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Dzia³alnoœæ kontrolna WIOŒ we Wroc³awiu prowa-
dzona jest w oparciu o ustawê o Inspekcji Ochrony Œro-
dowiska (Dz.U.2007.44.287 z póŸn. zm.) oraz wytyczne
G³ównego Inspektora Ochrony Œrodowiska, który kieru-
je dzia³alnoœci¹ Inspekcji. 

Wg danych na dzieñ 31.12.2009 r. w ewidencji Wo-
jewódzkiego Inspektoratu Ochrony Œrodowiska we
Wroc³awiu znajduj¹ siê 5 504 zak³ady. 

Wœród podmiotów podlegaj¹cych kontroli WIOŒ na-
le¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na zak³ady, które cha-
rakteryzuj¹ siê najwiêkszym oddzia³ywaniem na œrodo-
wisko: zak³ady wymagaj¹ce pozwolenia zintegrowane-
go oraz zak³ady, których dzia³alnoœæ zwi¹zana jest z ry-
zykiem wyst¹pienia powa¿nej awarii. 

Pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie
instalacji, której funkcjonowanie, ze wzglêdu na rodzaj

9. DZIA£ALNOŒÆ KONTROLNA

Tabela 9.1. Wykaz celów kontrolnych i iloœci kontroli zrealizowanych w 2009 r.
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Ai skalê prowadzonej w niej dzia³alnoœci, mo¿e powodo-
waæ znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elemen-
tów przyrodniczych albo œrodowiska jako ca³oœci. Na
obszarze Dolnego Œl¹ska jest 210 zak³adów, na terenie
których ³¹cznie 259 instalacji wymaga pozwolenia zin-
tegrowanego. Na chwilê obecn¹ 247 z ww. instalacji
posiada przedmiotowe pozwolenie. 

Zak³ad stwarzaj¹cy zagro¿enie wyst¹pienia powa¿-
nej awarii przemys³owej, w zale¿noœci od rodzaju, kate-
gorii i iloœci substancji niebezpiecznej znajduj¹cej siê
w zak³adzie, uznaje siê za zak³ad o zwiêkszonym ryzyku
wyst¹pienia awarii, albo za zak³ad o du¿ym ryzyku wy-
st¹pienia awarii (art. 248 ustawy Prawo ochrony œrodo-
wiska). Na terenie województwa dolnoœl¹skiego znajdu-
je siê 16 zak³adów o du¿ym ryzyku wyst¹pienia awarii
przemys³owej (ZDR), 19 zak³adów o zwiêkszonym ryzy-
ku wyst¹pienia awarii przemys³owej (ZZR) oraz 45 za-
k³adów, które mog¹ spowodowaæ powa¿ne awarie. 

W 2009 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodo-
wiska we Wroc³awiu obj¹³ kontrol¹ 825 zak³adów. Prze-
prowadzono 895 kontroli, z czego 748 kontroli zalicza-
³o siê do kontroli planowych, wynikaj¹cych z planu
rocznego oraz 147 kontroli pozaplanowych. 

Kontrole pozaplanowe wynika³y g³ównie ze zg³asza-
nych interwencji (108 kontroli). Wnioski z proœb¹ o in-
terwencjê kierowane do WIOŒ we Wroc³awiu, dotyczy-
³y nastêpuj¹cych komponentów œrodowiska: 

� ochrona przed odpadami – 112 wniosków, 
� zanieczyszczenie wód – 103 wnioski, 
� ochrona przed ha³asem – 101 wniosków, 
� ochrona powietrza atmosferycznego – 84 wnioski, 
� ochrona przyrody – 12 wniosków, 
� stosunki wodne i podtapianie gruntów – 5 wnio-
sków, 
� ochrona przed promieniowaniem – 4 wnioski, 
� inne – 35 wniosków. 

Zg³oszone wnioski dotyczy³y zarówno zanieczysz-
czeñ wynikaj¹cych z prowadzenia dzia³alnoœci gospo-
darczej, jak równie¿ z celowych, b¹dŸ te¿ nieœwiado-
mych dzia³añ osób prywatnych. 

Przeprowadzane przez WIOŒ kontrole realizowane
s¹ z uwzglêdnieniem ustalonych celów kontroli, okreœlo-
nych przez G³ównego Inspektora Ochrony Œrodowiska.
Tabela 9.1. przedstawia liczbê kontroli, jak¹ WIOŒ we
Wroc³awiu przeprowadzi³ w zakresie poszczególnych
celów kontroli w 2009 r. W ramach jednej kontroli mo¿e
byæ realizowany wiêcej ni¿ jeden cel kontrolny. 

