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PROTOKÓŁ KONTROLI NR DEL-KS 11/2015 

Sygnatura protokołu DI.7023.11.2015.AKI 
Podstawa do art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcj i Ochrony Srodowiska (Dz.U. 
przeprowadzenia kontroli z 20 I 3 r. poz. 686), w związku z art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o 

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. , poz.672 z późn. zm.) 
ldentvfikacia ko11trolowa11e20 zakładu 
Nazwa zakładu, adres Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp. z o.o. - Ciepłownia Centralna 

CCl/2, 
Kołłątaja 3, 78-100 Kołobrzeg, Gmina Kołobrzeg (miejska), Powiat 
kołobrzesk i 

Rodzaj działalności, Elektrociepłownie i inne instalacje do spalania paliw 
rodzaje i liczba instalacji, Instalacje: 
kod działalności lub I (077) par.3 ust. I pkt.4) Elektrownie konwencjonalne, elektrociep łownie 

instalacj i lub inne instalacje do spalania paliw w celu wytwarzania energii 
e lektrycznej lub cieplnej o mocy cieplnej rozumianej jako ilość energii 
wprowadzonej w paliwie do instalacj i w jednostce czasu przy ich 
nominalnym obciążeniu, nie mniejszej niż 25 MW, a przy stosowaniu 
paliwa stałego - nie mniejszej niż 10 MW 

Adres kontrolowanej Kołłątaja 3, 78-100 Kołobrzeg, Gmina Kołobrzeg (miejska), Powiat 
działalności kołobrzeski 

Osoba poinformowana o Mariusz Dziura , Prezes Zarządu i Piotr Lewandowski, Członek Zarządu 

podjęciu kontroli 
NIP zakładu 6710011275 (kopia potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika 

V AT w załączniku nr 5) 
Regon zakładu lub 330259604 (kopia zaświadczen ia o numerze regon w załączniku nr 6) 
PESEL podmiotu, który 
nie posiada regonu (np. 
rolnicy indywidualni) 
PKO/EKD 40302 I 
Kod NACE 35.30 
Rejestracja KRS nr: 0000173703(kopia informacji z Rejestru Przedsiębiorców w 

załączniku nr 4) 
Telefon/ fax 943526011 943522872 
Adres strony www.mec.kolobrzeg.pl 
internetowej: 
emai l 
Posiadane certyfikaty nie posiada 
ISO, EMAS 
Przedstawiciel zakładu . Marian Dziura, Prezes Zarządu i Piotr Lewandowski, Członek Zarządu 

we KRS dla snólek orawa hancllowceo 

~eis;,y protokół kontmli nie może być powie luny bez pisemnej zgor(I' kierownika ko1111irki inspekcji, przez kt1in1 z11.w11 / 
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(lub wpisu do ewidencj i działalności 

gospodarczej - w pozoslal)'ch 

orzyoadkach \ 

Osoba Stanowisko Udzielający informacj i: 
(imię i nazwisko, Grzegorz Ławrynowicz Specjalista ds. kontroli wewnętrznej i 
stanowisko) ochrony środowiska 

Roman Adamczyk Kierownik Działu Produkcji 

Jednostka mulrzedna dla ko11trolowa11ef(o zakładu 
Nazwa Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp.z o.o. 
Adres do korespondencj i Ul. H. Kołłątaja 3, 78-100 Kołobrzeg, Gmina Kołobrzeg (miejska), Powiat 

kołobrzesk i 

NIP 67100 l 1275(kopia potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika 
V AT w załączniku nr 5) 

Regon 330259604 (kopia zaświadczenia o numerze regon w załączniku nr 6) 
Rejestracja KRS nr: 0000173703 (kopia informacji z Rejestru Przeds iębiorców w 

załączniku nr 4) 
Telefon/ fax 94 3526011 943522672 

lnformacia o kontroli 
Data rozpoczęcia I 0-02-2015 
kontroli 
Data zako11czenia 19-02-20 15 
kontroli 
Charakter kontroli Kompleksowa 
Rodzai kontroli Wynikająca z planu 
Typ kontroli Planowa 
Okres objęty kontrola Lata 20 I3-201 4 
Cel kontroli 2. Sprawdzenie przestrzegania wymaga11 w zakresie postępowania z 

odpadami, w tym z odpadami niebezpiecznymi. 
Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie 
emisji substancji do powietrza. 
12. Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie 
emisji hałasu do środow iska. 
15. Poprawa jakości danych dostarczanych przez prowadzących instalację w 
ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszcze11. 

Przevrowadzaiacv kontro/0 , uczestnicz(lc)) w kontroli 
Inspektor/inspektorzy Anna Kinowska, Główny specjalista, upoważnienie do kontroli nr l I /2015 w 
upoważnieni do kontroli załączniku nr 3 
(imię i nazwisko, 
stanowisko służbowe, nr 
upoważnienia) 

Inspektor/inspektorzy Nie przeprowadzano pomiarów 
wykonujący pomiary i 
badania (imię i nazwisko, 
stanowisko służbowe, nr 
upoważnienia) 

Osoby uczestniczące \V Nie uczestniczyły 
kontroli (imię i 
nazwisko, stanowisko 
służbowe, instytucia) 

