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PROTOKÓŁ KONTROLI NR DEL-KS 75/2017

Mniejszy protokół kontroli nie mole być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został 
___________________________________ sporządzony inaczej nil w całości,___________________________________

Sygnatura protokołu DI.7023.1.42.2.2017. 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:

I 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

sekretari at@mwik.kolobrzeg.pl
Posiadane certyfikaty 
ISO, EMAS

Nie dotyczy

Przedstawiciel 
kontrolowanego 
upoważniony do 
reprezentacji

Imię i nazwisko Stanowisko
Paweł Hryciów Prezes Zarządu Spółki
Piotr Moździerz Dyrektor ds. eksploatacji

Udzielający informacji: Imię i nazwisko Stanowisko
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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

05-06-2017

Data zakończenia 
kontroli

11-08-2017

Charakter kontroli Problemowa
Typ kontroli Planowa
Data poprzedniej kontroli 14-03-2017
Okres objęty kontrolą 2016 + stan bieżący
Cel kontroli 8. Kontrola wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi.

15. Kontrola w zakresie stosowania i przechowywania nawozów i środków 
wspomagających uprawę roślin, komunalnych osadów ściekowych oraz 
rolnicze wykorzystanie ścieków w produkcji pierwotnej żywności 
pochodzenia roślinnego.

Cykl kontrolny 2. Kontrola w zakresie przestrzegania przez wytwórców komunalnych 
osadów ściekowych przepisów ustawy o opadach Ogólnopolski
3. Kontrola wywiązywania się aglomeracji priorytetowych z realizacji zadań 
ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków komunalnych, wg 
stanu na dzień 31 grudnia 2016 r., tj. po roku od upływu terminów 
określonych w Traktacie Akcesyjny Ogólnopolski

Informacje zastrzeżone nie

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli
Inspektor/inspektorzy Imię i nazwisko Stanowisko służbowe Upoważnienie nr
upoważnieni do kontroli Andrzej Winnicki Specjalista upoważnienie nr 81/2017
Wykonujący pomiary i Imię i nazwisko Stanowisko służbowe Upoważnienie nr
badania Andrzej Jagiełło 

Piotr Gaweł 
Andrzej Skorupa,

specjalista 
specjalista 
analityk

upoważnienie nr 81/2017 
upoważnienie nr 81/2017 
upoważnienie nr 81/2017

Osoby uczestniczące w 
kontroli

Nie uczestniczyły

1. Ustalenia kontroli
1.1. Informacje o kontrolowanym podmiocie.
W dniu 19.05.2017 r. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Kołobrzeg powiadomiona została 
pismem z dnia 17.05.2017 r. o planowanej kontroli dotyczącej przestrzegania przepisów i decyzji 
administracyjnych w zakresie ochrony środowiska, otrzymanym zgodnie z potwierdzeniem odbioru dnia 
19.05.2017 r..- zał. Nr 1. Przeprowadzona została na podstawie upoważnienia do kontroli nr 81/2017 
z dnia 02.06.2017 r., w zakresie przestrzegania przez wytwórców komunalnych osadów ściekowych 
przepisów ustawy o opadach i wywiązywania się aglomeracji priorytetowych z realizacji zadań ujętych 
w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków komunalnych, wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r., tj. po

Niniejszy protokół kontroli nie mote być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został 
sporządzony inaczej nij w całości, 
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roku od upływu terminów określonych w Traktacie Akcesyjnym - zał. Nr 2.
1.2. Ustalenia w zakresie przestrzegania zasad ochrony środowiska zgodnie z celem kontroli
W dniu rozpoczęcia kontroli przeprowadzono oględziny oczyszczalni, podczas których stwierdzono, że 
eksploatowane urządzenia wchodzące w skład instalacji utrzymywane są we właściwym stanie 
technicznym.

