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

Ochrona wód i gospodarka ściekowa

Zakłady i urządzenia odprowadzające ścieki 

znacząco oddziaływujące na jakość wód  po-

wierzchniowych:

Komunalna oczyszczalnia ścieków Między-
wodzie
Użytkownikiem oczyszczalni ścieków w Mię-

dzywodziu jest Zakład Wodociągów i Kanaliza-
cji w Dziwnowie. 
Oczyszczalnia dotychczas nie osiągnęła 

nawet optymalnego stanu obciążenia hydrau-
licznego, bowiem obecnie oczyszczane są tylko 
ścieki z Międzywodzia i Dziwnowa. Nadal nie 
zostały doprowadzone ścieki ze wsi Wisełka, 
Kołczewo, Sierosław i Zastań.

W skład oczyszczalni, jako podstawowe, 
wchodzą następujące urządzenia: 2 kraty 
schodkowe, 2 piaskowniki poziomo-wirowe, 2 
ciągi reaktora biologicznego (aktualnie 1 czynny) 
oraz 2 wtórne osadniki radialne.
Użytkownik oczyszczalni ścieków w Między-

wodziu posiada właściwe pozwolenie wodno-
prawne na  eksploatację oczyszczalni i odprowa-
dzanie ścieków do Lewińskiej Strugi i dalej do 
Zalewu Kamieńskiego.

Charakterystyka odprowadzanych œcieków
Przeciêtny dobowy

odp³yw œcieków
[m3/d]

Przeciêtne dobowe
³adunki zanieczyszczeñ

[kg/d]

BZT5 do 45,0

ChZT do 164,0

Zawiesina ogólna do 37,0

Azot ogólny do 41,0

do 4100

Fosfor ogólny do 6,1

Komunalna oczyszczalnia ścieków Dziwnó-
wek
Użytkownikiem oczyszczalni jest Zakład Wo-

dociągów i Kanalizacji w Dziwnowie. 
W skład oczyszczalni wchodzi pięć ciągów 

„BIOBLOK” typu Mu-100 oraz jeden typu 
WS-400. Po przeprowadzonym remoncie stan 
techniczny i eksploatacyjny oczyszczalni jest 
poprawny. Wobec poprawy stanu oczyszczalni 
i ograniczenia dowozu ścieków poziom zanie-
czyszczenia odprowadzanych ścieków uległ ob-
niżeniu.

Docelowo w 2002 roku ścieki z Dziwnówka 
zostaną skierowane do nowej oczyszczalni 
w Międzywodziu.

W 2001 roku użytkownik nie posiadał właści-
wego pozwolenia wodnoprawnego na eksplo-
atację oczyszczalni i odprowadzanie ścieków 
do Zatoki Wrzosowskiej.

Charakterystyka odprowadzanych œcieków
Przeciêtny dobowy

odp³yw œcieków
[m3/d]

Przeciêtne dobowe
³adunki zanieczyszczeñ

[kg/d]

BZT5 do 17,0

ChZT do 83,0

Zawiesina ogólna do 15,0

Azot ogólny do 24,0

do 900

Fosfor ogólny do 2,5

Komunalna oczyszczalnia ścieków Golcze-
wo
Użytkownikiem oczyszczalni jest Zakład 

Usług Publicznych w Golczewie. 
Oczyszczalnia jest obiektem przestarzałym 

składającym się z dwóch ciągów technologicz-
nych „BIOBLOK” typu WS-400, który w ostat-
nich latach został uzupełniony o trzy stawy sta-
bilizacyjne. Pomimo rozbudowy i poprawy para-
metrów ścieków oczyszczonych oczyszczalnia 
nie zapewnia pełnego usuwania zanieczysz-
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czeń biogennych (m. in. z powodu uzależnienia 
od sezonów wegetacyjnych) i z tego powodu 
winna być w najbliższej perspektywie poddana 
modernizacji. Stan techniczny i eksploatacyjny 
obiektu nie jest zadowalający, bowiem urządze-
nia wymagają szerokiego zakresu prac konser-
wacyjnych.

Użytkownik oczyszczalni posiada właściwe 
pozwolenie wodnoprawne na  eksploatację 
oczyszczalni i odprowadzanie ścieków do Je-
ziora Okonie za pośrednictwem rowu meliora-
cyjnego.

