Załącznik nr 2 do Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Toruńskiego na lata 2015 – 2020
Wykaz aktualnie obowiązujących pozwoleń wodnoprawnych wydanych przez Starostę Toruńskiego w zakresie odprowadzania ścieków
bytowych
Pozwolenie wodnoprawne
OS.I.6223-11/2009
z dnia 9 czerwca 2009 roku
do dnia 1 czerwca 2019 roku
OS.I.6223-14/2009
z dnia 16 czerwca 2009 roku
do dnia 1 czerwca 2019 roku
OS.I.6223-23/2009
z dnia 17 września 2009 roku
do dnia 30 września 2019 roku
OS.I.6223-25/2006
z dnia 8 grudnia 2006 roku
do dnia 8 grudnia 2016 roku
OS.I.6223-45/2007
z dnia 20 grudnia 2007 roku
do dnia 20 grudnia 2017 roku
OS.I.6223-18/2010
z dnia 31 marca 2010 roku
do dnia 31 marca 2020 roku
OS.I.6223-38/2010
z dnia 14 września 2010 roku
do dnia 14 września 2020 roku
OS.I.6223-41/2010
z dnia 29 września 2010 roku
do dnia 29 września 2020 roku
OS.I.6223-43/09/2010
z dnia 29 stycznia 2010 roku
do dnia 20 stycznia 2020 roku
OS.I.6223-44/2010
z dnia 8 października 2010 roku
do dnia 6 października 2020 roku
OS.I.6223-50/2010
z dnia 21 grudnia 2010 roku
do dnia 20 grudnia 2020 roku
OS.I.6223-52/2010
z dnia 17 grudnia 2010 roku
do dnia 16 grudnia 2020 roku
OS.I.6223-61/10/2011.MO

Podmiot
PRACOWNIA REKLAMY WIŚNIEWSKI
s.c. ul. Chrobrego 30, 87-100 Toruń
osoba prywatna
PIEKARNIA – CUKIERNIA B.K.
RUMIŃSCY z/s w Głogowie przy
ul. Warszawskiej 101, 87-123
Dobrzejewice
ELWIK w Lubiczu

Szkoła Podstawowa w Sławkowie

KAMETAL POLSKA Sp. z o.o. Toruń
GLOBAL TRADE S.A. z siedzibą
w Warszawie Oddział Grzywna 175
Gmina Chełmża
Gmina Czernikowo
Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROLNIK” z/s
w Steklinie, 87-640 Czernikowo
Gmina Łubianka
Skup Złomu Metali Sp. C. Adam Król,
Włodzimierz Leszczyński, Pigża 121
87-152 Łubianka