1. Ustalenia kontroli 

Niniej.~zy JJrotokól ko11troli nie 11107.e być JIOWielany he1. J1ise11111ej zgo<~I' kierownika komórki imJJekcji, JJrzez którq wstał 
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Przedmiotem działalności Spółki jest wytwarzanie, przesył i dystrybucja energii cieplnej na 
terenie miasta Kołobrzeg. Źródłem ciepła jest Centralna Ciepłownia CC 1/2 zlokalizowana przy ul. 
Kołłątaja 3 w Kołobrzegu. Spółka wytwarza energię cieplną na skutek spalania miału węglowego 
w 6 kotłach wodnych z rusztem mechanicznym. 
Przedmiotowa instalacja zalicza się do instalacji wytwarzania energii na skutek spalania paliw, o 
mocy nominalnej ponad 50 MWt wymienionej w pkt 1 załącznika (zatytułowanego Rodzaje 
instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów 
przyrodniczych albo środowiska jako całości) do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 
lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie 
poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako ca/ości (Dz.U. Nr 122, poz. I 055) 
obowiązującego do dnia 4.09.2014 r. i do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 
2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie 
poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako ca/ości (Dz.U. poz.1169) 
obowiązującego od dnia 5.09.2014 r„ Wobec powyższego w świetle art. 201 ust.I ustawy Prawo 
ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz.1232 z późn. zm.) na prowadzenie takiej instalacji 
wymagane jest pozwolenie zintegrowane. 
Spółka posiada decyzję Starosty Kołobrzeskiego, znak OŚ.1.7644-1 /2005, z dnia 31 marca 2006 r. 
z późn. zm., udzielającą Miejskiej Energetyce Cieplnej w Kołobrzegu Spółce z o.o. pozwolenia 
zintegrowanego na prowadzenie instalacji - Centralnej Ciepłowni CC 1 /2 o nominalnej mocy 
105,26 MW. 

W dniu 27 stycznia 2015 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie -
Delegatura w Koszalinie zawiadomieniem nr 8/2015 zawiadomił Miejską Energetykę Cieplną w 
Kołobrzegu Spółkę z o.o. w Kołobrzegu o zamiarze wszczęcia kontroli działalności gospodarczej. 
Zawiadomieniem 8/2015 w załączniku nr 2. 
1.1. Opis oddziaływania instalacji lub przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska: 
• emisja substancji i energii do powietrza - pyłu, SO2 , NOx i CO oraz CO2 z eksploatacji 

instalacji CCI/2; 
• emisja odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne; 
• emisja ścieków socjalnych i przemysłowych (z regeneracji wymienników jonitowych stacji 

uzdatniania wody, z odwodnienia i odpowietrzenia kotłów wodnych, z zrzutów awaryjnych z 
magistrali ciepłowniczej) do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej; emisja w/w ścieków nie 
wymaga innego uregulowania niż umowa z odbiorcą ścieków; w dniu 1.06.2005 r. Miejska 
Energetyka Cieplna J.S.G.M. Spółka z o.o. w Kołobrzegu zawarła z Miejskimi Wodociągami i 
Kanalizacją J.S.G.M. Spółką z o.o. w Kołobrzegu umowę nr 175/2005 o zaopatrzenie w wodę 
i odprowadzenie ścieków. 

• emisja wód opadowych i roztopowych z dachów i z placów do miejskiej sieci kanalizacji 
deszczowej; emisja w/w wód nie wymaga innego uregulowania niż umowa z odbiorcą tych 
wód. 

• emisja hałasu z eksploatacji źródeł usytuowanych wewnątrz pomieszczeń ( hali pomp, hal 
odżużlania, hal kotłów, poziomów nawęglania), na zewnątrz pomieszczeń ( wentylatorów, 
suwnicy opału, przenośników nawęglających) oraz źródeł transportowych. 

Ponadto występuje emisja węglowodorów z eksploatacji zbiornika do magazynowania oleju 
napędowego, w tym z przeładunku i tankowania tego oleju; w świetle § I ust. I rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 201 O roku w .sprawie przypadków, w któ,ych wprowadzanie 
gazów lub pyłów do powietrza z instalacp nie wymaga pozwolenia (Dz.U. Nr I 30, poz. 881) 
emisja z w/w instalacji nie wymaga pozwolenia, lecz zgłoszenia w trybie art. 152 w/w ustawy 
Prawo ochrony środowiska, gdyż w/w instalacja nie została wymieniona wśród instalacji 
zwolnionych z obowiązku zgłoszenia na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 
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lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. Nr 
130, poz. 880). W dniu 16.04.2013 r. Spółka przedłożyła Staroście Kołobrzeskiemu zgłoszenie 
instalacji zbiornika naziemnego na olej napędowy. Kopia przedłożonego zgłoszenia w załączniku 
nr 13. 

1.2. Instalacja lub przedsięwzięcie objęte jest innymi obowiązkami: 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

Sprawozdawczość z tytułu emisji gazów cieplarnianych i innych substancji- tak; wymóg 
wprowadzenia raportu do krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji 
wynika z art.7 ust.1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów 
cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz.1107 z 2013 r.). Raport należy wprowadzić do 
końca lutego po okresie sprawozdawczym. Spółka wprowadziła do krajowej bazy raport za 
2013 r. w dniu 28.02.2014 r. Raport wprowadzono w ustawowym terminie. Kopia 
potwierdzenia wprowadzenia rocznego raportu w załączniku nr 12. 
PRTR- tak; zgodnie z treścią Art. 236b. l. ustawy Prawo ochrony środowiska, prowadzący 
instalację, obejmującą co najmniej jeden z rodzajów działalności określonych w załączniku nr 
I do rozporządzenia 166/2006, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po danym 
roku sprawozdawczym, przekazuje do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska 

