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PROTOKOL KONTROLI NR WIOS.SZ 11912016
Syqnatura protokolu
Podstawa do

w

pzeprowadzenia kontroli

.86.3.2016JB
art.9 ustawy zdnia20lipca l99l r. o Inspekcji Ochrony Srodowiska (Dz.U.
22013 r. poz.686 z p6i,n. zm.), w zwi4zku zafi.79a ustawy z dnia 2 lipca
2004r. o swobodzie dzialalnoici gospodarczej (Dz. U. z20l5 r., pctz.584 z
t.7 023.t

p62n. zm.)

Identvfikacia kontrolowanego zukladu
ZWiK Sp. z o.o. Szczecin / o czyszczalnia Sciek6w POMORZANY'
Nazwa zakladu, adres
ul. Tama Pomorzafska | 8, 7l -682 Szczecin, Gmina M. Szczecin (miejska)'
Rodzaj dzialalnoSci,
rodzaje i liczba instalacji,

kod dzialalno6ci lub
instalacji

Adres kontrolowanej
dzialalnoSci
Osoba poinformowana o
podieciu kontroli
Regon zakladu lub
PESEL kontrolowanego,
kt6ry nie posiada regonu

Powiat m. Szczecin
odprowadzanie Sciek6w
Instalacje:
7 Oczyszczalnie Sciek6w komunalnych o wydajno6ci odpowiadajqcej
liczbie 100 000 mieszkaicow i wigcej
2 Instalacje do spalania lub wsp6lspalania odpad6w innych ni2
niebezpieczne, o zdolnoSci przetw arzania > 3 Mg/h
ul. Tama Pomorzariska 18, 7l-682 Szczecin, Gmina M. Szczecin (miejska),
Powiat m. Szczecin
Waldemar Gill, Prezes Zarz4du Dyrektor Generalny
8t 1931430

(np. rolnicy

indlryridualni)
Rodzaj kontrolowanego
przedsigbiorcy zgodnie z

pozostaly przedsi gbiorca

ustawq o swobodzie
dzialalnoSci
gospodarczei

KRS:0000063704
9146t5291
www.zwik.szczecin.pl

Reiestracia

Telefon/ fax.
Adres strony
intemetowej:
email

914615291

i.iasiulewicz@zwikszczecin.pl
Nie dotyczy

Posiadane certyfikaty

ISO, EMAS

Przedstawiciel
kontrolowanego
upowazniony do

Waldemar Gill

Stanowisko
Prezes Zarzqdu

Imig i nazwisko

Stanowisko

Jacek Jasiulewicz

K

Imig i nazwisko

reprezentacii

Udzielaj4cy informacj
(irnig i nazwisko,
stanowisko)
Nirriejsz),

A^

/r}t

i:
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lerownlk Uczyszczalnt JcleKow

"Pomorzany"

prolokdl konttoli ie noie hyl porrielany

bez

piseunej zgody liierownikt korrtdrki it$pek.ii, przez kfirq zoslal
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M istrz cls. I'cclrirologii Oczyszczrrlrti

)onr itrorvskir

Sciekow "l)orrxrlzany"

Podniol kontrqlowanr
Nazwa
Adres do korespondcnc ji

Zaklad Wodociag6w i Krrralizacii Sp. z o.o. Szczec D
ul. Maksymiliana Goliszl 10,71-682 Szczecin, Gnrina
(mieiska), Powiat m. Szczecin

Regon

811931430
KRS:0000063704
9t 4220639

Reiestracia

Telefon/ fax.

iVL Szczecrn

91 4221258

Informacia o kontroli
Data rozpoczgcia

2t -04-20t 6

kontroli
Data zakoiczenia
kontroli
Charakter kontroli

03-06-2016
Problemowa
Pozaplanowa

Tn: kontroli
Rodzai kontroli
Data poprzedniei kontroli

Okres obiew kontrola
Cel kontroli

lnna
27-01-2016
bieL4cy

Kontrola wprowadzaj4cych Scieki do w6d lub do ziemi.
Kontrola jakoSci danych dostarczanych przez prowadz4cych instalacjg w
ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczet.