Charakterystyka odprowadzanych œcieków
Przeciêtny dobowy

odp³yw œcieków
[m3/d]

Przeciêtne dobowe
³adunki zanieczyszczeñ

[kg/d]

BZT5 8,8

ChZT 31,4

Zawiesina ogólna 5,8

Azot ogólny 12,4

640

Fosfor ogólny 1,6

Oczyszczalnia ścieków Wysoka Kamieńska
Użytkownikiem obiektu jest PKP S.A. - Od-

dział Gospodarki Mieszkaniowej PKP –  Zakład 
w  Szczecinie.

Oczyszczalnia odbiera i oczyszcza ścieki by-
towo-gospodarcze z kolejowego osiedla miesz-
kaniowego w Wysokiej Kamieńskiej. Oczysz-
czalnię typu „MINIBLOK”  M-9  będącą urzą-
dzeniem o stosunkowo wysokiej awaryjności, 
należy traktować jako obiekt przestarzały, nie-
zapewniający spełniania aktualnych wymogów 
i wymagający modernizacji.
W połowie 2001 roku użytkownik uzyskał 

właściwe pozwolenie wodnoprawne na  eksplo-
atację oczyszczalni i odprowadzanie ścieków 
do rowu melioracyjnego i dalej do rzeki Staw-
nej. 

Charakterystyka odprowadzanych œcieków
Przeciêtny dobowy

odp³yw œcieków
[m3/d]

Przeciêtne dobowe
³adunki zanieczyszczeñ

[kg/d]

BZT5 0,3

ChZT 1,9

Zawiesina ogólna 0,6

Azot ogólny 1,0

34

Fosfor ogólny 0,2

Oczyszczalnia Rarwino
Na podstawie umowy z gminą Kamień Po-

morski eksploatację oczyszczalni - której jedy-
nym urządzeniem jest niewielki wyniesiony osad-
nik Imhoffa - prowadzi Przedsiębiorstwo Usług 
Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. Nowogard.

Osadnik zapewniający jedynie mechanicz-
ne oczyszczanie ścieków należy traktować 
jako urządzenie zdecydowanie niewystarczają-
ce, z tego powodu użytkownik nie posiada wy-
maganego pozwolenia wodnoprawnego.
Ścieki odprowadzane są do rowu meliora-

cyjnego i dalej do rzeki Niemicy.
Charakterystyka odprowadzanych œcieków

Przeciêtny dobowy
odp³yw œcieków

[m3/d]

Przeciêtne dobowe
³adunki zanieczyszczeñ

[kg/d]

BZT5 b.d.

ChZT b.d.

Zawiesina ogólna b.d.

Azot ogólny b.d.

Ok. 20,0

Fosfor ogólny b.d.

Osadnik Imhoffa Benice
Na podstawie umowy z gminą Kamień Po-

morski eksploatację oczyszczalni - której je-
dynym urządzeniem jest niewielki zagłębiony 
w gruncie osadnik Imhoffa - prowadzi Przed-
siębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. 
z o.o. Nowogard.

Osadnik zapewniający tylko mechaniczne 
oczyszczanie ścieków należy traktować jako 
urządzenie zdecydowanie niewystarczające, 
z tego powodu użytkownik nie posiada wyma-
ganego pozwolenia wodnoprawnego.
Ścieki odprowadzane są do rowu meliora-

cyjnego i dalej do rzeki Niemicy.

Charakterystyka odprowadzanych œcieków
Przeciêtny dobowy

odp³yw œcieków
[m3/d]

Przeciêtne dobowe
³adunki zanieczyszczeñ

[kg/d]

BZT5 126,0

ChZT 352,0

Zawiesina ogólna 208,0

Azot ogólny 42,0

19,0

Fosfor ogólny 4,6

Komunalna oczyszczalnia ścieków Między-
zdroje

Użytkownikiem oczyszczalni jest Zakład Wo-
dociągów i Kanalizacji w Międzyzdrojach. 
W połowie lat dziewięćdziesiątych przepro-

wadzono rozbudowę i modernizację oczysz-
czalni, w tym budowę reaktora biologicznego 
z funkcją biologicznego usuwania azotu oraz 
chemicznego strącania fosforu.
Aktualnie stan techniczny i eksploatacyjny 

obiektu, a także skuteczność pracy nie budzą 
zastrzeżeń. 