sprawozdanie zawierające dane o przekroczeniu obowiązujących wartości progowych dla 
uwolnień i transferów zanieczyszcze11 oraz transferów odpadów określonych w rozporządzeniu 
166/2006; zgodnie z poz. I c) Rozporządzenia (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i 
Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/ WE, do instalacji 
objętych sprawozdawczością w w/w zakresie zaliczane są elektrociepłownie i inne instalacje 
spalania paliw, dla których ustalono próg wydajności mocy nominalnej 50 MW. Spółka 
przedłożyła w wymaganym terminie Sprawozdanie do Krajowego Rejestru Uwalniania i 
Transferu Zanieczyszcze11 za 2013 r. rok z tytułu emisji tlenków siarki i azotu do powietrza 
oraz z tytułu transferu odpadów innych niż niebezpieczne. Kopie w/w sprawozdania i pisma 
przewodniego w załączniku m 7. 
REACH - tak; Spółka stosuje w swojej działalności substancje i mieszaniny niebezpieczne . 
Zgodnie z zapisami Rozporządzenia (WE) Nr 1907 /2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia I 8 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracj i, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH ) i utworzenia Europejskiej Agencji 
Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady 
(EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE0 nr 1448/94, jak również dyrektywę Rady 
76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/ WE i 2000121/ WE, 
Spółka jest dalszym użytkownikiem stosowanych substancji i mieszanin chemicznych. W/w 
zagadnienie nie objęte kontrolą. 

Substancje zubażające warstwę ozonową - zagadnienie nie jest objęte zakresem kontroli ; 
Opłaty z tytułu korzystania ze środowiska - tak; zgodnie z art. 286 ust. I w związku z art. 285 
ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 200 l r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. , 
poz.1232 z późn. zm.) oraz w związku z art. 60 a ust. I ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o 
systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2013 r. 
poz. I I 07 z póź. zm) podmioty korzystające ze środowiska obowiązane są do przedkładania 
marszałkowi wykazów i danych, o których mowa w art. 287, wykorzystane do ustalenia 
wysokości opłat oraz wysokość tych opłat w terminie do dnia 31 marca następnego roku; 
Spółka przesłała w/w wykazy i dane w dniu 20.01.2014 r. za 2013 r. i w dniu 29.01.2015 r. za 
2014 r. Powyższe wykazy i dane zostały przedłożone w terminie . Kopie pism przewodnich -
znak 2709/14, z dnia 20.01.2014 r. i znak 2606/15, z dnia 29.01.2015 r., do których dołączono 
w/w wykazy w załącznikach nr 9 i I O. 
Handel emisjami - tak; z poz. I Tabeli umieszczonej w Części B załącznika do ustawy z dnia 
28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emi~ji gazów cieplarnianych (Dz. U. 
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Nr 122, poz. 695 z pozn. zm.) wynika , że instalacje spalania paliw, z wyjątkiem instalacji 
spalania odpadów niebezpiecznych lub komunalnych o nominalnej mocy cieplnej większej od 20 
MW są objęte systemem w okresie rozliczeniowym od I stycznia 2013 r. W/w instalacje objęte 
były również systemem w okresie rozliczeniowym 2008 - 2012 - poz. I Tabeli umieszczonej w 
Części A załącznika do w/w ustawy. Zgodnie z brzmieniem art. 40 i 41 ust.2 w/w ustawy o 
systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, prowadzący instalację, który 
posiada instalację objętą systemem, jest obowiązany do uzyskania zezwolenia, które wydaje 
odpowiednio organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego albo pozwolenia na 
wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz.1232 z późn. zm.). Starosta 
Kołobrzeski decyzją znak OŚ.6226.00001.2012, z dnia 24 stycznia 2013 r. zezwolił Spółce na 
emisję CO2 z instalacji w/w Centralnej Ciepłowni do powietrza. Zgodnie z brzmieniem art. 62 
ust. 1 i 2 w/w ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, 
prowadzący instalację oraz operator statku powietrznego są obowiązani do dostarczenia 
Krajowemu ośrodkowi raportu o wielkości emisji, zweryfikowanego przez jednostkę 
uprawnioną, w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Raport przedkłada się w formie 
pisemnej oraz w postaci elektronicznej. Spółka przedłożyła zweryfikowany raport roczny za 
2013 r. w dniu 27 .03.2014 r. Zgodnie z wymaganiami Krajowego ośrodka, uzupełniony raport 
przesłano w dniu 14.04.2014 r. Kopie pism przewodnich znak - L.dz. 3577/14 i 3831/14, do 
których dołączono w/w raport w załączniku nr l 1. Raport został przedłożony zgodnie z 
ustawowymi wymaganiami. 

• Sprawozdawczość w zakresie gospodarowania odpadami - tak; na podstawie art. 237 ust. I. pkt 
1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz.21) w związku z art. 37 
ust.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z 
późn.zm.) do obowiązku sporządzenia i terminu przedłożenia zbiorczego zestawienia danych o 
rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i 
urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów za lata 2012 - 2014 
mają zastosowanie przepisy art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 200 I r. o odpadach (Dz. 
U. z 201 O r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm. ); zgodnie z brzmieniem art. 3 7 ust.3. ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn.zm.), zbiorcze 
zestawienia danych, o których mowa w ust. 1 i 2, posiadacz odpadów, w tym wytwórca 
komunalnych osadów ściekowych, jest obowiązany przekazać marszałkowi województwa 
właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, odbierania odpadów komunalnych, 
zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w terminie do dnia 15 marca za poprzedni 
rok kalendarzowy. Spółka przedłożyła w wymaganym terminie zbiorcze zestawienie danych 
dotyczące rodzaju i ilości wytworzonych odpadów w 2013 r. Kopia w/w zestawienia w 
załączniku nr 8 do protokołu. 

