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PROTOKÓŁ KONTROLI NR DEL-KS 84/2016

Sygnatura protokołu DI.7023.1.78.3.2016.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), w związku z art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o 
swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz.584 z późn. zm.)

Identyfikacja kontrolowanego zakładu
Nazwa zakładu, adres MWiK Sp. z o.o. Kołobrzeg - oczyszczalnia ścieków Kołobrzeg

(Korzy  ścienko),
ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg, Gmina Kołobrzeg (miejska), Powiat 
kołobrzeski

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

ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg, Gmina Kołobrzeg (miejska), Powiat 
kołobrzeski

Osoba poinformowana o 
podjęciu kontroli

Paweł Hryciów Prezes Zarządu Spółki
Piotr Moździerz Wiceprezes Zarządu ds. Eksploatacji

Regon zakładu lub 
PESEL kontrolowanego, 
który nie posiada regonu 
(np. rolnicy 
indywidualni)

330263149

Rodzaj kontrolowanego 
przedsiębiorcy zgodnie z 
ustawą o swobodzie 
działalności 
gospodarczej

Średni przedsiębiorca

Rejestracja 0000169262
Telefon/ fax. 94 3523292 94 3523292
Adres strony 
internetowej: 
email

www.bip.mwik.kolobrzeg.pl

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

Nie dotyczy

Przedstawiciel 
kontrolowanego 
upoważniony do 
reprezentacji

Imię i nazwisko 
Paweł Hryciów 
Piotr Moździerz

Stanowisko
Prezes Zarządu Spółki
Wiceprezes Zarządu ds. Eksploatacji

Udzielający informacji: Imię i nazwisko Stanowisko______________________

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został
sporządzony inaczej niż całości.
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(imię i nazwisko, 
stanowisko)

Tomasz Urbański Kierownik Oczyszczalni Ścieków

Podmiot kontrolowany
Nazwa Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Kołobrzeg
Adres do korespondencji Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg, Gmina Kołobrzeg (miejska), Powiat 

kołobrzeski
Regon 330263149
Rejestracja Nr KRS: 0000169262 - Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział KRS
Telefon/ fax. 94 3523292 94 3523292

Informacja o kontroli
Data rozpoczęcia 
kontroli

13-05-2016

Data zakończenia 
kontroli

28-06-2016

Charakter kontroli Problemowa
Typ kontroli Inna
Data poprzedniej kontroli 19-03-2016
Okres objęty kontrolą bieżący
Cel kontroli Kontrola wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi. 

Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o odpadach.
Cykl kontrolny
Informacje zastrzeżone nie

Przeprowadzający kontroląi, uczestniczący w kontroli
Inspektor/inspektorzy 
upoważnieni do kontroli

Imię i nazwisko Stanowisko służbowe Upoważnienie nr
Andrzej Winnicki Specjalista upoważnienie nr 36/2016

Wykonujący pomiaiy i 
badania

Imię i nazwisko Stanowisko służbowe Upoważnienie nr
Andrzej Jagiełło specjalista 36/2016
Piotr Gaweł specjalista 36/2016
Marek Ociepka starszy administrator 36/2016

Osoby uczestniczące w 
kontroli

Nie uczestniczyły

1. Ustalenia kontroli
1.1 Informacje o kontrolowanym podmiocie

Kontrolowany podmiot został zawiadomiony o planowanej kontroli zawiadomieniem z dnia 
05.05.2016 r., znak DI.7023.1.78.2016.AWI. - zał. nr 1.
Kontrola przeprowadzona została na podstawie Upoważnienia Nr 81/2016 z dnia 12.05.2016 r. - 
zał. nr 2.
Kontrolą objęto mechaniczno biologiczną oczyszczalnię ścieków dla miasta Kołobrzeg, która 
została zlokalizowana w Korzyścienku na działce nr 314/15 o powierzchni 11,3369 ha, obręb 
Korzystno nr 0005, gmina Kołobrzeg. Jest to instalacja z podwyższonym usuwaniem związków 
biogennych wg technologii wielofazowego niskoobciążonego osadu czynnego z możliwością 
wsparcia procesu koagulantem. Położenie oczyszczalni określają współrzędne: N:54°9’35,56”, 
E:15°31’22,25”; X: 705094,09, Y: 273060,55. Właścicielem i eksploatatorem oczyszczalni są 
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Kołobrzegu działająca na podstawie wpisu do 
KRS 0000169262 - Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział KRS, natomiast działki, na której się 
znajduje stanowi własność Gminy Kołobrzeg, a Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka 
z o.o. w Kołobrzegu posiadają tytuł prawny do wieczystego jej użytkowania.

