
ZACHODNIOPOMORSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA 

70-502 Szczecin 
Wały Chrobrego 4 
tel: 91 48 59 500 

fax: 91 48 59 509 
e-mail: wios@wios.szczecin.pl 

www.wios.szczecin.pl 

Delegatura WIOS w Koszalinie 
75-553 Koszalin fax: 94 34 62 157 

e-mail: delegatura@wios.szczecin.pl 
www.wios.szczecin.pl 

Zgoda 23 
tel: 94 34 80 400 

PROTOKÓŁ KONTROLI NR DEL-KS 169/2017 

Sygnatura protokołu DI.7023. 1.108.2.2017.IW 
Podstawa do art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Srodowiska (Dz. U. 
przeprowadzenia kontroli z 2016 r., poz.1688), w związku z art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o 

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829.) 
ldentvfikacia kontrolowanef(o zakładu 
Nazwa zakładu, adres Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp. z o.o. - Ciepłownia Centralna 

CCl/2, 
Kollątaja 3, 78-100 Kołobrzeg, Gmina Kołobrzeg (miejska), Powiat 
kołobrzeski 

Rodzaj działalności, Elektrociepłownie i inne instalacje do spalania paliw 
rodzaje i liczba instalacji, Instalacje: 
kod działalnośc i lub 1 (077) par.3 ust. I pkt.4) Elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie 
instalacji 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 mnieiszei niż IO MW 

Adres kontrolowanej Kollątaja 3, 78-100 Kołobrzeg, Gmina Kołobrzeg (miejska), Powiat 
działalnośc i kołobrzeski 

Osoba poinformowana o Andrzej Olichwiruk, Prezes Zarządu 
podjęciu kontroli 
Regon zakładu lub 330259604 
PESEL kontrolowanego, 
który nie posiada regonu 
(np. rolnicy 
indywidualni) 
Rodzaj kontrolowanego Sredni 
przedsiębiorcy zgodnie z 
ustawą o swobodzie 
działalności 

gospodarcze i 
Reiestracia KRS nr: 0000173703 
Telefon/ fax. 943526011 943522872 

Adres strony www .mec.kolobrzeg.pl 
internetowej: 
email 
Posiadane certyfikaty Nie dotyczy 
ISO, EMAS 
Przedstawiciel Imię i nazwisko Stanowisko 

Niniejszy protokół kontroli nie 111oże być powielany bez pise111nej zgody kierownika ko111órki inspekcji, przez którq został 
s orzr.dzon i1iacze· niż w całości. 
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kontrolowanego Andrzej Olichwiruk Prezes Zarządu 
upoważniony do 
reprezentacji 
Udzielający informacji: Imię i nazwisko Stanowisko 
(imię i nazwisko, Grzegorz Ławrynowicz Specjalista ds. kontroli wewnętrznej i 
stanowisko) ochrony środow iska i ochrony 

środowiska 

Podmiot kontrolowany 
Nazwa Miejska Enern:etyka Cieplna w Kołobrzegu Sp. z o.o. 
Adres do korespondencji H.Kołłątaja 3, 78-100 Kołobrzeg, Gmina Kołobrzeg (miejska), Powiat 

kołobrzeski 

Regon 330259604 
Rejestracja KRS nr: 0000173703 
Telefon/ fax. 94 3526011 943522672 

lnformacia o kontroli 
Data rozpoczęcia 30-11-2017 
kontroli 
Data zako1kzenia 07-12-2017 
kontroli 
Charakter kontroli Problemowa 
Typ kontro I i Planowa 
Data poprzedniej kontroli 19-02-2015 

Okres obiety kontrola Rok 2017 

Cel kontro I i 7. Kontrola przestrzegania wymagal'1 ochrony środowiska przez 
prowadzących instalacje wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego. 
16. Kontrola jakości danych dostarczanych przez prowadzących instalację w 
ramach Krajowego Reiestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszcze11. 