Użytkownik nie posiada wymaganego po-
zwolenia wodnoprawnego na  eksploatację 
oczyszczalni i odprowadzanie ścieków. Ścieki  
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odprowadzane są do Jeziora Wicko Małe za po-
średnictwem Kanału Stary Zdrój,  dotychczaso-
we pozwolenie wygasło z dniem 31.03.2001 r.

Charakterystyka odprowadzanych œcieków
Przeciêtny dobowy

odp³yw œcieków
[m3/d]

Przeciêtne dobowe
³adunki zanieczyszczeñ

[kg/d]

BZT5 4,0

ChZT 29,0

Zawiesina ogólna 3,0

Azot ogólny 8,1

2347,0
( w sezonie

od 1.05. do 30.09.
2970,0)

Fosfor ogólny 1,2

Oczyszczalnia Wapnica
Oczyszczalnia ścieków w Wapnicy jest nową 

oczyszczalnią, której inwestorem był Związek 
Gmin Wyspy Wolin, a wykonawcą „EKOKLAR” 
Piła.

W skład oczyszczalni wchodzą następujące 
urządzenia: komora wytłumienia, węzeł krat, 
piaskownik poziomo-wirowy, komora rozdziału, 
reaktor biologiczny typu „ELA-7”, przepompow-
nia ścieków oczyszczonych, komora pomiaro-
wa ścieków oczyszczonych, stacja dozowania 
koagulanta PIX, zbiornik osadu nadmiernego, 
stacja mechanicznego odwadniania osadu.

W dniu kontroli przeprowadzonej w czerwcu 
2001 r. oczyszczalnia nie pracowała z powodu 
braku dopływu ścieków. W miejscowości Wap-
nica został wykonany główny kolektor i trwały 
prace związane z przyłączaniem ścieków 
z poszczególnych posesji. Po włączeniu ście-
ków do oczyszczalni będzie przeprowadzony 
rozruch technologiczny. Ścieki z oczyszczalni 
Wapnica  -  w ilości około 300 m3/d w sezonie 
zimowym i 600 m3/d w sezonie letnim -  będą 
odprowadzane do Jeziora Wicko Wielkie. 

Komunalna oczyszczalnia ścieków Świerzno
Na podstawie umowy z gminą Świerzno eks-

ploatację oczyszczalni prowadzi Zakład Kon-
serwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych 
Województwa Zachodniopomorskiego w Gole-
niowie.

W latach 1997-1998 oczyszczalnia składa-
jąca się z dwóch ciągów „BIOBLOK”  typu 
Mu-100 została rozbudowana i zmodernizowa-
na w sposób zapewniający usuwanie zanie-
czyszczeń biogennych.
Oprócz ścieków bytowo-gospodarczych 

oczyszczalnia przyjmuje także ścieki technolo-
giczne z rzeźni-masarni w Świerznie.
Użytkownik oczyszczalni ścieków w Świerz-

nie posiada właściwe pozwolenie wodnopraw-
ne na  eksploatację oczyszczalni i odprowadza-

nie ścieków do rzeki Stuchowska Struga za po-
średnictwem rowu melioracyjnego.

Charakterystyka odprowadzanych œcieków
Przeciêtny dobowy

odp³yw œcieków
[m3/d]

Przeciêtne dobowe
³adunki zanieczyszczeñ

[kg/d]

BZT5 5,3

ChZT 25,5

Zawiesina ogólna 4,8

Azot ogólny 10,8

250

Fosfor ogólny 1,0

Komunalna oczyszczalnia ścieków Wolin
Użytkownikiem oczyszczalni jest Zakład Go-

spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Woli-
nie.

