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PROTOKÓŁ KONTROLI NR DEL-KS 71/2013

Sygnatura protokołu DI.7023.71.2013.AWI
Podstawa do 
przeprowadzenia kontroli

art. 9 i 11 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287 z późn. zm.), w związku z art. 79a ustawy 
z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 
r. Nr 220, poz. 1447 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 (np. 
rolnicy indywidualni)

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:

www.mwik.kolobrzeg.pl

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

PCA - 1156

Przedstawiciel zakładu Paweł Hryciów - PREZES ZARZADU

Niniejszy protokół kontroli nie mole być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został
sporządzony inaczej nil k całości.
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Piotr Moździerz - WICEPREZES ZARZĄDU ds. Eksploatacji
Udzielający informacji: 
(imię i nazwisko, 
stanowisko)

Tomasz Urbański - Kierownik Oczyszczalni Ścieków 
Elżbieta Rapp - Główny Specjalista ds. Ochrony Środowiska

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

Rejestru Sądowego
Telefon/ fax 94 35 23 292 94 35 23 292

Informacja o kontroli
Data rozpoczęcia 
kontroli

2013-05-31

Data zakończenia 
kontroli

2013-06-05

Charakter kontroli Problemowa
Rodzaj kontroli Wynikająca z planu
Typ kontroli Planowa
Okres objęty kontrolą od października 2012 r. do 2013.05.31
Cel kontroli 6. Kontrola podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi pod 

katem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych.
21. Sprawdzanie przestrzegania przepisów w zakresie gospodarki odpadami.

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

Andrzej Winnicki - Specjalista - upoważnienie nr 80/2013

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

nie wykonano pomiarów

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

nie uczestniczyły

1. Ustalenia kontroli

Pismem z dni 22.05.2013 r. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu została 
powiadomiona o planowanej kontroli oczyszczalni w Kołobrzegu dotyczącej przestrzegania przepisów 
i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska. Kontrola została podjęta w terminie 
wcześniejszym niż uprzednio planowano, w związku z pismem Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania 
Zasobem w Gryficach ANR w Szczecinie, skierowanym do Starostwa Powiatowego w Gryficach, 
informującym o wywozie komunalnych osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w 
Kołobrzegu na działkę nr 11/59 obręb Bądkowo, gm. Płoty. Zawiadomienie stanowi załącznik nr 2.

Niniejszy protokół kontroli nie mote być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został 
___________________________________ sporządzony inaczej nit w całości. , 

strona 2 z 8 /
protokół kontroli nr DEL-KS 71/2013



Krótki opis oddziaływania instalacji lub przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska (zakres 
oddziaływania na środowisko objęty kontrolę):

- czy są emisję substancji i energii do powietrza (czy wymagają i posiadają pozwolenia 
lub zgłoszenia):

Działalność MWiK w Kołobrzegu obejmująca eksploatację oczyszczalni ścieków w Korzyścienku nie 
powoduje emisji do powietrza wymagających uregulowania stanu formalnoprawnego. Eksploatowana 
kotłownia oraz eksploatacja środków transportu, powodujące emisję gazów i pyłów do powietrza nie 
wymaga uzyskania pozwolenia na ich emisję.

- czy są emisje do wód powierzchniowych, gruntu, urządzeń kanalizacyjnych (czv wymagają 
i posiadają pozwolenia lub zgłoszenia):

W wyniku eksploatacji przedmiotowej oczyszczalni powstają ścieki oraz odpady w postaci zawartości 
piaskowników, skratek, komunalnych osadów ściekowych oraz tłuszczy z separacji olej/woda zawierające 
wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze będące produktem ubocznym w procesie oczyszczania. Ścieki 
oczyszczone wprowadzane są do Morza Bałtyckiego, na które prowadzący instalację posiada pozwolenie 
wodnoprawne.

MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu posiada wydane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pozwolenie 
wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni w Korzyścienku poprzez istniejący wylot do Morza 
Bałtyckiego na odległość 2200 m od linii brzegowej i głębokości około 
14,0 m od powierzchni wody - decyzja znak K-SR-Ś-3/6811/17-2/03 z dnia 04.08.2003 r. z terminem 
obowiązywania do 31.12.2013 r. Ww/w pozwoleniu ustalono, że parametry ścieków po oczyszczeniu nie 
przekroczą: odczyn - 6,5+9,0 pH, BZTj - 15 mgO2/dm3, ChZTcr - 125 mgO2/ dm3, zawiesiny ogólnej 
35 mg/ dm'’, azot ogólny - 10 mg N/dmJ oraz fosfor ogólny - 1,0 mg P/dm3 lub winny być oczyszczone 
w stopniu zapewniającym redukcję ładunku zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni, 
wynoszącym: BZTj- 90%, ChZTcr- 75%, zawiesina ogólna - 90%, azot ogólny- 85% i fosfor ogólny- 90%. 
Ilość odprowadzanych ścieków określono na poziomie Q = 28.000 m3/d - miesiąc czerwiec-wrzesień 
i Q = 19.000 m3/d - pozostałe miesiące roku.

- gospodarka odpadami - czy odpady są wytwarzane, czy prowadzony jest odzysk/unieszkodliwianie 
odpadów, zbieranie, transport (czy wymagają i posiadają pozwolenia lub inne decyzje albo zgłoszenia):

W myśl art. 180a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z dnia 2008 r. 
Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w związku z art. 207 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 21) pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów 
o masie powyżej 1 Mg rocznie w przypadku odpadów niebezpiecznych lub o masie powyżej 5000 Mg 
rocznie w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne. MWiK Spółka z o.o. w Kołobrzegu spełnia 
ustawowy obowiązek i zgodnie z posiadaną decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego znak K-SR-Ś- 
5/6620/16-2/05 z dnia 02 maja 2005 r. ze zmianami decyzjami: K-SR-Ś-5/6620/32-3/06, K-SR-Ś-5/6620/7- 
3/07, WRiOŚ-III-BKoc-7710/3-2/08, WOŚ.II7243.36.20 ll.BKoc, WOŚ. U7243.44.20 ll.BKoc
i WOŚ.II7243.45.2011 .BKoc oczyszczalnia ścieków w Korzyścienku posiada pozwolenie na:

a) wytwarzanie odpadów wg niżej podanych rodzajów i ilości:
- 08 03 17* - odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne;
-13 01 10* - mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych;
-13 02 05* - mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków

chlorowcoorganicznych;
- 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych;
- 15 01 07 - opakowania ze szkła;
-15 01 10 - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
- 16 01 03 - zużyte opony;
-16 01 07* - filtry olejowe;
- 16 02 13 - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy' inne niż wymienione w 16 02 13*

do 16 02 12;

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został
sporządzony inaczej niż h1 całości
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- 16 06 01* - baterie i akumulatory ołowiowe;
- 16 06 04 - baterie alkaliczne;
- 19 01 07* - odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych;
-19 01 10* - zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych;
- 19 08 01 - skratki;
- 19 08 02 - zawartość piaskowników;
- 19 08 05 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe;
- 19 08 09 - tłuszcze z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze;
- 19 08 99 - inne nie wymienione odpady;
b) na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów na terenie oczyszczalni:
- 03 01 99 - inne niewymienione odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli;
- 19 08 05 - komunalne osady ściekowe;
- 20 01 08 - odpady kuchenne ulegające biodegradacji.

- czy jest emisja hałasu (czy jest wydana decyzja):
Potencjalnym źródłem emisji hałasu na terenie obiektu może być praca stacji dmuchaw (obudowy 

dźwiękochłonne), stacji wirówek oraz pochodząca od środków transportu podczas odbioru osadu i dowozu 
ścieków. Emisja nadmiernego poziomu hałasu generowanego z oczyszczalni nie występuje - decyzja 
na dopuszczalny poziom hałasu nie jest wymagana..
- czy jest emisja promieniowania elektromagnetycznego (czy wymaga i dokonano zgłoszenia):

Nie występuje emisja promieniowania elektromagnetycznego.