1.2. Ustalenia w zakresie przestrzegania zasad ochrony środowiska zgodnie z przedmiotem 
kontroli 

1.2.1. Przestrzeganie wymagań decyzji znak OŚ.l.7644-1/2005 z późn. zm. udzielającej Miejskiej 
Energetyce Cieplnej w Kołobrzegu Spółce z o.o. pozwolenia zintegrowanego dla instalacji -
Centralnej Ciepłowni CCl/2 o nominalnej mocy 105,26 MW: 
• ochrona powietrza 
Zgodnie z brzmieniem pkt IV.2.2. w/w pozwolenia zintegrowanego należy prowadzić pomiary 
okresowe 2 razy w roku, raz w sezonie letnim (kwiecie11 - wrzesie11) i raz w sezonie zimowym 
(październik - marzec). Z przedłożonych przez Spółkę Zachodniopomorskiemu Wojewódzkiemu 
Inspektorowi Ochrony Środowiska sprawozda11 z pomiarów w latach 2013 -2014 wynika, że 
imieniu Spółki, pomiary: 
- okresie zimowym 2013 r. przeprowadziła „EKOLAB" Spółka z o.o. w Kobylnicy posiadająca 
certyfikat akredytacji PCA AB 869 do wykonania w/w pomiarów. Ze sprawozdania z bada11 nr 

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielt111y bez pise11111ej zgr//~l' kiammika ko11111rki i/1.\Jlekcji, przez któ, q zo~·111'7 
_ .1por1.qdu111r inaczej nit w rnlofri. __J 

{";}~ strona 5 z 11 (\{J 
~ ~ tokól ko„tml; '" DEL-KS 11 12015 'i-



104/3/2013/E-55/03/2013 wynika, ze pomiary przeprowadzono w dniu 26.03.2013 r. na emitorze 
E-2 przy eksploatowanym kotle WR -1 O (K 1) z obciążeniem 50% i na emitorze E-1 przy 
eksploatowanych kotłach WR-25 (KS i K6) z obciążeniem 60% . Przeprowadzone pomiary nie 
wykazały przekrocze11 wartości dopuszczalnych określonych w w/w pozwoleniu zintegrowanym, 
przy czym pomiar emisji SO2 z emitora E-1 wykonano metodą nieakredytowaną, co stanowi 
naruszenie art. 147a. ust. 1 pkt 1 w/w ustawy Prawo ochrony środowiska, z którego wynika 
zobowiązanie prowadzącego instalację oraz użytkownika urządzenia do zapewnienia wykonania 
pomiarów wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska, w tym pobieranie 
próbek przez akredytowane laboratorium w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o 
systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z późn. zm.17); z wyjaśnie11 
przedstawiciela Spółki zawartych w protokole ze złożenia pisemnej informacji- załącznik m 20 -
wynika, że „EKOLAB" Spółka z o.o. zapewnia/a, że posiada akredytację do wykonywania 
pomiarów wszystkich substancji o któ,ych była mowa w zapytaniu ofertowym. Jeżeli pomiar emisji 
SO2 z emitora E-1 wykonano metodą nieakredytowaną, zostaliśmy wprowadzeni w błąd podczas 
składania przez tą firmę oferty. Niemniej in.formujemy, że w sezonie zimowym 2012/2013 
przeprowadziliśmy pomiary emisji z emitora E 1 metodą akredytowaną - w dniu 20.12.2012 r. 
SEPO PBiEŚ Sp. zo.o. w Knurowie przeprowadzi/a pomimy na emitorze E-1 przy 
eksploatm11anych kotłach K-5 i K-6 z obciążeniem 70%. Ze sprawozdania z badań nr RPW: W 
5351/2012 wynika, że nie zostały naruszone warunki pozwolenia zintegrowanego. W/w 
sprawozdanie w załączeniu". 

