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Sygnatura protokołu DI.7023.175.2014.AWI
Podstawa do 
przeprowadzenia kontroli

art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 686 z późn. zm.), w związku z art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 
2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 
z późn. zm.)

Identyfikacja kontrolowanego zakładu
Nazwa zakładu, adres „MIEJSKIE WODOCIĄGI i KANALIZACJA” Spółka z o.o. w Kołobrzegu, 

78-100 KOŁOBRZEG, ul. Artyleryjska 3, pow. Kołobrzeg, 
woj. zachodniopomorskie

Rodzaj działalności, 
rodzaje i liczba instalacji, 
kod działalności lub 
instalacji

Instalacja do oczyszczania ścieków
Instalacje:
1 Oczyszczalnie ścieków komunalnych o wydajności odpowiadającej 
liczbie 100 000 mieszkańców i więcej

Adres kontrolowanej 
działalności

Oczyszczalnia ścieków w KORZYŚCIENKU ul. Wspólna 5

Osoba poinformowana o 
podjęciu kontroli

Paweł Hryciów - PREZES ZARZADU
Piotr Moździerz - WICEPREZES ZARZĄDU ds. Eksploatacji

NIP zakładu 671-00-12-257
Regon zakładu lub 
PESEL podmiotu, 
który nie posiada 
regonu

330263149

PKD/EKD 3600Z
Kod NACE 3700
Rejestracja KRS: 0000169262 Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego 

Rejestru Sądowego
Telefon/ fax 94 35 23 292 oczyszczalnia 94 35 17 779 94 35 23 292
Adres strony 
internetowej: 
email

www.mwik.kolobrzeg.pl

sekretariat@mwik.kolobrzeg.pl
Posiadane certyfikaty 
ISO, EMAS

PCA - 1156

Przedstawiciel zakładu. Paweł Hryciów - PREZES ZARZADU
Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został 

sporządzony inaczej niż w całości.



wg KRS dla spółek prawa handlowego Piotr Moździerz - WICEPREZES ZARZĄDU ds. Eksploatacji
Udzielający informacji: 
(imię i nazwisko, 
stanowisko)

Osoba Stanowisko
Tomasz Urbański Kierownik Oczyszczalni Ścieków

Jednostka nadrzędna dla kontrolowanego zakładu
Nazwa „MIEJSKIE WODOCIĄGI i KANALIZACJA” Spółka z o.o. w Kołobrzegu
Adres do korespondencji ul. ul. Artyleryjska 3, 78-100 KOŁOBRZEG
NIP 671-00-12-257
Regon 330263149
Rejestracja KRS: 0000169262 Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego 

Rej estru Sądowego
Telefon/ fax 94 35 23 292 94 35 23 292

Informacja o kontroli
Data rozpoczęcia 
kontroli

2014-07-11

Data zakończenia 
kontroli

2014-08-08

Charakter kontroli Problemowa
Rodzaj kontroli Inna
Typ kontroli Pozaplanowa
Okres objęty kontrolą od 11.04.2014 do dnia kontroli
Cel kontroli 3.Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami 

w tym z odpadami niebezpiecznymi.
7.Sprawdzenie przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych 

podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi.

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli
Inspektor/inspektorzy 
upoważnieni do kontroli 
(imię i nazwisko, 
stanowisko służbowe, nr 
upoważnienia)

Andrzej Winnicki, specjalista, upoważnienie nr 161/2014

Inspektor/inspektorzy 
wykonujący pomiary i 
badania (imię i nazwisko, 
stanowisko służbowe, nr 
upoważnienia)

Adrian Bujny - administrator, upoważnienie nr 161/2014 
Aleksander Szafrański - kierowca, D.O. AHC738977

Osoby uczestniczące w 
kontroli (imię i 
nazwisko, stanowisko 
służbowe, instytucja)

Nie uczestniczyły

1.Ustalenia kontroli

W dniu 23.06.2014 r. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Kołobrzegu zostały powiadomione 
o planowej kontroli w zakresie przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych dotyczących ochrony 
środowiska. Powyższe zawiadomienie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Podczas kontroli, w dniach 13/14.07.2014 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie -

