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Działania Aquanet w rejonie Stawów Sołackich  (lipiec 2016)

1. Informacja o wypływie ścieków z WIOŚ – 08 lipca, godz. 11.25

2. Ustalenie przyczyny zdarzenia i usunięcie awarii (zatoru w kanale) – po ok. 6 
godzinach od zgłoszenia

3. Przyczyna zdarzenia – zator w kanale sanitarnym w ul. Żeromskiego (skutek: 
podpiętrzenie ścieków w kanalizacji)

4. Monitoring jakości wód w Stawach



Punkty poboru próbek do badań laboratoryjnych
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Wyniki badań

Jakość wody w Stawach wróciła do stanu sprzed awarii i spełnia 
wymagania jak dla warunków bytowania ryb karpiowatych w 
warunkach naturalnych



Działania  AQUANET SA

1. Usunięcie zatoru na kanalizacji sanitarnej.

2. Kontrola sieci kanalizacyjnej pod kątem możliwości powstania kolejnych 
zatorów.

3. Działania porządkowe rzeki Bogdanka oraz Stawów Sołackich  
przeprowadzone przez pracowników Aquanet SA (od miejsca przedostania się 
ścieków do pierwszej kładki na stawach)

4. Monitoring jakości wód w Stawach Sołackich oraz rzeki Bogdanki
ü Pobór próbek i ich analiza przez akredytowane laboratorium (08,11,14,21 

lipca i 16 września),
ü Zlecenie interpretacji jakości badanej wody.

5. Pokrycie kosztów uprzątnięcia i unieszkodliwienia śniętych ryb zgodnie z 
wnioskiem Zarządu Zieleni Miejskiej.

6. Uzgodnienia z WOŚ UM Poznania w zakresie pokrycia części kosztów 
czyszczenia Stawów Sołackich.

7. Przewidywana organizacja w listopadzie przez Aquanet SA spotkania 
roboczego z UM Poznań, ZDM, ZZM i UAM w celu określenia kierunków 
dalszych działań w tym rejonie.



Wnioski

1. Przedostanie się ścieków do Stawów Sołackich było zdarzeniem 
jednorazowym, krótkotrwałym i odwracalnym.

2. Zanieczyszczenie Stawów Sołackich w wyniku jednokrotnego zdarzenia 
ściekami pochodzenia komunalnego, z uwagi na ich biodegradowalny 
charakter nie spowodowało długotrwałych konsekwencji w składzie 
chemicznym wody i osadów dennych.

3. Badania jakości wody z 21 lipca i 8 sierpnia b.r. potwierdzają, że jakość wód 
została przywrócona i obecnie jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 04 października 2002r. w sprawie wymagań, jakim 
powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w 
warunkach naturalnych (Dz.U. z 2002r, Nr 176, poz. 1455).

4. Podjęte działania organizacyjne, inwestycyjne i techniczne powinny 
wyeliminować wystąpienie takich zdarzeń w przyszłości.



Dziękuję za uwagę
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