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WEZWANIE ' v - • :̂ • ; :.f̂ ;.,̂ ; . 

Dzialaj^c w imieniu Spolki ZWiK Sp. z o.o., wzywam do usuni^cia z tresci artykuha „ Makabra 

pod Krakowem. Scieki dostaĵ  si? do Wisly przez Skawink?" znajduĵ cego si? na stronie: 

http://krakow.naszemiasto.pl/artvkul/makabra-pod-krakowem-scieki-dostaia-sie-do-wislv-

przez,4615313,artgal,t,id.tm.html nastfpuĵ cej nieprawdziwej informacji: ... .Tarn sq ewidentnie wlewane 

scieki do Skawinki. 

Jednoczesnie wzywam do zamieszczenia na stronie glownej portalu intemetowego: 

http://krakow.naszemiasto.pl/ w czcionce, jaka wyst?powala w ww. artykule, przeprosin, nast?puĵ cej 

tresci: 

„Oswiadczamy, ze informacje, ze ZWiK Sp. z o.o. w Skawinie zatruwa srodowisko naturalne, 

przedstawione w artykule „Makabra pod Krakowem. Scieki dostaĵ  si? do Wisly przez Skawink?" 

zamieszonym na stronie http://krakow.naszemiasto.pl/ ŝ  nieprawdziwe, zas opublikowany tekst naruszyl 

dobre imi? spotki ZWiK Sp. z o.o. w Skawinie. Redakcja przeprasza za naruszenie dobr osobistych 

Zaklad Wodoci^gow i Kanalizacji Sp. z o.o. .w Skawinie" 

- w terminie 3 dni od otrzymania przedmiotowego wezwania. 

UZASADNIENIE 

Jest nam niezmiemie przykro z powodu artykulu zamieszczonego na portalu Nasze Miasto. 

Przedmiotowe zdj?cie to wylot sciekow oczyszczonych do rzeki Skawinki, zgodnie z obecnym 

pozwoleniem wodnoprawnym. Widoczne na zdj?ciu pienienie jest wynikiem prawidlowego dziaiania 

procesu nitryfikacji (st?zenie tlenu w granicach 2 mg/1 ). Woda ( oczyszczone scieki ) przeplywaj^ca 

kaskadowo b?dzie ulegac pienieniu (wodospad). ZWiK Sp . z o. o. z siedzib^ w Skawinie 
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ma obowi^ek wynikaj^cy z rozporz^dzenia Ministra Srodowiska z dnia 19 listopada 2008 roku (Dz. U. z 

dnia 4 grudnia 2008 r.) na biez^co monitorowac jakosc odprowadzonych sciekow do rzeki Skawinki. 

Parametry odprowadzanych sciekow oczyszczonych ŝ  monitorowane przez zewn?trzne akredytowane 

laboratorium. Uzyskane wyniki przekazuje si? do WIOS 2 razy w miesiqcu jako proba sredniodobowa. 

Dodatkowo ZWiK Sp. z o.o. w Skawinie monitoruje jakosc wody w rzece Skawinka przed oraz za 

odplywem z oczyszczalni sciekow, jak rowniez na biez^co kontroluje poszczegolne procesy 

technologiczne oczyszczania sciekow. Sugerowane w artykule zdania jakoby oczyszczalnia zatruwala 

srodowisko naturalne jest pomowieniem i godzi w dobre imi? Zakladu oraz pracownikow (wnioskujemy 

o usuni?cie tego wpisu ze wzgl?du na naruszenie art. 24 Kodeksu Cywilnego ) 

Prosimy moderatorow o dokladne analizowanie zamieszczanych postow, aby uchronic 

uzytkownikow portalu od niepotrzebnych pomowien. 

Z powazaniem 

Otrzymuj^: 

Ix Adresat 

1 X Burmistrz Miasta i Gminy Skawina 

Ixa/aOS 
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