Cykl kontrolny -
Informacje zastrzeżone nie 

PrzeprowadzaJ<1c_v kontro! ,, uczestnicz<1cv w kontroli 
Inspektor/inspektorzy Imie i nazwisko Stanowisko służbowe Upoważnienie nr 
upoważnieni do kontroli Izabela Wypiorczyk Starszy specjalista 180/2017 

Wykonujący pomiary i Imie i nazwisko Stanowisko służbowe Uooważnienie nr 
badania - - -

Osoby uczestn iczące w Nie uczestniczyły 
kontroli 

1. Ustalenia kontroli 

W dniu I 0.11.2017 r. Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp. z o.o. została powiadomiona o 
planowanej kontroli w zakresie przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych dotyczących ochrony 
środowiska. Zawiadomienie znak: DI.7023.1.108.2017.IW stanowi załącznik I. 
Przed rozpoczęciem kontroli Panu Andrzejowi Olichwiruk - Prezesowi Zarządu - wręczono upoważnienie 
do kontroli nr 180/2017, które, po zapoznaniu się z nim podpisał. Upoważnienie do kontroli stanowi 
załącznik nr 2, KRS Spółki - załącznik nr 3. 
Krótki opis oddziaływania instalacji lub przedsięwzięcia na poszczególne elementy środow iska (zakres 
oddziaływania na środowisko objęty kontrolą): 
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 5 kotłach wodnych z 

Niniejszy protokół ko11troli 11ie może być powiela11y bez pisemnej 7,gody kierownika komórki inspekcji, przez którq został 
s orz dzo11 inacze· 11iż w całości. 
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rusztem mechanicznym i w I kotle gazowym. 
Przedmiotową działalność reguluje pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji - Centralnej 
Ciepłowni CCl/2 o nominalnej mocy 105,63 MW wydane przez Starostę Kołobrzeskiego znak: 
OŚ.1.76.44-1/2015 z dnia 31.03.2006 r. zmienione decyzjami: 
OŚ.I.7644-1/2005/2007 z dnia 02.03.2007 r, OŚ.6222.00002.201 I z dnia 14.07.20 11 r. , 
OŚ.6222.00001.2013 z dnia 21.10.1013 r., OŚ.6222.00001.2013 z dnia 11.12.2015 r. , OŚ.6222.00003 .2016 
z dnia 29. 12.2016 r., OŚ.6222.00002.2017 z 17.11.2017 r. 

Emisje: 
• emisja substancji i energii do powietrza - pyłu, SO2, NOX i CO oraz CO2 z eksploatacji instalacji CC 1/2; 
• emisja odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne; 
• emisja śc ieków 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 opalu, przenośników 
nawęglających) oraz źródeł transportowych. 

- czy są emisje substancji i energii do powietrza (czy wymagają i posiadają pozwolenia lub zgłoszenia) 
Działalność Zakładu powoduje emisje gazów i pyłów do powietrza. 
Zgodnie z ww. pozwoleniem zakład dokonuje pomiarów emisji gazów i pyłów do powietrza zgodne z 
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie 
prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. 2014, poz. 1542). 
Pomiar okresowy emisji gazów i pyłów do powietrza należy przeprowadzać dwa razy w roku, raz w 
sezonie letnim, raz w sezonie zimowym. 
Podczas kontroli przedłożono sprawozdanie z badań ZO/73/02/2017/E-51/02/2017 z dnia 27.02.20 17 r., 
ZO/98/09/2017/E-261/I0/2017 z dnia 23. 10.2017 r. oraz ZO/98/09/2017/E-262/I0/2017 z dnia 23. 10.2017 
r. Obejmowały one emitory E I, E2, E4. Nie zostało przeprowadzone badanie z emitora E3 z uwagi, iż 
źródło emisji zostało wyłączone. Z przedłożonych sprawozda11 wynika, że nie zostały przekroczone 
dopuszczalne wartośc i zanieczyszczeń dla tego emitorów El , E2 i E4 określone w pozwoleniu 
zintegrowanym. Powyższe sprawozdania stanowią załącznik nr 4. 

- czy są emisje do wód powierzchniowych, gruntu, urządzeń kanalizacyjnych (czy wymagają i posiadają 
pozwolenia lub zgłoszenia) 

Nie podlegało kontroli 

- gospodarka odpadami - czy odpady są wytwarzane, czy prowadzony jest odzysk/unieszkodliwianie 
odpadów, zbieranie, transport (czy wymagają i posiadają pozwolenia lub inne decyzje albo zgłoszenia) 
Nie podlegało kontroli 

- czy jest emisja hałasu (czy jest wydana decyzja) 
Nie podlegało kontroli 

- czy jest emisja promieniowania elektromagnetycznego (czy wymaga i dokonano zgłoszenia) 