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki Inspekcji, przez którą został 
_______________________________________ sporządzony inaczej niż w całoicL_______________________________________  
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Delegatura w Koszalinie przeprowadziła całodobowy pobór próbek ścieków surowych (dopływających do 
oczyszczalni) i oczyszczonych (odpływających z oczyszczalni) z oczyszczalni w Korzyścienku. Ze względu 
na zawieszenie się urządzenia pobierającego próbki i brak kompletnego poboru dobowego próbek 
jednostkowych, w dniu 15/16.07.2014 r. dokonano ponownego poboru. Pobrane próbki ścieków przebadano 
we wskaźnikach: BZT5, ChZTcr, zawiesina ogólna, fosfor ogólny oraz azot ogólny.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Kołobrzegu posiada pozwolenie 
wodnoprawne wydane przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie - decyzja znak 
WOŚ.II.7322.14.2013.Zd.K z dnia 08.01.2014 r. obowiązująca do 30.12.2023 r. na wprowadzanie ścieków 
komunalnych z oczyszczalni w Korzyścienku do wód Morza Bałtyckiego w ilości Q śr.d (z roku) = 23 162 
m3/d i Q śr.d (z sezonu letniego) = 24 219 m3/d., w których parametry odprowadzanych ścieków nie 
przekroczą: BZT5 — 15 mgO2/dm3, ChZTCr - 125 mg02/l azot ogólny — 10 mg N/l, fosfor ogólny - 1,0 mg 
P/l, zawiesina ogólna - 35 mg/dm3 , odczyn pH - 6,5-9,5, SEEN - < 50,00 mg/1.
Na podstawie sprawozdania z badań nr 230 -PK/Ś/2014 w pobranych próbkach ścieków - załącznik nr 5 - 
stwierdzono, że MWiK Sp. z o.o. Kołobrzegu przekroczyła dopuszczalne wielkości stężeń azotu ogólnego 
w ściekach odprowadzanych do odbiornika gdzie średnia arytmetyczna z 2 wylotów wyniosła 28,15 N/dm3 
przy zachowaniu redukcji na poziomie 72,98%.

W okresie poprzedzającym kontrolę do WIOS Szczecin Delegatury w Koszalinie wpłynęła 
informacja od Burmistrza Miasta i Gminy Płoty w sprawie zalegania komunalnych osadów ściekowych na 
polach należących do p. Lecha Pola na działkach w obrębie Bądkowo, pochodzących prawdopodobnie 
z oczyszczalni w Korzyścienku. Przeprowadzone w trakcie kontroli postępowanie wyjaśniające wykazało, 
że zgodnie ze złożonym oświadczeniem przez przedstawiciela PPHU KAMROL wchodzącego w skład 
Konsorcjum Firm potwierdzonym kartami aplikacji komunalnych osadów ściekowych oraz pisemną 
informacją złożoną przez kierownika oczyszczalni w Korzyścienku, osady pochodzące z ww oczyszczalni 
nie były stosowane na działkach w obrębie Bądkowo w okresie od lipca 2013 r. do czerwca 2014 r.

Z uwagi na złożenie przez Pana Lecha Pola wyjaśnienia, które jest sprzeczne z oświadczeniami 
pozostałych członków Konsorcjum a potwierdzające złożenie w ww. miejscu oprócz osadów z oczyszczalni 
w Płotach, również osadów komunalnych pochodzących z oczyszczalni w Korzyścienku, udzielono 
instruktażu dotyczącego kontroli rzetelności przestrzegania zasad stosowania osadów ściekowych w celu 
rolniczego wykorzystania.

W związku z wystąpieniem przekroczenia w badanej próbce kontrolnej odprowadzanych ścieków 
stężenia azotu ogólnego kierownik oczyszczalni został pouczony o konieczności przestrzegania warunków 
pozwolenia wodnoprawnego oraz konsekwencjach wynikających z ich nieprzestrzegania.

2. Naruszenia i nieprawidłowości
Lp. Dokładnie dla każdego rodzaj 

nieprawidłowości
Dowód (dokumentacja 
audiowizualna, protokół 
oględzin, wyniki 
pomiarów, dokumenty 
zakładu, opinia eksperta 
itp.)

Wymienienie punktu 
pozwolenia lub przytoczenie 
aktu prawnego (art., par., 
ust., pkt.) lub innego 
dokumentu (zgłoszenia, 
informacje itp.)

