ZACTIODNIOPOMORSKI WOJEWODZKI INSPEKIOR OCHRONY SRODOWISKA
fax: 9 | 48 59 509
c-mail: wios@wios.szczecin.pl

10-502 Szczecin

Waly Chrobrego 4
9l 48 59 500

www.wlos.szcz-ectn

tel:

PROTOKOI- KONTROLI NR WIOS-SZ 21612015
Sygnalura protokolu
Podstawa do

przeprowadzcnia kontroli

wt.7023.2t6.20t5.J8
art.9 ustawy z dnia 20 lipca l99l r. o Inspekcji Ochrony Srodowiska (Dz.U.
22013 r. poz.686 z p6Ln. zm.), w zwiqzku z arr.79^ ustawy z dnia 2 lipca
2004r. o swobodzie dzialalno6ci gospodarczej
D6Ln. zm.)

(Dz.U. 22015 r., poz.

584 z

Identv fikacia konlrolowanego zakladu

ZWiK Sp. z o.o. Szczecin I ocryszczalnia Sciek6w POMORZANY,
Tama Pomorzariska 18,7l-682 Szczecin, Gmina M. Szczecin (miejska),

Nazwa zakladu, adres

Rodzaj dzialalno6ci,
rodzaje i Iiczba instalacji,
kod dzialalnoSci lub

instalacji

Powiat m. Szczecin
odprowadzanie Sciek6w
Instalacje:
Ocryszczzlnie Sciek6w komunalnych o wydajno5ci odpowiadaj4cej
liczbie 100 000 mieszkaric6w i wigcej
Instalacje do spalania lub wsp6lspalania odpad6w innych ni2
niebezpieczne, o zdolno5ci przetwarzania > 3 Myh

I

2

Adres kontrolowanej
dzialalnoSci
Osoba poinformowana o

Tama Pomorzariska 18,7l-682 Szczecin, Gmina M. Szczecin (miejska),
Powiat m. Szczecin
Beniamin Chochulski, Prezes Zarzadu

podigciu kontroli
NIP zakladu
Regon zakladu lub
PESEL podmiotu, kt6ry
nie posiada regonu (np.

8l

rolnicv indywidualni)
PKD/EKD
Kod NACE

4100A / 4100

Reiestracia

KRS:0000063704

Telefon/ fax
Adres strony
internetowej:
email
Posiadane certyfikaty
ISO, EMAS
Przcdstawiciel zakladu

9t4615291
www.zwik.szczecin.ol

-

8512624854
193 1430

9146t5291

Ileniarnin Chochulski, Prezes Zarz4du, Dyrektor Gencralnv

wg KRS dla spolek pra\ra lrandlowego

(lrb wpistr do ewidencji dzialalnoaci
gospodarczcj - w po/.oslalych

Udziel ajqcy informacj i:

(irni9 i nazwisko,
stanowisko)

Osoba
Jasiulewicz

Jacek

Kierorvnik Oczvsztzrlrti SciekLirr'
"Pornorzany"

Ancta

Kozak

Kierorvnik W.vdzialtr Analiz
Laboratorvinvclt i ( )ilrrottr
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Miroslawa Dominowska

Srodowiska
Mistrz ds. Technologii Oczyszczalni
Sciek6w "Pomorzany"

Jedno stka nadrzgdna dla konlrolowanego zakladu

Nazwa
Adres do korespondencji

Zaklad Wodociag6w i Kanalizacii Sp. z o.o. Szczecin
ul. Maksymiliana Golisza 10, 7l-682 Szrzecin, Gmina M. Szczecrn
(mieiska), Powiat m. Szczecin

NIP

85t26248s4
8r1931430
KRS:0000063704

Regon
Reiestracia
Telefon/ fax

9t

4220639

91 4221258

Informacia o hontroli
27-08-201s

Data rozpoczgcia

kontroli
I l-09-201s

Data zakoficzenia

kontroli
Charakter kontroli
Rodzai kontroli

Kompleksowa
Wynikaj4ca z planu
Planowa

Typ kontroli
Okres obiety kontrola

Cel kontroli

od 01.10.2013 r.do27.08.2015 r.
2. Sprawdzenie przestrzegania wymagari w zakresie postgpowania z
odpadami, w tym z odpadami niebezpiecznymi.
4. Kontrola gospodarki osadami Sciekowymi, obejmuj4ca wywarzanie,
wykorzystywanie, unieszkodliwianie osad6w Sciekowych.
8. Kontrola podmiot6w wprowadzaj4cych Scieki do w6d lub do ziemi pod
kAtem sprawdzenia przeshzegania prawa i decyzj i administracyjnych.

9. Kontrola wywiqzania sig aglomeracji priorytetowych z realizzcji zadelrt
ujgtych w Krajowym Programie Oczryszczania Sciek6w KPOSK 2010, wg
stanu na dzieri 3l grudnia 2014 r.
Sprawdzenie przestrzegania przepis6w ochrony Srodowiska w zakesie
emisji substancji do powiehza .
5. Kontrola przestrzegania przepis6w w zakresie gospodarowania odpadami
przez zarz4dzaj4cych spalamiami i wspolspalarniami odpad6w.
6. Kontrola przestrzegania przepis6w w zakesie emisji zanieczyszcznfi do
powietrza przsz zarz4dzaj4cych spalamiami i wsp6lspalarhiami odpad6w.

