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PROTOKÓŁ KONTROLI NR DEL KS 103/2017

Sygnatura protokołu DI.7024.1.41.1.2017.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:

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

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)

Imię i nazwisko 
Piotr Moździerz 
Tomasz Urbański

Stanowisko
DYREKTOR DS. EKSPLOATACJI
Kierownik Oczyszczalni

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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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

27-07-2017

Data zakończenia 
kontroli

11-08-2017

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

Sprawdzenie odprowadzania systemu odprowadzania wód deszczowych i 
drenażowych z oczyszczalni w Korzyścienku.

Cykl kontrolny
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 

111/2017
Wykonujący pomiary i Imię i nazwisko Stanowisko służbowe Upoważnienie nr
badania
Osoby uczestniczące w 
kontroli

Marek Hubert - Szef Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta 
Kołobrzeg

1. Ustalenia kontroli

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie - Delegatura w Koszalinie, pismem z dnia 
26.07.2017 r została powiadomiona przez Szefa Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta 
Kołobrzeg p. Marka Huberta o "istniejącym podejrzeniu odprowadzania zanieczyszczonych wód 
deszczowych odprowadzanych z terenu oczyszczalni ścieków w Korzyścienku zanieczyszczeniami 
pochodzącymi z instalacji oczyszczalni". W związku z powyższym przeprowadzona została kontrola 
interwencyjna na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 111/2017 z dnia 27.07.2017 r., a Spółka 
wcześniej nie została powiadomiona o kontroli.
Przedmiotowa oczyszczalnia ścieków, jest instalacją z podwyższonym usuwaniem związków biogennych 
wg technologii wielofazowego niskoobciążonego osadu czynnego z możliwością wsparcia procesu 
koagulantem PIX. Odbiornikiem ścieków z oczyszczalni jest Morze Bałtyckie poprzez kolektor znajdujący 
ujście w odległości 2200 m od linii brzegowej na głębokości około 14 m pod powierzchnią wody.
Podczas kontroli w dniu 27.07.2017 r. dokonano oględzin i poboru próbek wód z rowu, z miejsc 
wskazanych przez Szefa Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Kołobrzeg - 1) powyżej 
bramy wjazdowej na oczyszczalnię przy ul. Grzybowskiej (po przejściu pod szosą Kołobrzeg-Grzybowo 
oraz powyżej oczyszczalni w rejonie ul. Wspólnej (rejon skrzyżowania ul. Grzybowskiej i Wspólnej).
Ponadto w celu ustalenia ewentualnego miejsca przedostawania się ścieków z instalacji oczyszczalni do 
wód deszczowych przeprowadzono dodatkowo oględziny na terenie oczyszczalni. Podczas oględzin 
potwierdzono, co zostało udokumentowane przy wcześniejszych kontrolach, że wody opadowe, z terenu 
oczyszczalni podzielonego na dwie zlewnie, ujęte są w dwa odrębne systemy kanalizacji deszczowej 
włączonej do urządzeń oczyszczalni. Jeden z ciągów zbierający wody opadowe z części mechanicznej, w 
tym stacji odwadniania osadu, placu manewrowego, myjki, zlewni ścieków dowożonych i przepompowni 
włączony jest do ścieków surowych dopływających na oczyszczalnię. Wody opadowe z ciągu drugiego 

Niniejszy protokół kontroli nie mote by i powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został
sporządzony inaczej niż w całości.
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obejmującego odwodnienie wewnętrznej głównej drogi dojazdowej oczyszczalni ścieków skierowane są do 
komory rozdziału, skąd łącznie ze ściekami po reaktorach biologicznych dopływają na osadniki wtórne.
W trakcie powyższych czynności kontrolnych dokonano również oględzin odpływu, z którego 
odprowadzane są wody z drenażu odwadniającego urządzenia oczyszczalni - odwodnienie z obiektu „nowej 
biologii”- próbka nr 3. Wylot wód drenażowych zlokalizowany jest na granicy przy ogrodzeniu 
oczyszczalni z bagiennym, zalesionym terenem znajdujący się pomiędzy ogrodzeniem oczyszczalni a ul. 
Wspólną. Teren ten jest naturalną ostoją dzikiej zwierzyny. W miejscu tym ma siedlisko liczna populacja 
dzików, na co zwrócono uwagę przy poprzednich kontrolach.
Wyniki badań próbek o numerach 522, 523 i 524, pobranych w dniu 27.07.2017 r. zawarte w sprawozdaniu 
z badań Nr 249-PK/Ś/2017 w świetle rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w 
sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm 
jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. poz. 1187), wykazują niskie (dla wód powierzchniowych) 
wartości wskaźników azotu amonowego, azotu ogólnego, fosforu ogólnego i zawiesiny ogólnej i wskazują 
na wody dobrej jakości (II klasa), natomiast wyniki badań mikrobiologicznych zawarte w sprawozdaniu z 
badań nr 250/S/2017 w próbkach o nr 750, 751 i 752 wykazują również niską wartość wskaźnika NPL 
bakterii Escherichia coli (NPL/100 ml) w odniesieniu do wartości tego wskaźnika określonego w 
załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia 
nadzoru, nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. Nr 86, poz. 478 z 
późn. zm.).
Najwyższą wartość wskaźnika NPL bakterii Escherichia coli w 100 ml stwierdzono w próbce pobranej z 
rowu powyżej oczyszczalni w rejonie ulic Grzybowskiej i Wspólnej - 327 NPL/100 ml, natomiast 
najniższą z wylotu wód z drenażu odwadniającego urządzenia oczyszczalni, która wynosi 63 NPL/100 ml. 
W trakcie powyższej kontroli nie stwierdzono odprowadzania zanieczyszczonych wód deszczowych 
odprowadzanych z terenu oczyszczalni ścieków w Korzyścienku, zanieczyszczeniami pochodzącymi z 
instalacji oczyszczalni.
Z uwagi na interwencyjny charakter kontroli i trwającą równolegle kolejną w roku bieżącym odrębną 
kontrolę planową odstąpiono od przeprowadzania całościowej analizy w zakresie gospodarki odpadowej.

2. Naruszenia

Nie stwierdzono naruszeń

3. Popełnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Nie dotyczy

4. Inne zagadnienia

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:
1 Upoważnienie Nr 111/2017
2 Sprawozdanie z badań Nr 250/Ś/2017
3 Sprawozdanie z badań Nr 249-PK/Ś/2017

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.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został
sporządzony inaczej nij w całoici.___________________________________
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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: 44/2017

Miejsce i data podpisania protokołu: KOŁOBRZEG, 11-08-2017

Podpis i pieczęć uprawnionego 
przedstawiciela jednostki 

kontrolowanej
inspektora

PREZES ZARZĄDU 
MWiK Sp. i o.o. w jfolojsrzegu

Pa rycióu)

“MltJSKIt WdBeeiĄGI I KANALIZACJA" 
Spółko z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu 
78-100 Kołobrzeg, ul. Artyleryjsko 3, fei./fax 94 352 32 92 

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

Wysokość Kapitolu Zakładowego 61.928.000,00 zł

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