Cykl kontrolny
Informacie zastrze2one

nle

Pneprowadzaiqqt *ontrole, uczestniczqcy w kontroli
lnspektor/inspektorzy
Imie i nazwisko
Stanowisko slu2bowe
upowaznieni do kontroli
Joarura Bracha
Starszy inspektor
ochronv Srodowiska

Wykonuj4cy pomiary

i

badania

UDowa2nienie

nr

Nr 103/2016 z dnia

Jolanta Tomczewska

specjalista

18.04.2016 r.
Nr 103/2016 z dnia
18.04.2016 r

lmie i nazwisko

Stanowisko slu2bowe

UDowa2nienie

Adam Godlewski

Starszy Specjalista

Nr 103/2016 z dnia

Tomasz Krepski

administrator

Nr 103/2016 z dnia

nr

18.04.2016 r.
18.04.2016 r.
Osoby uczestnicz4ce w

nie uczestniczyly

kontroli

l.

Ustalenia kontroli

l,

L

Informacje o kontrokmanym podmiocie.
Kontrolowany zostal zawiadomiony o planowanej kontroli zawiadomieniem z dnia 24.03.2076 r.,
nr 73/20l6lJB - zalqcznik nr I .
Kontrolg przeprowadzono na podstawie UpowaZnienia Nr 10312016 zdnia 18.04.2016 r.- zalqcznik
Kontrolq objgto oczyszczalnig Sciek6w komunalnych ,.Pomorzany" zlokalizowan4 na dzialce nr
9/3 obrgb nr 1059 Sr6dmieScie 59. WlaScicielem i eksploatatorem oczyszczalni Sciek6w wraz
Spalamiq komunalnych osad6w Sciekowych jest Zaklad Wodociqg6w i Kanalizacji Sp. z o. o.
w Szczecinie, dzialaj4cy na podstawie wpisu do KRS pod Nr 0000063704 (zal4cznik nr 3).
Nirriejs<t, protoktil

kontroli nie ntoie blt por)iek,n!

bez

pisemDej zgol! *ienwniko komirki inspekcji, paez kt.jry zostal
w caloici.
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W trtrkcic kontrrrli przcdstarviono tIpol'rt rricnic dla I)anj Ancll Kozak. Pana -lackr.lasirtlcuic,,rt
i Pani Miloslariv I)onr irrou,sk icj do reprcu cntou'ania ZWiK Sp. z o. o. z siedzibq n'Szczccinic
przv ul. (ioliszir 10 (zalqcznik nr 4).
Zaklad Woclociilg6w i Kanalizacji Sp. r o. o. posiada clecyzjq udzielaj?c+ pozwolcniar trit
rr2;lkorranic nr cchaniczno-biologicznej oezvsz.czalni Scick6rv ..Pomorzany" rvraz z gospodurl'11
osadowq na nicruchomoSci przy uJ. l'amr l)ontorzafiska 8 u' Szczccinic z dnia 25.06.2010 r..
znak: PINB-ROP lGMlT | 1 4/ 1034/ 135 I | 0
Na oczyszczalnig sE doprowadzane Scieki komunalne z poludniowo zachodniej czgSci Szczecina.
Scieki sq tloczone przy pomocy czterech przepompowni oraz dowozone wozami asenizacyjnymi.
RLM oczyszczalni wynosi 418000.
Celem kontroli bylo pobranie 3 Sredniodobowych pr6bek $ciek6rv oczyszezonych w ramach
"Moniloringu rzek Przymorza oraz Odry na potrzeby bilansu ladunku zanieczyszczeil
wprowadzanych do Baltyku wraz z kontrol4 2r6del punktowych. z kt6rych zanieczyszczenia
wprowadzane s4 bezpo5rednio do morza w woj. zachodniopomorskim w latach 20l5-2017".
Pr6bki zostaly pobrane w dniach od 2 I do 27 kwietnia 20,l 6 r.
Na podstawie art. 83a ustawy w z dnia 2lipca 2004 r. o swobodzie dzialalnoici gospodarczej
(Dz.U. z 2015 r. poz. 584 z po2n. zm.) kontrolg przerwano w dniu 27 kwietnia 2076 r. na czas
niezbgdny do przeprowadzenia badari pr6bek kontrolnych Sciek6w oczyszczonych, pobranych
w dniach od 21 do 27 kwietnia 2016 r., o czym Kontrolowany zostal powiadomiony pismem z dnia
28 kwietnia 2016 r., znak: W1.7023.1.86.2.2016.JB (zalqcznik nr5). Uzasadnienie czasu trwania
przenly odnotowano w ksi4Zce kontroli.