Jak wynika z tabeli najwiêksz¹ bol¹czk¹ wojewódz-
twa dolnoœl¹skiego w zakresie ochrony œrodowiska jest
gospodarka odpadami, co wynika najczêœciej z niezna-
jomoœci przepisów prawnych. Równie¿ w przypadku
zagadnieñ zwi¹zanych z ochron¹ powietrza, ochron¹
wód oraz ochron¹ przed ha³asem liczba zak³adów naru-
szaj¹cych przepisy jest znacz¹ca. 

W 2009 r. w ramach planu rocznego przeprowadzono
70 kontroli wynikaj¹cych z krajowych cykli kontrolnych,
które realizowane s¹ w oparciu o wytyczne opracowane
przez G³ównego Inspektora Ochrony Œrodowiska i 6 kon-
troli wynikaj¹cych z wojewódzkiego cyklu kontrolnego. 

W ramach przeprowadzonych kontroli podjêto dzia-
³ania dyscyplinuj¹ce, a w szczególnoœci wydano: 

� 535 zarz¹dzeñ pokontrolnych zobowi¹zuj¹cych za-
k³ady do usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoœci, 
� 30 decyzji ustalaj¹cych wysokoœæ kar biegn¹cych, 
� 23 decyzje wymierzaj¹ce kary za okres naruszenia
na ogóln¹ kwotê 274 369 z³, 
� 9 decyzji odraczaj¹cych termin p³atnoœci kar pie-
niê¿nych na ogóln¹ kwotê 1 135 763 z³, 
� 7 decyzji o rozliczeniu kar w zwi¹zku z realizacj¹
inwestycji na kwotê 4 600 692,26 z³, 
� 10 decyzji o kosztach poboru prób i wykonania
pomiarów i analiz na ogóln¹ kwotê 14 201,32 z³. 

Tabela 9.2. Wykaz krajowych i wojewódzkich cykli kontrolnych
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APonadto: 
� skierowano 3 wnioski do s¹dów grodzkich, 
� na³o¿ono 123 mandaty karne na ogóln¹ kwotê 33
550 z³, 
� skierowano 29 wniosków i wyst¹pieñ pokontrol-
nych do organów administracji samorz¹dowej
w trybie art. 16 ust. 2 ustawy o IOŒ, 
� skierowano 8 wniosków i wyst¹pieñ pokontrol-
nych do organów administracji rz¹dowej w trybie
art. 16 ust. 2 ustawy o IOŒ. 
Wiêkszoœæ naruszeñ w zakresie wymagañ ochrony

œrodowiska stwierdzonych podczas kontroli dotyczy³a
braku posiadania przez przedsiêbiorców stosownych
pozwoleñ oraz zezwoleñ w zakresie korzystania ze œro-
dowiska, g³ównie w zakresie gospodarki odpadami. Na-
ruszenia te wynika³y przede wszystkim z nieznajomoœci
przepisów prawa ochrony œrodowiska, ich ró¿nej inter-
pretacji wynikaj¹cej z niejednoznacznych zapisów,
a tak¿e z braku uregulowañ prawnych z powodu prze-
d³u¿aj¹cych siê postêpowañ administracyjnych, zw³asz-
cza przy wydawaniu pozwoleñ administracyjnych. 

Czêœæ naruszeñ by³a spowodowana u¿ytkowaniem
wyeksploatowanych i przestarza³ych urz¹dzeñ s³u¿¹-
cych do ochrony œrodowiska przed zanieczyszczeniem,
a tak¿e podwy¿szaniem norm ochrony œrodowiska.
Usuniêcie tych naruszeñ zwi¹zane jest z koniecznoœci¹
wydatkowania dodatkowych œrodków finansowych,
których brakuje ze wzglêdu na nie najlepsz¹ kondycjê fi-
nansow¹ zak³adów. 

Podobnie jak w latach poprzednich, obserwowany
jest – zw³aszcza w ma³ych i œrednich przedsiêbior-
stwach – brak wyspecjalizowanej kadry zajmuj¹cej siê
sprawami ochrony œrodowiska. Zagadnieniami tymi
zajmuj¹ siê osoby, którym powierzono równie¿ inne
obowi¹zki. 