Przeprowadzajqc!

ko nl rolg, uczestniczqcy w

Inspektor/inspektorzry
upowaZnieni do kontroli
(imig i nazwisko,
stanowisko sfuZbowe, nr
upowa2nienia)
Inspektor/inspektorzy
wykonuj4cy pomiary i
badania (imig i nazwisko,
stanowisko sluZbowe, nr
upowaZnienia)
Osoby uczestnicz4ce w
kontroli (imig i
nazrvisko, stanowisko
sh"rZbowc. instl4ucia)

kontroli

Joanna Bracha, Starszy inspektor ochrony Srodowiska, Nr 17412015
Stanislaw Leszcryriski, Gl6wny Specjalista, Nr 17412015

Nie uczestniczyli

Nie uczestnicryly
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Ustalenia kontroli
Konfolowany zostal zawiadomiouy o planowanej kontroli zawiadomienicm
29.0'7.7015 r., w 17212015lJB, dostarczonym w dniu 31.07.2015 r. - z.al4cznik nr 2.
1.

z

dnia

Kontrolg przeprowadzono na podstawic Upowa2nienia Nr 114/2015 z dma 26.08.2015 r.- zalilcznik
nr 3.

W trakcie kontroli przedstawiono Upowa2nienie z dnia 10.08.2015 r. dla Pani Anety Kozak, Pana
Jacka Jasiulewicza i Pani Miroslawy Dominowskiej do reprezentowania ZWIK Sp. z o. o.
w Szczecinie (zal4cznik nr 5).
Kontrolq objgto oczyszczalnig Sciek6w komunalnych ,,Pomorzany" .oraz Spalantiq kontttnrlr"":h
osad6w Sciekowych zlokalizou,ane na dzialce nr 9/3 obrgb nr 1059 Sr6dmieScie 59. WlaScicrclent
i eksploatatorem oczyszczalni iciek6w \waz ze Spalami4 komunalnych osad6w Sciekowych jest
Zaklad Wodoci4g6w i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie, dziatajqcy na podstawie wpisu do KRS
pod Nr 0000063704 (zalqczniknr 4).
W dniu 27 sicrpnia br., Pan Beniamin Chochulski zlo2yl rezygnacjg z funkcj i Prezesa Zarz4du
Dyrektora Generalnego na rgce Rady Nadzorczej. Jego obowi4zki pelni Czlonek Zarz4du Dyrektor
Techniczny Pan Ryszard W6jcik.
Zaklad Wodociqg6w i Kanalizacji Sp. z o. o. posiada decyzjg udzielaj4c4 pozwolenia na
uZytkowanie mechaniczno-biologicmej oczyszczalni Sciek6w ,,Pomorzany" wraz z gospodark4
osadow4 na nieruchomoici przy ul. Tama Pomorzafiska 8 w Szczecinie z dnia 25.06.2010 r.,
znak: PINB-ROP lGM|T 1 1 4l 10341 135 I l0
Na oczyszczalnig s4 doprowadzanc Scieki komunalne z poludniowo - zachodnicj czgSci Szczecina.
Scieki s4 tloczone przy pomocy czterech przepompowni oraz dowoZone wozami asenizacyjnymi.
Rl-M oczyszczalni wynosi 418000.
\Jrz4dzenia do termicznej obr6bki osadSw obejmuj4 suszenie osad6w Sciekowych oraz ich spalanie.
Na oczyszczalni zamontowane s4 2 linie do termicznej obr6bki osad6w typu BioCon firmy Veolia
Watcr Systems Sp. z o. o. Ka2da linia posiada do spalania osad6w piec typu rusztowego. W spalami
komunalnych osad6w Sciekowych s4 unieszkodliwiane wysuszone osady Sciekowe \ry]'tworzone
w dw6ch instalacjach sluZ4cych do oczyszczania Sciek6w: Pomorzany i Z.droje, eksploatowanych
przez. ZW|K Sp. z o. o. w Szczecinie.

Krr5tki opis oddzialywania instalacji lub przedsigwzigcia na poszczeg6lne

elernenty

Srodowiska (zakros oddzialywania na Srodowisko otrjqty kontrol4):

- czy sq emisjc substancji i encrgii do powietrza (czy rvymagaj4 i posiadaj4 poavolcnia lub
zgloszenia).

oczyszczalni jest instalacja termlczncgo
unieszkodliwiania osad6w w dw6ch niezaleZnych liniach (emitory e-7 i e-8).
Zaklad posiada pozwolenie Marszalka Wojew6dztwa Zachodniopomorskiego z dnia 12.04.201 0 r..
znak: WRiOS-II-WR-7720/1-21L0 na wprowadzanie gaz6w i pyt6w do powietrza.

Zr6dlem cmisji gaz6w

i

pyl6w do powietrza

z

- cz1's4 cnrisje do rvdd porvicrzchniorvych, gruntu, urz4dzeri l<analizacyjnych (czy nlntrtgaj4 i
posiadaj4 pozwolenia lub zgloszenia),
Z octysz.cz.alni Scick6w s4 odprowadzane Scicki oczys zczone do w6d powierzchniowl'ch rzeki
Odry Zachodniej, na kt6re z.godnic z art. 122 ttst. 1 pkt I ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawrt
v,c.tdne (Dt..lJ. 22012 r. por,. 145), wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprarvnego.
Kontrolowany posiada dccyzjg Marszalka Wojew6dztr.r,a Zacltodn ioponrorsk iego trdzicllilea
pozr'volenia wodnoprawnego z. dnta 2lislopada 2010 r., znak: WIliOS.ll.PN'{.6250.18-li llr'
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gospodarka odpadami