W skład oczyszczalni ścieków wchodzą 
następujące podstawowe urządzenia: kraty 
łukowe, poziomy piaskownik napowietrzany, 2 
reaktory biologiczne, 2 osadniki wtórne, punkt 
zlewny ścieków dowożonych, instalacja dozo-
wania koagulanta PIX.
Aktualnie stan techniczny i eksploatacyjny 

obiektu, a także skuteczność pracy nie budzą 
istotnych zastrzeżeń. 
Planowana jest rozbudowa sieci kanalizacyj-

nej współpracującej z oczyszczalnią w Wolinie 
w kierunku wsi Unin i Kodrąb.
Użytkownik oczyszczalni posiada właściwe 

pozwolenie wodnoprawne na  eksploatację 
oczyszczalni i odprowadzanie ścieków do rzeki 
Dziwnej.

Charakterystyka odprowadzanych œcieków
Przeciêtny dobowy

odp³yw œcieków
[m3/d]

Przeciêtne dobowe
³adunki zanieczyszczeñ

[kg/d]

BZT5 4,1

ChZT 20,6

Zawiesina ogólna 4,8

Azot ogólny 6,5

1320,0

Fosfor ogólny 0,9

Oczyszczalnia Piaski
Użytkownik  oczyszczalni - Zakład Gospo-

darki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie 
– posiada właściwe pozwolenie wodnoprawne 
na  eksploatację oczyszczalni i odprowadzanie 
ścieków. 
Podstawowym urządzeniem oczyszczalni - 

wybudowanej w latach 1997-1998 - jest ciąg 
„BIOBLOK” typu Mut-200 z instalacją dozowa-
nia koagulanta PIX.

Z powodu małej ilości ścieków – ok. 23 m3/d 
przy przepustowości 150 m3/d - oczyszczalnia 
pracuje periodycznie.



58

Stan techniczno-eksploatacyjny i skutecz-
ność obiektu nie budzą zastrzeżeń.

Ścieki odprowadzane są poprzez rów melio-
racyjny do rzeki Grzybnicy.

Charakterystyka odprowadzanych œcieków
Przeciêtny dobowy

odp³yw œcieków
[m3/d]

Przeciêtne dobowe
³adunki zanieczyszczeñ

[kg/d]

BZT5 9,0

ChZT 47,0

Zawiesina ogólna 9,0

Azot ogólny 14,0

23,0

Fosfor ogólny 1,7

Komunalna oczyszczalnia ścieków Kamień 
Pomorski
Użytkownikiem oczyszczalni zlokalizowanej 

we wsi Mokrawica jest Przedsiębiorstwo Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka 
z o.o. w Kamieniu Pomorskim.
W skład oczyszczalni ścieków wchodzą na-

stępujące podstawowe urządzenia: przepom-
pownie lokalne i główna z kratą mechaniczną, 
piaskownik szczelinowy, komory napowietrza-
nia pierwszego i drugiego stopnia oraz staw 
stabilizacyjny.
Aktualnie stan techniczny i eksploatacyjny 

obiektu nie budzą istotnych zastrzeżeń, jednak 
oczyszczalnia nie zapewnia pełnego usuwania 
zanieczyszczeń biogennych (m.in. z powodu 
uzależnienia od sezonów wegetacyjnych) 
i z tego powodu winna w najbliższej perspekty-
wie być poddana modernizacji.
Użytkownik oczyszczalni posiada właściwe 

pozwolenie wodnoprawne na eksploatację 
oczyszczalni i odprowadzanie ścieków do rzeki 
Niemicy.

Charakterystyka odprowadzanych œcieków
Przeciêtny dobowy

odp³yw œcieków
[m3/d]

Przeciêtne dobowe
³adunki zanieczyszczeñ

[kg/d]

BZT5 8,8

ChZT 60,0

Zawiesina ogólna 8,0

Azot ogólny 42,0

2000,0

Fosfor ogólny 0,4

Oczyszczalnia ścieków Wrzosowo
Użytkownikiem oczyszczalni na podstawie 

umowy z gminą Kamień Pomorski jest Zakład 
Konserwacji Urządzeń Wodnych i Meliora-
cyjnych Województwa Zachodniopomorskiego 
w Goleniowie.
Podstawowym urządzeniem oczyszczalni 

ścieków jest niewielki rów cyrkulacyjny z jedną 

szczotką napowietrzającą, zblokowany z ko mo rą 
spełniającą funkcję osadnika wtórnego o prze-
pływie poziomym.
Oczyszczalnia jest przestarzała, nie za-

pewnia usuwania zanieczyszczeń biogennych, 
jednak jej aktualny stan techniczny i eksploata-
cyjny nie budzi istotnych zastrzeżeń.
Użytkownik oczyszczalni posiada właściwe 

pozwolenie wodnoprawne na eksploatację 
oczyszczalni i odprowadzanie ścieków do Je-
ziora Wrzosowskiego za pośrednictwem rowu 
melioracyjnego.