W celu poprawy jakoœci i wiarygodnoœci prowadzo-
nych kontroli WIOŒ we Wroc³awiu wdro¿y³ na podsta-
wie normy PN-EN ISO/IEC 17020: 2006 Ogólne kryteria

dzia³ania ró¿nych rodzajów jednostek inspekcyjnych

system jakoœci. W ramach obowi¹zuj¹cego systemu
akredytacj¹ objêto nastêpuj¹ce cele kontrolne: 

1. Spe³nianie wymagañ w zakresie ochrony powietrza, 
2. Przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony wód, 
3. Przestrzeganie wymagañ ochrony œrodowiska
w zakresie gospodarki odpadami, 
4. Spe³nianie wymagañ w zakresie ochrony przed
ha³asem, 
5. Kontrola stosowania i przechowywania nawozów. 
System pozwoli³ na ujednolicenie czynnoœci zwi¹za-

nych z dzia³alnoœci¹ kontroln¹ oraz na efektywniejsze
dzia³anie w zakresie zwalczania negatywnego oddzia³y-
wania przedsiêbiorstw na œrodowisko naturalne. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska we
Wroc³awiu oprócz dzia³alnoœci kontrolnej prowadzi
równie¿ dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ z weryfikacj¹ przedk³ada-
nych przez przedsiêbiorców dokumentów dotycz¹cych

oddzia³ywania na œrodowisko. Dzia³alnoœæ ta w 2009 r.
obejmowa³a m.in.: 

� weryfikacjê rocznych raportów o emisji CO2.
W przeci¹gu roku do WIOŒ wp³ynê³o 40 wniosków
o zweryfikowanie rocznych raportów o emisji CO2
w 2008 r. Wszystkie raporty zosta³y zweryfikowane
pozytywnie; 
� weryfikacjê sprawozdañ zawieraj¹cych informacje
niezbêdne do tworzenia Krajowego Rejestru Uwal-
niania i Transferu Zanieczyszczeñ (PRTR). Wg stanu
na dzieñ 31.12.2009 r. w ewidencji WIOŒ znajdowa-
³y siê 264 zak³ady prowadz¹ce 264 instalacje podle-
gaj¹ce PRTR. Przed³o¿one sprawozdania obejmuj¹-
ce informacje za rok 2008 zweryfikowano pod k¹-
tem kompletnoœci, wiarygodnoœci i spójnoœci. Dane
wy³¹cznie identyfikacyjne wykaza³y 34 zak³ady, nato-
miast 169 zak³adów wykaza³o w sprawozdaniach
uwolnienia do œrodowiska, z tego: 

– uwolnienia do powietrza – 47, 
– uwolnienia do wody – 12, 
– transfer odpadów niebezpiecznych w granicach
kraju – 88, 
– transfer odpadów innych ni¿ niebezpieczne –
56; 

� weryfikacjê badañ automonitoringowych prowa-
dzonych przez poszczególne przedsiêbiorstwa. Au-
tomonitoringiem objête s¹ m.in.: emisja do powie-
trza, emisja ha³asu, iloœci pobieranej wody, iloœæ i ja-
koœæ odprowadzanych œcieków oraz oddzia³ywanie
sk³adowisk odpadów na œrodowisko. 

Rysunek 9.1. Certyfikat akredytacji jednostki
inspekcyjnej Nr AK 016



W ramach dzia³alnoœci kontrolnej kilka razy w ci¹gu
roku WIOŒ we Wroc³awiu wraz z innymi organami in-
spekcyjnymi zrzeszonymi w sieci IMPEL TFS, prowadzi
inspekcjê w pobli¿u przejœæ granicznych, w portach i na
drogach w celu wykrycia nielegalnego przemieszczania
odpadów. W 2009 r. WIOŒ we Wroc³awiu w ramach
wspólnych dzia³añ inspekcyjnych projektu IMPEL TFS
„EUROPEJSKIE AKCJE INSPEKCYJNE” skontrolowa³
ogó³em 54 pojazdy. 
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Fot. 9.2. Kontrola w ramach projektu IMPEL TFS „EU-
ROPEJSKIE AKCJE INSPEKCYJNE”
(fot. Zdzis³aw Lech)

Fot. 9.1. Nielegalne transgraniczne przemieszczanie
odpadów – przyk³ady

fot. Marek Szultis

fot. Marek Szultis

fot. £ukasz Hada

fot. Zdzis³aw Lech
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