* cry odpady sA

'
wytwarzane,

czy

prowadzony jest

odzysk/unieszkodliwianie odpad6w, zbicranie, transport (czy wymagaj4
pozlvolcnia lub inne decyzje albo zgloszenia),
W oczyszczalni ,,Pomorzany" powstaj4 odpady:

i

posiadaj4

niebezpieczne:
-13 02 08 inne oleje silnikowe, przekladniowe i smarowe,
-16 02 13 zuZyle trz4dzenia zawieral4ce nicbezpieczne elementy inne niZ wymienione w 16 02 09
do 16 02 12,
-19 01 05 osady filkacyjne z ocz.yszczania gaz6w odlotowych,
-16 05 08 zuLyIe organ\czne chemikalia zawieraj4ce substancje niebezpieczne
inne ni2 niebezpisqz4g:
-ustabilizowany osad Sciekowy 19 08 05,
-skratki l9 08 01,
-zawarto66 piaskownik6w 19 08 02,
-inne nic \ryymienione odpady (siarka elementarna) o kodzie 060699,
-2uzle i popioly paleniskowe inne ni2 wymienione w 19 01 12
IloSci wytwarzanych w oczyszczalni odpad6w niebezpiecznych prz,ektaczaj4 1 Mg, ilo3ci
odpad6w innych niL niebezpieczne przekraczai4 5000 Mg rocznie, w z\i4zku z tym
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.IJ. poz.2l) jest
wymagane pozwolenie na wytwarzanie odpad6w.
Zaklad posiada decyzjg udzielaj4cq pozwolenia na wltwarzanie odpad6w z uwzglgdnieniem
warunk6w dla zezwolenia na prowadzenic dzialalno6ci w zakresie unieszkodliwiania
i zbierania odpad6w dla oczyszczalni iciek6w ,,Pomorzany" z dnia 14 kwietnia 2010 r., znak:
wRiOS/lIlWR/7710/17-6109 (zal4cznik m 6) wydan4 przez Marszalka Wojew6dztwa
Zachodniopomorskiego w Szczecinie oraz decyzjg Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 grudnia
2014 r., znak: WUCiP-I .6233.57 .2014.LR zezwalaj4c4 na przetwatzanie odpad6w. Decyzja
Marszalka Woj ew6dztwa Zachodniopomorskiego z dnia 14 kwietnia 2010 r., znak:
WRiOS/IVWR/77\0/17-6/09 :uqygasa z dniem 23 stycznia 2016 r. w zakesie zezwolenia na
prowadzenie dzialalnoSci w zakresie unieszkodliwiania i zbierania odpad6w natomiast
w zakresie wJtwarzania odpad6w zachowuj e wa2no56 do dnia 13 kwietnia 2020 r.
Zaklad prowadzi unieszkodliwianie odpad6w o kodzie 190805 komunalne osady sciekowe
w instalacji do termicznej obr6bki osad6w metod4 D 10.

- cry jest emisja halasu (cry jest wydana decyzja)
Nie dotyczy.
- czy jcst emisja promieniowania elektromagnetycznego (cry wymaga i dokonano zgloszenia)
Nie wystgpuje emisja promieniowania elektromagnetycznego.

- czy instalacj:r lub przcdsigwzigcie objgte jest innymi

obowi4zkami (np. PRTR, REACH,
demonta2, SZ-WO itp.) i z czego to wynika
w zwiqzku z prowadzeniem instalacji wymienionej w zal4czniku I do rozporz4dzenia (wE) nr
16612006 Parlamentu Europejskicgo i Rady z dnia ltl stycznia 2006 r. w sprawie ustanowicnia
Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeh i zmieniaj4cym dyrektywg Rady
91/689/EWG i 96/61/WE (Dz. Urz, UB L 33 z 04.02.2006, str. 1) zaklad podlega pod obowiqzek
skladania sprarvozdania zawieraj4cego dane o przekroczcniu obowi4zuj4cych wartosci progowych
dla uwolnieir i transfer6w zanieczyszczch oraz transfcr6w odpad6w okreslonych w ww.
rozporzadzeniu. Sprawozdanie PRTR za rok 2014 r. zostalo zloZone w ustawowym terminie.
Kontrolowany jest objgty obowi4zkiem sporz4dzania i przekazywania Marszalkowi Wojew6dztwa
Zachoclnioponro rskicgo informacji o gospoclarczyrn korzystaniu ze Stoclou'iska. zgodnie z afi.286
usta\\'y z clnia 2 7 lcvictnia 2001 r. P rnlo oc:hrony irotktwisku (Dz.\.I . z 20I -3 r.. poz. 1232 z p62n.
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zm.). Kontrolowany wywi4zywal sig tcrminowo z poryzszcgo obowiqzku.
Kontro.lowany jest obowi+zany do sporz4dzania na obowi4zuj4cym forrtttlarzu zbiorczcgo
zcstawienia danych o rodzajach i ilo6ci odpad6w, o sposobach gospodarouania nitni orrz
o instalacjach i urz4dzeniach sluZ4cych do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadtirv oraz
przekazywania go Marszalkowi Wojew6dztwa Zachodniopomorskicgo, w terminie do l5 marca za
poprzedni rok kalcndarzowy. Sprawozdanie za rck 2014 przekazano w ustawowym tenttittic.
W dziale 4 powyZszego sprawozdania pn. ,,Zbtorcze zestawienie danych o rodzajach i iloiciach
zebranych odpad6w wpisano odpad o kodzie 190805, kt6ry zostal przyjQty do termicznego
unieszkodliwienia. W trakcie kontroli dokonano korekty zestawienia. Kopie sprawozdaf stanowi4
zal4cznik nr 7 .
Zaklad objgty zostal obowiqzkiem sporzqdzenia i wprowadzenia do Krajowej bazy KOBIZL', w
teminie do kofica lutcgo ka2dego roku, raport zawieraj4cy informacje o wielkoiciach emisji gaz6w
cieplarnianych i imych substancji wprowadzanych do powictrza. Raporl za rok 2014 wprowadzono
w ustawo\4rym terminie.

polega na produkcji lub wprowadzaniu substancji lub produkt6w
objgfych przcpisami szczegrilowymi (np. opakowania, sprzgt clektryczny i elcktroniczny
itd.) i z czego to wynika

- czy przedsigwzigcie
Nie dotyczy.

