
7. POWIAT  KAMIEŃSKI 
 

 

  

 
 

Powiat kamieński obejmuje swoim zasięgiem następujące gminy: Kamień Pomorski, 
Golczewo, Świerzno, Dziwnów, Wolin i Międzyzdroje. 

 

 
Zestawienie liczbowe działań kontrolnych w roku 2002 

 
Liczba 

Decyzje wymierzające kary 
za okres trwania 
przekroczenia 

 
Jednostka 

administracyjna 
kontroli zarządzeń 

pokontrolnych 
Decyzji 

ustalających kary 
biegnące 

mandatów 
karnych 

liczba kwota /tys.zł/ 

Dziwnów 9 6     
Golczewo 5 2 1  1 2,4 
Międzyzdroje 8 2 1 1   
Świerzno 1  1  1 1,0 
Wolin 3 2     
KAMIEŃ POMORSKI 10 4 1  1 0,8 
Ogółem powiat 36 16 4 1 3 4,2 

Zestawienie liczbowe działań kontrolnych w roku 2003 
 

Liczba 
Decyzje wymierzające kary 

za okres trwania 
przekroczenia 

 
Jednostka 

administracyjna 
kontroli zarządzeń 

pokontrolnych 
decyzji 

ustalających kary 
biegnące 

mandatów 
karnych 

liczba kwota /tys.zł/ 

Dziwnów 11 4 1  1 2,5 
Golczewo 7 2 1  1 1,6 
Międzyzdroje 9 2     
Świerzno       
Wolin 9 5  1   
KAMIEŃ POMORSKI 11 2 1 2 1 0,9 
Ogółem powiat 47 15 3 3 3 5,0 
 
Gospodarka wodno-ściekowa 
Poniżej przedstawiono najistotniejsze przypadki kontroli z zakresu gospodarki wodno-
ściekowej, przeprowadzonych w okresie 2002-2003. 



 2 

• Dom Pomocy Społecznej w Śniatowie 
Wszystkie ścieki bytowo-gospodarcze (w tym z własnej pralni wodnej) powstające  
w wyniku działalności placówki – są oczyszczane we własnej oczyszczalni ścieków.  
Z uwagi na fakt iż bezpośrednim odbiornikiem ścieków jest jezioro Światowo, użytkowana 
wcześniej oczyszczalnia została poddana modernizacji. Przy pomocy środków 
finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
powstała mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia w skład której wchodzą następujące 
urządzenia: trzykomorowy osadnik wstępny, część biologiczna składająca się z komór: 
beztlenowej, niedotlenionej i tlenowej, pionowy osadnik wtórny oraz filtr żwirowy. 
Stan oczyszczalni jest dobry, a odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie 
pozwolenia wodnoprawnego ważnego do 31 grudnia 2004 roku. 

• Oczyszczalnia Golczewo 
Istniejącą od wielu lat komunalną oczyszczalnię ścieków w Golczewie eksploatuje  
Zakład Usług Publicznych w Golczewie. W skład technologicznego ciągu oczyszczalni 
wchodzą następujące urządzenia: przepompownia ścieków surowych, dwa zestawy 
„BIOBLOK” Ws-400, trzy stawy stabilizacyjne o całkowitej powierzchni 7810 m2 oraz 
poletka osadowe o łącznej powierzchni 740 m2. Oczyszczalnia wskutek znacznego 
wyeksploatowania, wymaga wykonania szerokiego zakresu prac remontowych, jednak  
z powodu granicznego obciążenia hydraulicznego w obecnym jej stanie nie jest możliwe 
wyłączenie z ruchu jednego ciągu technologicznego. Przeszkodę stanowi także wysoki 
koszt niezbędnych prac.  
Planowana jest rozbudowa oczyszczalni o trzeci zestaw „BIOBLOK”. Po zrealizowaniu 
zadania w kolejnych latach możliwe będzie wykonywanie remontów dotychczas 
eksploatowanych ciągów. Eksploatacja oczyszczalni i odprowadzanie ścieków odbywa 
się na podstawie pozwolenia wodnoprawnego ważnego do dnia 31.12.2004 roku. 
Odbiornikiem ścieków za pośrednictwem rowu melioracyjnego jest jezioro Okonie. 