Zakres
wprowadzanie do ziemi ścieków bytowych z budynku usługowo – mieszkalnego, oczyszczanych
w przyobiektowej oczyszczalni ścieków Cosmo BIO 3000 - zlokalizowanej na działce nr 99/6
w miejscowości Pigża gmina Łubianka
wprowadzanie do ziemi ścieków bytowych z budynku usługowo – mieszkalnego, oczyszczanych
w przyobiektowej oczyszczalni ścieków JAR SYSTEM 3000 - zlokalizowanej na działce nr 128/3
w miejscowości Sąsieczno gmina Obrowo
wprowadzenie do ziemi ścieków komunalnych oczyszczanych w przyobiektowej oczyszczalni ścieków
zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 206/13 w miejscowości Głogowo
wprowadzenie do wód powierzchniowych rzeki „Drwęca” w km 10+000, oczyszczonych ścieków
komunalnych pochodzących z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Lubiczu Dolnym, wylotem
żelbetowym Ø 300 mm w miejscowości Lubicz Górny na działce nr 57/1, gmina Lubicz
wprowadzenie do wód powierzchniowych – stawu, oczyszczonych ścieków bytowych z biologicznej
oczyszczalni ścieków, wylotem PCV Ø 100 mm w miejscowości Sławkowo na działce nr 13/1, gmina
Chełmża
wprowadzanie do ziemi ścieków bytowych z budynku socjalno – biurowego i hali produkcyjnej z częścią
socjalną, oczyszczanych w przyobiektowej oczyszczalni ścieków SOTRALENTZ – z osadnikiem gnilnym
EPURBLOC 3000 zlokalizowanej na działce nr 247 w miejscowości Grębocin, gmina Lubicz
wprowadzanie do ziemi ścieków bytowych z budynku biurowo – socjalnego i magazynu, oczyszczanych
w przyobiektowej oczyszczalni ścieków DELFIN SBR–6 zlokalizowanej na działkach nr 1/41 i 1/71
w miejscowości Grzywna gmina Chełmża
wprowadzanie do ziemi ścieków bytowych z budynku Wiejskiego Domu Kultury z częścią, socjalną
oczyszczonych w przyobiektowej oczyszczalni ścieków EKOCENT 3300 – z osadnikiem gnilnym
zlokalizowanej na działce nr 58/2 w miejscowości Mazowsze, gmina Czernikowo
wprowadzanie ścieków komunalnych do urządzeń wodnych – stawów biologicznych a następnie rowów
odpływowych wyszczególnionych w punkcie 1 – w zlewni Jeziora Steklin
wprowadzanie do wód ścieków komunalnych, oczyszczanych w gminnej oczyszczalni w Przecznie, wylotem
betonowym Ø 300 mm do urządzeń melioracji podstawowych – rzeki „Struga Papowska Mała”
w km 10+320, w zlewni rzeki Wisły, gmina Łubianka
wprowadzenie do ziemi ścieków bytowych pochodzących z zakładu (części biurowo – socjalnej
i magazynowej), oczyszczanych w przyobiektowej oczyszczalni ścieków, zlokalizowanego na działce
nr ewidencyjny 90/7 w miejscowości Pigża, gmina Łubianka

osoba prywatna

wprowadzenia ścieków bytowych do ziemi – tuneli rozsączających, zlokalizowanych na działce nr 150/3
w miejscowości Brzozówka, gmina Obrowo

Gmina Lubicz

wprowadzenie do ziemi ścieków bytowych pochodzących z budynku mieszkalnego, oczyszczanych
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Pozwolenie wodnoprawne

Podmiot

z dnia 18 marca 2011 roku
z dnia 18 marca 2021 roku
OS.6341.2.2015.MO
z dnia 20 lutego 2015 roku
do dnia 20 lutego 2025 roku
OS.6341.5.2014.MO
z dnia 12 lutego 2014 roku
do dnia 12 lutego 2024roku
OS.6341.7.2013.MO
z dnia 18 marca 2013 roku
do dnia 18 marca 2017 roku
OS.6341.11.2011.KK
z dnia 15 marca 2011 roku
do dnia 15 marca 2021 roku
OS.6341.16.2014.MO
z dnia 25 marca 2014 roku
do dnia 25 marca 2024 roku
OS.6341.17.2014.MO
z dnia 28 marca 2014 roku
do dnia 28 marca 2024 roku
OS.6341.21.2013.MO
z dnia 23 kwietnia 2013 roku
do dnia 23 kwietnia 2023 roku

Zakład Mięsny „PEKMAR” Lisiński Piotr,
Witowąż 30A, gmina Czernikowo

Gmina Wielka Nieszawka
Cereal Partners Poland Toruń Pacific
Spółka z o.o. w Toruniu
osoba prywatna

osoba prywatna
Iwona Lewandowska - Kancelaria
Biegłego Rewidenta „SPEKTRUM”,
Iwona Lewandowska
DONAUCHEM Polska Sp. z o.o.

