu bądźparametrów. Celem kontroli

będzie

wyeliminowanie między innymi prawem zakazanę odprowadzanie wód opadowych (ryrrny
dachowe, kratki ściekowe)do urządzeń kanalizacji ściekowej .

W

przypadku istnienia takowych przyŁączeń wzrya się do trwałego odcięcia elementów

odprowadzających wody opadowe do kanalizacji sanitarnej oraz z$oszeńa tego faktu w formie
pisemnej do siedziby Urzędu Gminy Łanlęta.

Stwierdzenie przez kontrolujących nielegalnego odprowadzania wód opadowych, a także zrzńu

ścieków o niędozwolonym składzie bądź parametrach zostanie potraktowane jako bęzumowne
korzystanie zkw,-alizacji (Art. 28 ust. 4, 4a Ustary) co zagrożone jest karą grzyvłny do 10000 zł.

Prrypominamy również,
zamontowane §ą

że pompy w

prrydomolyych przepompowniach ścieków

na przyłączu kanalizaryjnym, za które zgodnie z przepisami

prawa

odpowiada Użytkownik.
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