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Zgodnre z art.79 ust. I ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzialalnoici gospodarczej
(Dz. U. z 2070 r. Nr 220, poz. 1447 z p6in zlt.)

I

zawiadamiam
o zaniarze wszrzryia kontroli

w

Zakladzie Wodoci4g6w i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Golisza 10
7l-682 Szczecin
(oz h ac z e n i e

w

zakresie przestzegania przepis6w

i

prz e ds i e b i o r cy)

decyzji administracyjnych dotycz4cl'ch ochrony

$rodowiska zwiq,zanych z eksploatacj qoczyszczalm Sciek6w w Zdrojach.

o

Kontrola nie moZe byi wszczgta przed upllvem 7 dni tub po uplywie 30 dni od dnia
dorgczenia zawiadomienia. Na wniosek przedsiEbiorcy kontrola mo2e byd wszc4ta ptzed
uplywem 7 dni od dnia dorEczenia zawiadomienia (art. 79 ust. 4).
Kontrolowany jest obowiqTany do pisemnego wskazania osoby upowaznionej do
reprezentowania go w Fakcie kontroli, ztiaszcza podczas jego nieobecno6ci (art. 80 ust. 3).
W powy2szej sprawie proszg kontaktowai sig z inspektorem Kazimierzem Hundert tel. 9i4859s24.
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Zaklad Wodociae6w i Kanalizacji So. z o.o. - /za airotrrrm ootwierdzeniem odbioru,/
ul. Golisza l0
71-682 Szczecin

2.

Wl ala

ulL"

ZACHODNTOPOMORSKI
WOJEWODZKI
INSPEKTOR OCHRONY
SRODOWISKA
UI. WALY CHROBREGO 4
70 - 502 SZCZECTN
Szczecin, 07 _03_20 1 2r.
Nr dok. TK-ZKB t0}s526t 1 2

Sprawa 01 4421 rl2t2,414t F,c/|<24A16

Oo,t".tt

i Kanarizacji sp. z o.o. w szczecinie w zwiqzku
z otzymaniem zawiadomienia jw. upzejmie
informuje, i2 osobami upowa2nionymi
oo reprezentacji ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie
w trakcte kontroli Oczyszczalni
Sciek6w Komunatnych,,ZDROJE" b9d4
1. Pani Maria Sokolowska _ Kierownik Dzialu Ochrony
zaklad wodociqg6w

Srodowiska

2. Pani Anna Rydzyriska - st. Inspektor ds. technorogicznych
3. Pan Zbigniew Fryszkowski _ Kierownik OSK ,,ZDROJE,

na

osK ,,zDRoJE,

wa2aniem
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Otzvmuia:

1. Adresat_ 1egz.
2. ala _ 1 egz.
Wydzial GosForlqftkLSarr ;larrci

czyszczahia 94ief6ul fig4runaln:vch
ecjalista ds.
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I]POWAZMENIE N.

Y5.lat:

N13gdst1yre.art. 9 usrawy z dna 20 ripca 1991r. o Inspekcji ochrony
srodowiska (Dz. rJ.
z 2007 r.-Nr
287
p6in.
z
zm.),
w
zwiqzku
,
*t.
*tu*y , Om Z fipca )OO+ r.
14, ?2".
o swobodzie dzialalnoici gospodarczej
@2.u. z 2010 r.Nr 220, poz. 1447 zp6in. zm.)

li"

o

upowaZniam:
inspektor6w WIOS w Szczecinie:
Kazinierza Hundert

- gl. specjalistg, posiadajqcego
pzez

Zachodniopomorskiego
Srodowiska"

GabrielE Osiniak

Pawla Gocka

-

legitymacjE slu2bow4 nr 1/2012 wydnq
Wojew6dzkiego Inspektora Ochrony

-

specjalistg, posiadaj4c4 legitymacjg sluzbow4 nr g/2010 wydanq przez
Zachortniopomorskiego Wojew6dzkiego Inspektora Ochrony
Srodowiska
eksperta, posiadai4cego legitymaciq sfu2bow4 w 23/2010 wydanq przez

Zachortniopomorskiego Wojew6dzkiego Inspektora Octrony
Srodowiska,

- eksperta, posiadai4cego legitymacig sluzbow4 w 22/20rr wydan4
p.rzez Zachodniopomorskiego Wojew6dzkiego Inspektora OcLorry

Dariusza Rodziewicza

Srodowiska,

o

szymona Naro2aiskiego - ekspert4_posiadaiqcego legitymacjg sluzbow4
ru 22/2009 wydan4
przez Zachodniopomorskiego Wojew6dzkiego Inspektora Ocir.ony
Srodowiska.

do przeprowadzenia kontroli

w

Zakladzie Wodociqg6w i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Golisza 10
7l-682 Szczecin
(oz nd cze ni e prze ds i Q b i o r cy)

Kontrola.obejmuje przestrzeganie przepis6w i decyzji admi'istracyjnych
w zakesie ochrony
- -..
srodowiska zwiqzanych z eksploataci qoczaszczari s"i"to. t o*.roi"yrt

,,za.oie

Data tozpoczgcia kontroli: 22.03.2012 r.
Planowany termin zakofczenia ko ntroli: 20 .04 .20L2

r.

.

POUCZENIE

I

kodeksu kamego c4m polegaj4cy na udaremnieniu b4dZ utrudnianiu czynnojci
sluzbowych osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli w zakesie ochrony Srodowiska lub osobie
przybranej jej do pomocy podlega karze pozbawienia wolno$ci do lat trzech.
Zgodnie z art. 84c ustawy o swobodzie dzialalnoSci gospodarczej kontrolowany moze wniesi spzeciw
wobec podjqcia czynno5ci kontrolnych w przypadku:
nie zawiadomienia o zamiarue wszcz.gcia kontroli (at. 79),
nie okazania przez pracownik6w organ6w kontroli legitymacji sfu'2bowej upowazniaj4cej do uykonywania
takich czynnosci oraz nie dorgczenia upowaznienia do przeprowadzenia kontroli (art. 79a ust. l),
nie poinformowania o jego prawach i obowi4zkach w trakcie kontroli, w przlpadku wszczqcia czynnosci
kontrolnych po okazaniu legitymacji sluzbowej (art. 79b),
dokonywania czlnnodci kontrolnych bez obecnolci kontrolowanego lub obecno6ci osoby przez niego

l. zgodnie z art. 225$

upowaznionej
(art. 80 ust. I z wyjqtkiem okreslonym w ust. 2 pkt 4),

i

prowadzenia wigcej niz jednej konnoli dzialalnoici gospodarczej
r6wnoczesnego podejmowania
(art.
pzedsiQbiorcy
82 ust. I z wyj4tkiem okreslonym w ust. I pkt 4),
przekoczenia
czasu trwania kontroli w jednym roku kalendarzowym (art. 83 ust. I z wyj4tkiem
wyst4pienia
okeslonym w ust. 2 pkt 4).