Odprowadzane ścieki do odbiornika poniżej urządzeń w komorze pomiarowej są klarowne, 
przejrzyste - optycznie czyste. Podczas przedmiotowej kontroli przedstawiciel Spółki okazał wymagane 
dokumenty związane z eksploatacją instalacji. Dokumentacja eksploatacyjna prowadzona jest w formie 
elektronicznej z możliwością edycji i wydruku danych do aktualnych potrzeb. Pomiar ilości ścieków 
rejestrowany jest na bieżąco. W czasie trwania kontroli próbek ścieków odprowadzanych z oczyszczalni nie 
pobierano. W myśl posiadanego pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego znak WOŚ.II.7322.14.2013.ZdK z dnia 08.01.2014 r. Spółka może odprowadzać 
z oczyszczalni w Korzyścienku do Morza Bałtyckiego ścieki oczyszczone w ilości: Q - 8 454 248 m3, 
Q śr./n>k 73 162 m /d, Q z. sezonu letniego 74 219 m /di Q poza sezonem 72 539 m /d przy zachowaniu 
dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń na warunkach określonych jak w decyzji ze zmianą 
za zgodą stron, decyzją z dnia 17.11.2015 r. znak WOŚ.n.7322.21.2015.Zd.K, która nie ma wpływu na 
warunki szczególnego korzystania z wód tj. 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 - zatem spełniony został wymóg określony w art,147a ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 319 z późn. zm.).
W świetle sprawozdań przedstawionych przez Kontrolowanego wynika, że okresowo wartości oznaczonych 
wskaźników zanieczyszczeń w zakresie azotu ogólnego przekraczają warunki dopuszczalne określone 
w pozwoleniu wodnoprawnym, w związku z powyższym Spółka poinformowała o rozpoczęciu prób mające 
na celu optymalizację procesów technologicznych.
Ilość ścieków oczyszczonych, odprowadzonych z oczyszczalni w Korzyścienku w 2016 roku wyniosła 
8 001 938,0 m3, natomiast do końca kwietnia 2017 roku 2 511 488,0 m3 w tym dowożonych 627,20 m3. 
W oparciu o przedłożone zestawienia ilości odprowadzonych ścieków nie stwierdzono przekroczenia 
rocznej ilości określonej pozwoleniem wodnoprawnym, wynoszącej Qroczne = 8 454 248,0 m3.
Zgodnie z art. 180a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 
519 z późn. zm.)) 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 roeznie 
w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. MWiK Spółka z o.o. w Kołobrzegu posiada 
uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami na podstawie decyzji Marszałka 
Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25.11.2014 r. znak WOŚ.n.7243.15.2014.BKoc, udzielającą 
pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
Hość 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 1801 80 i 18 01 82 - 0,026 Mg
- 19 08 01 - skratki - 186,340 Mg
-190802- zawartość piaskowników - 119,12 Mg,
- 19 08 05 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe - 6200,80 Mg,
- 19 98 09 - tłuszcze z separacji olęj/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.
Powstające odpady przekazywane były uprawnionym podmiotom. Wytworzone komunalne osady ściekowe 
w roku 2016 i 2017, 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) Częstotliwość 
badań zależna jest od obciążenia oczyszczalni ścieków, wyrażonego równoważną liczbą mieszkańców 
w rozumieniu art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo wodne, co w przypadku oczyszczalni w Korzyścienku przy

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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równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) większej od 100 000 przeprowadza się raz na 2 miesiące pod 
względem fizykochemicznym, bakteriologicznym i parazytologicznym oraz na zawartość metali ciężkich. 
Spółka zgodnie z obowiązkami wynikającymi, jako wytwórcy osadów ściekowych poddawała badaniom 
grunty oraz osady przed ich zastosowaniem. Badania gruntu wykonywało laboratorium Instytutu 
Zootechniki PIB Krajowe Laboratorium Pasz - Pracownia w Szczecinie - certyfikat PCA Nr AB 868 — 
jedno badanie i Centrum Szkoleniowo-Badawczego ARQUES Sp. z o.o. ul. Mostowa 9, 64-800 Chodzież, 
posiadające certyfikat PCA o nr AB 1539 - 5 badań w 2016 r. i 2 badania do maja 2017 r. Badanie gruntu 
na działkach, na których wykorzystane były ww. osady wykonane były przed ich zastosowaniem. 
W świetle przedstawionych sprawozdań, w przebadanych wskaźnikach zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 257) w sprawie komunalnych osadów 
ściekowych nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej wartości metali ciężkich w wierzchniej warstwie 
gruntu (0-25 cm) oraz w badanym osadzie, w którym również nie wyizolowano bakterii chorobotwórczych 
z rodzaju Salmonella oraz żywych jaj pasożytów
Zgodnie z art. 96 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz.1987 ze zm.), 
wytwórca komunalnych osadów ściekowych - MWiK Sp. z o.o. Kołobrzeg, powiadamiała 
w kontrolowanym okresie WIOS Szczecin Delegaturę w Koszalinie o przystąpieniu do przekazywania 
komunalnych osadów ściekowych władającemu powierzchnią ziemi. Wytworzone osady ściekowe 
zagospodarowane były przez władającego cruntem - konsorcjum firm, którego liderem w myśl umowy jest