OS.6341.25.2011.KK
do dnia 16 maja 2021 roku

osoba prywatna

OS.6341.34.2013.MO
z dnia 30 lipca 2013 roku
do dnia 30 lipca 2023 roku

Gmina Obrowo

OS.6341.42.2014.MO
z dnia 7 lipca 2014 roku
do dnia 7 lipca 2024 roku

Nadleśnictwo Toruń

OS.6341.48.2013.MO
z dnia 23 października 2013 roku
do dnia 23 października 2023
roku
OS.6341.56.2013.MO
z dnia 31 października 2013 roku
do dnia 31 października 2023

Zakres
w przyobiektowej oczyszczalni ścieków, zlokalizowanego na działce nr ewidencyjny 83/12 miejscowości
Gronowo 66, gmina Lubicz
wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych i przemysłowych biologicznie rozkładanych z terenu
zakładu masarskiego, zlokalizowanego na działce nr ewidencyjny nr 155/5, w miejscowości Witowąż, do
ziemi – rowu melioracji szczegółowej R – D1, poprzez istniejący wylot kanalizacyjny o średnicy DN 160, na
działce nr 155/3, w zlewni rzeki Wisła
wprowadzenie do ziemi ścieków bytowych – gospodarczych, poprzez biologiczno-mechaniczną
oczyszczalnię ścieków, w miejscowości Mała Nieszawka, istniejącym wylotem betonowym Ø 200,
posadowionym w rowie melioracji szczegółowej (bez nazwy) na działce nr ewidencyjny 26/17
wprowadzenie do kanalizacji gminnej podczyszczonych ścieków bytowych i przemysłowych z zakładu
produkcyjnego w Lubiczu, ul. Małgorzatowo 3b zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla
środowiska wodnego z terenu zakładu
wprowadzanie do ziemi - rowu melioracji szczegółowej o symbolu R-B ścieków bytowych oczyszczonych
w przydomowej oczyszczalni ścieków typu SL-BIO, z jednorodzinnego budynku mieszkalnego na działce
nr 146/1 w miejscowości Kopanino, gmina Lubicz
wprowadzanie do ziemi ścieków bytowych oczyszczonych w biologicznej oczyszczalni z drenażem
rozsączającym, pochodzących z pomieszczeń socjalnych budynku usługowego–magazynowo–garażowego,
zlokalizowanego na działce nr 400/14, w miejscowości Zamek Bierzgłowski
wprowadzanie do ziemi ścieków bytowych oczyszczonych w biologicznej oczyszczalni z drenażem
rozsączającym, pochodzących z pomieszczeń socjalnych budynku biurowego, zlokalizowanego na działce
nr 47/4, w miejscowości Brzozówka, ul. Jaworowa 12
wprowadzanie do ziemi ścieków bytowych oczyszczonych w mechaniczno – biologicznej oczyszczalni
z drenażem rozsączającym, pochodzących z pomieszczeń socjalnych obiektu magazynowo handlowego
zlokalizowanego na działce nr 208/3, w miejscowości Głuchowo, gmina Chełmża
wprowadzenie do ziemi ścieków bytowych z pawilonu handlowo – usługowego z częścią gastronomiczną
oczyszczanych w przyobiektowej oczyszczalni ścieków na działce nr 87/7 w miejscowości Brzozówka,
gmina Obrowo
wprowadzenie do ziemi ścieków bytowych poprzez biologiczno-mechaniczną oczyszczalnię ścieków
w miejscowości Dobrzejewice, kolektorem kanalizacyjnym Ø 200 mm zakończonym wylotem betonowym
Ø 200, w rowie melioracji szczegółowej R-A, w zlewni rzeki Drwęca
wprowadzanie do ziemi –ścieków bytowych, oczyszczonych w istniejącej biologicznej oczyszczalni ścieków,
z drenażem rozsączającym, pochodzących z pomieszczeń socjalnych projektowanego budynku biurowogospodarczego oraz istniejącego budynku mieszkalnego, zlokalizowanych na działce nr 3131/2,
w miejscowości Łysomice

osoba prywatna

wprowadzanie do ziemiścieków bytowych oczyszczonych w biologicznej oczyszczalni z drenażem
rozsączającym, pochodzących z pomieszczeń socjalnych obiektu rehabilitacyjno– rekreacyjnego,
zlokalizowanego na działce nr 109/7, w miejscowości Cegielnik, gmina Zławieś Wielka