- w okresie letnim 2013 r. przeprowadziła SEPO Przedsiębiorstwo Bada11 i Ekspertyz Środowiska 
Sp.z o.o. w Knurowie posiadająca certyfikat akredytacji PCA AB 746 do wykonania w/w 
pomiarów . Ze sprawozdania z bada11 nr RPW: W 4155/2013 wynika, że pomiary przeprowadzono 
w dniu 27.09.2013 r. na emitorze El przy eksploatowanym kotle WR-25 (KS) z obciążeniem 60% 
i na emitorze E2 przy eksploatowanym kotle WR -1 O (K2) z obciążeniem 50%. Przeprowadzone 
pomiary nie wykazały przekrocze11 wartości dopuszczalnych określonych w w/w pozwoleniu 
zintegrowanym, 
- w okresie zimowym 2014 r. przeprowadziła SEPO Przedsiębiorstwo Bada11 i Ekspertyz 
Środowiska Sp.z o.o. w Knurowie posiadająca certyfikat akredytacji PCA AB 746 do wykonania 
w/w pomiarów . Ze sprawozdania z badań nr RPW:Wl337/2014 wynika, że pomiary 
przeprowadzono w dniu 20.03.2014 r. na emitorze El przy eksploatowanym kotle WR-25 (KS) z 
obciążeniem 75-80% i na emitorze E2 przy eksploatowanym kotle WR -I O (K 1) z obciążeniem 
50%. Przeprowadzone pomiary nie wykazały przekrocze11 wartości dopuszczalnych określonych w 
w/w pozwoleniu zintegrowanym, 
- w okresie letnim 2014 r. przeprowadziła SEPO Przedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska 
Sp.z o.o. w Knurowie posiadająca certyfikat akredytacji PCA AB 746 do wykonania w/w 
pomiarów ważny do 25.07.2014, a po ponownej akredytacji do 25.07.2018 r. Ze sprawozdania z 
bada11 nr RPW:W4809/2014 wynika, że pomiary przeprowadzono w dniu 30.09.2014 r. na 
emitorze El przy eksploatowanym kotle WR-25 (K6) z obciążeniem 50 % i na emitorze E2 przy 
eksploatowanym kotle WR -1 O (K 1) z obciążeniem 30%. Przeprowadzone pomiary nie wykazały 
przekrocze11 wartości dopuszczalnych określonych w w/w pozwoleniu zintegrowanym. 
Spółka prowadzi ewidencję czasu pracy kotłów oraz ewidencję zużywanego paliwa. Zestawienie 
czasu pracy kotłów i zużytego paliwa za 2013 r. w załączniku nr 25 oraz za 2014 r. w załączniku 
nr 26. 
• gospodarka odpadami 
Spółka prowadzi ewidencję mieszanki popiołowa - żużlowej - odpadu o kodzie 1 O O 1 80 
zastosowaniem karty ewidencji odpadów oraz z zastosowaniem kart przekazania odpadów. 
Z karty ewidencji w/w odpadów wytworzonych w 2013 r. wynika, że wytworzono mieszanki 
popiołowa - żużlowe - o kodzie I O O 180 w ilości 5795, 02 Mg oraz przekazano takie odpady w 
ilości 2737 Mg. Kopia karty ewidencji w/w odpadu w załączniku nr 14. Spółka nie naruszyła 
warunków pozwolenia zintegrowanego w zakresie ilości wytworzonych odpadów o kodzie 1 O O I 
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80. Z kart przekazania mieszanki popiołowa - żużlowej - odpadu o kodzie 1 O O I 80 w 2013 r. 
wynika, że Spółka przekazała innym podmiotom lub osobom fizycznym 2729 Mg takich 
odpadów. Rozbieżność wynika z danych dotyczących miesiąca sierpnia 2013 r.. Z powyższej karty 
ewidencji odpadów wynika, że w sierpniu 2013 r. przekazano 188 Mg odpadów, natomiast z kart 
przekazania odpadów wynika, że 180 Mg. Kopie kart przekazania odpadów w miesiącu sierpniu 
2013 r. w załączniku nr 15. Z wyjaśnień przedstawiciela Spółki zawartych w protokole ze złożenia 
pisemnej informacji- załącznik nr 20 - wynika, że „wartość 180 Mg. j est wartościq prawidlowq. 
Pomyłka rachunkowa, która mogla wynikać z błędnego zliczania arkusza kalkulacyjnego". Spółka 
założyła nową kartę ewidencji w/w odpadu zawierającą właściwą ilość przekazanych odpadów. 
Kopia w/w karty w załączniku nr 21. Ilość przekazanych mieszanek popiołowa - żużlowych -
odpadu o kodzie 1 O O 1 80 wykazana w kartach przekazania odpadów jest różna od ilości odpadów, 
których transfer wykazano w sprawozdaniu do Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu 
Zanieczyszcze11 za 2013 r. z tytułu transferu odpadów innych niż niebezpieczne. Z pkt VI.C w/w 
sprawozdania wynika, że wytransferowano 2760 Mg odpadów innych niż niebezpieczne. Z 
wyjaśnień przedstawiciela Spółki zawartych w protokole ze złożenia pisemnej informacji
załącznik nr 20 - wynika, że „wartość 2760 Mg. jest wartościq nieprawidlowq. Pomyłka 
rachunkowa, która mogla wynikać z błędnego zliczania arkusza kalkulacyjnego. Biorąc powyższe 
pod uwagę ilością wlaściwq jakq należy przyjqć do sprawozdania PRTR jest 2729 Mg. , dlatego 
sprawozdanie to niezwłocznie zostanie poprawione". Z kart przekazania odpadów nr DM/ 18/03 i 
DM/I 3/02 wynika, że usługę transportową wykonywały F U-T Madej Marzanna w Koszalinie i 
„GEO-BUD" Właściciel Ryszard Brzęcki . Z wyjaśnień przedstawiciela Spółki zawartych w 
protokole ze złożenia pisemnej informacji wynika, że pierwszy z w/w podmiotów posiada 
zezwolenie na transport w/w odpadów - decyzję Prezydenta Miasta Koszalina, znak 
GKO.Il.GK.7661-7/10, z dnia 4.05.2010 r. zmieniającą decyzję Prezydenta Miasta Koszalina, 
znak IK.III.GK.7661-7/05, z dnia 10.04.2006 r., z której wynika, że w/w podmiot posiadał 
pozwolenie na transport odpadów o kodzie 1 O O 1 80, ale nie udało się uzyskać pełnej treści decyzji 
w/w decyzji i wobec powyższego nie można ustalić daty obowiązywania jej. Spółka nie 
udokumentowała posiadania przez „GEO-BUD" Właściciel Ryszard Brzęcki uregulowań 
formalnoprawnych w zakresie transportu odpadów. Z karty ewidencji w/w odpadów 
wytworzonych w 2014 r. wynika, że wytworzono mieszanki popiołowa - żużlowe - o kodzie I O 
O 1 80 w ilości 4697 ,04 Mg oraz przekazano takie odpady w ilości 5413 Mg. Kopia karty ewidencji 
w/w odpadu w załączniku nr 16. Spółka nie naruszyła warunków pozwolenia zintegrowanego w 
zakresie ilości wytworzonych odpadów o kodzie 1 O O 1 80. Z kart przekazania mieszanki 
popiołowa - żużlowej - odpadu o kodzie I O O 1 80 w 2014 r. wynika, że Spółka przekazała innym 
podmiotom oraz osobom fizycznym 5413 Mg takich odpadów. Z karty przekazania odpadów nr 
DM/37/04 wynika, że usługę transportu wykonywały F U-T Madej Marzanna w Koszalinie. 
Sprawa posiadania uregulowa11 formalnoprawnych w zakresie transportu odpadów w tekście 
powyżej. Z karty przekazania odpadu nr DM/72/ 12 wynika, że usługę transpo11u odpadów dla 
potrzeb PPU „IMAGO" Mirosław Licznerski w Wełtyniu świadczył Zbigniew Mazio z TRANS 
FAM Janusz Monarcha ze Szczecina. Spółka nie udokumentowała posiadania przez w/w podmiot 
uregulowań formalnoprawnych w zakresie transportu odpadów o kodzie 1 O O I 80, gdyż 
przedstawiona decyzja Prezydenta Miasta Szczecina, znak WGKiOŚ.IV.Dja-7661 /60/2008, z dnia 
5 .O 1.2009 r., zezwolenie na transport odpadów nie obejmuje odpadów o kodzie 1 O O 1 80. Kopia 
w/w decyzji w załączniku nr 22. Kopie kart przekazania odpadów nr DM/37/04 i DM/72/ 12 w 
załączniku nr 18. 

