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PROTOKÓŁ KONTROLI NR DEL-KS 22/2017

Sygnatura protokołu DI.7023.I.18.3.2016.AWI
Podstawa do 
przeprowadzenia kontroli

art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. 
z 2016 r., poz.1688), w związku z art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o 
swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829.)

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

(Korzyścienko),
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

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 
Dyrektor 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 w całości.________________________________
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(imię i nazwisko, 
stanowisko)

Tomasz Urbański Kierownik oczyszczalni

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

17-02-2017

Data zakończenia 
kontroli

14-03-2017

Charakter kontroli Problemowa
Typ kontroli Inna
Rodzaj kontroli Pozaplanowa
Data poprzedniej kontroli 21-12-2016
Okres objęty kontrolą Stan bieżący
Cel kontroli Kontrola wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi. 

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

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

Imię i nazwisko Stanowisko służbowe Upoważnienie nr
Andrzej Winnicki 
Magdalena Majchrzak

specjalista 
specjalista

upoważnienie nr 
208/2016

Wykonujący pomiary i 
badania

Imię i nazwisko Stanowisko służbowe Upoważnienie nr
Andrzej Jagiełło specjalista upoważnienie nr 

208/2016
Piotr Gaweł specjalista upoważnienie nr 

208/2016
Andrzej Skorupa analityk upoważnienie nr 

208/2016
Osoby uczestniczące w 
kontroli Nie uczestniczyły

1. Ustalenia kontroli
1.1. Informacje o kontrolowanym podmiocie.
Kontrolowany podmiot został zawiadomiony o planowanej kontroli pismem z dnial6.02.2017 r. znak 
DI.7023.1.18.2017.AWI w dniu 17.02.2017 r. Kontrola wszczęta została w dniu 17.02.2017 r. zgodnie 
z wnioskiem przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Kontrolę przeprowadzono na 
podstawie upoważnienia Nr 23/2017 zdnia 16.02.2017 r. znakDI.7023.1.18.1.2017.AWI.

Powyższa kontrola związana jest z poborem średnich dobowych prób ścieków oczyszczonych na 
wylotach z osadników radialnych nr 1 i nr 2 przez okres 6 dni w ramach prowadzonego „Monitoringu rzek 
Przymorza oraz Odry na potrzeby bilansu ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do Bałtyku wraz 
z kontrolą źródeł punktowych, z których zanieczyszczenia wprowadzane są bezpośrednio do morza 
w województwie zachodniopomorskim w latach 2015-2017”. Pobór prób średnich dobowych prowadzony 
był w dniach 19/20, 20/21, 21/22, 22/23, 26/27 i 27/28.02.2017 r. Próbki do badań pobrane zostały 
proporcjonalnie do przepływu w ciągu 24 h.

Niniejszy protokół kontroli nie może by i powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został 
sporządzony inaczej nij całości
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1,2. Ustalenia w zakresie przestrzegania zasad ochrony środowiska zgodnie z celem kontroli
W trakcie kontroli od 17 do 28,02.2017 r. dokonano poboru 6 próbek średnich dobowych ścieków 
oczyszczonych. Pismem z dnia 28.02.2017 r. znak DI.7023.1.18.2.2017.AWI Spółka została powiadomiona 
o przerwaniu kontroli na czas niezbędny do przeprowadzenia badań próbek ścieków oczyszczonych 
pobranych podczas kontroli w dniach jak na wstępie. Wyniki badań ścieków pobranych podczas kontroli 
zawiera poniższa tabela. Pomiary zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych wykonane zostały w 
zakresie wskaźników: azot amonowy, azot azotanowy, azot azotynowy, ogólny, BZT5, fosfor 
ogólny, ortofosforany.

ZESTAWIENIE SPRAWOZDAŃ Z BADAŃ od 21 do 29 listopada 2016 r.