- czy instalacja lub przedsięwzięcie objęte jest innymi obowiązkami (np, PRTR, REACH, demontaż, 5ZWO 
itp.) i z czego to wynika :

Oczyszczalnia w Korzyścienku jako instalacja wymieniona w załączniku nr I do rozporządzenia 
(WE) Nrl 66/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia 
Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające dyrektywę Rady 91/689/EWG 
i 96/61/WE (Dz.Urz. UE L 33 z 04.02.2006 r.), tj. oczyszczalnia ścieków komunalnych o wydajności 
powyżej 100 000 RLM, posiada obowiązek przekazywania wojewódzkiemu inspektorowi ochrony 
środowiska sprawozdania PRTR, zawierającego dane o przekroczeniu obowiązujących wartości progowych 
dla uwolnień i transferów odpadów, określonych w ww rozporządzeniu Nr 166/2006.

- czy przedsięwzięcie polega na produkcji lub wprowadzaniu substancji lub produktów objętych przepisami 
szczegółowymi (np. opakowania, sprzęt elektryczny i elektroniczny itd.) i z czego to wynika

Nie dotyczy;

- inne istotne elementy z punktu widzenia ryzyka dla środowiska:
Nie występują ■

- ustalenia w zakresie przestrzegania zasad ochrony środowiska zgodnie z przedmiotem kontroli,
W wyniku eksploatacji przedmiotowej oczyszczalni powstają ścieki, które po oczyszczeniu 

wprowadzane są do Morza Bałtyckiego za pośrednictwem kolektora długości 2200 m od linii brzegowej 
na głębokości 14 m pod powierzchnią wody.oraz odpady w postaci skratek, zawartości piaskowników 
i komunalnych osadów ściekowych, będących produktem ubocznym oczyszczania ścieków.

Stan techniczno-eksploatacyjny powyższej oczyszczalni w trakcie przeprowadzonych oględzin nie 
budzi zastrzeżeń. Dokumentacja oczyszczalni związana z jej eksploatacją prowadzona jest w formie 
elektronicznej. W trakcie kontroli nie stwierdzono zmian w układzie technologicznym i eksploatacyjnym 
instalacji w stosunku do kontroli z 2012 r. Odprowadzane ścieki do Morza Bałtyckiego w dniu oględzin są 
bezbarwne, klarowne bez widocznej zawiesiny - optycznie czyste. Osad w komorach reaktorów koloru 
beżowo-brązowego o znacznej koncentracji, dobrze sedymentujący. Recyrkulacja osadu prowadzona 
w sposób ciągły.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został
sporządzony inaczej niż w całości. 
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MWiK w Kołobrzegu posiada uregulowany stan formalnoprawny decyzją przez Wojewodę 
Zachodniopomorskiwgo decyzja znak K-SR-Ś-3/6811/17-2/03 z dnia 04.08.2003 r z okresem ważności do 
31.12.2013 roku.

Aktualnie średnio dobowa ilość ścieków z maja br. dopływających do oczyszczalni wynosi 17 109 m3/d . 
W okresie od 01 stycznia do końca maja br. oczyszczonych zostało 2 843 380,0 m3, natomiast w 2012 roku 
odprowadzono 7 351 520 m3. z czego na okres (sezon) czerwiec-wrzesień przypada 2 569 360 tys. m3, 
co daje średnią 21060,33 m3/d, a w miesiącach poza sezonem 4 782 160 m3 przy średniej 19599,01 m3. 
W oparciu o przedstawione zestawienie ilości odprowadzonych ścieków nie stwierdzono przekroczenia 
rocznej jak również w okresie sezonu, dopuszczalnej ilości określonej w w/w pozwoleniu. Sumaryczne 
zestawienie ilości odprowadzanych ścieków w 2012 r. i 2013 r. stanowi zal. nr 5.

