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PROTOKÓŁ KONTROLI NR WLO 45/2017
Sygnatura protokołu

WIOS-DWo-DzI.7023.3.45.2017.JS

Podstawa do

art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (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.)

Identyfikacja kontrolowanego zakładu
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.,

Nazwa zakładu, adres

Rodzaj działalności,
rodzaje i liczba instalacji,
kod działalności lub
instalacji

Rysia 3, 87-800 Włocławek, Gmina M. Włocławek (miejska), Powiat m.
Włocławek
Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski niesklasyfikowany.
Instalacje:
1 (036) par.2 ust. 1 pkt.22) Instalacje do magazynowania ropy naftowej,
produktów naftowych, substancji lub mieszanin, w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i
ich mieszaninach, niebędących produktami spożywczymi, o łącznej
pojemności nie mniejszej niż 200000 ton, wraz z urządzeniami do
przeładunku;

Rysia 3, 87-800 Włocławek, Gmina M. Włocławek (miejska), Powiat m.
Włocławek
Andrzej Stasiak, Prezes Zarządu

Adres kontrolowanej
działalności
Osoba poinformowana o

podjęciu kontroli
Regon zakładu lub
PESEL kontrolowanego,
który nie posiada regonu
(np. rolnicy
indywidualni)

910226702

średni przedsiębiorca

Rodzaj kontrolowanego

przedsiębiorcy zgodnie z
ustawą o swobodzie

działalności
gospodarczej
Telefon/ fax.

0000034210
54 236 42 81

Adres strony

www.mpk.com.pl

Rejestracja

54 236 95 94

internetowej:

email
Posiadane certyfikaty
ISO, EMAS
Przedstawiciel
kontrolowanego

Nie dotyczy
Imię i nazwisko
Andrzej Stasiak

Stanowisko
Prezes Zarządu

upoważniony do
reprezentacji
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stanowisko)

Udzielający informacji:
(imię i nazwisko,

Imię i nazwisko
Andrzej Stasiak
Piotr Urbaczewski

Stanowisko
Prezes Zarządu
Dyrektor ds.Technicznych

Informacja o kontroli
Data rozpoczęcia

10-03-2017

kontroli
Data zakończenia

kontroli
Charakter kontroli
Typ kontroli
Data poprzedniej kontroli
Okres objęty kontrolą
Cel kontroli

24-03-2017
Problemowa
Planowa

2015 r i stan bieżący
36. Kontrola wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska

51. Kontrola stacji paliw
Cykl kontrolny
Informacje zastrzeżone

nie

Przeprowadzający kontroli?, uczestniczący w kontroli

Inspektor/inspektorzy
upoważnieni do kontroli

Wykonujący pomiary i
badania
Osoby uczestniczące w

Imię i nazwisko

Stanowisko służbowe

Upoważnienie nr

Jarosław Szcześniak

st. inspektor ochrony

34

Agata Romińska

środowiska
inspektor ochrony
środowiska

34

Imię i nazwisko

Stanowisko służbowe

Upoważnienie nr

—

kontroli

1. Ustalenia kontroli
Zakładowa stacja paliw stanowiąca własność Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z o. o.,
zlokalizowana jest w siedzibie przedsiębiorstwa tj. we Włocławku przy ul. Rysiej 3.
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o. o. działa na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru
Sądowego Numer: 0000034210. Stacja paliw przedsiębiorstwa czynna jest codziennie 24h/dobę, gdzie
przedsiębiorstwo zatrudnia 1 osobę.
Stacja wyposażona jest w:
-jeden zbiornik podziemny, jednokomorowy, dwupłaszczowy o pojemności 50 m3 (ON), Nr ewidencyjny:
N2703910123, Nr fabryczny: 992/99, posiadający decyzję UDT dopuszczającą zbiornik do eksploatacji z
dnia 03.04.2015 r., ważną do 30.04.2017 r. Ponadto, zgodnie z protokołem z wykonania czynności dozoru
technicznego z dnia 03.04.2015 r., ustalono terminy następujących badań: rewizja zew. - 30.04.2017 r.,
rewizja wew. - 31.10.2019 r., próba szczelności - 31.10.2019 r.,