• ochrona przed hałasem 
Zgodnie z brzmieniem pkt IV.2.3. w/w pozwolenia zintegrowanego pomiary monitoringowe 
należy prowadzić z minimalną częstotliwością raz na dwa lata (w miesiącach listopad-luty) oraz 
po każdym procesie inwestycyjnym w obrębie instalacji powodującą istotną jej zmianę w świetle 
przepisów ustawy - Prawo ochrony środowiska. W imieniu Spółki , pomiary przeprowadziła 
SEPO Przedsiębiorstwo Bad ań i Ekspertyz Środowiska Sp.z o.o. w Knurowie posiadająca 
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certyfikat akredytacji PCA AB 746 do przeprowadzenia takich badań. Pomiary przeprowadzono w 
dniu I. I 0.20 13 r. w porze nocnej i w dniu 2. 10.2013 r. w porze dziennej . Ze sprawozdania z badaó 
nr RPW: W 44 12/2013 wynika, że nie stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnych 
określonych w powyższym pozwoleniu. 
• Gospodarka wodno - ściekowa 
Zgodnie z brzmieniem pkt IV.2.1. w/w pozwolenia zintegrowanego pomiary monitoringowe 
jakości odprowadzanych ścieków co najmniej raz w roku w zakresie odczynu, temperatury, 
zawiesiny ogólnej , BZT5, CHZT Cr, substancji ekstrahujących się eterem naftowym, siarczynów, 
chlorków, substancji ropopochodnych, fosforu ogólnego. W imieniu Spółki , pomiary 
przeprowadziła SEPO Przedsiębiorstwo Badaó i Ekspertyz Środowiska Sp.z o.o. w Knurowie 
posiadająca certyfikat akredytacji PCA AB 746 do przeprowadzenia takich badaó. Ze sprawozdaó 
z badaó nr RPW: W 4170/2013 i RPW: W 4809/2014 wynika, że nie stwierdzono przekroczenia 
wartości dopuszczalnych określonych w powyższym pozwoleniu. 

1.2.2. Przestrzeganie wymagaó ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. 
poz.21 z późn. zm.) w zakresie niedotyczącym instalacji IPPC 
Spółka prowadzi ewidencję odpadów wytwarzanych poza instalacją IPPC z zastosowaniem kart 
ewidencji odpadów oraz kart przekazania odpadów. Z w/w ewidencji wynika, że Spółka: 
- w 2013 r. wytworzyła odpady o kodach: 13 02 08* w ilości 0,1 Mg, 15 Ol 10* w ilości 0,145 
Mg, 15 02 02* w ilości 0,037 Mg, 16 02 13* w ilości 0,295 Mg, 16 02 14 w ilości 0,2 Mg, 16 05 
06* w ilości 0,02 Mg, 16 06 05 w ilości 0,1 Mg, 17 Ol Ol w ilości 3,3 Mg, 17 02 02 w i lości 0,9 
Mg, 17 03 80 w ilości 2,3 Mg, 17 04 05 w ilości 23,4 Mg, 17 06 04 w ilości 10,5 Mg, 17 09 04 w 
ilości 25, 1 Mg, 20 02 Ol w ilości 15,7 Mg, 20 03 07 w ilości 12,5 Mg, 
- w 2014 r. wynika, że Spółka wytworzyła odpady o kodach: 15 Ol 10* w ilości 0,1 Mg, 15 02 02* 
w ilości 0,05 Mg, 16 02 13* w i lości 0, 1 Mg, 16 05 06* w i l ości 0,13 Mg, 16 06 05 w ilości 0,01 
Mg, 17 O I O 1 w i lości 8,02 Mg, 17 03 80 w ilości 2,3 Mg, 17 04 05 w ilości 42,72 Mg, 17 06 04 w 
ilości 2,31 Mg, 17 09 04 w ilości 3, 1 Mg, 20 02 O 1 w ilości 11,36 Mg, 20 03 07 w ilości 12,5 Mg, 
12 01 21 w ilości 0,019 Mg, 12 01 13 w ilości 0,004 Mg, 20 01 11 w ilości 0,2 Mg, 17 01 02 w 
ilości 6,32 Mg. Wytworzone odpady zostały przekazane uprawnionym podmiotom. Rodzaj i ilość 
wytworzonych odpadów w 2013 r. wynikające z ewidencji odpadów odpowiada rodzajowi i i lośc i 
odpadów wykazanych w zbiorczym zestawieniu danych o rodzajach i ilośc i odpadów, o sposobach 
gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania 
tych odpadów z wyjątkiem wytworzonych odpadów o kodzie 12 01 13 w ilości 0,002 Mg i o 
kodzie 12 O 1 2 1 w ilości 0,005 Mg, których nie ujęto w Dziale 2 zatytułowanym Zbiorcze 
zestawienie danych o rodzajach wytworzonych odpadów stanowiącym fragment Kopie kart 
ewidencji odpadów nr 1 O i nr 11 w załączniku m 19. 