Charakterystyka odprowadzanych œcieków
Przeciêtny dobowy

odp³yw œcieków
[m3/d]

Przeciêtne dobowe
³adunki zanieczyszczeñ

[kg/d]

BZT5 6,9

ChZT 45,0

Zawiesina ogólna 9,0

Azot ogólny 17,6

77,0

Fosfor ogólny 1,8

Dom Pomocy Społecznej Śniatowo
Całość powstających ścieków jest oczysz-

czana w oczyszczalni, w skład której wchodzą 
następujące urządzenia: trzykomorowy osad-
nik wstępny, trzykomorowy reaktor biologiczny, 
pionowy osadnik wtórny oraz fi ltr żwirowy.
Oczyszczalnia w obecnym kształcie została wy-
budowana i uruchomiona w 1998 roku.
Użytkownik oczyszczalni posiada pozwole-

nie wodnoprawne na eksploatację oczyszczalni 
i odprowadzanie ścieków bezpośrednio do je-
ziora Śniatowo.

Charakterystyka odprowadzanych œcieków
Przeciêtny dobowy

odp³yw œcieków
[m3/d]

Przeciêtne dobowe
³adunki zanieczyszczeñ

[kg/d]

BZT5 0,7

ChZT 0,8

Zawiesina ogólna 0,4

Azot ogólny 0,4

36,0

Fosfor ogólny 0,1

Komunalna oczyszczalnia ścieków Stuchowo
Na podstawie umowy z gminą Świerzno eks-

ploatację oczyszczalni prowadzi Zakład Kon-
serwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych 
Województwa Zachodniopomorskiego w Gole-
niowie.
Podstawowym urządzeniem oczyszczalni 

ścieków jest rów cyrkulacyjny z zainstalowanymi 
strumienicami zapewniającymi napowietrzanie 
ścieków, zblokowany z komorą spełniającą funk-
cję osadnika wtórnego o przepływie poziomym.
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Okresowo do oczyszczalni dowożone są 
ścieki z lokalnej ubojni, które niekorzystnie 
wpływają na eksploatację urządzeń i poziom 
zanieczyszczenia odprowadzanych ścieków.

Od połowy 2001 roku użytkownik oczysz-
czalni ścieków w Stuchowie posiada wymaga-
ne pozwolenie wodnoprawne na eksploatację 
oczyszczalni i odprowadzanie ścieków do rzeki 
Stuchowska Struga za pośrednictwem rowu 
melioracyjnego.

Charakterystyka odprowadzanych œcieków
Przeciêtny dobowy

odp³yw œcieków
[m3/d]

Przeciêtne dobowe
³adunki zanieczyszczeñ

[kg/d]

BZT5 25,3

ChZT 50,4

Zawiesina ogólna 21,9

Azot ogólny 13,6

230,0

Fosfor ogólny 9,1

Oczyszczalnia wojskowego osiedla Kołcze-
wo
Administratorem budynków mieszkalnych 

wojskowego osiedla w Kołczewie jest Wojsko-
wa Agencja Mieszkaniowa – Oddział Terenowy 
w Szczecinie.

Oczyszczanie ścieków winno zachodzić 
w osadniku Imhoffa, jednak sposób jego wyko-
nania uniemożliwiający właściwą obsługę oraz 
brak bieżącego nadzoru powodują faktyczny 
brak redukcji zanieczyszczeń. Ścieki z osiedla 
zostaną skierowane do kolektora wiodącego do 
nowej oczyszczalni w Międzywodziu.
Użytkownik oczyszczalni nie posiada wyma-

ganego pozwolenia wodnoprawnego na eks-
ploatację oczyszczalni i odprowadzanie ście-
ków do kanału pomiędzy jeziorami Kołczewo i 
Koprowo.

