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8. DZIA£ALNOŒÆ KONTROLNA

Dzia³alnoœæ kontrolna Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Œrodowiska we Wroc³awiu prowadzona jest
w oparciu o ustawê o Inspekcji Ochrony Œrodowiska
i wytyczne G³ównego Inspektora Ochrony Œrodowiska.
Do zadañ Inspekcji Ochrony Œrodowiska nale¿y: 

� kontrola podmiotów korzystaj¹cych ze œrodowiska, 
� podejmowanie decyzji wstrzymuj¹cych dzia³al-
noœæ prowadzon¹ z naruszeniem wymagañ zwi¹za-
nych z ochron¹ œrodowiska lub naruszeniem warun-
ków korzystania ze œrodowiska, 
� przeciwdzia³anie powa¿nym awariom oraz spra-
wowanie nadzoru nad usuwaniem ich skutków, 
� wykonywanie zadañ zwi¹zanych ze zbieraniem da-
nych do Europejskiego Rejestru Uwalniania i Trans-
feru Zanieczyszczeñ oraz prowadzeniem Krajowego
Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeñ, 
� wykonywanie zadañ okreœlonych w ustawie
o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego
ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodo-
wiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko, 
� udzia³ w przekazywaniu do u¿ytkowania obiektów
lub instalacji realizowanych jako przedsiêwziêcia
mog¹ce zawsze znacz¹co lub potencjalnie znacz¹co
oddzia³ywaæ na œrodowisko, 
� wykonywanie zadañ w zakresie zapobiegania
szkodom w œrodowisku i ich naprawy, 
� wykonywanie zadañ okreœlonych w przepisach
o miêdzynarodowym przemieszczaniu odpadów, 
� wykonywanie zadañ okreœlonych w ustawie o od-
padach wydobywczych, 
� kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu lub
oddanych do u¿ytku, podlegaj¹cych ocenie zgodno-
œci w zakresie spe³niania przez nie zasadniczych lub
innych wymagañ dotycz¹cych ochrony œrodowiska, 
� wykonywanie zadañ z zakresu ustawy o substan-
cjach chemicznych i ich mieszaninach, 
� wykonywanie zadañ z zakresu Rozporz¹dzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reje-
stracji, oceny, udzielania zezwoleñ i stosowanych
ograniczeñ w zakresie chemikaliów (REACH), 
� wykonywanie zadañ z zakresu Rozporz¹dzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie deter-
gentów, 
� wykonywanie zadañ z zakresu Rozporz¹dzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady dotycz¹cego wy-
wozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów, 
� wykonywanie zadañ z zakresu Rozporz¹dzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfi-
kacji, oznakowania i pakowania substancji i miesza-
nin – w zakresie zagro¿eñ dla œrodowiska, 
� przeprowadzanie kontroli, o której mowa w usta-
wie o systemie handlu uprawnieniami do emisji ga-
zów cieplarnianych, 

� wykonywanie pomiarów wielkoœci emisji oraz po-
ziomu substancji lub energii wystêpuj¹cych w œro-
dowisku, 
� wspó³dzia³anie w zakresie ochrony œrodowiska
z innymi organami kontroli, organami œcigania i wy-
miaru sprawiedliwoœci, innymi organami admini-
stracji pañstwowej i organami samorz¹du terytorial-
nego oraz obrony cywilnej, a tak¿e organizacjami
spo³ecznymi. 
W oparciu o powy¿sze za³o¿enia sporz¹dzany jest

roczny plan kontroli w województwie, a nastêpnie plany
kwartalne zawieraj¹ce wykazy podmiotów oraz zakres
kontroli. 

Oprócz kontroli podejmowanych wed³ug wczeœniej
opracowanych planów kontroli przeprowadzane s¹ kon-
trole pozaplanowe. S¹ to m.in. kontrole o charakterze in-
terwencyjnym, przeprowadzane na wniosek obywateli,
organów administracji samorz¹dowej i rz¹dowej, organi-
zacji ekologicznych oraz interpelacji poselskich, je¿eli
z ich treœci wynika domniemanie wyst¹pienia pogorsze-
nia stanu œrodowiska lub zagro¿enia ¿ycia lub zdrowia lu-
dzi albo wyst¹pienia nadmiernej uci¹¿liwoœci wskazuj¹-
cej na naruszenie przepisów ochrony œrodowiska. 

Przeprowadzane s¹ równie¿ pozaplanowe kontrole
zwi¹zane z oddaniem do u¿ytku nowo zbudowanego
lub zmodernizowanego obiektu budowlanego, zespo³u
obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsiê-
wziêcie mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko. 

Kontrole pozaplanowe sprawdzaj¹ce podejmowane
s¹ w przypadkach powiadomienia o ustaniu naruszenia,
które uprzednio skutkowa³o wydaniem decyzji admini-
stracyjnej lub w przypadku wniosku o wyra¿enie zgody
na oddanie do eksploatacji obiektu budowlanego, któ-
rego oddanie do u¿ytku zosta³o wstrzymane, lub o wy-
ra¿enie zgody na podjêcie wstrzymanej dzia³alnoœci al-
bo podjêcie wstrzymanego u¿ytkowania instalacji. 