- inne istotne clementy z punktu widzenia ryryka dla Srodowiska
Brak.

ustalenia lv zakresie przestrzcgania zasad ochrony Srodowiska zgodnie z przedmiotem
kontroli,
Zgodnie z decyzj4
-z Marszalka wojew6dawa Zachodniopomorskiego udzielaj4c4 pozwolenia
dnia 2 listopada 2010 r., znak: wRios.ll .PM.6250.38-3110 Kontrolowany
*-odnop.u-t
"go
zostal zobowi4zany do wykon ywania 24 pr6bek Sciek6w doply'wajqcych i odpll'r'vaj4cych
w ci4gu roku w zakresie wska:2nik6w zartieczyszczeh: BZi[s, ChZTc,, zawiesina og6lna, azot
og6lny, fosfor og6lny oraz 6 pr6bek w ci4gu roku w zakesie wskaznika wgglowodory
ropopochodne. Badania Sciek6w wykonywalo Laboratorium Centralne ZWiK Sp. z o. o.,
posiadaj4ce Certyfikat Akredytacj i Laboratorium Badawczego nr AB 649 oraz Laboratorium
Polcargo Intemational sp. z o.o. ul. H. Poboznego 5; 70-900 szczecin, posiadaj4cc certylikat
Akedytacji Laboratorium Badawczego nr AB 103.
wyniki pomiar6w ilosci i jakosci sciek6w wprowadzanych do w6d rzeki odry Zachodniej byly
przesylane do Wojew6dzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Szczecinie zgodnie z. arr. 149
ust. i ustawy z dnia 27 kwietnia 20a1 r. Prawo ochrony irodowiska (Dz.u. z 2013 r., por- 1232 z
p62n. zm.), w terminach okedlonych w rozporz4dzeniu Ministra Srodowiska z dnia 19 listopada
2008 r. w sprawie rodzajdw wynik6w pomiar|w prowadzonych u, zwiqzht ekspl.oataciq instalacii
Iub urzqdzenia i innych danych oraz lermin6w i sposob'w ich prezentacji (Dz. Ii. z.2001J r. Nr

-

215, poz. 7366)
Analiza ww. dokument6w wykazala, 2e Kontrolowany wykonal od miesi4ca paZdzierriika 2013 r.
do dnia kontroli analizy Sciek6n' oczyszczonych w wymaganym zakresie wska2njk6w
i z w1'nagan4 czgstotliwo5ciE. WartoSci lych wska2nik6w nie przokroczyly dopuszczalnych stgZcir
r.vska2nik6w z,anieczy sz.czeh okreS lo nych w pozwoleniu wodnoprawnym.
llo(6 odpro*'adzonych sciek(rw w roku 2014 wyniosla 21443429 m'. Podana wart()(c.icst zg{)(irra
ze zloz.<tnq inlormacjq o zakresie korzystania zc irodowiska. Nie przckroczono tlol.ruszczllrt.'i il,rSci
odprowadzonyoh Scick6w okreSloncj w pozwoleniu wodnoprawnym.
Zgodlie z pozu'oleniem u'odnoprarvnynt Konlrolor.vanv zostal trir.r'r'rie2 r(rl){)\\iil;7r.rl\ (lo
u _vkon1'g'ania badari rv6d oclbiornika z czqstotliwoSci4 I raz rv roku w micjscu l(X) lrl p,rrr"lc.j
i 100 r1 porriZej rvl,lotu (cicliri*'oczyszczotr,vch w ztrkrcsic rvskaZnik6lv: B7'Ts. ('.h/.1'. . .Lrr ie iltlt
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og6lna, azot og6lny, fosfor og61ny, wgglowodoq/ ropopochodne. Badania w6d odbiomika byly
wykonywane z wymagan4 czgstotliwoSci4 i w wymaganym zakresie.
W czasie kontroli przedstawiono karty ewidencji i karty przekazania odpad6w o kodach:
- 19 01 05* osady filtracyjne z oczyszczania gaz6w odlotowych,
-ustabilizowany osad Scickowy 19 08 05,

-skatki

19 08 01,
-zawartoS6 piaskownik6w 19 08 02,

-inne nic wymienione odpady (siarka elementama) o kodzie 06 06 99,
-ZuZle i popioiy paleniskowe inne niZ wymienione w 19 0l 12,
-odpady stale z oczysz.czania gaz6w odlotowych l9 01 07*
-inne oleje silnikowe, przekladniowe i smarowe 13 02 08*
Analiza powyZszych dokument6w wykazala, Ze iloici wytworzonych na oczyszczalni odpad6w nie
przekoczyly iloSci odpad6w dopuszczonych do wltwarzania okreSlonych warunkami decyzji
Marsza,lka Wojew6dztwa Zachodniopomorskieg z dnia 14 kwietnia 2010 r., znak:
WRiOS/1VWR/7710117-6109 oraz decyzji Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 grudnia 2014 r.,
znak: WUCiPI .6233.57 .2014.LR zezwalaj4cej na przetwarzanie odpad6w. W miesiqcu lutym
2015 r. zostal wfworzony odpad niebezpieczny o kodzie 19 01 07* w iloSci 0,020 Mg, kt6ry nie
zostal uwzglgdniony w tabeli nr I ,,Odpady niebezpieczne przewidziane do wlworzenia w ci4gu
roku" decyzji Marszalka Wojew6dztwa Zachodniopomorskiego z dnia 14 kwietni a 2010 r., znak:
WRiOS/UWzu77I\ll7-6109. Karta ewidencji odpadu 19 01 07* Nr 1901071201512015 stanowi
zal4cznik w 8.
Wl.tworzone odpady byly przekazywane uprawnionym firmom. W 2014 r. w oczyszczalni
,,Pomorzany" wltworzono 23002,26 Mg osad6w Sciekowych. 16126,20 Mg (co stanowi 70 %
wl.tworzonych osad6w) osad6w Sciekowych zostalo poddanych termicmej obr6bce osad6w
w instalacji termicznego unieszkodliwiania osad6w na terenie oczyszczalni Sciek6w.
W 2015 r. do czerwca wl4cznie wytworzono 12194,12 Mg osad6w Sciekowych z czego 70027,52
Mg zostalo poddanych termicmej obr6bce osad6w w instalacj i termicznego unieszkodliwiania
osad6w na terenie oczyszczahi 6ciek6w.
W 2014 r. przekazano firmie ,,EKOSAD" Andrzej Urbaniak 6876,06 Mg odpadu o kodzie 190805
do rekultywacj i technicznej bryly skladowiska. w 2015 r. (do czerwca wl4cznie) przekazuto
powyZszej firmie 2167 ,20 Mg odpadu o kodzie 190805.
W trakcie kontroli dokonano alaliz.y sprawozdania PRTR za 2014 r. w zakresie uwolnieri
zanieczyszczeh do wody oraz transferu odpad6w innych niZ niebezpieczne w oparciu
o sprawozdania z badai sciek6w oczyszczonych oraz o karty przekazania odpad6w. Powyzsze
sprawozdanie sporz4dzono w spos6b prawidlowy. Analiza powyzszego dokumentu
w odniesieniu do sprawozdania PRTR za rok 2013 wykazala, 2e w 2014 r. nie przekroczono
wartoSci' progowej dla uwolnief do wody w zakresie takich zanieczyszczefi 1ak: rtgi. oraz fenole
natomiast wartoS6 wskaZnika arsen r62nila sig o ponad 100 %o w stosunku do wartodci wykazanei
w 2013 r.
Podczas kontroli dokonano oglgdzin urz4dzeh sluZ4cych do oczyszczania Sciek6w. Nie stwierdzono
nieprawidlowoSci.