W myśl posiadanego pozwolenia wodnoprawnego MWiK Spółka z o.o. jest zobowiązana do poboru 
24 próbek ścieków dopływających (surowych) i odprowadzanych z oczyszczalni (oczyszczonych) w ciągu 
roku (pobieranie po 2 próbki w miesiącu w regularnych odstępach czasu i stale w tym samym miejscu). 
Badania ścieków oczyszczonych wykonywane są we wskaźnikach określonych w w/w pozwoleniu przez 
własne laboratorium, posiadające Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego PCA nr AB 1156. 
W świetle sprawozdań przedstawionych przez Spółkę, które ujęto w załączniku nr 6, wynika, 
że oczyszczalnia nie przekracza warunków dopuszczalnych określonych w pozwoleniu wodnoprawnym 
w zakresie stężeń, jak również minimalnego stopnia redukcji ładunku zanieczyszczeń w ściekach 
dopływających do oczyszczalni. Sporadycznie zdarza się w okresie zimowym przy niskich temperaturach 
(temperatura ścieków w reaktorze poniżej 12°C) przekroczenie stężenia azotu ogólnego, co zgodnie 
z obowiązującymi przepisami nie jest brane pod uwagę i nie stanowi naruszenia warunków pozwolenia 
wodnoprawnego.

MWiK Spółka z o.o. w Kołobrzegu posiada uregulowany stan formalno-prawny na podstawie 
decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 maja 2005 r. znak K-SR-Ś-5/6620/16-2/05 (ze zmianą 
z dnia 10 września 2006 r.,17 maja 2007 r. i 15 kwietnia 2008 r.) na wytwarzanie odpadów 
oraz zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów. Ostatnie zmiany 
decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 lipca 2011 r.

W oparciu o ewidencję odpadów (na podstawie kart ewidencji i kart przekazania odpadów) oraz 
przedłożone zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobie gospodarowania nimi 
oraz instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, na oczyszczalni 
ścieków w Korzyścienku, w roku 2012 i I dekadzie 2013 r. wytworzono następujące ich ilości o kodach: 
-15 01 10*- opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone - 

0,010 Mg,/0,000 Mg
- 16 05 06* - chemikalia laboratoryjne i analityczne zawierające substancje niebezpieczne w tym

mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych - 0,019 Mg / 0,055 Mg,
- 16 05 07* - zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne

(np. przeterminowane odczynniki chemiczne) - 0,011 Mg /0,000 Mg,
- 18 01 03* - inne odpady ... z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 — 0,032 Mg / 0,015 Mg,
- 19 08 01 - skratki - 235,3 Mg /56,10 Mg,
- 19 08 02 - zawartość piaskowników - 328,70 Mg /88,84 Mg,
- 19 08 05 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe - 7465,6 Mg /2118.95 Mg,
- 19 98 09 -tłuszcze z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze - 198,50/34,66 Mg.

W oparciu o przedłożoną dokumentację na oczyszczalni poddano unieszkodliwieniu następujące rodzaje 
odpadów o kodach w ilości:
- 02 05 02 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków - 235,2 Mg (6,6 Mg s.m.),
- 20 01 08 - odpady kuchenne ulegające biodegradacji - 570,1 Mg.
Powyższe ilości wytworzonych i unieszkodliwionych odpadów nie stanowią przekroczenia ilości określonej 
w w/w decyzji o wytwarzanych odpadach oraz zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
unieszkodliwiania odpadów Zał nr 7.

Wytworzone odpady przekazywane były uprawnionym podmiotom zgodnie z załączonym rejestrem 
stanowiącym Zał.nr 8.

Niniejszy protokół kontroli nie mote być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został
sporządzony inaczej niż w całości.
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Zakład przedłożył kompletne, zgodne z obowiązującymi przepisami i w obowiązującym terminie 
Marszałkowi Województwa i Zachodniopomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska 
informacje, w sprawie rodzajów wyników pomiarów, prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji.