• Oczyszczalnia Międzywodzie 
Właścicielem jest gmina Dziwnów, zaś eksploatatorem Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
w Dziwnowie. W przypadku oczyszczalni w Międzywodziu w stosunku do danych z 2001 
roku zaistniały bardzo istotne zmiany. W lipcu 2002 roku został uruchomiony ciąg 
kanalizacji tłocznej biegnący z Wisełki poprzez Kołczewo, Chynowo, Łojszyno i Łowno  
aż do oczyszczalni w Międzywodziu.  Zwraca uwagę fakt iż część z wymienionych,  
a skanalizowanych miejscowości leży na terenie sąsiedniej gminy Wolin.  
W lutym 2003 roku do oczyszczalni w Międzywodziu skierowano ścieki z dotychczas 
użytkowanej oczyszczalni w Dziwnówku, która uległa likwidacji. Jednocześnie 
sukcesywnie kanalizowane są kolejne rejony Dziwnowa. Wszystkie wymienione prace  
– po wcześniejszej likwidacji przestarzałej oczyszczalni w Dziwnowie - są etapami 
wcześniej planowanego porządkowania gospodarki ściekowej w gminie Dziwnów. 

 
Ochrona powietrza 
Poniżej przedstawiono najistotniejsze zakłady skontrolowane w okresie 2002-2003  
w zakresie ochrony powietrza:   

• Kopalnia Ropy Naftowej  Kamień Pomorski, Ośrodek Produkcyjny „Zastań” 
W Ośrodku Produkcyjnym „Zastań” odbywa się wydobycie ropy naftowej z dwóch 
odwiertów położonych wzdłuż Zalewu Kamieńskiego. Na podstawie stwierdzonych 
nieprawidłowości zostało wydane zarządzenie pokontrolne. 

• Szpital w Kamieniu Pomorskim  
Główne źródło emisji zanieczyszczeń do powietrza stanowi kotłownia węglowo-koksowa 
o łącznej mocy 1150 KW w której spalane były  odpady medyczne. Z uwagi na to,  
że kotłownia Szpitala spełniała rolę spalarni odpadów medycznych, Szpital został 
zobowiązany decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego do wykonania przeglądu 
ekologicznego. W wyniki przeglądu ekologicznego, zobowiązano Szpital do zaprzestania 
termicznego przekształcania odpadów medycznych w istniejącej kotłowni. 
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• Szpitale Uzdrowiskowe w Kamieniu Pomorskim 
We wszystkich czterech obiektach tj. „Feniks”, „Dąbrówka”, „Chrobry” i „Mieszko” zostały 
zbudowane nowe kotłownie olejowe o łącznej mocy 4020 kW. W wyniku kontroli  
nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Ośrodki wczasowo-hotelowe w pasie nadmorskim, w których prowadzono kontrole: 

• Spółka „ Porta More” w Dziwnówku 
Główne źródło emisja stanowi kotłownia węglowa o łącznej mocy  około 6000 kW 
opalana miałem węglowym. Jest to najpoważniejsze źródło emisji zanieczyszczeń na 
Wybrzeżu Szczecińskim. Wymaga modernizacji z przejściem na inne paliwo 
(ekologiczne). Na podstawie stwierdzonych nieprawidłowości zostało wydane 
zarządzenie pokontrolne, o wykonaniu którego WIOŚ poinformowano. 

• Ośrodek Wczasowy „Perła ” w Międzywodziu 
Kotłownia zlokalizowana bardzo niekorzystnie wśród gęstej zabudowy wczasowej.  
Stare kotły RUMIA JANOWO o mocy 1200 kW bez odpylania są źródłem emisji pyłów  
i gazów. Na podstawie stwierdzonych nieprawidłowości zostało wydane zarządzenie 
pokontrolne. Brak informacji o wykonaniu zarządzenia pokontrolnego. 

• Ośrodek Wczasowy „Rzemieślnik” w Międzywodziu 
Kotłownia grzewcza olejowa ok. 20 kW. Kotłownia przy stołówce o mocy 175 kW.  
Do ogrzewania ciepłej wody (przy większym zapotrzebowaniu) używa się kotła o mocy 
300kW opalanego koksem. Na podstawie stwierdzonych nieprawidłowości zostało 
wydane zarządzenie pokontrolne. 
 