Gospodarowanic odpadami

1. Rodzajc i ilo:ioi odpad6w

2.
3.

poddawanych termiczncmu przeksaalccniu - okreSlono
w tabeli nr 2 zal. nr 9 do protokolu kontroli
Moc przerobowa instalacji (rzeczywista, normalna i wynikaj4ca z posiadanych decyzji) okreSlono w tabeli nr 2 zal. nr 9 do protokolu kontroli
Kwalifikacja instalacji do termicznego przeksztalcenia odpad6w pod wzglgdem zwolnien
okreSlonyol.r w art. 163 ustawy o odpadach - okre3lono w tabeli nr 2 zal. nr 9 do protokolu
kontroli

\,ini.'l::'r1tottllai|Lon|fli]1iL,,||o.th.\\||
ixoca(i nia A'erlo4ri.

slfora 6 Z

Il

protokdl koittfoli nr WIOS-SZ 216.120i.5

't")

4.

Spelnianic przez zarz4dzaj4oych spalarniami odpad6w i wsp(rlspalarniar'r'ri o(lpa!iLr\\
obowi4zku zatrudniania na stanowisku kierownika spalarni odpadow i r''spirlspai.rrtri
odpad6w, osoby posiadaj4cej Swiadectwo stwierdzaj4cc krvalilikacic rv zakrcsic
gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych proces6w przetwatzltttin
odpad6w (art. 156 ustawy o odpadach) - okrc6lono w tabcli nr 4 zal. nr 9 do protokolu
kontroli.
Kierownik oczyszczalni Sciek6w Pomorzany, Pan Jacek Jasiulewioz zatrutiniony
w ZWiK Sp. z o. o. posiada Swiadectwo kwalitikacji Nr 0209 w zakesie
gospodarowania odpadami w zakresie termicznego przeksztalcania odpad6w wydane
prz.ez Marszalka Wojcw6dztwa Wielkopolskiego w dniu 15 listopada 2011 r. (zelacz'':l :r"
10)

5.

Spelnianie prz.ez zarzqdzal4cych spalamiami odpad6w i wsp6lspalamiami odpad6w
obowiqzk6w wynikaj4cych z art. 160 ustawy o odpadach:
a) ustalenia masy odpad6w - ustalanie masy przyjmowanych wysuszonych (o l0%
stopniu uwodnienia) osad6w Sciekowych z oczyszcz.alni iciek6w w Zdrojach odbyrva
sie na oodstawie ich zwaAenra

b)
c)
d)
e)

6.

7.

sprawdzenia zgodnodci przyjmowanych odpad6w z

danymi

za\\ Jri,\

inl

w wymaganych prawem dokumentach - nie dotyczy
zapoznania sig z przekazywanym przez posiadacza odpad6w opisem odpad6u, - nie
dotyczy
pobrania i przechowywania pr6bek, przed rozladowaniem odpad6w

-

nie dotyczy

badania fizycznych i chemicznych wla6ciwodci odpad6w powstalych w wyniku
termicznego przeksztalcania odpad6w - okreSlono w tabeli nr 4 zal. nr 9 do protokolu
kontroli

0

transportu i magazynowania odpad6w w postaci pylistej, powstalych w wyniku
termicznego przeksztalcania odpad6w, w zamknigtych pojemnikach - nie dotyczy,
odpady te przekazywane byly uprawnionym podmiotom

g)

okreSlenia bezpiecznej trasy transportu odpad6w niebezpiecznych powstalych
w wyniku termicznego przeksztalccnia odpad6w, jezeli odpad6w tych nie udalo sig
poddai odzyskowi lub unieszkodliwi6 w miejscu ich powstawania - nie dotycz-"-, odpady
te przekazlnvane byly uprawnionym podmiotom

Spelnianie przez zarz.4dz,aj4cych spalamiami odpad6w i wsp6lspalamiami odpad6w
wymagai okeSlonycl, w rozpo'iz4dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 Inerca 2002 r.
w sprawie wymagari dotycz4cych prowadzenia procesu termicznego przeksztalcania
odpad6w w zakrcsie gospodarowania odpadami - okeSlono rv tabeli nr 4 z:11. ltr 9 clo
protokolu kontroli.
Spelnianie przez zarz4dzaj4cych spalarniami odpadtiu' i wsp6lspalarniarni odpadtirv
wyn.ragari i sposob6w prowadzenia unicszkodliwiania odpad6w okrcSlonvch
w rozporz4dzeniu Ministra Zdrowia z. dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszozalrtych
sposob6rv i u.arunJ<cirv unieszkodliwiania odpad6w medycznych i weterynaryjnych
u' zakresio gospodarowania odpadami

-

nic dotyczy.