Kontrole pozaplanowe przeprowadzane s¹ równie¿
w razie koniecznoœci wydania zaœwiadczeñ niezbêdnych
do uzyskania zezwoleñ, np. w zakresie przetwarzania
surowca tytoniowego czy wyrobu lub rozlewania wyro-
bów spirytusowych. 

Organy Inspekcji realizuj¹c swoje ustawowe zadania
w zakresie czynnoœci kontrolnych wspó³pracuj¹ z inny-
mi jednostkami administracji rz¹dowej i samorz¹dowej,
w tym z: Pañstwow¹ Inspekcj¹ Sanitarn¹, Inspekcj¹
Weterynaryjn¹, Pañstwow¹ Inspekcj¹ Pracy, Pañstwo-
w¹ Stra¿¹ Po¿arn¹, Policj¹, Stra¿¹ Graniczn¹, Inspekcj¹
Transportu Drogowego, a tak¿e Najwy¿sz¹ Izb¹ Kontro-
li. Wspó³praca ta polega g³ównie na wzajemnej wymia-
nie informacji o wynikach kontroli oraz dzia³aniach pod-
jêtych w toku kontroli. Inspekcja wspó³pracuje równie¿
z organami œcigania (policja, prokuratura) w ramach
prowadzenia przez te organy dochodzeñ i œledztw.
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Do realizacji w 2011 r., w ramach rocznego planu
kontroli w województwie, przyjêto 24 cele kontrolne,
wyszczególnione w tabeli 8.1. 

Ponadto WIOŒ realizowa³ 3 krajowe cykle kontrolne: 
� Ocena realizacji ujêtego w Krajowym Planie Go-
spodarki Odpadami 2010 zadania pn. Zaprzestanie
u¿ytkowania instalacji i urz¹dzeñ zawieraj¹cych
PCB; dekontaminacja i unieszkodliwianie PCB
W ramach cyklu zweryfikowano wykaz Marsza³ka

Województwa Dolnoœl¹skiego zawieraj¹cy rodzaj, iloœci

oraz miejsca wystêpowania na terenie województwa
dolnoœl¹skiego substancji stwarzaj¹cych szczególne
zagro¿enie dla œrodowiska – PCB. 

Skontrolowano 64 zak³ady, w których by³y lub mo-
g³y byæ u¿ytkowane urz¹dzenia zawieraj¹ce PCB. Kon-
trole wykaza³y, ¿e 16 spoœród skontrolowanych pod-
miotów przeprowadzi³o badania na zawartoœæ PCB,
w wyniku których stwierdzono, ¿e olej znajduj¹cy siê
w transformatorach, rozrusznikach i wy³¹cznikach ole-
jowych nie zawiera w swym sk³adzie PCB. W 8 przypad-

Cele dzia³alnoœci kontrolnej przyjête do realizacji w 2011 r. 

Tabela 8.1. Cele kontrolne zrealizowane w 2011 r. w ramach planu rocznego



D
Z

IA
£

A
L

N
O

Œ
Æ

 K
O

N
T

R
O

L
N

Akach stwierdzono niezgodne z prawem (po 30 czerwca
2010 roku) wykorzystywanie PCB w u¿ytkowanych
urz¹dzeniach lub instalacjach. Ponadto ustalono, ¿e
wszystkie kontrolowane podmioty w latach 2006-2010
przekazywa³y odpady zawieraj¹ce PCB do firm, które
posiada³y stosowne zezwolenia na prowadzenie dzia³al-
noœci w zakresie zagospodarowania odpadów zawiera-
j¹cych PCB. 

� Ocena wykonania zadañ Krajowego Programu
Oczyszczania Œcieków Komunalnych przez aglome-
racje > 15 000 RLM, które mia³y osi¹gn¹æ oczekiwa-
ny efekt do dnia 31.12.2010 r. oraz niektórych aglo-
meracji < 15 000 RLM odprowadzaj¹cych œcieki do
rzek przymorza i wód Ba³tyku
W ramach cyklu kontrolnego skontrolowano 43

aglomeracje. Tylko 7 oczyszczalni nie spe³nia³o warun-
ków co do jakoœci i iloœci œcieków oraz wykonywanych
pomiarów. Dodatkowo w ramach cyklu skontrolowano
oczyszczalnie w przedziale 2 000 – 15 000 RLM dla
7 aglomeracji, z których 1 oczyszczalnia nie spe³nia³a
warunków. 

� Ograniczenie iloœci odpadów komunalnych ulega-
j¹cych biodegradacji kierowanych do sk³adowania
Celem kontroli by³o sprawdzenie realizacji zadañ w³a-

snych gmin w zakresie gospodarowania odpadami ko-
munalnymi tj. zapewnienia warunków funkcjonowania
systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów
komunalnych, aby by³o mo¿liwe ograniczenie sk³adowa-
nia odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji. 