Charakterystyka odprowadzanych œcieków
Przeciêtny dobowy

odp³yw œcieków
[m3/d]

Przeciêtne dobowe
³adunki zanieczyszczeñ

[kg/d]

BZT5 335,0

ChZT 614,0

Zawiesina ogólna 155,0

Azot ogólny b.d.

49,0

Fosfor ogólny b.d.

Kontrole w zakresie ochrony wód i gospo-
darki ściekowej przeprowadzone w 2001 r.:
WIOŚ Szczecin na terenie powiatu przepro-

wadził 6 kontroli w zakresie gospodarki ścieko-
wej i ochrony wód w następujących zakładach:
r Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA” w Uninie 
(osadnik Imhoffa Unin),

r Zakład Konserwacji Urządzeń Wodnych i Me-
lioracyjnych w Goleniowie (Oczyszczalnia 
Stu chowo),

r Zakład Usług Publicznych Golczewo 
(Oczyszczalnia komunalna Golczewo),

r Zakład Wodociągów i Kanalizacji Dziwnów 
(Oczyszczalnia komunalna Międzywodzie),

r Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
Dziw nów (Oczyszczalnia komunalna Dziw-
nówek),

r Związek Gmin Wyspy Wolin (Oczyszczalnia  
Wapnica).

Ochrona powietrza

Zakłady mające znaczący wpływ na stan za-

nieczyszczenia powietrza:

Kopalnia Ropy Naftowej  Kamień Pomorski
Kopalnia posiada kilka ośrodków wydobyw-

czych m.in. Wyspa Chrząszczewska, Zastań, 
Rekowo, Wyspa Kamieńska, Błotno.
Emisja związana z wydobyciem ropy nafto-

wej w 2001 r. wynosiła :
- dwutlenek siarki 75,7   Mg/rok
- dwutlenek azotu   0,46 Mg/rok
- tlenek węgla   0,07 Mg/rok
- pyły    0,11 Mg/rok

Szpital w Kamieniu Pomorskim
Główne źródło emisji zanieczyszczeń do po-

wietrza stanowi kotłownia węglowo-koksowa 
o łącznej mocy 1150 KW, w której spalane są  
odpady medyczne. Sytuacja nie uległa zmia-
nie od ubiegłego roku. Z uwagi na to, że kotłow-
nia spełnia rolę spalarni odpadów medycznych 
szpital został zobowiązany decyzją Wojewody 
Zachodniopomorskiego do wykonania przeglą-
du ekologicznego. Wyniki przeglądu wskażą 
dalszą drogę postępowania z odpadami me-
dycznymi.

Szpitale uzdrowiskowe w Kamieniu Pomor-
skim
We wszystkich czterech obiektach, tj. 

„Feniks”, „Dąbrówka”, „Chrobry” i „Mieszko” 
zostały zbudowane nowe kotłownie olejowe 
o łącznej mocy 4020 kW.
Łączna emisja zanieczyszczeń z tych obiek-

tów w 2001 r.  wynosiła :
- dwutlenek siarki 0,4 Mg/rok
- dwutlenek azotu 4,5 Mg/rok
- tlenek węgla 0,5 Mg/rok
- pyły             1,6 Mg/rok
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Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
Głównym źródłem emisji w OSM są 2 kotły 

olejowe o łącznej mocy około 1600 kW (przy-
stosowane kotły węglowe P-2). 

Emisja zanieczyszczeń do powietrza 
w 2001 r. wynosiła: 

- dwutlenek siarki 1,06 Mg/rok
- dwutlenek azotu 1,98 Mg/rok
- tlenek węgla 0,24 Mg/rok
- pyły  0,71 Mg/rok

Spółka „PORTA MARE” w Dziwnówku
Główne źródło emisja stanowi kotłownia wę-

glowa o łącznej mocy  około 4700 kW opalana 
miałem węglowym. Emisja zanieczyszczeń do 
powietrza w 2001 r. wynosiła:

- dwutlenek siarki 26,47 Mg/rok
- dwutlenek azotu   9,77 Mg/rok
- tlenek węgla 51,43 Mg/rok
- pyły  22,43 Mg/rok
Jest to najpoważniejsze źródło emisji za-

nieczyszczeń na Wybrzeżu Szczecińskim. 
Wymaga modernizacji wraz ze zmianą na 
paliwo mniej uciążliwe dla środowiska.