Spelnianie obowi4zk(rw ewidencyjnych - prowadzcnic eri'idcnt'ji l)a obtt.'.i:lztrir:- -lr
formularzach, przekazywanie sprawozdaf, wystawianic tlokutrtcntu ponvii-.lzrilr',. rr
unieszkodliwianie.
Iiri'idcnc'jir ltLou,arlzona jcsl na oborviilzuj 4cych lbrmularzach. Sprawoztlrttrie zL,iotc.' rtt
zcstlru,icnir tlmvch o roclzaiach i iloSci oclprd<irv. o spnsobaclr rl.ospotlaLourtttir, r'irrri

xuiii',..i,i'r.',r n,,r,,,hr" ,'.'rA'"r;;^i"triii,l:. t'i"',,,r,'i
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o instalacjach i urz4dz.eniach sluZ4cych do bdzysku i unieszkodliwiania tych odpad6w za
rok 2014 przekazan<: w ustawo\.\ym terminic. W dzialc 4 powyzszego sprawozdania pn.
,,Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i iloSciach zebranych odpad6w wpisano odpad
o kodzie 190805, kt6ry zostal przyjgty do termicznego unieszkodliwienia. W lrakcie

9.

kontroli dokonano korekty zestawienia.
Przestrzesanie zakaz6w:
a)

unieszkodliwiania zaka2nyah odpad6w medycznych i zaka2nych odpad6w
wcterynaryjnych poza obszarem wojew6dztwa, na kt6rym zostaty \.vlt\'r'orzone (art. 20

ust. 3 pkt 2 ustawy o odpadach) - nie dotyczy
przywozu na obszar wojew6dztwa zaku2nych odpad6w medycznych i zakr2nych
b)
odpad6w weterynaryjnych, wltworzonych poza obszarcm wojew6dztwa, w celu ich
unieszkodliwienia (art.20 ust. 6 ustawy o odpadach) - nie dotyczy
c)
zbierania poza miejscem wltwarzania zaku2nych odpad6w medycznych
i zaka2nych odpad6w wcterynaryjnych (art. 23 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy o odpadach) - nie
dolyczy
d)
unieszkodliwiania zaka2nych odpad6w medycznych lub zakaznych odpad6w
weterynaryjnych we wsp6lspalamiach odpad6w (art. 95 ust. 3 ustawy o odpadach) - nie
dotvczv

Emisja gazt6w i pyl6w do powietrza

Kr6tki opis dotycz4cy przestrzegania wymagaf ochrony drodowiska w zakesie emisji gaz6w lub pyl6w
powietrza

I)

Przestrzeganie dopuszczalnych wielkoici emisji gaz6w lub
p os

iad anyc

h p o zw

o I eniac

pl6w

do powietrza, okre.llonych w

h.

W zakresie pomiar6w okresowych instalacja dotrzymuje warunk6w okreSlonych w posiadanym pozwoleniu
na wprowadzanie gaz6w lub pyl6w do powiehza.
W zakresie pomiar6w ci4glych w 2014 r., iloS6 stwierdzonych przeh.roczen warto6ci standard6w
emisyjnych nie przekracza wartoSci dopuszczalnych.
Zestawienie iloSci przekroczeh warto6ci standard6w emisji w zakesie stgzef Sredniodobowych oraz 30
minuto\^ych za 2014 rok stanowi zalqcznik nr 1l do protokolu kontroli.

2)

i

pomiar|w emisji gm6w lub pyl6w do powietrza
wynikajqcych z pozwolefi oraz z mocy prawa wraz z ocenq ich poprawnoici (rozporzqdzenie
Ministra Srodowiska z dnia 30 pahttziernika 2011 r. w sprawie wymagafi w zakresie prowadzenia
pomiarriw wielkoici emisji oraz porniar6w iloici pobieranej wody)
lnstalacja wyposa2ona jest w system monitoringu ci4glego emisji zanieczyszczeh do powiehza.
Monitoringiem ci4glym objgte s4 nastgpuj4ce parametry: SO2, NOx, pyl, CO, HCl, IIF, CWO (substancje
organiczne wyrazonc w postaci calkowitcgo wggla organicznego), 02, temperatura spalin, cisnienie
statyczne, prgdko6i przeplywu spalin. System ten jest corocznie poddawany przeglqdom, araz na tzy lata
Wykorywanie pomiar6w ciqglych

okresowych

kalibrac-ji.