2. Naruszenia i nieprawidłowości 

Lp. Dokład n ie dla każdego rodzaj nieprawidłowości Dowód (dokumentacja Wymienienie punktu 
audiowizualna, protokół pozwolenia lub 
oględzin, wyniki przytoczenie aktu 
pomiarów, dokumenty prawnego (art., par., ust., 
zakładu, opinia eksperta pkt.) lub innego 
itp.) dokumentu (zgłoszenia, 

informacie ito.) 
I Przedłożen ie Marszałkow i Województwa Kopie ka,1 ewidencji art. 237 ust. I. pkt I ustawy 

Zachodniopomorskiego zbiorczego zestawienia odpadów nr 10 i nr 11 w z dnia 14 grudnia 20 12 r. o 
danych o rodzajach i i lości odpadów, o sposobach załączniku nr 19 oraz odpadach (Dz. U. z 201 3 r. 
gospodarowania nimi oraz o instalacjach i zbiorczego zestawrenra poz.2 1 z późn. zm.) w 
urządzeniach służących do odzysku i danych dotyczącego rodzaju związku z art. 37 ust. I i 3 
unieszkodliwiania tych odpadów w 201 3 r. i ilości wytworzonych ustawy z dnia 27 kwietnia 
zawierającego nierzetelne dane - nie ujęto w Dziale odpadów w 201 3 r.- 200 I r. o odpadach ( Dz. U. 
2 zatytułowanym Zbiorcze zestawienie danych o załącznik nr 8 z 
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rodzajach wytworzonych odpadów wytworzonych 20 I O r. Nr 185, poz. 1243 z 
odpadów o kodzie 12 O I 13 w i lości 0,002 Mg i o późn. zm.) 
kodzie 12 O I 21 w i lości 0,005 Mg 

2 Niezapewnienie jakości przekazywanych danych Kopia Sprawozdania do Art.236 b ust. I i Art.236d 

pod względem ich kompletności, spójności lub Krajowego Rejestru ust.2 ustawy Pra1Vo ochrony 

wiarygodności w sprawozdaniu PRTR za 20 13 r.- Uwalniania i Transferu środowiska (Dz.U. z 2013 r. 

transfer odpadów Zanieczyszczeń za 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 
wraz z pismem 
przewodnim- załącznik nr 7 
i Protokół ze złożenia 
pisemnej informacji -
załącznik nr 20 

3. Zastosowane sankcje (pouczenie, grzywna w drodze mandatu karnego) 

Lp. Nazwa wykroczenia Artykuł z przepisu Osoba, która Zastosowana 
popełniła wykroczenie sankcja (mandat, 

oouczenie) 

4. Inne zagadnienia 

4. 1. Z Tabeli C zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości wytworzonych odpadów, o 
sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i 
unieszkodliwiania odpadów za 2013 r. wynika, że Spółka przekazała osobom fizycznym lub 
jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami , na ich własne potrzeby, 2737 Mg 
odpadów o kodzie 1 O O 1 80. Z kart przekazania odpadów mieszanki żużlowej w 2013 r. wynika, 
że przekazano odpady w ilości 2729 Mg, o czym mowa w tekście powyżej , z czego 540 Mg 
odpadów przekazano podmiotom innym niż osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, 
niebędącym przedsiębiorcami, tj m.in. Urzędowi Gminy w Siemyślu, Urzędowi Gminy w 
Brojcach, Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Mielnie. Kopia kart przekazania odpadów 
w załączniku nr 17. Z w/w kart przekazania odpadów wynika, że odpady wykorzystano do 
budowy dróg gminnych i parkingu. Spółka nie udokumentowała posiadania przez Urząd Gminy w 
Brojcach zezwolenia na transport i przetwarzanie odpadów, Urząd Gminy w Siemyślu i MOSiR w 
Mielnie zezwolenia na przetwarzanie odpadów. 
Z kart przekazania odpadów w 20 I 4 r. wynika, że przekazano odpady o kodzie I O Ol 80, m.in. 
takim podmiotom jak: Urzędowi Gminy Siemyśl, ZDP Kołobrzeg oraz MOSiR w Mielnie. Spółka 
nie udokumentowała posiadania przez Urząd Gminy w Siemyślu zezwolenia na transport i 
przetwarzanie odpadów oraz przez MOSiR w Mielnie zezwolenia na przetwarzanie odpadów. 
Kopie kart przekazania odpadów w załączniku nr 18. Z wyjaśnień przedstawiciela Spółki 
zawartych w protokole ze złożenia pisemnej informacji - załącznik m 20 wynika, że " Urząd 
Gminy Siemyśl, Urząd Gminy Brojce, MOSiR Mielno są jednostkami organizacyjnymi 
niebędącymi przedsiębiorstwem, więc nie jest wymagane zezwolenie w zakresie transportu lub 
przetwarzania. ZDP w Kołobrzegu posiada zezwolenie na odzysk odpadów o kodzie JO OJ Ol na 
terenie dróg powiatu kołobrzeskiego - decyzję Starosty Kołobrzeskiego znak OŚ. 76231-27/08 z 
dnia 20.1 O. 2008 r. Poinformowaliśmy ZDP o konieczności uzyskania zezwolenia na przetwarzanie 
odpadów o kodzie 10 01 80 w sytuacji przejmowania od nas takich odpadów ". 
Odnosząc się do sprawy traktowania podmiotów samorządowych jako ,Jednostek organizacyjnych 
niebędących przedsiębiorstwem " wyjaśniam, że z art. 7 us. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) wynika, że zaspokajanie 
zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szc7.ególności zadania własne 
obejmują sprawy m.in. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego. Z 
uchwały z dnia 24 lipca 2013 r., sygn.akt III CZP 43/13 wynika, że Sąd Najwyższy uznał , że 
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sprawa o wykonanie umowy o roboty budowlane zawartej w ramach reali zacji zada11 własnych 
gminy w zakresie edukacji publicznej , kultury i rekreacji jest sprawą gospodarczą w rozumieniu 
art. 2 ust. I ustawy z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych (i .t. 
Dz.U. z 2011 r.nr 45, poz.236). Z uzasadnienia uchwały wynika, że w celu realizacji zada11 
własnych gmina w zasadzie prowadzi działalność gospodarczą i jej przedmiot decyduje o 
gospodarczym charakterze podejmowanej działalności. Konsekwencją takiego rozstrzygnięcia jest 
konieczność traktowania gminy jako przedsiębiorcy. Kopia w/w uchwały w załączniku nr 23. W/w 
odpady nie zostały wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, któ,ych zbieranie lub 
transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności. (Dz. U. Nr 16, poz.154). Wobec 
powyższego na zbieranie lub transport takich odpadów wymagane jest zezwolenie. Z art. 27 ust.2 
ustawy z dnia 14 grudnia 20 I 2 r. o odpadach wynika, że wytwórca odpadów lub inny posiadacz 
odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, 
które posiadają m.in. zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów 
(uprzednio odzysk odpadów). Art. 233 ust.2 tej ustawy określa, że do czasu utworzenia rejestru, o 
którym mowa w art. 49 ust. I , transportujący odpady są obowiązani do uzyskania zezwolenia na 
transport odpadów lub wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 33 ust. 5 ustawy, o której mowa w 
art. 252. Wobec powyższego wyjaśnienia wymaga charakter działalności podejmowanej przez 
w/w jednostki samorządowe i w zależności od rodzaju uzyskanej informacji ewentualne 
wprowadzenie korekty w Tabeli C zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości 
wytworzonych odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach 
służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za 2013 r. w zakresie ilości odpadów 
przekazanych osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami , 