Nie dotyczy 

- czy instalacja lub przeds ięwzięc ie objęte jest innymi obowiązkami (np. PRTR, REACH, demontaż, 

SZWO itp.) i z czego to wynika 
Kontrolowany podmiot: 
- emituje substancje wymienione w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów 
cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2013 r., poz. 1107 z późn. zm.) i wobec powyższego zgodnie z 

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki impekcji, przez którq został 
s orzi dzon i,wcze · niż w całości. 
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art. 7 ust. I ww. ustawy jest zobowiązany do sporządzania i wprowadzenie do Krajowej bazy, w terminie 
do ko1ka lutego każdego roku, raportu zawierającego informacje wskazane w art. 6 ust. 2 pkt. 1-5, 
dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego; potwierdzenie wpisu do bazy z dnia 03 .02.2017 r. stanowi 
załącznik nr 5, 
- prowadzi działalność wymienioną w załączniku nr I do rozporządzenia (WE) Nr 166/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru 
Uwalniania i Transferu Zanieczyszczel'l ... , uwalniając gazy i pyły do powietrza oraz transferując odpady 
poza teren, do którego posiada tytuł prawny, wobec powyższego jest zobowiązany do sporządzania i 
wprowadzenia do Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczel'l, w terminie do 3 1 marca 
każdego roku, sprawozdania dotyczącego poprzedniego roku kalendarzowego zgodnie z ww. 
rozporządzeniem (WE) Nr 166/2006. Kopia sprawozdania wraz z potwierdzeniem nadania stanowi 
załącznik nr 6 

- inne istotne elementy z punktu widzenia ryzyka dla środowiska 

Nie dotyczy 

- realizacja zarządzeń pokontrolnych 
Po ostatniej kontroli zostało nie zostały wydane zarządzenia pokontrolne 

- opiaty za korzystanie ze środowiska (w tym również opiaty podwyższone) 
Kontrolowany podmiot jest zobowiązany przedłożyć Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego 
wykazy zawierający zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokośc i 
należnych opiat za 2016 r. do dnia 3 1 marca 2017 r. 
Zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opiat 
za 2016 r. zostało złożone w terminie, tj. w dniu 3 1.01.2017 r. Kopia sprawozdania wraz z potwierdzeniem 
nadania stanowi załącznik nr 7. 

- kary za naruszenie warunków korzystania ze środowiska. 
Nie naliczano kar. 

2. Naruszenia 

Nie stwierdzono narusze11 

3. Popełnione wykroczenia i zastosowane sankcje 

Nie dotyczy 

4. Inne zagadnienia 

Brak 

5. Informacje końcowe 

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki: 
I Zawiadomienie znak DI.7023. 1.108.20 17 .IW 
2 Upoważnienie nr 180/2017 
3 KRS 
4 Sprawozdania z bada11 
5 Potwierdzenie złożenia raportu do KOBIZE 
6 Potwierdzenie złożenia sprawozdania PRTR 
7 Zbiorcze zestawienie danych o zakresie korzystania ze środowiska za 2016 r. wraz z potwierdzeniem 

nadania 
8 Oświadczenie o wielkośc i przeds iębiorcy 

Niniejszy protokół kontroli nie 111oże być powielany bez pise11111ej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którq został 
s orzidzon i,wcze· 11iż w całości. 
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Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych. 

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli 
umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu. 

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje 
stanowisko na piśmie Zachodniopomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. 

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 
Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano. 

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z cln. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 
2016 r., poz. 1829.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 43 

Miejsce i data podpisania protokołu: Kołobrzeg, 07.12.2017 r. 

Podpis i pieczęć uprawnionego 
przedstawiciela jednostki 

kontrolowanej 

. )., t l~ :''l(1U-ł -

,Yll [ JSKA [\Fll(;ET\'KA C IFl'L\ ' 
w Kołobrzegu Sp. z o.o. 

ul. Kołlataia .\ 71'-I 00 Kolobr7.::g 
tel. 94 35 260 -1 I do 15. fax 94 35 27-8 r;_ 

NlP 671-00- ll-275 

Podpis i pieczęć uprawnionego 
inspektora 

STARSZY SPECJALISTA 

Niniejszy protokół ko11troli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którq został 
s orz~dzon i1wcze· niż w całości. 
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