Gmina Obrowo

wprowadzanie do ziemi ścieków bytowych, oczyszczanych w biologiczno-mechanicznej oczyszczalni
zlokalizowanej na działce nr 50/1 w miejscowości Osiek poprzez istniejący wylot betonowy Ø200 mm, do
rowu melioracji szczegółowej – bez nazwy (działka nr 84/2), w miejscowości Osiek n Wisłą, będącym
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Pozwolenie wodnoprawne
roku
OS.6341.56.2014.MO
z dnia 6 sierpnia 2014 roku
do dnia 6 sierpnia 2024 roku
OS.6341.64.2014.MO
z dnia 19 września 2014 roku
do dnia 19 września 2024 roku

Podmiot

dopływem rzeki Struga Młyńska, w zlewni Struga Młyńska
Pałac Gronowo Spółka z o.o., Gronowo

Gmina Chełmża

OS.6341.74.2014.MO
z dnia 30 października 2014 roku
do dnia 30 października 2024
roku

osoba prywatna

OS.6341.75.2012.MO
z dnia 6 listopada 2012 roku
do dnia 2 listopada 2022 roku

Gmina Zławieś Wielka

OS.6341.75.2014.MO
z dnia 29 października 2014 roku
do dnia 29 października 2024
roku
OS.6341.80.2014.MO
z dnia 4 grudnia 2014 roku
do dnia 4 grudnia 2024 roku
OS.6341.10.2015.MO
z dnia 16 marca 2015 roku
do dnia 16 marca 2025 roku

Zakres

osoba prywatna

„POL-MAR” Marek Zakrzewski
Zakład Usług Komunalnych WODKAN
Sp. z o.o., Nowa Chełmża 3
87-140 Chełmża

Źródło: Powiat Toruński, aktualnie obowiązujące pozwolenia wodnoprawne

wprowadzanie do ziemi ścieków bytowych z Pałacu Gronowo Spółka z o.o, Gronowo
wprowadzanie do ziemi ścieków bytowych oczyszczonych w biologicznej oczyszczalni, z drenażem
rozsączającym, pochodzących z pomieszczeń budynku „świetlicy”, zlokalizowanego na działce nr 188
w miejscowości Kuczwały, gmina Chełmża
wprowadzanie do ziemi istniejącym wylotem–ścieków bytowych, oczyszczonych w mechaniczno–
3
biologicznej oczyszczalni BIOEKOCENT 6600 (o przepustowości teoretycznej 2,8 m /d z drenażem
rozsączającym, pochodzących z pomieszczeń budynku mieszkalnego z częścią usługową tj. (działalnością
usługową –gospodarstwo agroturystyczne) zlokalizowanego, na działce nr 338/7 w miejscowości Mirakowo,
gmina Chełmża
wprowadzenie do ziemi ścieków bytowo-gospodarczych poprzez rozbudowaną i zmodernizowaną
biologiczno-mechaniczną oczyszczalnię ścieków komunalnych w miejscowości Toporzysko, kolektorem
kanalizacyjnym Ø 200 mm zakończonym wylotem betonowym Ø 200, w rowie melioracji szczegółowej R-B6,
stanowiącego dopływ „Kanału Dolnego Niziny Toruńskiej” w zlewni rzeki Wisła
wprowadzanie do ziemi istniejącym wylotem –ścieków bytowych, oczyszczonych w biologicznej
3
oczyszczalni POŚ KA typ II o przepustowości 1,5 m /d z drenażem rozsączającym, pochodzących
z pomieszczeń budynku mieszkalnego, z częścią biurową, zlokalizowanego na działce nr 206/1
w miejscowości Kończewice, gmina Chełmża
wprowadzanie do ziemi systemem drenażu rozsączającego –ścieków bytowych oczyszczonych
w biologicznej oczyszczalni, pochodzących z pomieszczeń budynku mieszkalnego i pomieszczeń
socjalnych zakładu – produkcji wyrobów metalowych „POL–MAR
wprowadzanie ścieków bytowych do ziemi, oczyszczanych w biologiczno-mechanicznej oczyszczalni
ścieków, zlokalizowanej na działkach nr 3/7 i nr 112, w miejscowości Dźwierzno, (obręb Dźwierzno,
gm. Chełmża), poprzez istniejący wylot o średnicy 300 mm do rowu melioracyjnego R-A, w zlewni Strugi
Toruńskiej