- W odniesieniu do informacji zawartej w piśmie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem 
Gryficach ANR w Szczecinie dotyczącej wywozu osadów komunalnych pochodzących z Kołobrzeskiej 
oczyszczalni ścieków na działkę nr 11/59 w obrębie Bądkowo, gm. Płoty, Kierownik oczyszczalni ścieków 
w Korzyścienku potwierdził wywóz i zastosowanie osadów ściekowych na działkach o nr. ewidencyjnych 
11/56, 11/57, 11/58 w obrębie Bądkowo, gm. Płoty oraz wywóz na działkę 11/59 w marcu br. przez firmę 
KAMROL, zgodnie z umowąnr.4/ZP/l2/S/TO w/w osadów. Właścicielem działek od nr. 11/56 - 11/58 jest 
pan Lech Pol i Danuta Pol na zasadzie współwłasności ustawowej majątkowej małżeńskiej natomiast 
do działki 11/59 nie posiadają oni tytułu prawnego. MWiK Sp. zo.o. w Kołobrzegu pismem z dnia 
22.05.2013 złożyła wyjaśnienie odnośnie zaistniałego zdarzenia Zał.Nr 9.

Jednocześnie Spółka złożyła informację kontrolującemu, zobowiązującą PPH-U „KAMROL” Wincenty 
Rogacki do usunięcia komunalnych osadów ściekowych w terminie do dnia 10.06.2013 r., których Spółka 
jest wytwórcą, znajdujących się na działce ewidencyjnej nr 11/59 obręb Bądkowo, gmina Płoty. Powyższa 
informacja przekazana została również Burmistrzowi Płotów, ANR w Szczecinie Sekcja Zamiejscowa 
Gospodarowania Zasobem w Gryficach oraz Starostwu Powiatowemu w Gryficach Zał. nr 10.
Spółka zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych 
osadów ściekowych (Dz.U. Nr 137 poz.924) przeprowadza jako wytwarzający badania komunalnych 
osadów ściekowych z częstotliwością co dwa miesiące. Powstające osady poddawane są odwodnieniu 
na stacji zagęszczania osadu (stacja wirówek) oraz higienizacji (obróbka chemiczna i termiczna). Osady 
ściekowe badane są pod względem fizykochemicznym, bakteriologicznym i parazytologicznym oraz 
na zawartość metali ciężkich, również przed aplikacją w/w osadów wykonywane są badania gruntu 
na którym przewidziane jest ich zastosowanie.

Wspomniane badania wykonywane są przez Laboratorium Usługowo-Badawcze „BIOCHEMIK” 
Sp. z o.o. Śmiłowo, ul. Pilska 34, 64-810 Kaczory posiadające akredytację PC A nr AB 400 - badanie gruntu 
na działkach o nr. ewidencyjnych 11/56, 11/57, 11/58 w obrębie Bądkowo, gm. Płoty - sprawozdanie 
z badań nr 405Gch z dnia 30.08.2012 r., Laboratorium Badawcze INTERLABO A. Tomaszewski, 
M. Tomaszewski Sp. j. posiadające akredytację PCA nr AB 1365 - badania gruntu w 2013 r. oraz przez 
Instytut Zootechniki Pracownia w Szczecinie posiadający akredytację PCA nr AB 868 — badanie osadów 
z oczyszczalni - w 2012 r. sześciokrotne i w 2013 r. trzykrotnie - w załączeniu losowo wybrane 
sprawozdania z badań Zal.nr 11. Spółka nie dopełniła obowiązku wynikającego z art.96 ust. 8 i 9 ustawy 
o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) zobowiązującego wytwórcę komunalnych 
osadów ściekowych do powiadomienia wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska 
o zamiarze przekazania tych osadów władającemu powierzchnią ziemi, na której te osady mają być 
stosowane, na co najmniej 7 dni przed przekazaniem. Wyjaśnienie przedłożone przez Spółkę dotyczące 
powyższego stanowi Zał. nr 12.

- realizacja zarządzeń pokontrolnych:
Ostatnia kontrola oczyszczalni miała miejsce w IV kwartale 2012 r. w trakcie której, nie 

stwierdzono naruszeń i nieprawidłowości skutkujących wydaniem zarządzenia pokontrolnego.