- dwa dystrybutory paliw (ON), Numer fabryczny: 507851 i 507851, znak producenta: 112/52, Producent:
Tankanlagen Salzkotten GmbH, posiadające świadectwa legalizacji ponownej wydane przez Naczelnika
Obwodowego Urzędu Miar we Włocławku z dnia 30.05.2016 r., ważne do 31.05.2018 r.
Podziemny zbiornik paliwowy został wyposażony w urządzenia do pomiaru i monitorowania stanu

magazynowych produktów naftowych oraz urządzenia do sygnalizacji wycieku produktów naftowych do
gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych (detektora przestrzeni międzypłaszczowej zbiorników).
Sprawność urządzenia do sygnalizacji wycieku produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i
gruntowych (detektora przestrzeni międzypłaszczowej zbiorników) była kontrolowana ostatnio 16.10.2009
r. przez Zakład Mechaniczno-Remontowy i Antykorozji „JUREX" z siedzibą w Piasecznie przy ul. Zielnej
23. Poświadczenie sprawdzenia systemu monitoringu z dnia 16.10.2009r. stanowi załącznik nr 4 do

protokołu. Zgodnie z instrukcją obsługi detektora wycieku Typ: LAG 14 ER konserwacja tego urządzenia
polegająca m.in. na sprawdzeniu działania detektora wycieku musi być przeprowadzana raz w roku.

Kserokopia kart instrukcji obsługo detektora wycieku stanowi załącznik nr 5 protokołu.
Urządzenie do pomiaru i monitorowania stanów magazynowych produktów naftowych w zbiorniku zostało
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zamontowane 24.11.2016 r. Montażem przedmiotowego urządzenia zajmowała się firma: PetrConsulting
Sp. z o. o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Makowej 16. Protokół uruchomienia urządzenia do pomiaru i
monitorowania stanów magazynowych produktów naftowych z dnia 24.11.2016 r. stanowi załącznik nr 6
protokołu.

Instalacja przetaczania paliw płynnych została zgłoszona Prezydentowi Miasta Włocławek, pismem z dnia
13.04.2005 r., znak: DE/021/02/775/2005.
Teren rozładunku paliwa do zbiornika podziemnego oraz wydawania paliwa do zbiorników samochodów
jest zadaszony, utwardzony i skanalizowany.

Woda do celów socjalno-bytowych jest pobierana z wodociągu miejskiego.
Ścieki deszczowe i roztopowe z rejonu rozładunku i wydawania paliwa są odprowadzane poprzez separator

substancji ropopochodnych do miejskiej kanalizacji. Na pobór wody i odprowadzanie ścieków do urządzeń
kanalizacyjnych zawarto umowę Nr 2408/2008 w dniu 10.03.2008 r. z Miejskim Przedsiębiorstwem
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą we Włocławku przy ul. Toruńskiej 146. Przedmiotowa
umowa stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Obok zakładowej stacji paliw zlokalizowana jest jednostanowiskowa myjnia samochodowa przeznaczona
do mycia wyłącznie służbowych samochodów.
Ścieki przemysłowe z myjni samochodowej odprowadzane są poprzez separator substancji
ropopochodnych do miejskich urządzeń kanalizacyjnych. Na odprowadzanie przedmiotowych ścieków
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwo uzyskało decyzję, pozwolenie
wodno-prawne Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21.06.2013 r., znak: S.6341.15.2013, ważne do

30.06.2017 r. Przedmiotowa decyzja stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Separatory substancji ropopochodnych były ostatnio czyszczone przez pracowników przedsiębiorstwa w
marcu 2017 r. W wyniku czyszczenia separatorów powstało 2,588 Mg odpadu o kodzie 13 05 02* szlamu z
odwadniania olejów w separatorach.

Przedsiębiorstwo posiada decyzję na wytwarzanie odpadów Prezydenta Miasta Włocławek z dnia
05.01.2012 r., znak: GKS.S.S.6221.1. Decyzja na wytwarzanie odpadów stanowi załącznik nr 9 do
protokołu.