W trakcie kontroli przedslaw iono:
- Protok6[ odbioru dostarvy i uslug nr 24l1/20ir4

- przegl4d systemu dnia 26.02.2014 r. wykonany przez
Atut Sp. z o.o.,
- Protok6l odbioru dostarvy i uslug nr 03512015 - przegl4d systemu dnia 26.03.2015 r. wykonany przez
Alut Sp. z o.o.,
- Protok6l odbioru dostawy i uslug nr 085/ 13 - wykonano kalibracjg F,I i E2 z dnia 25 wrzeSnia 2013 r.
rvykonany przez Atut Sp. z o.o\V l0 l4 rolirr ZWiK Szczccin prorvadzil olircsorvc pornialv cnris-jilazti*'ip1,l6rv do powietfza rv zaklcsic

sttorir
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melali ciQ2kich (kadn, tal, rtgi, antyrnon, cyna, o16w, chrom, kobalt, n.ricdz, mangan, nikiel, \!itnadi r)raz
dioksyn i turan6w.
Okre sowc porniary emisji z-anieczyszcz.en do powietrza przeprowadzono w dniach I 8 kwielrtia i 20 sietprtia
2014 r. W obu przypadkach pomiary okresowe wykonane byly refcrcncyjnymi metodykanri potrrirrtot.ytni
przez laboratoria posiadaj4ce akredltac.jg w stosownym zakcsie- Okrcsowe pomiary emisji zanieczyszczeh
do powietrza nie wykazaly przekroczeri emisjidopuszczalnej okreSloncj w decyzjio dopuszczalncj crrrisji.
W 2015 roku powyzsze pomiary wykonane byly dnia 2l kwietnia. Nie stwierdzono przckroczcf entisji
dopuszczalnej oke6lonej w decyzji o dopuszczalnej emisji.

'l'erminowe przekazywanie wynikow pomiar6w automonitoringowych wlaiciwym organom
trozporzqdzenie Ministru irodou iska z dnia t9 listopadu 2008 r. u sprawi,' n :,t' , t
pontiarrjw' prowadzonych w zwiqzku z ekJploatacjq inslalacji lub trrzqdzenia i innych danych oraz
terminow i sposob6w ich prezentacji (Dz. U. Nr 215, poz.1366)).
Wyniki okresowych pomiar6w emisji zanieczryszczefi do powietrza przeprowadzonych w 2014 i 2015 roku
zostaty przekazane do WIOS w Szczecinie w tcnninie. Wyniki pomiar6w ci4glych przesylane sq r6wnie2 w

3)

terminie.

4)

Przekazywanie wojew6dzkiemu inspektorowi ochrony irodowiska inlornucji tt 7u:r'1;:r'ii.; i,
niedotrzymania warunk|w, o kt1rych mowa w $18 ust. 1-1 rozporzqdzenia Ministra Srodowisku z
dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standard6w emisyjnych dla niekt6rych rodzaj6w in,stolacii,
lridel spalania paliw oraz urzqdzeft spalania lub wsp6lspalania odpad6w /.{/8 a.rl. I l, go
rozporzqdzenia)

W analizowanym okesie nie bylo takich informacji.

5)

Dotrzymanie czasu eksploatacji instalacji spalania odpad1w lub wsp6lspalania odpad6w
w ryarunkach, o kt1rych mowa w $ 19 ust. I rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada
2014 r. w sprawie standarddw emisyjnych dla nieh6rych rodzajdw instalacji, 2r6del spalania paliw
oraz urzqdzert spalania lub wsp6lspalania odpad6w;
Podczas analizy monitoringu ci4glego nie stwierdzono takich przypadk6w.

6)

Dotrzymanie okres6w wstrzymania podawania odpad6w do instalacji odpad6w lub wsp6lspalania

b.

spalania lub wsp6lspalania odpaddw), w przypadku:
a. Gdy przekraczane sq standardy emisyjne,
Wystqpienia zakt\ceri w procesach technologicznych

odpatt6w (Sl9 rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprauie
standard|w emisyjnych dla niekt6rych rodzaj1w instalacji, 2r6del spalania paliw oraz urzqdzei

i

operacjach technicznych lub w pracy

urzqdzert ochronnych ograniczaj qq'ch emisi g

c.

Spadku temperatury w komorze spalania poni2ej 850'C, a przy spalaniu odpad6w niebezpiecznych
zawiefttjqcych ponad 1a% zwiqzk6w chlorowcoorganicznych w przeliczeniu na chlor pouiiti IIA0'(.'
a) wg. informacj i uzyskanych od prowadzqcego spalarnig, standardy nie byly przekraczane,
b) nie wyst4pily tego typu zakl6cenia stwierdzono to na podstawie przegl4du raport6w doborvy'oh,
c) program z bczpiecza taki przypadck - blokada zaladunku w przypadku spadku temperatury ponizcj
85

0"C.

7) Rodzuj stotiov)anych urzqdzeh

redukuiqcych emisjg oraz

ich slan techniczny i poyawnoic

eksploatacj i.

jest w systcm oozl, szczania gaz6w odlolou'ych sklada.jrlc,r si,,- z uklrrrltt ,1,'7,rrr,r'rirr
sorbcntirrv, filtra workowego (RB-144 Filcon) i ptuczki (scl6'f 1 KrLrrer). Eksplorlir.iit .'-, I : erl
lnstalac.]a \\yposa2ona

chroni4c-vclr (rodowisko j est pollrawna.

.1,'r. tJ:,'nt ipnc,'i tti: \' t ,rl";,

i.

str'ortir9zll
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- realizacia zarz4dzcfi pokontrolnych,
Podczas kontroli przeprowadzonej w dniach od 20 do 30 wrzesnia 2013 r. przez inspektora WIOS
w Szczecinie stwierdzono naruszenie, w zwi4zku z powy?szym zostalo wydane zarz4dzenie
pokontrolne. Kontrolowany odpowiedzial naww. zarz4dzenie i poinformou,al o jego realizacji.
Zarz4dzenic dotyczylo podjgcia drodk6w zapobiegawczych majqcych na celu zape*nienie ochrony
Srodowiska, zwlaszcza ochrony gleby przed wyciekiem substancji ropopochodnych w miejscu
przeladunku oleju opalowego z cystemy do zbiornika podziemnego na terenie oczyszczalri 6ciek6w
,,Pomorzany" przy ul. Tama Pomorzafska 8, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony lrodowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z p62n. zm.).
Kontrolowany poinformowal, 2e wykonal zabezpieczenie miejsc przeiadunku oleju opalowego
przed wyciekiem substancji ropopochodnych do guntu podczas przeladunku z cystemy do
zbiomika opalowego. Kontrola potwierdzila wykonanie zabezpieczenia.
- oplafy za korzystanie ze Srodowiska (w tym r6wnie2 oplaty podwyiszone)
Kontrolowany terminowo wnosi oplaty za gospodarcze korzystanie ze Srodowiska.