Prawa kontro lowanego
i kontrolowana osoba fizycma, podpisuj4ca Protokol
kontroli mo2e wnieSi do niego umotywowane zastrzezenia iuwagi (art. I I ust. 2 ustawy o IOS).
Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej i kontrolowana osob a fzyczna moze odrndwiC podpisania
protokolu kontroli i w tirminie 7 dni-przedsiiwiC swoie stanowisko na piSmie wla$ciwemu organowi IOS
(art. I I ust. 3 ustawy o IOS).

l. Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej

O bo

wi?

zki

ko

nt

ro Io lYa tl ego

l. Przedsigbiorca ma obowi4.zek pisemnego wskazania osoby upowaznionej do reprezentowania go rv trakcie
kontroli (art. 80 ust. 3 ustawy o swobodzie dzialalnodci gospodarczej).

w

tenninie
Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub kontrolowana osoba fizyczna
wyznaczonym w zarz4dzeniu pokontrolnym, maj4 obowi4zek poinfonnowania wojew6dzkiego inspektora
ochrouy Srodowiska o Zakesie podjQtych i zrealizowanych dzialah shrZ4cych rvyeliminowaniu rvskazanycn
naruszerl (an. l2 ust. i uslawy o tOS).
przechor'rrywai w swojej siedzibie ksiEzk€ kontroli oraz
Przedsigbiorca jest obowiqzany prowadzii
upowaZnienia i protokoly kontroli, a takze udostgpniai je na kaZde 24danie organu kontroli (an. 8lust. I
i art.8l a ust.l ustawy o srvobodzie dzialalnosci gospodarczej).
4. PrzedsiQbiorca jest obowiqzany dokonywai w ksi4zce kontroli wpisu informujqcego o wykonaniu zalecei
pokontrolnych b4dZ rpisu o ich uchyleniu (art. 8l ust. 3 ustawy o swobodzie dzialalnoSci gospodarczej).

i

Oswiadczam, iZ zapoznalem siQ z tresci4 pouczenia i odebralern 1 egz. upowaznienia.
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Laboratorium
Wojewddzkiego lnspektoratu
Ochrony Srodowiska rv
Szczecinie

PROTOK6L
z kontrolnego pomiaru halasu
przenikaj4cego do Srodowiska

Nr./tiy"lt;'.'t

Strona 2 z 6

(Dz

z listopada 2008 r.U. Nr 206. poz l29l).

P-38 tuyd. 4, grudziei

20

r.

Laboratorium

PROTOK6I,

Wojew6dzkiego I nspektoratu
Ochrony Srodowiska w

z kontrolnego pomiaru halasu
przenikaj4cego dq Srodowiska

Szczecinie

Zalqcznik nr 6 do Rozponaa.nna
Minisrra Srodowiska
z listopada 2008 r.
(Dz. U. Nr 206. poz. t29l).

Nn/tl/.#l!.t-lL

P-38

/\,vd.

4-

grudziei 20| | r.

Lokalizacja punktriw pomiarorach:
Na podstawie obsenracii usralono miejsca
pomiarorve o najrviQkszym oddziab^vaniu
zr6der halasu.

Wysokofd punktu

Wsp6hzgdne geografi czne

pomiarorvego nad
poziomem terenu h
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Wojewodzkiego Inspektoratu
Ochrony Srodowiska w
Szczecin ie

PROTOK6I,
z kontrolnego pomiaru halasu
przenikaj4cego dp Srpdowiska

yp !.t!(fiNtL

6. Szkic poligonu badari:
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Zalqcanik nr 6 do Riip6Eqiiiia
Ministra S.odowiska
z listopada 2006 r..
(Dz. U. Nr 206. poz. t29l).
_ z $ftaczenrem Dunktu F
P-3E

/\'.\d. 4. grudziei 20t t r

-

PROTOKOL

Wojew6dzkiego hspektoratu
Ochrony Srodowiska rv

z kontrolnego pomiaru halasu

z listopada 2008 r..

(Dz. U. Nr 206. poz. l29l).
z $ylaczeni€m Dunktu F

przenikaj4cego do Srodowiska

NR tf't!!iliett

Szczecinie

7.

Zal4cznik nr 6 do Rozporz4dzrnia
Ministra Srcdo\riska

Laboratorium

P-38

/\tld.

4. grudzien 201
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Wyniki pomiar6w halasu:
Przedstawiciel Zakladu nie wnosi zastrzeZei co do sposobu- miejsca wykonyrvania pomiar6w-

Oznaczenie
pu nKru

pomiarowego
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Kierunek wiatru

ZlltFlJirj

CiSnieoie atmosferyczne
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Laboratori um

PROTOKOI,

Wojew6dzkiego Inspektoratu
Ochrony Srodowiska u,

z kontrolnego pomiaru halasu

z lisropada 2008 r..

(Dz. U. Nr 206. poz. l29l
).

o"*tuu'fr

Szczecinie

z \r'\ lqczentem Dunktu

ff i.i[u:i'"'i.t/'*u'
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I
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lvynik sprarvdzenia
kalibracji prz€d pomiarem

SVAN 945 A

z-5t69.t-7v,/ t_10

nr 4147

06.08.2010 r.

.l.i"r, \

5169.2-7Wl_10

',1': 'i

06.08.2010 r.

tonsoNrc tzst

x5rili

5178.2-7W1_10

26200t2012
29.02.2012 r.

13.08.20t0 r.

10. Zesp6l

24.02.2012 r.

poniarowv:
(inif i flazryisko

Dti

26161t20t2

':1.:i.

$-rtonuj4cego pomisr. starorrisko

l.y.).,'{'i-' , . - .-'tsi3 -(
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i oaz$islio $Jkonujqccgo pomiar. sta|lo$.isko
stuibort.e)

podmiot nie wnosi zastrzezei (wnosi
za$rzezenia)* co do miejsca, czasu
sposobu
Odmawiaj4cy podpisu moi
.
pzedsta\r,id swoje stanowisko na
pismie
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lntegraln4 cz€Sc ninieiszeso protokotu
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cr,h^-,; szkic
c,L:^ /-r-_\
-,
(plan) sltuacylny
pzedstawiaj4cy lokalizacjg zr6del
prn-r.to*'poiilil;:"="
Na tym protokdl zakoiczono i po
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Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Szczecinie

LABORATORII]M
tel. 91 48 59 540
fax 91 48 59 509

ul. Waly Chrobrego 4
70 - 502 Szczecin
u'w\^,. $,ios.szczecin.pl

Pracownia Chemiczna:
tel. 91 4859541
Pracownia Biologiczna:
tel. 91 4859542

e-rnail ; nl.bednarz(.a \1'ios,szczecirr.pl
Pracownia Pomiar6w Terenowych
i Poboru Pr6b:
tel. 91 4859543
Pracomia w Koszalinie:

AB 177

tel.94 3480416

Laboratorium badawcze WIOS u' Szczecinie posiada akredytacjq PCA , sygnatariusza EA MLA
podanym w cerffikacie nr AB 177

u, zalrresie

Strona I z 2

S-l/wyd. 7, styczcf 2012

SPRAWOZDANIE Z BADAN NT 85 / S IZOTZ
Szczecin. dn. 06.04-2012r.

Klientr Wydzial Inspekcii WIOS w Szczecinie
Adres: ul. Waty Chrobrego 4.

70

502 Szczecin

Zlecenie: Nr 08 / 2012 / I
Badany obiekt: SCIEK
Miejsce pobieranir pr6bek: OCZY SZCZALNIA SCIEKOW..ZDROJE'
Spos6b pobierani&

pr6bck POBIERANIE PROBEK DO BADAN W ODNIESIENIU DO OKRESU

24h

PROPORCJONALNIE DO PMEPLYWU

Dsts wykonrnir bada6: 25.03.2012r-

-

05.M.2012t-

I. WYNIKI BADAN:
Niepewnoici pomiar6w na i4dahie klienta podawane sqw Sprawozdaniu z badai (ub jako zal1czrrik do Sprcvo.dania
badait). b4di udostqpniane sqdo wgl4du w Laboratorium.