Ośrodek Wczasowy „PERŁA” Międzywo-
dzie
Kotłownia zlokalizowana jest bardzo nieko-

rzystnie, wśród gęstej zabudowy wczasowej. 
Stare kotły RUMIA JANOWO o mocy 1200 kW 
bez odpylania są źródłem emisji, która w 2001 r. 
wynosiła :

- dwutlenek siarki 0,001 Mg/rok
- dwutlenek azotu 0,16   Mg/rok
- tlenek węgla 1,72   Mg/rok
- pyły  0,18   Mg/rok

Ośrodek Wczasowy „RZEMIEŚLNIK” w Mię-
dzywodziu

Ośrodek posiada kotłownię grzewczą olejo-
wą o mocy 20 kW oraz kotłownię przy stołów-
ce o mocy 175 kW. Emisja przy spalaniu koksu 
w roku 2001 wynosiła :

- dwutlenek siarki 0,67 Mg/rok
- dwutlenek azotu 0,23 Mg/rok
- tlenek węgla 1,32 Mg/rok
- pyły  0,83 Mg/rok

Hotel „RYBAK” w Międzyzdrojach
Źródło emisji zanieczyszczeń do powietrza 

stanowi kotłownia olejowa o mocy 1200 kW.
Emisja zanieczyszczeń do powietrza 

w 2001 r. wynosiła:
- dwutlenek siarki  1,06 Mg/rok
- dwutlenek azotu  0,56 Mg/rok

- tlenek węgla  0,45 Mg/rok
- pyły   0,11 Mg/rok

Hotel „SLAVIA” w Międzyzdrojach
Źródło emisji zanieczyszczeń do powietrza 

stanowi kotłownia olejowa o mocy 1300 kW.
Emisja zanieczyszczeń do powietrza 

w 2001 r. wynosiła:
- dwutlenek siarki 0,66 Mg/rok
- dwutlenek azotu 0,69 Mg/rok
- tlenek węgla 0,10 Mg/rok
- pyły  0,25 Mg/rok

Hotel „AMBER” w Międzyzdrojach
Źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza 

jest kotłownia gazowa o mocy 1200 kW wraz 
z wytwornicą pary o mocy 400 kW.

Emisja zanieczyszczeń do powietrza 
w 2001 r. wynosiła:

- dwutlenek siarki 0,006 Mg/rok
- dwutlenek azotu 0,139 Mg/rok
- tlenek węgla 0,039 Mg/rok

Kotłownie grzewcze w Wolinie
W miejscowości Wolin energię cieplną 

dostarczają 4 kotłownie gazowe. Kotłownie 
gazowe rozwiązały problem nadmiernej emisji 
zanieczyszczeń energetycznych w mieście.

Kontrole w zakresie ochrony powietrza prze-
prowadzone w 2001 r.:

r Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska  w Ka-
mieniu Pomorskim,

r Uzdrowisko Kamień Pomorski  Sp. z o.o.,
r Kopalnia Ropy Naftowej Zastań,
r Dom Wczasowy „PERŁA” w Międzywodziu,
r Dom Wczasowy „WARSOVIA” w Międzywo-

dziu,
r Dom Wczasowy „RZEMIEŚLNIK” w Między-

wodziu,
r Dom Wypoczynkowy  „ZASTAL” w Dziwno-

wie, 
r Dom Wypoczynkowy „NORD” w Dziwnowie,
r Dom Wczasowy „KORAL” w Dziwnowie,
r Camping „KORAB” w Dziwnowie,
r Ośrodek Wczasowo-Kolonijny UNITUR 

w Dziwnowie,
r Kolejowe Przedsiębiorstwo Turystyczno-Wy-

poczynkowe NATURATUR w Szczecinie 
(O.W. TRYGŁAW i AMADEA w Międzyzdro-
jach),

r RENARD Sp. z o.o. HOTEL MERLIN w Mię-
dzyzdrojach,

r Hotel „SLAVIA” w Międzyzdrojach,
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r Camping „Wiking” w Dziwnówku,
r Ośrodek Wypoczynkowy „Złota Rybka” 

w Dziwnówku,
r PORTA-MARE Sp. z o.o. w Dziwnówku,
r Ośrodek Wczasowy „Wrzos” w Łukęcinie.