- kary za naruszenic warunkr5w korzystania ze Srodowiska
Nie dotyczy.

2. Naruszenia
Lp.

i nieprawidlowoSci

Dokladnic dla kaidego rodzaj nieprawidlowo3ci

Dow6d (dokumentacja

audiowizualna, protok6l
oglgdzin, wyniki

pomiar6w, dokumenty
zakladu, opinia eksperta

itp)
Wltworzenie w miesi4cu lutym 2015 r. odpadu
kodzie 19 0l 07* w iloSci 0,020 Mg kt6ry nie
zostal uwzglgdniony w decyzji zezwalaj4cej na

Ustalenia konftoli,
karta ewidencji odpadu Nr

o

19010't /2015t2015

Zachodniopomorskiego z
dnia l4 kwietnia 2010 r.,
znak:WRiOS/II/vv'R /77 I 0/ I
7-6/09.

Ustalenia kontroli

Rozporzqdzenie Ministra
Gospodarki z dnia 2l marca
2002 r. ws. wymagalt
doty cz q qt c h pr ow adz eni a
procesu termtcznego
p rz e k s z t al c ani a o dp a d6w
(Dz.U. Nr 37, poz. 339)

w'v'twarzanie odoad6w

2.

Nie wykonywanie badafl calkowitej zawartosci

Wymienienie punktu
pozwolenia lub
przytoczenie aktu
prawnego (art., par., ust.,
pkt.) lub innego
dokumentu (zgloszenia,
informacie ito.)
Pkt I decyzji Marszalka
Wojew6dawa

wggla organicznego i udzialu czgSci palnych w
odpadzie o kodzie 1901 12 - zuzle i popioty
paleniskowe

3. Zastosolvanc sankcjc (pouczenic, grzy\t'na rv drodze mandatu karnego)
Lp.

Nazwa wykroczenia

Eksploatacja instalacji z
naruszeniem warunk6w

pozwolenia

Artykul z przepisu

art.

351

Osoba, kt6ra
Zastosowana
popelnila lvykroczeDie sankcja (mandat,
pouczenic)
Pan Jacek Jasiulewicz
Pouczcrtie

Ustaw_v Prawo

Ochrony Srodowiska
Ilksploatacja instaiacji bcz
rvymaganego poz!\,oicnia lrrb z
naruszoniem.iego warunk6w:
Naruszcnie rvarunkrirv
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4. Innc zagadnienia
5.

Informacje koficowe

Intcgra In4 czg36 niniejszego protokolu stanowi4 nastgpujAce zal4czniki:
l Tabela czynno5ci kontrolnych
2. Zawiadomienie o zarniarze wszczgcia kontloli z dnia29.07.2015 r., nr 112120115lJB
3. UpowaZnicnie do kontroli Nr 17412015 z dnia 26.08.2015 r.
4. KRS stan na dziei 22.06.2015 r.
5. Upowa2nicnie z dnia 10.08.2015 r. do rcprezenlowania ZWiK Sp. z o. o.
6. Decyzja Marszalka Wojew6dztwa Zachodniopomorskiego z dnia 14.04.201 0 r., znak:

7.
8.
9.

wRios/rvwtu77

10 I

\1 -61 09

Kopie sprawozdaf zbiorczego zestawienia o odpadach
Karta ewidencjiodpadu 19 0l 07* Nr 190107/2015/2015
Tabele do cyklu kontrolnego
10. Swiadcctwo kwalifikacjiNr 0209
11. Zcstawienie ilo6ci przckroczefi warto5ci standard6w cmisji

Protok6l nie zawiera informacji zastrzeZonych.

Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej, Pan Jacek Jasiulewicz, przed podpisaniem protokolu nie
wnosi do ustaleir protokotu (w tym r6wniez: miejsca, sposobu, czasu poboru pr6bek, wykonanych badaf i
pomiar5w kontrolnych) zastrze2eri i uwag.
Kierownik kontrolowanej jednostki ma prawo odm6wii podpisania protokofu i w takim przypadku, rno2c w
terminie siedmiu dni przedstawi6 swoje stanowisko na pi6mie wlaSciwemu organowi Inspekcji Ochrony
Srodowiska.

Wyniki i ustalenia kontroli om6wiono z kierownictwem kontrolowanej jednostki.
Niniejsry protok6l sporzqdzono w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach.
P6 odcrytaniu protokolu kaidy cgzemplarz zostal podpisany, a rv egzemplarzu dla WIOS wszystkie
strony protokolu dwustronnie parafowano.
Jeden egzcmplarz protokolu dorgczono kicrownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej.
Zgodnie z art. 8l ust. 2 ustalvy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzialalnoSci gospodarczcj (Dz.tl.
22015 r,, poz.584 z p6in. zm.)) dokonano wpisu w ksi42ce kontroli pod pozycj4: 7.
Data irnicjsce podpisania protokohr: 11.09.2015 r., Szczecin

Podpis i picczc-e rij,r'.r\\
lllsllal\l' rlil

przedstarviciela j cdnostki

kontrolorvlne.i
1:.i,,

(' l
.-i-',,

\ini4,'lPn't,,|;,j||',,lltr,ltittitttltl:tI,ri1ltnir|ntthl:'pisnlllL
,'t:.r.| 'ai
't

t.,i't

tt.,tl t. i.

\tfollil ll,/ll
fr \\ I(i I S,/ .r i6 .'1)li

1,rLrt','irl ki'||ltrrli

,/

'

!

r '!i!.'