Wytworzony odpad o kodzie 13 05 02* szlamu z odwadniania olejów w separatorach został przekazany
Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu ROBAC z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Przemysłowej 9.
Przekazanie odpadu zostało potwierdzone kartą przekazania odpadu, która stanowi załącznik nr 10 do
protokołu. Dla wytworzone odpadu zaprowadzona została karta ewidencji odpadu.
Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi za rok 2015r.
i 2016 r. przedsiębiorstwo przesłało w ustawowych terminach do marszałka województwa kujawsko pomorskiego. Przedmiotowe zestawienia wraz z potwierdzeniem ich wysłania stanowią załącznik nr 11
protokołu.

Zbiorcze zestawienie informacji za korzystanie ze środowiska za lata 2015 i 2016 przedsiębiorstwo
przesłało w ustawowych terminach do marszałka województwa kujawsko - pomorskiego. Przedmiotowe
zestawienia wraz z potwierdzeniem ich wysłania stanowią załącznik nr 12 protokołu.

Podmiot nie jest zarejestrowany w bazie KOBIZE oraz nie wprowadził raportu do Krajowej Bazy za rok
2016. Obowiązek ten wynika z art. 7 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów
cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. 2015 poz. 2273).
2. Naruszenia
Lp.

Rodzaj nieprawidłowości

Dowód

Punkt pozwolenia lub akt
prawny (art., par, ust.,

1

2

Brak aktualnych badań sprawności urządzenia do
sygnalizacji wycieku produktów naftowych do
gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych
(detektora przestrzeni międzypłaszczowej
zbiorników).
Podmiot nie został zarejestrowany w bazie
KOBIZE oraz nie wprowadził raportu do Krajowej

(dokumentacja
audiowizualna, protokół
oględzin, wyniki
pomiarów, dokumenty
zakładu, opinia eksperta
itp.)
Poświadczenie sprawdzenia
systemu monitoringu z dnia
16.10.2009r. Protokół
kontroli
Protokół kontroli
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pkt) lub inny dokument
(zgłoszenie, informacje,
itp.)

art. 6.1 ustawy Prawo
ochrony środowiska (Dz. U.
z 2016 r., poz. 672).

art. 7 ustawy z dnia 17 lipca
2009 r. o systemie

zarządzania emisj ami
gazów cieplarnianych i
innych substancji (Dz.U.
2015 poz. 2273).

Bazy za rok 2016.

3.Popełnione wykroczenia i zastosowane sankcje
Nie dotyczy

4.Inne zagadnienia

5.Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:
1Upoważnienie do kontroli Nr 34
2Oświadczenie o rodzaju przedsiębiorstwa

3KRS
4Poświadczenie sprawdzenia systemu monitoringu z dnia 16.10.2009r.

5Kserokopia kart instrukcji obsługo detektora wycieku
6Protokół uruchomienia urządzenia do pomiaru i monitorowania stanów magazynowych produktów
naftowych z dnia 24.11.2016 r.

7Umowa na pobór wody i odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
8Decyzja, pozwolenie wodno-prawne Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21.06.2013 r., znak:

S.6341.15.2013
9Decyzja na wytwarzanie odpadów Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 05.01.2012 r., znak:
GKS.S.S.6221.1.
10Karta przekazania odpadu.

11Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi za rok
2015r. i 2016 r.
12Zbiorcze zestawienie informacji za korzystanie ze środowiska za lata 2015 i 2016.
13Upoważnienie do reprezentowania przedsiębiorstwa dla p. Piotra Urbaczewskiego - Dyrektora ds.

Technicznych

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 ^rzedstawić swoje
stanowisko na piśmie Kujawsko-pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.
Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono Andrzej Stasiak - Prezes Zarządu

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z

2016 r., poz. 1829.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: — $
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Miejsce i data podpisania protokołu: Włocławek, 24-03-2017

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

PREZES ZARZĄDU
^ mgr iM. Andrzej Słasiak

iak

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Rysia 3, 87-800 Włocławek
wpisane do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu
VII Wydział Gospodarczy KRS

pod nr KRS 0000034210

NIP 888-020-33-71, REGON 910226702
kapitał zakładowy 10.576.500,00zł
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