:

Numer pr6bki w rejestrze

240

SCIEK OCZYSZCZONY (uSrcdniony z 13 prdbek)

Nazwr pr6bki

- komora Domiarowa na ter€nie oczyszczalni Sciek6w

57 ts/2012

Numer protokolu pobierania pr6bki
Data i godzira pobierania pr6bki

od25.03.2012r.,

WyglQd pr6bki

godz.. 08:00 do 26.03.2012r., godz. 08:00

Z ZAWIESINA

Wyniki badai ( poniar6w )
Badrny paramctr
(wskainik)

Lp.

l.

Odcryn

,

BZTs
Azot amonowy

a
a
a

Wynik

pH

'1,2

+)

mgOz/l

6,6

*19

mg NNHa / I

0,58

+ll

4,

Azot azotrnowy

mg Nxql

/

|

I,l

5.

Azot azotynowy

rng N1q1

/

|

0.t39

6.

Azot Kjedahla

1

Azot og6lny

8.

Ortofosforany rozpuszczone

9.

Fosfor og6lny

10.

Kadm

o

a
a
a

NiepewnoSd

Jednostka

mgN/l

'R

mgN/l

4.04

mgPOa/l

0,12

mgP/l

o 15

mg/l

< 0,0001

I"t"

+26
+14

+12

pomirru
I

Strota 2 z

S-Uwyd, 7, styczen 2012

2

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 85 / 3IZOTZ
240

Numer pr6bki w rejestrze

(uSredniony z l3 probek)
- komora pomiarowa na terenie oczyszczalni Sciek6iv

scIEK OCZYSZCZONY

Nazwa pr6bkl

Wyniki brdsi ( pomisr6w )
Brdatry parametr

Lp.

ll.

(wskatnik)

Jednostka

Wynik
< 0,001

NiepewnoSd pomiaru

I%l

Ol6w

a

mgt

Nikiel

0
o
a
a
a

mg/l

0,003

+21

mg/l

0,001

+r'l

ll,j.gll

0,162

rl3

mg/ l

0,004

:it'l

mg/l

< 0,007

13.

Chrom o96lny

14.

Cynk

15.

Miedt

16.

Itrdeki oleju mineralnego

I

- metodr rkredytowrnr
Wlariki badan i pomiar6w odnosz4

si€ wylacznie do badanych prob€k, obie*t6w, miejsc pomiatdw. Bez pisenmE zgody taboratorium sprawozdanie
nie moze by6 powielans inaczej, jah tylko w calosci.

Niap€wnosa pomiiru zr6trls wyztraczodr zgodnic zzsl€ccnismi zrnrrfymi w dokuEtcncie f,A -,1/16, Podsne wanosci niepcwDofci stanowi{
niepewnosd roeszcrzonl przy poziomie ufnoaci 9570 i wspdlczynniku .ozsrtrzanis k= 2'

II. METoDY BADAI{:
Lp.

Norms lub/i procedurr badrwcza lub/i iostrukcjs pobierrnia pr6bek

Parametr

PN-EN ISO 566?-3: 2005, PNJSO 5667-10: r99'l, PN-?4/C44620.t I

Pobiersnie pr6bek

l

Odczytr

7

BZT

s

Azot amonowy
Azot azotanorly
5.

Azot azotynowy

6.

Azot Kjedahla

7.

Azot og6hy

E.

Ortofosforany rozpuszczone

9.

Fosfor og6lny

10.

Kadm

11.

Ol6w

Nikicl
Chrom og6lny
14.

Cynk

t5.

Miedi

16.

hdeks

olej u

mineralnego

a PN-90/C-04540.0r
a PN - EN 1899 - l: 2002
a PN .- EN ISO 11732,200'7
a PNJSO 7150-l: 2002
a PN -EN ISO 13395:2001
a PB - 04 wyd.l z dn. 18.09.2006r.
a - z wliczenia
a PN - EN tSO 6878:2006, rczdz.4 + Apli20l0 + Ap2:2012
a PN - EN ISO 6878: 2006, rozdz. 8 + Apl:2olo + Ap2t20l2
a PN - EN ISO 15586:2005
a PN - EN ISO 15586:2005
a PN - EN ISO 15586:2005
a PN - EN tSO 15586:2005
a PNISO 8288: 2002
a PN - EN ISO 15586:2005
a PN-EN ISO 9377-2: 2003

Q - metoda akredytowaDa

Zalvierdzill

Sprawdzil pod wzglpdem merytorycz[ym:

y-r E F. {} '\i FiiW
: ttyt;

:i1ri1t;rt!,

/

,-7,rdz-z--.t-.- 4;r/

;,

fr]akafi.r :a.Jr):zrl:

-

KONIEC SPRAWOZDANIA

::: '

/

i
a

.:

:

: .
.) :

ihfttt!

. r'.,

.

Y

u-/;L'-

Wojewridzki lnspektorat Ochrony Srodowiska w Szczecinie

LABORATORIUM
tel. 91 48 59 540
fax 91 48 59 509

ul. Waly Chrobrego 4
70 - 502 Szczecin
ulrv.u.ios.szczec jn.pi

e-nrail:n.bednarzqr rvios.szczecin.pl

Pracownia Chemiczna:

tel.91 4859541
Pracownia Biologiczna:
tel. 91 4859542

Pracownia Pomiar6w Terenowych
i Poboru Pr6b:

tel.9l

4859543

AB 177

Pracownia w Koszalinie:

tel.94 348M16

Laboratorium badawcze WIOS w Szczecinie posiada akredylacje PCA , sygnatmiusza EA MLA
poddnym w cenyfikacie nr AB 177
S-l/wyd.

7,

u, zakresie
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SPRAWOZDANIE z BADAN Nr 91 /

| 2012

S

Szczecin, dD. 06.04.2012r.

Klient: Wydzial lnspekcji WIOS w Szczecinie
Adres: ul. Waly Chrobrego 4, 70 - 502 Szczecin
Zlecenle: Nr 08 / 2012 / I

Badany obield: SCIEK
Miejscc pobieratria prdbek: OCZYSZCZALNIA SCIEKoW.TDROJESpos6b

pobieranh pr6bek: POBIERANIE PROBEK DO BADAN W ODNIESIENIU DO OKRF.SU 24h
PROPORCJONALNIE DO PRZEPLYWU

Dstr wykonania brdaft

2'1

.O3.2012r.

-

05.M.2012t.

I. WYNIKI BADAI{:
Niepeu,noici pomiardw na iqdanie Hienla podau'one squ, Spravozdaniu z
z badai), bqd) udostqniane sqdo wglqdu w Laboralorium.

badai

(lub

jako zalqcznik do Sprawozdania

Numer pr6bki w rcjestrze

253

SCIEK OCZYSZCZONY (uSredniony z l3 prdbek)
- komom oomiaroiva na terenie oczvszczalni 5ciek6\a'

Nlzwa pr6bki

63 lSt2012

Nurner protokolu pobierania pr6bki
Data i godzina pobieratria pr6bki

od,27 .03.2012t., godz.

08:00

do 28.03.2012r., godz.08:00

Z ZAWIESINA

Wyghd pr6bki
Wyniki badri ( pomiar6w )
Badany parrmetr

Lp.