na ich własne potrzeby. 
4.2. Realizacja zarządzenia pokontrolnego znak DI.7023.28.3.2013.AKI, z dnia 23.05.2013 r. -
zrealizowano 

5. Informacje końcowe 
5. I. Tabela czynności stanowi załącznik nr I 
5.2. Informacje dodatkowe dotyczące charakterystyki zakładu w załączniku nr 24 

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki: 
I Tabela czynności kontrolnych 
2 Zawiadomienie nr 8/2015 
3 Upoważnienie do kontroli nr 11 /2015 
4 Kopia informacji z Rejestru Przedsiębiorców w KRS 
5 Kopia potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika V AT 
6 Kopia zaświadczenia o numerze regon 
7 Kopia Sprawozdania do Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszcze11 za 2013 r. 

wraz z pismem przewodnim 
8 Kopia zbiorczego zestawienia danych dotyczącego rodzaju i ilości wytworzonych odpadów w 20 I 3 

r. 
9 Kopia pisma znak 2709/14, z dnia 20.01.2014 r.. 
I O Kopia pisma znak 2606/15, z dnia 29.0 I .20 I 5 r. 
I I Kopie pism przewodnich znak - L.dz. 3577/14 i 3831 / 14 - przedłożenie zweryfikowanego raportu 

rocznego za 20 I 3 r. 
I 2 Kopia potwierdzenia wprowadzenia raportu za 2013 r. do krajowej bazy 
13 Kopia zgłoszenia instalacji zbiornika naziemnego na olej napędowy 
I 4 Kopia ka1ty ewidencji odpadu o kodzie I O O I 80 w 20 I 3 r. 
I 5 Kopie kart przekazania odpadów w miesiącu sierpniu 20 I 3 r. 
I 6 Kopia karty ewidencji odpadu o kodzie I O O I 80 w 20 I 4 r. 
I 7 Kopie kart przekazania odpadów Urzędowi Gminy w Siemyślu , Urzędowi Gminy w Brojcach, 

Miej skiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Mielnie w 201 3 r. 
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18 Kopie kart przekazania odpadów Urzędowi Gminy Siemyś l , ZDP Kołobrzeg oraz MOSiR w 
Mielnie w 20 14 r„ 

19 Kopie kmt ewidencji odpadów nr 1 O i nr 11 z 2013 r. 
20 Protokół ze złożenia pisemnej informacji 
21 Kopia karty ewidencji odpadu o kodzie I O O I 80 
22 Kopia decyzj i Prezydenta Miasta Szczecina, znak WGKiOŚ.IV.Dja-7661/60/2008, z dnia 5.01.2009 

r. 
23 Kopia uchwały z dnia 24 lipca 2013 r., sygn. akt II ł CZP 43/13 
24 Informacje dodatkowe dotyczące charakterystyki zakładu 
25 Zestawienie czasu pracy kotłów i zużytego paliwa za 2013 r. 
26 Zestawienie czasu pracy kotłów i zużytego paliwa za 2014 r. 

Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych . 

Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej, , przed podpisaniem protokołu nie wnosi do ustaleń 
protokołu (w tym również: miejsca, sposobu, czasu poboru próbek, wykonanych badai'l i pomiarów 
kontrolnych) zastrzeżei'1 i uwag. 

Kierownik kontrolowanej jednostki ma prawo odmówić podpisania protokoh1 i w takim przypadku, może w 
terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie właściwemu organowi Inspekcj i Ochrony 
Środowiska. 

Wyniki i ustalenia kontroli omówiono z kierownictwem kontrolowanej jednostki. 

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 
Po odczytaniu protokołu każdy egzemplarz został podpisany, a w egzemplarzu dla WIOŚ wszystkie 
strony protokołu dwustronnie parafowano. 
Jeden egzemplarz protokołu doręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej. 

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 
2013 r., poz. 672 z późn. zm.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 37 . 

Data i miejsce podpisania protokołu: Kołobrzeg , 19.02.2015 r. 

Czlone lu 
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