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Iny i Gowienicy

W związku z informacją zamieszczoną w dniu 21 sierpnia 2022 r. o godz. 10.20 we
wpisie na Facebookowym profilu stowarzyszenia Towarzystwa Przyjaciół Rzek Iny
i Gowienicy proszę o sprostowanie danych w nim zawartych odnoszących się do działań
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie, poprzez:
1) zamieszczenie na profilu Stowarzyszenia Komunikatu Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 05.09.2022 r. (w załączeniu).
2) dopisanie na początku postu z dnia 21 sierpnia 2022 r. następujących dwóch zdań
„Sprostowanie informacji zawartych w naszym poście znajduje się w komunikacie
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie. Komunikat
przedstawia informacje o faktycznie podjętych działaniach przez inspektorów WIOŚ
w Szczecinie.”
W dniu 18.08.2022 r. około godz. 20.10 wpłynęło do WIOŚ w Szczecinie zgłoszenie
telefoniczne dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie w sprawie
zanieczyszczenia rzeki Iny ściekami.
Nie są też prawdziwe twierdzenia autora postu, że pomimo przekazanego materiału
filmowego dokumentującego zrzut nieczystości do rzeki Iny w Stargardzie, WIOŚ
poinformował Stowarzyszenie, że cyt. „nie ma wystarczająco dużo sił przerobowych by zająć
się tą sprawą”.
Materiał filmowy i zdjęciowy trafił do WIOŚ w Szczecinie ok. godz. 9.30
w dniu 19 sierpnia 2022 r. Inspektor WIOŚ w Szczecinie podjął czynności w terenie ok. godz.
11.00 tego samego dnia. Czynności przeprowadzono w dwóch lokalizacjach, w miejscowości
Lubowo oraz Stargard, ul. Brzozowa. W miejscowości Lubowo woda w rzece była szara
i mętna, co prawdopodobnie było spowodowane zanieczyszczeniem ściekami. W trakcie
pomiarów fizykochemicznych stwierdzono niską zawartość tlenu rozpuszczonego wynosząca
0,67 mg/l. Na miejscu pobrano próby wody do dalszych badań w laboratorium CLB.
W Stargardzie przy ul. Brzozowej, gdzie zlokalizowany jest w pobliżu rzeki Iny kolektor
burzowy, nad brzegiem Iny oraz nad samym brzegiem kanału był ślad wysokiego poziomu
wody oraz pozostałości osadów niesionych przez ścieki (wata, folia itp.) co wskazywało na
uruchomienie przelewów burzowych i przedostanie się do nich ścieków komunalnych.
W górnym odcinku rzeki Iny, po przeprowadzeniu pomiarów fizykochemicznych
stwierdzono zawartość tlenu rozpuszczonego 3,75mg/l. Na miejscu pobrano próby wody do
dalszych badań w laboratorium CLB.
Dodatkowo, 19 sierpnia 2022 r. inspektor WIOŚ kontaktował się z zarządcą ww.
przelewów burzowych – Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. Spółka przekazała szczegółowe

informacje (pismo z dnia 19.08) w sprawie uruchomienia przelewów burzowych w dniu 18
sierpnia 2022 r. zlokalizowanych przy ul. Brzozowej w Stargardzie. Mieszanina ścieków
deszczowych i komunalnych z sieci kanalizacji ogólnospławnej przelewała się od godz. 18:00
do 21:00. Było to trzecie w 2022 r. zadziałanie przelewu burzowego. Ponadto wskazano, że
w dniu 18.08.2022 r. na terenie oczyszczalni ścieków mieszanina ścieków deszczowych
i komunalnych z sieci kanalizacji ogólnospławnej przelewała się od godziny 20:20 do 06:00.
W świetle powyższego należy uznać, że nie odpowiadają prawdzie okoliczności i tezy
stawiane przez autora ww. posta. W ten sposób sformułowane wypowiedzi mają istotny
wpływ na wizerunek Inspekcji Ochrony Środowiska, bowiem wprowadzają w błąd opinię
publiczną wskazując na niekompetencję i brak zaangażowania pracowników WIOŚ
w Szczecinie w niniejszą sprawę.
W załączniku przekazuję komunikat o podjętych przez WIOŚ w Szczecinie
działaniach w związku ze zgłoszeniami zanieczyszczenia rzeki Iny.

dr Marek Chabior
Zachodniopomorski Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska
(podpis elektroniczny)

Otrzymują:
1. Adresat – tpriig@op.pl;arturfurdyna@op.pl
2. WI - a/a

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
1.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony
Środowiska (ZWIOŚ). Siedzibą ZWIOŚ jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: +48 91 44 05 800; adresu
e-mail: wios@wios.szczecin.pl; skrytki ePUAP: g476uln9nt/skrytka.

2.

W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z inspektorem ochrony danych poprzez adres
e-mail: iod@wios.szczecin.pl.

3.

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:



wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;



wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.

4.

W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane
innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:



podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;



podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

5.

Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu
przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

6.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:



prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;



prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;



prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;



prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;



prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

7.

W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

9.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Wojewódzkim Inspektoracie
Ochrony Środowiska w Szczecinie. Przy czym podanie danych jest:



obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;



dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją
niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których
odbywa się przetwarzanie danych oraz z zasadami archiwizacji).