I

(wskainik)
Odczyn
B7;15

Azot amonowy

0
a
o

Niepewnosa pomi{ru

Jednostka

Wynik

pH

1)

mg02/l

6,8

+ l9

I

0,81

a l3

mg Nlsa /

t%l

4.

Azot azotrnowv

mgNNo3/l

0.56

t

5.

Azot azotynowy

mg Nx62 / |

0,098

r.26

6.

Azot Kjedahla

mgN/l

?q

7.

Azot og6lny

mgN/l

3.56

8.

Ortofosforany rozpuszczone

mgPOl/l

Fosfor o96lny
10.

Kadm

a
a
a
a

t2

a

14

o)a

+

17

mgP/l

0,54

+12

rn9ll

< 0,0001

Strona 2 z
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SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 91 / S | 2012
Nlmer prdbki w rejestrze
SCIEK OCZYSZCZONY (uSredniony z l3 pmbek)
- komora Domiarcwa na tergnie oczvszczalni Sciekdw

Nrzws prdbki

Wyniki brda6 ( pomiar6w )
Badrny parametr

Lp.

Q

(wsksrnik)

ll

Ol6w

t2.

Nikiel

13.

Chrom og6lny

14.

Cynk

15.

Miedi

r6.

Irdeks ol€ju mileraloego

-

metoda

Jednostka

Wynik

mg/

r

< 0,001

mg/l

0,004

mg/l

0,001

mg/l

< 0,010

a
a
0
a
a
a

mg/

NicpewnoSd pomiaru

I%l

+?1

0,005

|

mg/l

< 0,007

.krcdylowrnr

Wyniki badsti i pomiardw odnosze siQ ull4cmie do badanych pr6bek, obiektdw, miejsc pomiar6w. Bez pisemnej zgody labomtorilrm spmwozdanie
nie moz€ byi po\rielane inaczcj, jak tylko w calosci.
Niepewno$d pomieru zostrh wlznaczona zgodnie z alccenismi zswsrtymi w dokumancie f,A-4/16. Podrnc wrrtoSci nicpewnoici stanowi4
nicpcwnosa rozszcrzoni przy pozioarie ufnoJci 95yo i wsp6lczynnllu rozszerrcnie k = 2.

II. METODY BADAN:
Lp.

Norma lub/i procedun badawcza lub/i instrukcja pobieratrir pr6bek

Parametr

PN-EN ISO 5667-3: 2005, PN-lSO 5667-10: 1997, PN-74/C-04620.1I

Pobieranie pr6bek

l.

Odczyn

1

BZTs

a
a
a

Azot amotrowy

PN-90/C-04540.01
PN

-

EN I 899

- l: 2002

PN .. EN ISO 1l?32:2ffi'7

Azot azottnowv

PN

-EN ISO 13395:2001

Azot &zotynowy

PN

-EN ISO 13395:2001

PB

-

a

6.

Azot Kjedabla

7.

Azot og6lny

E.

Ortof osforsny rozpuszxzooe

9.

Fosfor og6lny

10.

Kadm

11.

Ol6w

12.

Nikiel

13.

Chrom og6lny

14.

Cynk

t<

Miedi

16.

Indeks oleju minerdnego

04 wyd.l z dn. 18.09.2006r

- z l,Tlicz€fia

a
a
a
a
a
o
a
a
a

PN .. EN ISO 6878:2006, rozdz- 4

+ Apl:2010 + Ap2t20l2

PN

-

EN ISO 6878: 2006, rozdz. 8 + Apl:2010 + Ap2:2012

PN

-

EN ISO 15586:2005

PN

-

EN ISO 15586:2005

PN

-

EN ISO 15586:2005

PN

-

EN ISO 15586:2005

PN-lSO 8288:2002
PN

-

EN ISO 15586:2005

PN-EN ISO 9377-2: 2003

Q - metods akredytowana

merytorycznym:

Zatwierdzil:
KONIEC SPRAWOZDANIA

', /',:i,
f

t,::r,-,1

'-ir,!'rl.irl

?i:L-L L tJ-

i"

r L '1
-

Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Szczecinie
LABORATORIT]M
tel. 91 48 59 540
fax 91 48 59 509

ul. Waly Chrobrego 4
tu - tu2 Szczectn
u'u,q,.rvicT

s.

e-nrai1 :m.bednarzig \\'ios.szczecin.pl

szczec in.Di

Pracownia Chemiczna:
tel. 91 4859541
Pracownia Biologiczna:
tel.91 4859542

Pracownia Pomiar6w Terenowych
i Poboru Prdb:

tel.91 4859543

AB 177

Pracownia w Koszalinie:
tel. 94 3480416

Laboratorium badav,cze I/IOS u' Szczecinie posiada akredytacjQ PCA , q,gnotariuszd EA MLA
podanym w cerryrtktcie nr AB I77
S-UrTd.

7,

ut zalcresie
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SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 89 / S 12012
Szczecin. dn. 06.04.2012r.

Klient: Wydzial Inspekcji WIOS w Szczecinie
Adres: ul, Waly Chrobrego 4, 70 - 502 Szczecin
Zlecenie: Nr 08 / 2012 / I
Badany obiekt: SCIEK

Miejsce pobierrnis pr6bek OCZYSZCZALNIA SCIEKOW..ZDROJEspos6b pobierania pr6bek: PoBIERANIE PRoBEK DO BADAN W ODNIESIENIU DO OKRESU 24h
PROPORCJONALNIE DO PRZEPLYWU
Data wykonania b|dai: 26.03-20l2r. - 05.04.2012r.

I. WYNIKI BADAN:
Niepettnoici pomiarow ha tqdanie klienta podsu,ane sqv Sprol,rozdaniu
: badai), bqd: dostqtniane sq do u'glqdu tt Laboratorium.

i

badai (lub jako zahcznik do Spravozdania

t<

Numer pr6bki w rejestrze

I

SCIEK OCZYSZCZONY (uiredniony z l3 pn6bek)
- komon gomiaro$'a na terenie oczyszczalnj Sciek6w

Nazrra pr6bki

6|

Numer protokolu pobieranir pr6bki

S

/ 2012

od26.03.2012t., godz. 08:00 do2703 2012r., godz.08:00

Data i godzina pobierania pr6bki

Z ZAWTESINA

Wyglqd pr6bki

Wyniki bldai ( pomiardw )

LP. I

BadanY Darametr

(r"it

|

"ZniL)

I
I

Niepewnost Pomiaru

tzt

pH

7,2

mgOril

6,3

rl9

I

2,1

+13

Azot azotanowy

mg Nxe3 / |

1.6

+12

Azot azotynowy

mg N1e1/ I

Odczyn
7

wvnrk

Jednostka

EZT,
Azoa amonowy

a
a
a

mg NNHa /

0,

t25

rngN/l

4,0

mgN/l

5.72

a

mgPOa/l

0,40

Fosfor og6lny

a

mgP/l

0,49

Kadm

a

mg/l

< 0,0001

6.

Azot KjcdBhla

1.

Azot og6lny

8.

Ortofosforany rozpuszcz,one

9.
10.

a

E6
+t4

+12

S-Uwyd. 7, styczeh 2012
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Numer pr6bki w rejcstrrc

251

SCIEK OCZYSZCZONY (uSredniony z l3 pnibek)
- komom pomiarori? na lcrcnic oczyszczalni Sciek6w

NazPs pr6bki

Wyniki badai ( pomiardw )
Badatry parametr

Lp.

(wskainik)

ll.

Oliw

tz.

Nitdel

13.