W powiecie kamieńskim najpoważniejszymi 
z punktu widzenia ochrony atmosfery, źródłami 
emisji są: Kopalnia Ropy Naftowej oraz Ośro-
dek Wypoczynkowy „PORTA-MARE” (w Hol-
dingu  Stoczni Szczecińskiej). Zwłaszcza ten 
ostatni obiekt wymaga przejścia na inny rodzaj 
paliwa, mniej uciążliwego dla środowiska.

Niektóre ośrodki wypoczynkowe działające 
w strefi e uzdrowiskowej posiadają przestarza-
łe kotłownie węglowe wymagające natychmia-
stowej modernizacji (np. „PERŁA” w Międzywo-
dziu).
Międzyzdroje i Wolin praktycznie zamieniło  

spalanie węgla na gaz lub olej opałowy. W Ka-
mieniu Pomorskim istnieje pilna potrzeba mo-
dernizacji kotłowni węglowej w szpitalu oraz 
rozwiązania problemu  odpadów medycznych.

Ochrona środowiska przed hałasem

Główny problem w zakresie emisji hałasu 
do środowiska w  powiecie kamieńskim stano-
wią lokale gastronomiczne, a w szczególności 
ich głośna działalność rozrywkowa w sezonie 
letnim w porze nocnej. 

W roku 2001 Starostwo Powiatowe w Ka-
mieniu Pomorskim wystąpiło o przeprowadze-
nie kontroli i oceny pod kątem emisji  hałasu 12 
lokali rozrywkowych w miejscowościach nad-
morskich.

Kontrole w zakresie ochrony przed hałasem 
przeprowadzone w 2001 r.:
r HOTEL SLAVIA Sp. z o.o. -  Międzyzdroje,
r „Rol-Banc” –  Świerzno,
r „Adamczak E. i G.”  Przedsiębiorstwo Han-
dlowe  s.c.- Kamień Pomorski,

r Szczecińska Centrala Nasienna Oddział 
w Kamieniu Pomorskim,

r „Koyan” Sp. Jawna - Golczewo.

Ochrona powierzchni ziemi

Składowiska odpadów komunalnych mające 

znaczący wpływ na stan środowiska:

r Składowisko odpadów niebezpiecznych (mo-
gilnik) w miejscowości Chrząstowo, gmina 
Kamień Pomorski,

r Składowisko odpadów w m. Chrząstowo, 
gmina Kamień Pomorski,

r Składowisko odpadów w Międzyzdrojach, 
r Składowisko odpadów w Międzywodziu – 

gmina Dziwnów, 
r Składowisko odpadów w m. Wapnie ob. Łu-

kęcin – nieczynne, 
r Składowisko odpadów w m. Recław - gmina 

Wolin, 
r Składowisko odpadów w m. Kodrąb - gmina 

Wolin (dzikie wysypisko),
r Składowisko zlokalizowane w obrębie Kłęby 
– gmina Golczewo, 

r Składowisko odpadów w m. Kretlewo - gmina 
Golczewo.

Kontrole przeprowadzone w roku 2001 w za-
kresie gospodarki odpadami:
r PKS Kamień Pomorski  -  baza transporto-

wa,
r PGK Sp. z o.o. Kamień Pomorski  -  składo-

wisko odpadów,
r PIAST-RYB Sp. z o.o. LUBIN Wapnica - 

baza rybacka LUBIN,
r Składowisko odpadów w Chrząstowie, 

gmina Kamień Pomorski - eksploatowane 
przez Zakład Gospodarki Komunalnej. 
Obiekt nie posiada uregulowanego stanu 
formalnoprawnego, nie spełnia wymagań 
ochrony środowiska.

r Kontrola likwidacji składowiska niebezpiecz-
nych odpadów pestycydowych (mogilnika) - 
przez SEGI-AT Sp. z o.o. z siedzibą w War-
szawie.

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska

r Stacja paliw PKN ORLEN S.A. w Kamieniu 
Pomorskim przy ul. Szczecińskiej  -  obiekt 
budowlany zmodernizowano. Zainstalowano 
nowoczesne urządzenia chroniące środowi-
sko.    