1.2.

Ustalenia w zakresie przestrzegania zasad ochrony irodowiska zgodnie z celem kontroli.

W trakcie kontroli, w dniach od 21 do 27 kwietnia 2016 r. dokonano poboru 3 Sredniodobowych
pr6bek Sciek6w oczyszczonych proporcjonalnie do przeplywu. Sprawozdania z badafi stanowiq
zalqcznik nr 6. Pomiary Sredniodobowe Sciek6w oczyszczonych zostaly wykonane w zakresie
wskaZnik6w: BZTs, azot amonowy, az,ot azotanowy, azot azotpowy, azot Kjeldahla, fosfor
og6lny, ortofosforany, kadm, ol6w, nikiel, chrom, cynk, mied2, rtgi.

W

pr6bce pobranej

w

dobie 21.04./22.04.2016

r.

uzyskano nastqpujqce wyniki pomiar6w

powy2szych wskaZnik6w:
- BZTs,3,3 mgll
-azot amonowy: 2,7 mll
-azot azotanowy: 4,6 mgll
-azot azotynowy: 0,144 mg/l
-azot Kjeldahla: 3,9 mg/l
-fosfor og6lny: 0,62 mgn
-ortofosforany: 1,1 mgll
-rt96: 0,026 pg/l
-cynk: 0,038 mgll
-kadm: < 0,0001 mg/l
-mied2: < 0,001 mg /l
-ol6w: < 0,001 mg/l
-chrom: < 0,001mg/l
-nikiel: 0,0019 mg/l

W pr6bce pobranej w dobie 24/25.04.2016 r. uzyskano nastgpuj4ce wyniki pomiar6w powyZszych
wska2nik6w:
- BZTs,2,9 mgll
-azot amonowy: 3,4 mg/l
-azot azotanowy:. 2,1 mg/l
Ninicjse' Jrrotokdt korrtroli nie moZe

hll powiela

), hez liscrrtncj zgotly kierownika kootdrki inspekcii, przez kltJrtl zoslnl
te
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-irlot azotynowy: 0,140 rng/l
-azot l(_je ldahla: 4.5 mgil
-lirslirr ogrilny: 0,70 rngi )
-olto firsfbrany: I ,2 mg/l
-r't9c: 0,060 pg/l
-c1nk: 0,041 mg/l
-kadnr: < 0,0001 mg/l
-nried2: < 0,001 mg /l
-ol6w: < 0,001 mg/l
-chrom: < 0,00lmg/l
-nikiel: 0,0022 mgil

W pr<ibce pobranej w dobie 26/27.04.2016 r. uzyskano nastgpuj4ce wyniki pomiar6w powyzszych
wskaZnik6w:
- BZTs,3,5 mg/l
-azot amonowy: 1,9 mgll
-azot az<\tanowy: 4,8 mgll
-azot azotpowy: 0, 1 41 mgil
-azot Kjeldahla: 3,4 men
-fosfor og6lny: 0,60 mg/l
-ortofosforany: 1,0 mg/l
-rtE6: 0,020 pgl
-cynk: 0,039 mg/l
-kadm: < 0,0001 mg/l
-miedZ: < 0,001 mg /l
-ol6w: < 0,001 mg/l
-chrom: < 0,001mg/l
-nikiel: 0,0021 mgll