Chrom og6lny

14-

Cynk

15.

Miedt

16.

lndeks oleju mineraltrego

Jednostka

Wynlk

mg/l

< 0,001

mt/l

0,o02

mg/l

0,001

mg/l

< 0,030

mg/l

0,005

ng/l

0,010

a
a
a
a
a
a

Niepewlosd pomiaru

tv"

I

+?'l

rl'7

- metoda akredytowatre
w],niki badai i pomiarow odnoszq si9 \ ]lqcznie do badanych probeE obiekldw, miejsc pomiardw. B€z pisennej zgody boEtorium sprawozdanie
nie mo2e byd powielane inaczej, jatri t-vlko w cslosci.
Niep€wnoj[ pomirru zostrh wyzrrczonr zgodnie z z{lec€niemi zrwrrtymi $ dokumcnci€ EA- 4/16. Podsnewsrtoici Diepewnoici stitrowi{
2.
niepewrosa rozszcrzoli prr! poziomic ufnosci 95olo i wsp6lczyn ku roarz.fleni.
Q

t

k:

II. METoDY BADAN:

Lp.

Norma lub/i procedura brdawczs lub/i irstrukcja pobieraoi& pr6bek

Parametr

PN-EN ISO 5667-3: 2005, PN-ISO 5667-10: 1997, PN-74/C-04620.1 I

Pobieranie pr6bek

l.

Odczyn

',

BZTs

a
a
a

Azot amonowy

PN-90/C-04540.01

PN -

PN

EN 1899

-

l:

2002

EN ISO 11132:200'l

Azot azotatrowy

PN

-EN ISO 13395:2001

AZot azotynowy

PN

-EN ISO 13395:2001

PB

- M uad.l zdn.

-z

wliczenia

a

6.

Azot Kjedahla

7.

Azot og6lny

8.

Ortofosforany rozpuszczone

9.

Fosfor og6lny

10.

Kadm

11.

Ol6w

a
a
a
a
a
a
a
a
a

Nlkiel
Chrom 096lny
Cyak

la

Miedi

16,

Itrdeks oleju mineralnego

PN PN

PN

-

I8.09.2006r.

EN ISO 6878:20M,tozdz.4

+

Apl-2010 + Ap2t20l2

EN ISO 6878: 2006, rozdz. 8 + Ap l:2010 + Ap2:2012

EN ISO 15586:2005

- EN ISO 15586:2005
PN - EN ISO 15586:2005
PN - EN ISO 15586:2005
PN

PN-lSO 8288: 2002
PN

-

EN ISO 15586:2005

PN-EN ISO 9377-2: 2003

Q - metoda akrcdytowrna

Spraqdzil qodwzeltd.eq..mf ryto?cznym
-

'

..,r

:

?,etrrierdzill

iscotltt :1tsn:N]::t?: U
.
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KONIEC SPRAWOZDANIA
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Wojewridzki Inspet<-orat ocnronv

.
ul. Waly Chrobrego
70

-

LABORATORIUM
4

w Szczecinie
rel. 91 48 59
fax 91 48 59 509

502 Szczecin

e-nrail: m.bednarzliirrlios,szczecin.ol
Pracorvnia Chemiczna:

ter.9l

48

Pracorvnia Biologiczna:

Pracownia Pomiardw Tereno*ych i poboru prdb:

i9 i4l

ret.9i 48 i9

ret.gl

-

Praco\r'nia w Koszalini€:
542

48

i9

ret. 94 34 80

J43

4t6

AB

'177

u' Szc:^ectnic posiada ;
u' certyfikacie nr AB I77

SPRAWOZDANIE Z BADAIT Nr l8/Hp/2012
Szczecin dnia 26.03.2012

Klient: Wydzial Inspckcji WIOS Szczecin

Adres: ul. Waty Chrobrego 4.70_502 Szczecin
zfecenie: Nr 8/201lll ..Plan wy_ jazd6w wydzialu
Inspekcji wlos Szczecin w marcu 2012 r.-.
Badany obiekt: halas od Znidei: zaklaOy pl."ryrf"*i,
i,i'rr*;" i urz4dzenia
Data badania: 23.03.2012r - pora nocna
Miejsce pobierania prribek: Najbtizsze tereny-klasyfikowane
akustycznie w okoricy oczyszczarni
dciek6w ,.Zdroje" ul. Wsp6lna 4ll43.

l.

Podmiot zobowi4zany do przekarywania
nynik6w pomiar6w:

Nazwa podmiotu
Adres
- miejscowo$i
- kod pocaowy
- ulica
- wojew6dawo
- powiat
- gmina

Miej sce wykony*anEEiulal noGi
- nazwa zakladu
- miejscowodi
- kod pocztowy
- ulica
- wolew6dztwo
- powiat
- gmlna

Tabela nr

ZWiK

Sp z o.o.

Szczecin
71-682
Golisza 10
zachodniopomorskie
Szczecin
Szczecin
81 l 93 1430
O

czy szczalni a ic i ek6w ..Zdroj e',

Szczecin
Wsp6lna 4l /43
zachodniopomorskie
Szczecin
Szczecin

l

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr l8/Hp/2012
Dopuszczalne poziomy halasu:
Tahela nr 2

BRAK

Rodzaie decyzli'

Organ wydaiacy decyzie
Data wydania decyzii
Znak decyzii
Naz-rvy

instalacji'l

Dopuszczalny poziom haiasu wyrazony
wskaZnikiem:
- LAeq D [dB]
- LA"o N [dBl

''
''

3.

Wyb6r: pozwolenie zintegrowane.
zintegroNane. dec)zjz
decyzia o dopuszc,aalnym poziomie halasu
W przypadku pozwolenia zint€growanego

Opis terenu, na ktdrym prowadzono pomiary:

Teren plaski, podmokly. Budynki jednorodzinne w odleglo6ci ok. 250m w kierunku poludniowym.
W kierunku wschodnim zabudowa wielorodzinna, wielopiptrowa ok. 400-500m.

4.

Opis i charakterystyka ir6del halasu:

O czy szc

zalni e Sciek6w komunalnych.

/.rodIa natasu:
Dmuchawy - praca ci4gla
Pomiary wykonane zostaLy dla wszystkich wyZej wymienionych zr6del halasu, podczas normalnej
pracy ir6del.

5.

Lokalizacjapunkt6wpomiarowych:
Tubelq nr 3

Oznaczenie
punktu
pomiarowego

P1/TI
P2

T2

P
T

Lokalizacja
ul. Bat. Chiopskich 97a
ul. Bat. Chlopskich 97a
ul. Bat. Chlopskich 97a

punkt pomiarowy
pun[1 pomiaru t]a a]ustycmeSo

Wsp6hzgdne gsografi czne

WysokoSi
n.p.t.

Szerokodi

lml

(hdd'nm'ss.s")

4
4
4

s'lur?'47 i"
53'22'50,6"
\1U,)'49 4*

DlugoSi
(hdd"mrn'ss.s"
)

Aa37'34.1"
14"17'?

l r"

14"37',32,6"

Z0l2

Strons 3 z

spRAwozDANrE z BADlilt Ur r8tmq20l2
Cherakferystyke otoczenia zakladu:
Tabela

Oznacz*nie
punktu
pomiarowego
P1

P2

Odleglo66
Rodzaj
zabudowy

zabudowa
mieszkaniowa
zabudowa
mieszkaniowa

WysokoS6

I linii

Ilo66

obiekt6w
I linii

I linii zabudowy

zabudowy [m]

od gr. terenu zakladu

lml

lub liczba
kondygraqii

zabudowv

ok 220

2 kondygnacje

)

ok. l15

2 kondygnacje

2

.

w

4

Obiekty

odbiiaj4ce fale
akustyczne

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 18/IIp/2012
Okre5lenie metody badaf

:

Z.aL4cznik nr 6 do Rozporzqdzenia Ministra Srodowiska
(Dz. U. Nr 206. po2.1291.2008), z \r)'lqczcnicm punktu F [Ql

z

dnia

4

listopada 2008 r.