Niniejszy protokół kontroli nie mote być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został
sporządzony inaczej nit w całości.
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MWiK Sp.z o.o. w Kołobrzegu posiada pozwolenie wodnoprawne wydane przez Marszałka 
Województwa Zachodniopomorskiego znak: WOŚ.II.7322.14.2013.ZdK z dnia 08.01.2014 r. na 
odprowadzanie do Morza Bałtyckiego oczyszczonych ścieków z oczyszczalni w Korzyścienku 
W ilości: Q roczne — 8 454 248 m , Q śr./rok ~ 23 162 m /d, Q z sezonu letniego = 24 219m/diQ poza sezonem 
= 22 539 m3/d przy zachowaniu dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń na 
warunkach określonych w ww. decyzji.

Oczyszczalnia ta przyjmuje ścieki komunalne z terenu miasta Kołobrzeg i Gminy Ustronie 
Morskie oraz z terenu gmin: Kołobrzeg, Dygowo, Gościno, Rymań, Siemyśl i Sławoborze, które 
zostały włączone na przełomie lat 2010/2011 w ramach zrealizowanego projektu „Zintegrowana 
gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”. Oprócz przejęcia ścieków z terenu powyższych 
gmin Spółka przejęła ujęcia wody wraz z sieciami wodociągowymi. W chwili obecnej Spółka na 
terenie 5 gmin eksploatuje 13 ujęć wód podziemnych + ujęcie Bogucino-Rościęcino zaopatrujące 
miasto Kołobrzeg w wodę.

W ramach prowadzonego „Monitoringu rzek Przymorza oraz Odry na potrzeby bilansu ładunku 
zanieczyszczeń wprowadzanych do Bałtyku wraz z kontrolą źródeł punktowych, z których 
zanieczyszczenią wprowadzane są bezpośrednio do morza w województwie zachodniopomorskim 
w latach 2015-2017. przeprowadzono kontrolę, której celem było pobranie średniodobowych 
próbek ścieków oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni w Korzyścienku.
1.2. Ustalenia w zakresie przestrzegania zasad ochrony środowiska zgodnie z celem kontroli

W trakcie kontroli w dniach od 15 do 24 maja 2016 r. dokonano poboru 6 średniodobowych 
próbek ścieków oczyszczonych proporcjonalnie do przepływu.

Wyniki badań ścieków oczyszczonych pobranych podczas kontroli zawiera poniższe 
tabelaryczne zestawienie oraz załącznik nr 4. Pomiary zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych 
wykonane zostały w zakresie wskaźników: azot amonowy, azot azotanowy, azot azotynowy, 
ogólny, BZT5, fosfor ogólny, ortofosforany, chrom ogólny, cynk, kadm, miedź, nikiel, ołów, rtęć.

ZESTAWIENIE SPRAWOZDAŃ Z BADAŃ od 16 do 24 maja 2016 r

Data poboru 15/16.05.2016 16/17.05.2016 17/18.05.2016 18/19.05.2016 22/23.05.2016 23/24.05.2016
wylot po osadnikach

Nr 1 Nr 2 Nrl Nr 2 Nrl Nr 2 Nrl Nr 2 Nrl Nr 2 Nrl Nr 2

Azot amonowy 1,28 1,18 0,9 0,89 0,93 0,91 0,92 0,90 0,92 0,91 1 0,97

Azot azotanowy 3,39 3,31 3,68 3,59 3,08 3,00 2,47 2,97 3,65 3,51 3,46 3,26

Azot azotynowy 0,470 0,460 0,419 0,427 0,295 0,307 0,263 0,279 0,287 0,293 0,26 0,244

Azot ogólny 8,0 7,9 8,5 7,7 6,6 6,4 6,0 6,0 7,3 7,2 7,1 6,7

BZT5 5,3 6,0 4,1 4,3 4,2 4,3 4,1 4,3 4,6 5 3,9 4,2

Fosfor ogólny 0,28 0,27 0,24 0,24 0,22 0,23 0,25 0,25 0,27 0,25 0,27 0,26

Ortofosforany 0,15 0,11 0,10 1,13 0,10 0,10 0,089 0,092 0,10 0,12 0,10 0,10

Chrom ogólny 0,0029 0,0031 0,0036 0,0047 0,0036 0,0033 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025

Cynk 0,11 0,15 0,14 0,14 0,12 0,15 0,10 0,10 0,1 0,12 0,12 0,12

Kadm <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

Miedź 0,0041 0,0042 0,0047 0,0039 0,0043 0,0066 0,0015 0,0011 0,0026 0,0033 0,0035 0,0029

Nikiel 4,8 4,8 4,3 4,5 6,5 4,5 7,7 6,3 4,1 4,1 4,6 4,7

Ołów <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0

Rtęć 0,199 0,193 0,101 0,100 0,093 0,114 0,054 0,101 0,109 0,087 0,126 0,081

W świetle powyższych sprawozdań wynika, że wartości oznaczonych wskaźników 
zanieczyszczeń BZT5, azot ogólny, fosfor ogólny nie przekraczają warunków dopuszczalnych 
określonych w pozwoleniu wodno prawnym.