Data 
poboru 19/20.02.2017 20/21.02,2017 21/22.02.2017 22/23.02.2017 26/27.02.2017 27/28.02.2017
wylot po 
osadnikach Nrl Nr 2 Nrl Nr 2 Nrl Nr 2 Nrl Nr 2 Nrl Nr 2 Nrl Nr 2

Azot amonowy 37,78 37,46 41,98 41,45 38,44 37,65 43,54 43,69 23,55 24,42 21,20 21,37
Azot 
azotanowy 0,18 0,14 0,15 0,14 0,13 0,13 0,11 0,10 0,09 0,09 0.09 0,08
Azot 
azotynowy 0,219 0,214 0,156 0,149 0,082 0,057 0,019 0,012 0,016 0,010 0,041 0,043

Azot ogólny 41,7 41,7 44,4 44,2 42,2 42,3 47,6 48,0 26,8 27,2 25,5 25,4

BZT5 7,6 8,4 8,8 9,8 8,0 10,0 9,0 8,4 9,4 12 9,8 12

Fosfor ogólny 0,30 0,31 0,34 0,35 0,34 0,32 0,48 0,46 0,53 0,54 0,27 0,28

Ortofosforany 0,15 0,16 0,086 0,078 0,14 0,14 0,44 0,45 0,63 0,61 0,094 0,12

W świetle powyższych sprawozdań wynika, że wartości oznaczonych wskaźników 
zanieczyszczeń w zakresie azotu ogólnego znacznie przekraczają warunki dopuszczalne określone 
w pozwoleniu wodnoprawnym wydanym 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 przy zachowaniu dopuszczalnych wartości 
wskaźników zanieczyszczeń na warunkach określonych w ww. decyzji w ilości: Q roczne = 
8 454 248 m , Q jr./rok ~ 23 162 m /d, Q zsezonu letniego 24 219 m /d i Q pOza sezonem = 22 539 m /d, 
zmienioną za zgodą stron decyzją z dnia 17,11.2015 r. znak WOŚ.II.7322.21.2015.Zd.K, która nie 
ma wpływu na warunki szczególnego korzystania z wód 1j. ilości i jakości odprowadzanych 
ścieków.

Zgodnie z ww. pozwoleniem wodnoprawnym Spółka jest zobowiązana do poboru 24 próbek 
ścieków surowych i oczyszczonych w ciągu roku. Badania ścieków oczyszczonych wykonywane są we 
wskaźnikach określonych w w/w pozwoleniu przez własne laboratorium, posiadające Certyfikat Akredytacji 
Laboratorium Badawczego PCA nr AB 1156. Spółka w okresie od 01.01.2017 r. do 28.02.2017 r. 
przedłożyła 5 badań własnych ścieków surowych i oczyszczonych, z których w dwóch stwierdzono 
przekroczenie wartości dopuszczalnych wskaźnika azot ogólny. Powyższe przekroczenia pokrywają się 
z badaniami ścieków oczyszczonych wykonanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
w Szczecinie z próbek pobranych w dniach 26/27 i 27/28.02.2017 r. w ramach prowadzonej kontroli. Zestawienie 
sprawozdań z ww. badań wraz z określeniem % redukcji stanowi zał. nr 6. Spółka pismem PW/00596/17 
poinformowała kontrolującego o zakłóceniach w pracy oczyszczalni ścieków w Korzyścienku w zakresie 
biologicznego oczyszczania ścieków spowodowanego niekontrolowanym dopływem ścieków 
przemysłowych w połowie miesiąca lutego, w efekcie czego zaburzony został proces nitryfikacji, jak 
również niekorzystny wpływ miała temperatura ścieków w reaktorach biologicznych utrzymująca się na 
poziomie 10,7 - 11,6°C.