- pomiary wykonwvane metode pr6bkowania

8.1
a)

Mefoda pomiarowa:
Warunli meteorologiczne

:

Tabelq nr 5

Wielkodci mierzone (Srednie)
Temperatura otoczenia (oC)
Wilgotno36 wzglgdna (%)

Warto56
7,0
74

PrpdkoSc(m/s) i kierunek wiatru

0.5-0,8

CiSnienie atmosferyczne (hPa)

1027,2

Inne spostrzeZenia
b)Aparatum pomiarowa:
Tabela nr 6

Nr i data

Nazwa, Typ,
Nr seryjny
aparatury

wydania

Parametry

Swiadectwa

pomiaru

pomiarowei

wzorcowania

SVAN 945 A
nr 4147

z-5169.17W1-10
06.08.2010

Wynik sprawdzenia
kalibracj i po

Wynik sprawdzenia
kalibracji przed
pomiarem
tdBt

harakterystyka
korekcyjna - A

pomiarze

fdBl

C

Stala czasowa -

ll?s

I 13,8

FAST

Tabela nr 7

Nazwa
TvD

Nr serviny
Nr i data *ydania
Swiadectwa wzorcowania

c)

Kalibrator
akustvcznv
NORSONIC I25I

Termohigrometr

28821

HMP 45DX
Y0230034

51722-7W1-t0

26200/2012

13.08.2010

29.02.2012

Anemometr
MAWS

x5l

3

220',79

2l .04.2010

Wyniki pomiar6w haiasu:
- wykonywanych metod4 pr6bkowania (dla kaZdego punktu pomiarowego):
Punkt pomiarowy nr P1
Pomiary przeprowadzono od: 23.03.2012 godz. 120do: 23.03.2012 sodz. 2' "

Barometr
QML

r

02

x51306
2616'7

/2012

24.02.20t2

S-lJa/wyd.9, styczeri 2012
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SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 18/Hp/2012
Tabela nr 8

Znierzo'ry
Przedzial

poziom

czasu to lub
nazwa

d2wigku

Czas

pomiaru

pr6bki

p16bki

2r6dla

Zr6dla

I

t"

tdBt

Sredni poziom
d2wiEku A
dla przedzialu
tp lub danego
2r6dla haiasu

lsl

Loi'
tdBt

l0

41

Czas trwania

Sredni
poziom tla

Poziom

aKustycznego

halasu

emisji

przedzialu tp
lub czas
pracy danego

Uwagi

ir6dla
t

Le.r

tJ

tdBt

IdBI

lsl

is?

4t

43,7

halasu

wymienione

43.6

w punkcie 4

4i

'7

q

3600

q

Punkt pomiarowy nr P2
Pomiary przeprowadzono od 23.03.2012 godz. 120 do: 23.03.2012 sodz. 2"
Tabela nr 9

Przpdzial
czasu tp lub
naTwa
216dla

Czas trwania

Zmierzony
poziom
d2wigku
pr6bki

pomiaru

Lal
IdBI

t
lsl

Les,

Lat

Lo"t

tj

IdB]

tdBl

tdBl

lsl

l0

41,9

35,6

40,8

3600

Zr6dla

Czas

pr6bki

dZwigku A
dla przedzialu
to lub danego
2r6dla halasu

breonl

Poziom

poziom tla

emisji

akustycmego

halasu

przedziatu tn
lub czas
pracy danego

Uwagi

ir6dla

42,0

halasu

41,8

wymienione

42,0

w punkcie 4

d)

Sredni poziom

Wyznaczanie r6wnowaznego poziomu dZwigku A dla czasu odniesienia T wyrzr:Zonego
wskaZnikiem halasu La"o p lub Ln"q y1. \Nftz z niepewno5ci4 pomiaru (niepewnoSi
rozszerzona oszacowana dla poziomu ufiroSci 95o/o (Us)).
Tabela nr
WartoSC r6wnowaznego

Oznaczenie
punktu
pomiiuowego

poziomu d2wigku A,
dla czasu odniesienia T,
wyrazonego
wska2n ikiem halasu'l

tdBl
PI

Wano66 r6rvnowa2n ego poziomu
dZwigku A, dla czasu odniesienia T,
wyra2onego wskaZnikiem halasu '
po korekcie
(z uwagi na lokalizacjg punktu
pomiarowego przy elewacji budynku)

41,9

40,8

P2
W-vbor:

t,a(

D L^qr

l0

Niepewno66
pomiaru

IdB]

IdBI

symbolr)

wartoSi

4t.9

-l-Uncs+

1.08

40,8

-fUnqs*

0.92

I

Un$ (Wzedzial symetrvcznlJ lub +Uei, (dla nicq,rnelucznych przedziald\ niep€wnosci) - zgodnie
z ,.Metodyk4 referencyjn4 Nykonv*ania okreso\rTch pomiard\y halasu \y S.odoryisku. pochodz4ceSo od instalacjr
lub urzqdzeh, z $_\,iqtkiem halasu irnpulsowego"- slano$,iara- zalqcznik do rozporzqdzenia $ydanago na podsuwre
alt. l4E ust. I usrat$
*-

n

ie ma podsla$' do dokonan ia occn) na podstawie pomiaro\\', pon

iewi

r6zn ica poziom6w Ln,,

-

l-^, i est mnieisza ni2 3 dB.

2012

s-l

Strona6z6

SPRAWOZDAIYIE Z BADAN Nr l8/[Ip/2012
lQl - metoda akredytowana przez PCA, certyfikat akredytacji nr AB | 77
[+Unrs-] - oznacza oszacowany prcedzial niepewno5ci rozszcrzonej dla obszar,r powr'2ej wanoici odpowiednio
La.o 6 lub L1"n 1
Wynik pomiaru poziomu halasu uzyskany przy zastosowaniu niniejszej metodyki referenc nej uwaia
roxzerzonej Unqs lub +Unqs* jest mniejsza

sip za prawidlowy, jeZeli rrartosd przedzialltr niepervnosci

lub rtirvna 2,7 dB.

Numery protokol6w pomiarowych: - Protok6l z kontrolnego pomiaru halasu przenikaj4cego
do drodowiska Nr 18ft1p/2012
- Protok6l z obliczeri r6wnowaznego poziomu d2wiEku
i szacowania niepewnodci pomiaru Nr l8/Ilp/2012

9.

Wykonawca pomiar6w:

1)

Nazwa i adres laboratorium wykonuj4cego pomiary:

Wojewridzki Inspektorai Ochrony Srodowiska w Szczecinie
Laboratorium
ul. Waly Chrobrego 4
7 0-502 Szczecin

2)

Dane dotycz4ce posiadanego pzez laboratorium wykonuj4ce pomiary certyfikatu:
T,

Certyfi kat Akedl'tacji Laboratorium Badawczego
Polskie Centrum Akedwacii

Nazwa certyfikatu
Przez koso wvdany

AB

Nr certvfikatu
Data wydania

177

07.04.1998 r.