- na gruntach

. , . ■, będących członkami konsorcjum.
Zgodnie z przedłożonymi kartami przekazania oraz aplikacji ustabilizowanych komunalnych osadów 

ściekowych w 2016 r. i 2017 r. zastosowano je w terminach i na działkach o numerach i wykorzystanej 
powierzchni jak poniżej:
- 01.2016 r. - 399,9 Mg (113,57 Mg s.m.) osadu na powierzchni 2,53 ha dz. nr 114/2 obręb 0014 Słudwia
- 02.2016 r. - 450,4 Mg (76,57 Mg s.m.) osadu na powierzchni 2,60 ha dz. nr 117/2 obręb 0014 Słudwia
- 03.2016 r. - 550,5 Mg (93,58 Mg s.m.) osadu na powierzchni 3,34 ha dz. nr 117/2 obręb 0014 Słudwia
- 04.2016 r. - 270,8 Mg (58,50 Mg s.m.) osadu na powierzchni 1,3 ha dz. nr 11/57 obręb 0010 Bądkowo
- 04.2016 r. - 330,0 Mg (71,28 Mg s.m.) osadu na powierzchni 2,40 ha dz. nr 208/1 obręb 0026 Czarne
- 05.2016 r. - 600,4 Mg (129,68 Mg s.m.) osadu na powierzchni 4,35 ha dz. nr 208/1 obręb 0026 Czarne
- 06.2016 r. — 132,00 Mg (29,96 Mg s.m.) osadu na powierzchni 1,0 ha dz. nr 208/1 obręb 0026 Czarne
- 06.2016 r. - 592,5 Mg (134,49 Mg s.m.) osadu na powierzchni 4,5 ha dz. nr 11/56 obręb 0010 Bądkowo
- 07.2016 r. - 699,2 Mg (158,72 Mg s.m.) osadu na powierzchni 4,5 ha dz. nr 11/56 obręb 0010 Bądkowo
- 08.2016 r. - 574,6 Mg (129,29 Mg s.m.) osadu na powierzchni 4,4 ha dz. nr 2/8 obręb 0080 Rychowo
- 09.2016 r. - 450,1 Mg (101,27 Mg s.m.) osadu na powierzchni 3,5 ha dz. nr 2/8 obręb 0080 Rychowo 
-10.2016 r. - 425,4 Mg (128,04 Mg s.m.) osadu na powierzchni 4,3 ba dz. nr 2/8 obręb 0080 Rychowo
- 11.2016 r. - 400,0 Mg (120,4 Mg s.m.) osadu na powierzchni 4,02 ha dz. nr 2/8 obręb 0080 Rychowo
- 12.2016 r. 325,0 Mg (92,63 Mg s.m) osadu na powierzchni 3,09 ha dz. nr 2/8 obręb 0080 Rychowo
- 01.2017 r. - 350,0 Mg (99,75 Mg s.m.) osadu na powierzchni 2,53 ha dz. nr 2/8 obręb 0080 Rychowo
- 02.2017 r. — 362,0 Mg (66,25 Mg s.m.) osadu na powierzchni 2,21 ha dz. nr 2/8 obręb 0080 Rychowo
- 03.2017 r. - 445,0 Mg (81,44 Mg s.m.) osadu na powierzchni 2,72 ha dz. nr 2/8 obręb 0080 Rychowo
- 04.2017 r. -449,0 Mg (105,5Mg s.m.) osadu na powierzchni 3,52 ha dz. nr 2/8,2/9 obręb 0080 Rychowo

Z powyższego zestawienia wynika że dawka zastosowanego osadu w październiku i grudniu 
2016 r. została skumulowana za okres trzech lat, natomiast w pozostałych okresach za okres dwuletni 
nieprzekraczając dawki 30 Mg/ha w celu uprawy roślin nieprzeznaczonych do bezpośredniego spożycia lub 
na pasze.