1 Przekroczenie dopuszczalnych wartości 
wskaźników zanieczyszczeń w ściekach 
odprowadzanych do odbiornika

Ustalenia w protokole 
zgodnie ze 
sprawozdaniem z badań 
230 -PK/Ś/2014PK

pozwolenie w-p wydane 
przez Marszałka 
Województwa 
Zachodniopomorskiego 
decyzja nr
WOŚ.II.7322.14.2013.Zd.K 
z dnia 08.01.2014 r.

2
Niewywiązywanie się z obowiązku 
niezwłocznego zmieszania komunalnych 
osadów ściekowych z ziemią, po 
przetransportowaniu ich na grunty, na 
których miały być zastosowane

Informacja Burmistrza 
Miasta i Gminy Płoty 
oraz oświadczenie Pana 
Lecha Pola

§ 4 ust.4 rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 
13 lipca 2010 r. w sprawie 
komunalnych osadów 
ściekowych (Dz. U. Nr 137, 
poz. 924 z późn. zm.)

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierów tuka komórki inspekcji, przez którą został 
___________________________________ sporządzony inaczej niż w całości.____________________________________ 
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3. Zastosowane sankcje (pouczenie, grzywna w c rodzę mandatu karnego)
Lp. Nazwa wykroczenia Artykuł z przepisu Osoba, która 

popełniła 
wykroczenie

Zastosowana 
sankcja (mandat, 
pouczenie)

7 Eksploatacja instalacji 
z naruszeniem warunków 
pozwolenia 
wodnoprawnego

Art. 351 ust. 1 ustawy Prawo 
ochrony środowiska

Tomasz Urbański
Kierownik
Oczyszczalni 
w Korzyścienku

Pouczenie

4. Inne zagadnienia
Do protokołu załącza się tabelę wykonanych czynności kontrolnych zał. nr 1. Z uwagi na brak zmian stanu 
eksploatacyjnego od czasu ostatniej kontroli oczyszczalni Korzyścienko nie uległ zmianie, w związku 
z czym odstąpiono od sporządzenia karty charakterystyki zakładu.
Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska pismem znak DI.7023.175.1.2014.AWI 
z dnia 17.07.2014 r. (zał. nr 5), na podstawie art. 83 a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.), przerwał w dniu 17.07.2014 r. kontrolę rozpoczętą 
w MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu, na czas niezbędny do przeprowadzenia badań ścieków surowych 
i oczyszczonych pobranych w dniu 15-16.07.2014 r,
5. Informacje końcowe
Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1 Tabela czynności kontrolnych.
2 Zawiadomienie o kontroli
3 Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 161/2014
4 Protokół ze złożenia ustnej informacji do protokołu
5 Zawiadomienie znak DI.7023.118.1.2014.AWI
6 Sprawozdanie z badań ścieków
7 Oświadczenia + notatki
8 Karty przekazania odpadu

Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.
Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej, Paweł Hryciów, przed podpisaniem protokołu nie wnosi 
do ustaleń protokołu (w tym również: miejsca, sposobu, czasu poboru próbek, wykonanych badań 
i pomiarów kontrolnych) zastrzeżeń i uwag.
Kierownik kontrolowanej jednostki ma prawo odmówić podpisania protokołu i w takim przypadku, 
może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie właściwemu organowi Inspekcji 
Ochrony Środowiska.
Wyniki i ustalenia kontroli omówiono z kierownictwem kontrolowanej jednostki.
Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Po odczytaniu protokołu każdy egzemplarz został podpisany, a w egzemplarzu dla WIOS wszystkie 
strony protokołu dwustronnie parafowano.
Jeden egzemplarz protokołu doręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej.
Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją /2014

inspektora

Data i miejsce podpisania protokołu: dnia 08.08.2014 r. Kołobrzeg
PREZES
MWiK Sp. z o.oy/ Kotóbrzegu

.... WODOCIĄGU KANALIZACJA’
przedstawiciela jednostki kontr§^5toięjo(jroniczonq odpowiedzialnością W Kofojr/^u

78-100 Kołobrzeg, ul. Artyleryjska 3, tel./fux 94 352 3z'. z
___________________________________ NIP 671-00-17-757 Numer KRS: 000016926'2__________________________________________

Niniejszy protokół kontroli rufl komórki inspekcji, przez którą został
_____________________________ wystać ___________________________________  
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