Data waznosci certyfi katu

15.07 .2013 r.

Normy i/lub udokumentowane procedury

Zal4cnik nr 6 do Rozporz4dzenia Ministra Srodowiska
z 4listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 206, poz. l29l, 2008),

badawcze

z wylaczeniem punktu F

10.

lQl

Osoba przekazujQca wyniki pomiar6w

1)

imiE i nazwisko: mgr

2)

Stanowisko: Kierownik Laboratorium

iri.

Magdalena Bednarz

Wyniki badafi i pomiar6w odnoszq sig rvyl4cznie do badanych pr6bek, obiekttiw, miejsc pomiar6w.
Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moie by6 powielane inaczej jak tylko w caloSci.
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PROTOKOL KONTROLI

NR.

WIOS-SZ 8OI2OI2

wt.70:1.80.2012.KH

SYsnatura Drotokolu
Podstarva do

r,str*y t d'ria 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ocluony Stodowiska (Dz. U
4,1, poz.287 z p6in. an.), w zwiqzkts z art. 79a usta*y z dnia 2
lipca 2004r. o swobodzie dzialalnoSci gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220,

I

"rt.
z 2007 r. Nr

przeprowadzenia kontroli

Doz. 1147 z DoZn. Z.n.)

Ii"rrt ikt,ri

kDnlrolob'an eso zaklstlu

ZWiK Sp. z o.o. Szczecin / oczyszczalnia Sciekow ZDROJE,
ul. Wsp6lna 4l-43. 7l-682 Szczecin, Cmina M Szczecin (miejska), Powiat

Nazwa zakladu, adres

m. Szczecin

Rodzaj dzialalnodci,
rodzaje i liczba instalacji,
kod dzialalnoSci lub

l66i

Ziii" i o"tytr"-tti"

s"i"k6tu

lnstalacje:
lnstalacje spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej < 5 MW
lnstalacje spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej < 5 MW
Oczyszczalnie Sciek6w komunalnych o wydajnoSci odpowiadaj4cej
liczbie 100 000 mieszkaric6w i
t-OtZ Szczecin, Cmina M. Szczecin (miejska), Powiat
WspOtna +
m. Szczecin
Ryszarrt W6jcik, Czlonek Zarzqdrt - Dyrektor techniczny

I
2
3

instalacji

I+:J

;.

Adres kontrolowanej

dzialalnoici
Osoba poinformowana o
oodieciu kontroli
NtP zakladu
RECON zakladu

wiecei-

8512624854
81 193 r430

PKD/EKD
Kod NACE
Reiestracia

KRS:0000063704

Telefon/ fax

914615291

Adres strony

www.zwik.szczecin.pl

914615291

internetowej:
Brak danvch

email
Posiadane certyfikaty

ISO. EMAS
Przedstawiciel zakladu -

Beniamin Pawel Chochulski, Prezes Zatz4du

Ng KJIS dla spolek pnwa
handlolvego (lub rvpisu do
ewidcncJi dzaalalnosci gospodarczej
- rv o^?nqr,lvch nr2vhadkach)

Osoba
Zbignierv Fryszkowski
Maria Sokolowska

UdzielajEcy informacj i:

(imie nazwisko,
stanowisko)

Anna
Jednoslka nadrzedna dla
Nazwa
Adres do korespondencji

NIP

't

Rydzyriska

o n t r o I o w u n e gLza

Slanowisko

kierownik oczyszczaltti
kierownik Dzialu Ochrony
Srodowiska i Nadzoru'l'ecllnicznego
Gl. technolog

kht rtu

Zaklad Wodociae6w i Kanalizacii Sp. z o.q. Szczecin
Maksymiliana Golisza 10,'/1-682 Szczecin, Gmina M. Szczecin (mieJSka),
Powiat m. Szczecin
8s12624854

ttie nnt:e

dvC

pottiennl' t"z pisernnei agod! kierovnika kondrki insPekcii, praex l'nirq zoslal

protokdl kontroli nr wlOS-SZ E0/:0ll

8l t931430
KRS:0000063704

Regon
Reiestracia
Telefor/ fax

9t

4220639

9t

4221258

Informacio o kontrcli
Data rozpoczgcia

22-03-2012

kontroli
Data zakoiczenia

t2-04-2012

kontroli
Charakter kontroli
Rodzai kontroli

Problemowa

Typ konlroli
Okres obiety kontrola
Cel kontroli

Planowa

Wynikaiaca z olanu
2011.07 .15 - 2012.04.12

Sprawdzenie przestrzegania przepis6w ochrony 6rodowiska w zakresie

emisji halasu.
Ocena przestuzegania wymagari ochrony irodowiska dotycz4cych ochrony

w6d.
Przeprowatlzaiacv kontrule. uczestniczacv h, kontroli
lnspektor/inspektorzy
Kazimierz Hundert, Gl6wny spec)alistL

75

/20 12

upowaznieni do kontroli
(imie, nazwisko,
stanowisko sluzbowe, nr
uDowaznienia)

lnspektor/inspektorzy
wykonuj4cy pomiary i
badania (imiq i nazwisko,
stanowisko slu2bowe, nr
uDowaznienia)
Osoby uczestnicz4ce w

kontoli (imie

Gabriela Osiniak - specjalista, 7512012,
Pawel Cocek - ekspefi,7512012,
Dariusz Rodziewicz - ekspefi , 7 5 120 12,
Szymon Naro2ariski - ekspert, T 5/2012.

i

nazwisko, stanowisko
sluzbowe. instvtucial

l. Ustalenia kontroli
t

5Il1
Oczyszczalnia 5ciek6w Zdroje zlokalizowana jest rry Szczecinie przy ul. Wspdlnej 41143, na dzialce
obrgb D4bie.
Qczyszczalnia po rozbudowie zapewnia zdolnoSi obslugi 177000 mieszkalic6w, w zakrcsie oczyszczalnia
Sciek6w komunalnych. Przeplyw Sredni dobowy - l8 tys. m3ldobE, maksymalny 22 tys. m3/dobg.
Emisja halasu do Srodowiska
W dniu 22.03.2012 r., rozpoczQcia kontroli, dokonano identyfikacji teren6w sasiaduj4cych z oczyszczalni4
Stwierdzono, ze w bezpoSrednim s4siedztwie ocziszczalni \vystQpuj4 nieu2ytki oraz lokalne zadrz.ewienia,
nie wystqpuje natomiast zadna zabudowa mieszkaniowa. NajbliZsze tereny podlegajqce ochronie przed
halasem to tereny zabudowy mieszkaniowej przy ul. Batalion6w Chlopskich i l-ozowej majduj4ce siq w
odlegloSci 100 - 200 n w kierunku poludnio*ym i poludniowo-wschodnim od granicy terenu oczyszczalni.
W kierunku wschodnim i p6lnocno-wschodnim najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje siQ w
odleglo6ci 400 -450 m.
Oczyszczalnia nie posiada decyzji okreslaj4cej dopuszczalne poziomy haiasu.
W dccyzji Prezydcnla Miasta Szczecin z dnia 16.11.2005 r. znak WGKiOS.ll,EP-1632/1146/05 w sprawie

okreilenia Srodowiskowych uwarunkowan zgody na realizacjq przedsiqwziQcia pt.: modernizacja i
rozbudowa o czq5i biologiczn4 mechanicmo-chemicznej oczyszczahi (ciek6w "ZDROJE" przy ul.
Wsp6lnej 41142 w Szczecinie podano, 2e poziom hatasu przenikaj4cego do (rodowiska na tereny chronione
akustycznie nie mo 2e przekraczaf warto5ci dopuszczalnych:
LAcqD - 55 dB(A) w porze dziennej.
LAeqN = l5 dB(A) porze nocnej.