- opłaty za korzystanie ze środowiska (w tym również opłaty podwyższone):
„MWiK” Spółka z o.o. w Kołobrzegu nalicza i wnosi opłaty z tytułu korzystania ze środowiska. 

W oparciu o zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości 
należnych opłat wynika, że Spółka w 1 półroczu 2012 r. wniosła opłaty w wysokości:

- wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza - 1128,00 zł;
- pobór wód - 208 456,00 zł;
- wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi — 154 742,00 zł 

Łączna suma opłat za I półrocze wyniosła - 364 325 zł
WII półroczu 2012 roku łączna opłata wyniosła 370 718 zł. w tym: wprowadzanie gazów lub pyłów 

do powietrza — 906,00 zł, pobór wód — 234 515,00 zł, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi - 
135 297,00 zł.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został 
sporządzony inaczej niż w całości.
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- karv za naruszenie warunków korzystania ze środowiska 
Nie dotyczy.

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 Niepowiadomienic wojewódzkiego inspektora 
ochrony środowiska o zamiarze przekazania 
komunalnych osadów ściekowych władającemu 
powierzchnią ziemi, na której te osady mają być 
stosowane.

Ustalenia w protokole Art. 96 ust 8 ustawy o 
odpadach z dnia 14 grudnia 
2012 r. (Dz.U. z2013r. 
poz. 21)

3. Zastosowane sankcje (pouczenie, grzywna w drodze mandatu karnego)
Lp. Nazwa wykroczenia Artykuł z przepisu Osoba, która 

popełniła wykroczenie
Zastosowana 
sankcja (mandat, 
pouczenie)

3. Inne zagadnienia
Do protokołu załącza się tabelę wykonanych czynności kontrolnych - załącznik nr 1
W trakcie kontroli wypełniono kartę charakterystyki zakładu - Informacje dodatkowe dotyczące 
charakterystyki zakładu - załącznik nr 10.

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:
1 Tabela czynności kontrolnych
2 Zawiadomienie
3 Upoważnienie do kontroli
4 Upoważnienie dla Wiceprezesa Zarządu MWiK
5 Zestawienie ilości odprowadzanych ścieków w latach 2012 - 2013
6 Zestawienie wyników badań ścieków z oczyszczalni w Korzyścienku w latach 2012 -2013
7 Zestawienie ilości odpadów wytworzonych na oczyszczalni w latach 2012 -2013
8 Rejestr podmiotów uprawnionych do odbioru wytworzonych odpadów
9 Wyjaśnienie dotyczące wywozu osadów na dz. 11/59
10 Informacja o zobowiązaniu do usunięcia odadów w terminie do 10.06.2013 r.
11 Sprawozdanie z badań gruntu i osadów ściekowych
12 Wyjaśnienie dotyczące niepowiadomienia o zamiarze przekazania komunalnych osadów ściekowych 

władającemu powierzchnią ziemi
13 Informacje dodatkowe dotyczące charakterystyki zakładu

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został 
sporządzony inaczej niż w całości.
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Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.
Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej, Piotr Moździerz - WICEPREZES ZARZĄDU ds. 
Eksploatacji, 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 WIOŚ 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 
2010 r., Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: Z 7^/2013

Data i miejsce podpisania protokołu: 05-06-2013 r. KOŁOBRZEG

WICEPREZES ZARZĄDU 
d/s Eksploatacji ,

Podpis i pieczęc-Uprawmonego / 
przedstawiciela j ednostki 

kontrolowanej

"MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w
78-100 Kołobrzeg, ul. Artyleryjsko 3, icl./fox 94 o52 32 92

NIP 671-00-12-257 Numer KRS: 0000169262
Sad Rejonowy w Koszota IX Wydziel Krajowego Rejestru Sądowego 

Wysokość Kapitału Zakładowego 61.928.000,00 zl

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został
_____________________________________ sporządzony inaczej niż w caloici. __________________

strona 8 z 8
protokół kontroli nr DEL-KS 71/2013