Analiza wynik6w pomiar6w pobranych pr6bek Sciek6w Wkaz,ala, 2e wartoSci wskalnik6w
z^nieczyszczeh, takich jak: BZTs, fosfor og6lny, azot og6lny (okreSlanego jako sumy azotu
Kjeldahla, azotu azotanowego i azotu azotynowego) nie przekroczyly dopuszczalnych warto5ci
stgZeri wskaznik6w zanieczy szczeri okreSlonych w pozwoleniu wodnoprawnym.

analizy sprawozdania PRTR za 2015 r. w zakresie uwolnieli
zanieczyszczei do wody oraz transferu odpad6w innych niZ niebezpieczne w oparciu
o sprawozdania z badah Sciek6w oczyszczonych oraz o karty przekazania odpad6w. Powy2sze
sprawozdanie sporzEdzono w spos6b prawidlowy. Analiza powy2szego dokumentu
w odniesieniu do sprawozdania PRTR za rok 2014 wykazala,2e w 2015 r. nie przekroczono
warto6ci progowej dla uwolniei do wody w zakresie zanieczyszczenia Cynk. Wykazane
w sprawozdaniu PRTR za 2015 rok ilo6ci transferowanych odpad6w s4 zgodne z ilo5ciami
W trakcie kontroli dokonano

przekazanych odpad6w, sprawdzone w oparciu o karty przekazanych w 2015 roku odpad6w.

L3,

Realizacja zorzqtlzeri pokontrolnych
Podczas kontroli przeprowadzonej w dniach od 27 stycznia do 8 lutego

WIOS

w

Szczecinie nie stwierdzono naruszefi,
zaruqdzenie pokontrolne.

2016r. przez inspektor6w
w zwiqzku z poryzszym nie zostalo wyslane

1.4. Realizacja obou,iqzku przedkladania inJbrmacji o zokresie korzystania ze irodov,isktt
Kontrolowany terminowo wywiqzywal sig z obowi4zku skladania informacji o zakresie
korzystania ze Srodowiska.

rs\

NiDiejs4l'

prololitjl konlroli nie moZe bli powielan!

bez

pis4mhej zgol),hierownika
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2. Naruszenia
N

ie strvierdzon<> n:lruszen

3. Popelnione wykroczenia i zastosolvane sankcjc
Nie dotyczy

4. Inne zagadnienia
5.

Informacje kofcowe

Integraln4 czg56 niniejszego protokolu stanowiq nastqpuj4ce zalqczniki:
l. Zawiadomienie z dnia 24.03.2016 r., nr 7312016118,
2. Upowa2nienieNr 103/2016 zdnia 18.04.2016 r.
3. KRS
4. Upowa2nienie dla Pani Anety Kozak, Pana Jacka Jasiulewicza i Pani Miroslawy
Dominowskiej do reprezentowania ZWiK Sp. z o. o.
5. Pismo z dnia 28 kwietnia 2016 r., znak: WI.7023.1.86.2.2016.JB
6. Sprawozdania z badari Sciek6w oczyszczonych pobranych w dniach od 2l do 27 kwietnia
2016 r.
Dane

i informacj e z:strzeLone'. Protok6l nie zawiera inforrnacj i z.astrzezonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnie66 do protokolu kontroli
umotywowane zastrzezenia iuwagi przedjego podpisaniem lub odm6wi6 podpisania protokolu.

W przypadku odmowy podpisania protokolu kontroli mo2e w terminie siedmiu dni ,przedstawii

swoje

stanowisko na piSmie Zachodniopomorskiemu Wojew6dzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska.

Niniejszy protokol sporzqdzono w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach.
Wszystkie strony protokol6w dwustronnie parafowano.
Jeden egzemplarz protokolu

dorgczono Panu Jackowi Jasiulewiczowi

Zgodnie z a.rl.8l ust. 2 ustarrry z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzialalnoSci gospodarczej (Dz. U. z
2015 r., poz. 584 z p61n. zm.) dokonano wpisu w ksi4Zce kontroli pod pozyciqt 4
Miejsce i data podpisania protokolu: Szczecin' 03-06-2016
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