\

protokol kontroli nr WIOS-SZ

80/l0ll

wizji lokalnej teren6rv najbliZszej zabudorv-v mieszkaniorvej odst4piono od wykonania pomiar6w emisji
normalnej prac)'
halasu dO irOdowiska z terinu Oczyszczalni lv porze dziennej. Stwierdzotlo, Ze przy
2r6dlem
Gl6wnym
slyszalny.
nie
byl
mieszkaniowej
zabudowy
oczyszczalni halas na terenach najbliZszej
Po

halasu byl intensywny ruch komunikacyjny na ul. Bataliolow Chlopskich
W nocy dnia 23.it3 .2iJl2 r., pod,czas normalnej pracy oczyszczaln; wykonano pomiary halasu emitowanego

r't
z terenu oczyszczalni do Siodowiska, na lerany najbli2szej zabudowy mieszkaniowej. zlokalizorvarej
Szczecinie pny ulicy Batalion6w Chlopskich 97a. Pomiary emisji halasu do drodowiska..wykonali
^
pracownicy Laborat;rium. WIOS zgodnie z metodyk4 referencyjnq okreSlon4 w zalapzniku .6 dc
,ozporzqdzenia lvlinistra Srodowiski z dnia 4 listopa6a 2008 r' w sprarvie rvymagati w zakreste

prorvadzenia pomiarow wielkosci emisji (Dz. U' ?008 r. Nr 206, poz. l29l)'
Wykonane pomiary wykazaly, Ze podizas normalnej pracy zakladu r6wnowa2ny pozio'r d2wiqku A' dla
(l najnielorzystniejszej godziny w porze nocy), wyra2ony rvskaZnikiem halasu LAeqN
czasu odniesienia
(sprawozdanie z badali
na terenie najbli2szej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Batalion6w chlopskich 97a
Nr l8/Hp/2012) wynosil 40,8 - 41,9 dB.
pomierzlny poziom halasu nie przekracza warto5ci dopuszczalnej - 45 dB(A), okreSlonej w ww. decyzji
prezydenta Miasta Szczecin o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg przedsi€wziqcia.

i

Emisja do w6d powierzchniowTch
Zaklad odprowidza Scieki oczyszczone do wod powiezchniowyci rzeki Odry

- Regalic4 na podstawie
2008 r' znak
23
czerwca
z
dnia
pozwolenia
wodnoprawnego
decyzii udzielaiacei
w
zachodniopomorskiego
Wojew6dztwa
przez
marszalka
wydanej
wiidS-lyrr,rplOi iOitl-itOt
Szczecinie.

W okresie kontroli dokonano poboru pr6bek do badari w odniesieniu do okresu 24h proporcjonalnie do
pIZeplywu.

anatiry pobranych Sciek6w odprowadzanych z ocqszczalni aq $!lo.qig ^Y:i49u d^oby wykonano
Nr
w inlactr zs- ja.o: .2012 r. przedstawiono w Sprawozdaniach z badari Nr 85 / S / 2012, Nr 89 / S I 2012'
9l / S I 2012. Wyniki badari w zal4czeniu.
w Szczecinie
Badania Sciek6w wykonalo Laboritorium Wojew6dzkiego lnspektoratu ochrony Srodowiska
177'
posiadaj4ce Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB

wyriiti

2. Naruszenia i nieprawidlowoSci
Lp.

bokladnie dla ka;dego rodzaj nieprawidlowo5ci

Dow6d (dokumentscjo
audiowizualna, protok6l
ogltdzin, wyniki
pomiar6w, dokumentY
zakladu, opinia ekspertg

itpJ

3. Zastosowane sankcie (pouczenie,
Lp.

Nazwr wykroczenia

Artykul

Wymietlieni€ punktu
pozwolenia lub
przytoczenie aktu

prawnego (1rt.' Par.' ust.,
pkt.) lub innego
dokumentu (zgloszenia,
informacie itD.)

grrryn^ w drodze mandatu karnego)
Osoba, kt6ra

z przepisu

Zastosorvang

popelnila lvykroczenie sankcja (mtndat,
Douczenie)

4. Inne zagadnienia
podczas kontroli poinformowano o wykonaniu ANALIZY POREALIZACYJNEJ dla przedsiqwzigcia:
Modernizacja i Roibudowa o czgsi bioiogiczn4 mechaniczno-chemicznej Oczyszczalni iciek6w ZDROJE.
poloZonej przy ul. Wsp6lnej 41 - 43 w Szczecinie.

5. Informacje koricowe
Integraln4 czg56 niniejszego protokolu stanowil nastppujqce zalqczniki:

I
2

Tabela czynnoSci kontrolnych
KRS nr 0000063704
noie bl'i powielanJ bez pisennej

zgod.t

stona 3 z 4
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4
5
6
7
8
9
l0
II
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Zawiadomienie50/2012lKH
Upowaznienie Nr 7512012

UpowaznieniePanaZ.Fryszkowskiego

UpowaznieniePaniM.Sokolowskiej
UpowaznieniePaniA.Rydzyriskiej
Sprawozdanie z badaf Nr l8ftIp/2012
Sprawozdanie z badai Nr E5/S/20l2
Spnwozdanie z badari Nr 89/Sl2O12
Sprawozdanie z badan Nr 9l /S/20
Decyzja Prezydenta Miasta Szczecin okredlajqca Srodorviskowe uwarunkowania

l:

Protokol nie zawiera informacji zastrzezonych.

Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej, Zbigniew Fryszkowski - kierownik oczyszczalni, przed
podpisaniem protokolu nie wnosi do ustalefi protokolu (w tym r6wnie2: miejsca, sposobu, czasu poboru
pr6bek, wykonanych badaf i pomiar6w kontrolnych) zastrze2ef i uwag.

Kierownik kontroiowanej jednostki ma prawo odm6wi6 podpisania protokolu i w takim przypadku, moze w
terminie siedmiu dni przedstawid swoje stanowisko na piSmie wlaiciwemu organowi Inspekcji Ochrony
Srodowiska.

Wyniki i ustalenia kontroli om6wiono z kierownictwem kontrolowanej jednostki.
Niniejsry protok6l sporz4dzono w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach.
Po odczytaniu protokolu kaidy egzemplarz zostsl podpisany, a w egemplarzu dls WIOS wszystkie
strony protokolu dwustronnie parafowano.
Jeden egzemplarz pmtokolu dorQczono kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej.
zgodnie z zrt. 8l ust 2 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzialalnosci gospodarczei (Dza. z
2010 r., Nr 220, poz.1447 z p6Ln. zm.) dokonano wpisu w ksiqtce kontroli pod pozycjQ:3.
Data i miejsce podpisania protokolu: 72-04-2012, Szczecin

Podpis i pieczgi uprawnionego
insoektora

Podpis i pieczpd uprawnionego
przedstawiciela jednostki

konirolowanei

Gi,ci.r}'1.

protoktil hotttroli nie mo^e byt powielan!

bea

strona 4 z
ororokol kontroli nr WIOS-SZ E0/?012

komdrki inspekcji przez kldrq zostal