MWiK Spółka z 0.0. w Kołobrzegu posiada uregulowany stan formalno-prawny w zakresie 
gospodarki odpadami na podstawie decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia

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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25.11.2014 r. znak WOŚ.II.7243.15.2014.BKoc z 10 letnim terminem jej obowiązywania, 

udzielającą pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Ilość 
wytworzonych odpadów na oczyszczalni ścieków w Korzyścienku w 2014, 2015 i 2016 r. na 
podstawie prowadzonej ewidencji oraz przedłożonych zestawień danych o odpadach zawiera 
protokół Nr DEL-KS 37/2016 z dnia 19.04.2016 r.

Powyższe ilości wytworzonych i unieszkodliwionych odpadów nie stanowią przekroczenia ilości 
określonej w w/w decyzji. Powstające odpady przekazywane były uprawnionym podmiotom. 
Wytworzone ustabilizowane komunalne osady ściekowe w roku 2014 i 2015 i aktualnie, 
poddawane są badaniom zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. 
w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. z 2015 r. poz.257) z częstotliwością raz na 
dwa miesiące pod względem fizykochemicznym, bakteriologicznym i parazytologicznym oraz na 
zawartość metali ciężkich.

MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu zgodnie z art. 96 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.21 zezm.), jako wytwórca komunalnych osadów ściekowych 
powiadamia o przystąpieniu do przekazywania komunalnych osadów ściekowych władającemu 
powierzchnią ziemi każdorazowo przy zmianie działki na której są stosowane.

1.3. Realizacja zarządzeń pokontrolnych.
Brak naruszeń podczas kontroli z 19.04.2016 r. nie skutkował wydaniem zarządzenia 

pokontrolnego.

1.4. Realizacja obowiązku przedkładania informacji o zakresie korzystania ze środowiska.
MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu w terminie wywiązała się z obowiązku przedkładania 
informacji o zakresie korzystania ze środowiska.

2. Naruszenia
Nie stwierdzono naruszeń

3. Popełnione wykroczenia i zastosowane sankcje
Nie dotyczy

4. Inne zagadnienia
Na podstwwieart. 83a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.) kontrolę przerwano w dniu 24.05.2016 r. na czas niezbędny do 
przeprowadzenia badań próbek ścieków oczyszczonych pobranych w dniach 15 do 24 maja 2016 
r. Kontrolowany został powiadomiony pismem z dnia 24.05.2016 r. znak DI.7023.1.78.2016.AWI 
stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
5. Informacje końcowe
Kopie dokumentów źródłowych przedłożone przez MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu wykorzystane 
podczas kontroli znajdują się do wglądu w aktach zakładu w WIOŚ w Szczecinie - Delegatury 
w Koszalinie.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:
1. Zawiadomienie o kontroli
2. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
3. Zawiadomienie o przerwaniu kontroli - DI.7023.1.78.2.2016.AWI
4. Sprawozdania z badań prób pobranych w trakcie kontroli

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli 

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został
___________________________________ sporządzony inaczej nit w całości. 
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umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje 
stanowisko na piśmie Zachodniopomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono: Piotr Moździerz - WICEPREZES ZARZĄDU ds. Eksploatacji

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 
z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 37/2016

Miejsce i data podpisania protokołu: Kołobrzeg, 28.06.2016 r.

c/.loahk zarządu
K°,ObreegU WtCEPREZĘ^ ZARZĄDU

Podpis i pieczęi 
przedstawiciela jednostki 

kontrolowanej

rrawnionego Piotf1 Moździerz Podpis i pieczęć uprawnionego 
inspektora

“MIEJSKłt W0B0CIĄGI I KANALIZACJA" 
Spółka z ograniczone; odpowiedzialnością w Kołobrzegu 
78-100 Kołobrzeg, ul. Artyleryjska 3, tel./fox 94 352 32 92 

NIP 671-00-12-257 Numer KRS: 0000169262
Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego 

Wysokość Kapitału Zakładowego 61.928.000,00 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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