MWiK Spółka z 0.0. w Kołobrzegu posiada uregulowany stan formalno-prawny w zakresie

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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gospodarki odpadami decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 listopada 
2014 r. znak WOŚ.II.7243.15.2014.BKoc, udzielającą pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz 
zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Ilość wytworzonych odpadów na oczyszczalni ścieków 
w Korzyścienku w 2016 r. wyniosła:
- 15 01 10*— opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

-0,015 Mg
- 16 05 06* - chemikalia laboratoryjne i analityczne zawierające substancje niebezpieczne w tym

mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych - 0,095 Mg
- 18 01 03* - inne odpady ... z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 - 0,026 Mg
- 19 08 01 - skratki - 186,340 Mg
- 19 08 02 — zawartość piaskowników - 119,12 Mg,
- 19 08 05 ustabilizowane komunalne osady ściekowe - 6200,80 Mg,
-19 98 09 - tłuszcze z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze - 267,02 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. Powstające odpady przekazywane były uprawnionym podmiotom 
zgodnie z okazanym wykazem.
1.3. Realizacja zarządzeń pokontrolnych
- Po ostatniej kontroli zarządzenia pokontrolne nie były wydawane.
1.4. Realizacja obowiązku przedkładania informacji o zakresie korzystania ze środowiska.
- Kontrolowany jest zobowiązany do sporządzania i przedłożenia Marszałkowi Województwa 
Zachodniopomorskiego zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach 
gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
w terminie do dnia 15 marca roku za poprzedni rok kalendarzowy. Informacja powyższe za rok 2016 została 
przekazane z zachowaniem ustawowego terminu.
- MWiK Spółka z o.o. w Kołobrzegu nalicza i wnosi opłaty z tytułu korzystania ze środowiska.
- Kontrolowanemu obiektowi nie były wymierzane kary za naruszenia warunków korzystania ze środowiska.
2. Naruszenia
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. Okresowo niedotrzymywanie warunków 
pozwolenia wodnoprawnego: przekroczenie stężeń 
dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń azotu 
ogólnego

ustalenia kontroli 
Sprawozdania z badań z 
poboru W1OŚ 
Nr 45 -PK/Ś/2017, 
Nr 47-PK/Ś/2017, 
Nr 48-PK/Ś/2017, 
Nr 49-PK/Ś/2017, 
Nr 52-PK/Ś/2017 
i Nr 5 3-PK/Ś/2017,

Pozwolenie 
wodnoprawne znak 
WOŚ.II,7322.14.2013.ZdK

1. Popełnione wykroczenia i zastosowane sankcje

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

Lp. Nazwa wykroczenia Artykuł z przepisu Osoba, która 
popełniła wykroczenie

Zastosowana 
sankcja (mandat, 
pouczenie)

1 Eksploatacja instalacji z 
naruszeniem warunków 
pozwolenia wodnoprawnego

art. 351 - V. Ustawa Prawo 
Ochrony Środowiska -1. 
Eksploatacja instalacji bez 
wymaganego pozwolenia lub z 
naruszeniem jego warunków: 
naruszenie warunków

Tomasz Urbański
Kierownik oczyszczalni

POUCZENIE
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4. Inne zagadnienia

Kontrolowany podmiot zgodnie z Ustawą o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych 
i innych substancji (Dz.U. z 2013 r. poz.1107 ze zm.) jako korzystający ze środowiska poprzez 
emisję gazów i pyłów do powietrza, jest zobowiązany w myśl art. 7 ustawy do sporządzania 
i wprowadzania do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami corocznego 
sprawozdania zawierającego informacje wskazane w art. 6 ust. 2 pkt 1-5 ustawy.

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:
1 Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli
2 Upoważnienia do kontroli Nr 23/2017
3 Zawiadomienie o przerwaniu kontroli
4 Zestawienie wyników badań wraz z % redukcją
5 Informacja MWiK o zakłóceniach w pracy oczyszczalni
6 Sprawozdania z badań z poboru WIOS

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli 
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: Paweł Hryciów - Prezes Zarządu Spółki

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 
2016 r., poz. 1829.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 41/2017

Miejsce i data podpisania protokołu: KOŁOBRZEG, dnia 14.03.2017 r.

PREZES ZARZĄDU 
MWiK Sp. z o.o. w/oloWzagu

Podpis i pieczęć uprawnionego 
przedstawiciela j ednostki 

kontrolowanej

"MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA" 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu 
78-100 Kołobrzeg, ul. Artyleryjsko 3, iel./fax 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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