 

• Hotel „Rybak” w Międzyzdrojach 
Źródło emisji zanieczyszczeń do powietrza stanowi kotłownia olejowa o mocy 1200 kW 
Na podstawie stwierdzonych nieprawidłowości zostało wydane zarządzenie pokontrolne. 
Podmiot powiadomił Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie  
o wykonaniu zarządzenia. 

• Hotel „Slavia” w  Międzyzdrojach 
Źródło emisji zanieczyszczeń do powietrza stanowi kotłownia olejowa o mocy 1300 kW. 
W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. 

• Hotel „Amber” w Międzyzdrojach  
Źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza jest kotłownia gazowa o mocy 1200 kW 
wraz z wytwornicą pary o mocy 400 kW. Na podstawie stwierdzonych nieprawidłowości 
zostało wydane zarządzenie pokontrolne, o wykonaniu którego WIOŚ poinformowano. 

• Ośrodek Wypoczynkowy „Wielki Błękit” Łukęcin ul. Spacerowa 3 
Źródło emisji zanieczyszczeń do powietrza stanowi kotłownia o mocy 916 kW, opalana 
koksem. Na podstawie stwierdzonych nieprawidłowości zostało wydane zarządzenie 
pokontrolne. Brak informacji o wykonaniu zarządzenia pokontrolnego. 

 
Ochrona przed hałasem 
Poniżej opisano działania kontrolne związane z ochroną przed hałasem, przeprowadzone  
w okresie 2002-2003. 
W 2002 roku zakładem, który w największym stopniu przekraczał dopuszczalne normy 
hałasu w środowisku w powiecie kamieńskim było przedsiębiorstwo PHU Adamczak  
Sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim. Głównym źródłem przekroczenia dopuszczalnych norm 
hałasu w środowisku były sprężarki usytuowane w bliskiej odległości od zabudowy 
mieszkaniowej. Po umieszczeniu sprężarek w pomieszczeniu o ścianach dźwięko-
izolacyjnych  zakład nie przekracza już dopuszczalnych norm. 
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W 2003 roku Zakładem który w największym stopniu przekraczał dopuszczalne normy 
hałasu w środowisku był w powiecie kamieńskim Zakład „NO-PO Poland” - Zakład Wyrobów 
Cukierniczych Zakład wykonał obudowę dźwiękoizolacyjną sprężarek i obecnie nie 
przekracza dopuszczalnych norm hałasu w środowisku. 
 
Gospodarka odpadami 
Najistotniejszymi przykładami działań kontrolnych z zakresu gospodarki odpadami, 
obejmującymi okres 2002-2003 były: 

• Składowisko Międzyzdroje 
Przeprowadzono kontrolę na składowisku odpadów w miejscowości Międzyzdroje. 
W wyniku kontroli stwierdzono, że składowisko eksploatowane jest z naruszeniem 
wymagań ochrony środowiska, kwatera robocza nie była przykryta warstwą przesypki  
ani warstwą izolacyjną. Ponadto, na składowisku segregowano odpady w postaci 
opakowań z tworzyw sztucznych, które przekazywano odbiorcom, bez sprawdzenia  
czy podmioty odbierające odpady posiadają stosowne zezwolenia. W wyniku działań 
pokontrolnych wydane zostały zarządzenia, zobowiązujące kontrolowany podmiot do 
usunięcia nieprawidłowości. 