W dniu.05.06.2017 r. zgodnie z celem kontroli pobrano do badań laboratoryjnych próbki osadu 
ściekowego wytworzonego na ww. oczyszczalni. Osady ściekowe przebadano pod względem 
fizykochemicznym na zawartość metali ciężkich: kadm, miedź, cynk, chrom, nikiel, ołów, rtęć, oraz we 
wskaźnikach: pH, azot ogólny, fosfor ogólny, wapń, magnez, sucha masa, substancje organiczne 
i bakteriologicznym na obecność bakterii z rodzaju Salmonella oraz parazytologicznym na obecność 
żywych jaj pasożytów jelitowych: Ascaris sp., Trichuris sp. i Toxocara sp.

Na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych badań komunalnych osadów ściekowych nr 
24/02-1/LB/17-W pobranych w trakcie kontroli, w badanej próbce osadu nie wyizolowano bakterii 
chorobotwórczych z rodzaju Salmonella oraz nie wykryto żywych jaj pasożytów jelitowych: Ascaris sp.,

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

strona 4 z 6
protokół kontroli nr DEL-KS 75/2017



Trichuris sp. i Toxocara sp., jak również zgodnie ze sprawozdaniem Nr 174-PK/O/2017 nie została 
przekroczona dopuszczalna zawartość metali ciężkich określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015 r, poz. 257) w sprawie komunalnych osadów 
ściekowych (zał. nr 6). W celach porównawczych przyjęto najostrzejsze kryteria przy stosowaniu 
komunalnych osadów ściekowych w rolnictwie oraz do rekultywacji gruntów na cele rolne. Powyższy osad 
wykorzystywany jest w procesie R-10 z przeznaczeniem do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia 
i produkcji pasz.
1.3. Realizacja zarządzeń pokontrolnych
Nie dotyczy - zarządzenie pokontrolne po ostatniej kontroli w 2017 r. 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 -(zał. nr 8).
- 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

Nie stwierdzono naruszeń

3. Popełnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Nie dotyczy

4. Inne zagadnienia

MWiK Sp.z o.o. w Kołobrzegu w trakcie kontroli poinformowała o planowanej modernizacji oczyszczalni 
ścieków w Korzyścienku w zakresie gospodarki osadowej. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na 
lata 2018-2020. Spółka otrzymała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną dnia 29.04.2017 r. 
przez Wójta Gminy Kołobrzeg stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na 
środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji oczyszczalni ścieków w Korzyścienku 
w zakresie gospodarki osadowej dz. nr 314/15 obręb ewidencyjny Korzystno, Gmina Kołobrzeg.

5. Informacje końcowe
Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska pismem znak DI.7023.1.42.3.2017.AWI 
z dnia 07.06.2017 r., na podstawie art. 83 a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ), przerwał w dniu 07.06.2017 r. kontrolę rozpoczętą w MWiK 
Sp. z o.o. w Kołobrzegu, na czas niezbędny do przeprowadzenia badań osadu ściekowego pobranego 
w dniu 05.06.2017 r.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:
1 Zawiadomienie o kontroli
2 Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
3 Zawiadomienie o przerwaniu kontroli na czas wykonania badań
4 - -
5 Karta przekazania i aplikacji komunalnych osadów ściekowych -2017
6 Sprawozdanie z badań komunalnego osadu ściekowego pobranego przy kontroli
7 Zestawienie ilości ścieków
8 Zbiorcze zestawienie danych o odpadach

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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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

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:4j /2017

Miejsce i data podpisania protokołu: KOŁOBRZEG, dnia 11.08.2017 r.

Podpis i pieczęć uprawnionego 
przedstawiciela j ednostki

kontrolowanej

PREZES ZARZĄDU 
MWiK Sp. z o.oi w Kołobrzegu

Pawe/tf-Iryciów

■MltJbKłt W6B0CIĄ6I I KANALIZACJA"
Spółko z ograniczony odpowiedziolnościg w Kołobrzegu 
78-100 Kołobrzeg, ul. Artyleryjsko 3, tel./fox 94 352 32 92 

NIP Ó71-00-12-257 Numer KkS: 0000169262
Sqd 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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