W roku 2003 w powiecie kamieńskim w zakresie ochrony powierzchni ziemi skontrolowano  
6 składowisk odpadów. Kontroli poddano: 
• składowisko odpadów w m. Chrząstowo w gminie Kamień Pomorski (dwukrotnie), 
• składowisko odpadów w m. Międzywodzie w gminie Dziwnów (dwukrotnie), 
• składowisko odpadów w Międzyzdrojach, 
• składowisko odpadów w m. Kłębach w gminie Golczewo (dwukrotnie), 
• składowisko odpadów w m. Kretlewo w gminie Golczewo, 
• składowisko odpadów w m. Recław w gminie Wolin. 
Wszystkie ww. obiekty (poza składowiskiem w Kretlewie) były kontrolowane w związku  
z prowadzonymi przez starostwo powiatowe postępowaniami w sprawie decyzji 
zezwalających na zamknięcie tych obiektów. Dla wszystkich tych składowisk takie decyzje 
zostały wydane. W przypadku składowiska w Międzyzdrojach składowisko zakończyło 
działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów w 2003 roku. Składowisko  
w Międzywodziu zakończy taką działalność z dniem 1.01.2005 roku. Natomiast na 
składowiskach odpadów w Kłębach i Recławiu wstrzymanie działalności polegającej  
na unieszkodliwianiu odpadów nastąpi z dniem 1.01.2006 roku. W przypadku składowiska 
odpadów w Chrząstowie zakończenie jego działalności polegającej na unieszkodliwianiu 
odpadów uzależnione jest od dokonania zmian w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego. W przypadku braku zmiany zamknięcie nastąpi z dniem 1.10.2004 roku,  
a w przypadku uchwalenia zmiany - z dniem 1.01.2006 roku. 
W przypadku obiektu w Kretlewie stwierdzono w wyniku kontroli, że nie jest on ujęty  
w planie zagospodarowania przestrzennego gminy i skierowano wystąpienie do starostwa 
powiatowego w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego rekultywacji terenu 
składowiska. 
 
Poważne awarie 
W powiecie nie ma zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku awarii. Ogółem w 2002 roku 
przeprowadzono 5 kontroli, w tym 4 na stacjach paliw płynnych w następujących miejsco-
wościach: SOLAN w Ostromicach (2 kontrole), PKN Orlen S.A. w Międzyzdrojach i  PPKS  
w Kamieniu Pomorskim. Ponadto przeprowadzono 1 kontrolę w pobliżu Zalesia, gmina 
Międzyzdroje – miejscu awarii cysterny samochodowej przewożącej komponenty chemii 
gospodarczej. 
Wydano 3 zarządzenia pokontrolne dotyczące modernizacji i dostosowania do wymogów 
ochrony środowiska stacji paliw PKN w Międzyzdrojach, „Solan” w Ostromicach i PPKS  
w Kamieniu Pomorskim. Modernizacje tych obiektów są planowane w latach 2003-2004. 
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W grudniu 2002 roku w pobliżu Zalesia (gmina Międzyzdroje) przewróciła się cysterna 
samochodowa przewożąca komponenty chemii gospodarczej. W wyniku awarii, wyciekło  
na powierzchnię pobocza drogi krajowej nr 3 około 1500 kg substancji chemicznej  
o nazwie dwuetanoloamid oleju kokosowego. WIOŚ wspólnie z Komendą Powiatową PSP  
w Kamieniu Pomorskim nadzorował usuwanie skutków zanieczyszczenia ziemi. Substancję, 
która po wycieku uległa zżelowaniu – po zneutralizowaniu przez ratowników Jednostki 
Ratownictwa Chemicznego PSP - wybrano z warstwą zanieczyszczonej ziemi i wywieziono 
na wydzieloną kwaterę składowiska odpadów w Wolinie. 
W roku 2003 na terenie powiatu nie było zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku awarii. 
WIOŚ przeprowadził ogółem 6 kontroli, w tym 4 na stacjach paliw płynnych w Kamieniu 
Pomorskim, Dziwnowie i Wolinie (2 razy). Wydano 3 zarządzenia pokontrolne, które zostały 
zrealizowane. Ponadto WIOŚ przeprowadził wspólnie z przedstawicielem Urzędu Miasta 
kontrolę na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kamieniu Pomorskim,  
w związku ze skargą mieszkańca miasta na zanieczyszczenie środowiska gruntowo-
wodnego w parku miejskim związkami chlorku sodu i produktami naftowymi ze stacji  
paliw na terenie PGK. Wykonane w Laboratorium WIOŚ analizy próbek ziemi z terenu  
parku nie potwierdziły występowania zanieczyszczeń ropopochodnych i chlorku sodu.  
O wynikach badań poinformowano zainteresowanego. 
Poważne awarie – w powiecie kamieńskim nie stwierdzono poważnych awarii. 
Zdarzenia o znamionach poważnych awarii – nie wystąpiły. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