WIOŒ przeprowadzi³ kontrole w 7 gminach i u 6 przed-
siêbiorców prowadz¹cych dzia³alnoœæ w zakresie odbio-
ru odpadów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomo-
œci, które wykaza³y, ¿e g³ównym problemem w gminach
jest brak systemu selektywnej zbiórki wszystkich odpa-
dów ulegaj¹cych biodegradacji. 

Kontrolowane podmioty
W WIOŒ we Wroc³awiu prowadzona jest na bie¿¹co

ewidencja jednostek organizacyjnych podlegaj¹cych
kontroli. Wg stanu na dzieñ 31.12.2011 r. liczba zak³a-
dów pozostaj¹cych w ewidencji wynosi 6 013. 

Zgodnie z wytycznymi GIOŒ dokonano podzia³u za-
k³adów na 5 kategorii ryzyka, uwzglêdniaj¹c skalê od-
dzia³ywania na œrodowisko, lokalizacjê zak³adu, wra¿li-
woœæ odbiornika, posiadanie zabezpieczeñ chroni¹cych
œrodowisko. 

Do kategorii I zakwalifikowano 96 zak³adów – naj-
wy¿sza prognozowana uci¹¿liwoœæ dla œrodowiska,
obejmuj¹ca: 

� zak³ady du¿ego ryzyka wyst¹pienia powa¿nej awa-
rii (ZDR), 
� stacje demonta¿u pojazdów, 
� zak³ady przetwarzania zu¿ytego sprzêtu elektrycz-
nego i elektronicznego, 
� instalacje IPPC, których dotyczy Traktat Akcesyjny, 
� zak³ady, które przetwarzaj¹ odpady sprowadzane
z zagranicy, wymagaj¹ce pozwolenia zintegrowanego, 
� wielkoprzemys³owe fermy tuczu trzody chlewnej
wymagaj¹ce pozwolenia zintegrowanego. 

Do kategorii II zakwalifikowano 385 zak³adów – wyso-
ka prognozowana uci¹¿liwoœæ dla œrodowiska, obejmuj¹ca: 

� zak³ady zwiêkszonego ryzyka wyst¹pienia powa¿-
nej awarii (ZZR), 
� zak³ady podlegaj¹ce rozporz¹dzeniu nr 166/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie PRTR,
inne ni¿ zaliczone do kategorii I, 
� oczyszczalnie œcieków powy¿ej 2 000 RLM, 
� instalacje eksploatowane bez wymaganych po-
zwoleñ, zaliczone do przedsiêwziêæ mog¹cych za-
wsze znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, 
� zak³ady nie spe³niaj¹ce warunków pozwoleñ, zali-
czone do przedsiêwziêæ mog¹cych zawsze znacz¹co
oddzia³ywaæ na œrodowisko, 
� zak³ady nie realizuj¹ce zarz¹dzeñ pokontrolnych,
zaliczone do przedsiêwziêæ mog¹cych zawsze zna-
cz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko. 
Do kategorii III zakwalifikowano 1 000 zak³adów –

œrednia prognozowana uci¹¿liwoœæ dla œrodowiska,
obejmuj¹ca: 

� pozosta³ych potencjalnych sprawców powa¿nych
awarii, innych ni¿ zaliczanych do kategorii I i II, 
� oczyszczalnie œcieków poni¿ej 2 000 RLM, 
� sk³adowiska odpadów oraz spalarnie odpadów in-
ne ni¿ zaliczone do kategorii I i II, 
� zak³ady, które uzyska³y nowe pozwolenie okreœla-
j¹ce zakres i warunki korzystania ze œrodowiska, za-
liczone do przedsiêwziêæ mog¹cych potencjalnie
znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, dla których
sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu na œrodowi-
sko jest obowi¹zkowe lub wynika z postanowienia
odpowiedniego organu ochrony œrodowiska, 
� zak³ady, które s¹ powodem uzasadnionych inter-
wencji, zaliczone do przedsiêwziêæ mog¹cych poten-
cjalnie znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, dla
których sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu na
œrodowisko jest obowi¹zkowe lub wynika z postano-
wienia odpowiedniego organu ochrony œrodowiska, 
� podmioty prowadz¹ce odzysk odpadów, zaliczone
do przedsiêwziêæ mog¹cych potencjalnie znacz¹co
oddzia³ywaæ na œrodowisko, dla których sporz¹dze-
nie raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko jest
obowi¹zkowe lub wynika z postanowienia odpo-
wiedniego organu ochrony œrodowiska. 
Do kategorii IV zakwalifikowano 3 369 zak³adów – niska

prognozowana uci¹¿liwoœæ dla œrodowiska, obejmuj¹ca: 
� zak³ady inne ni¿ zaliczone do kategorii I, II i III,
które wymagaj¹ uregulowania stanu formalno-
prawnego korzystania ze œrodowiska w formie de-
cyzji administracyjnej, 
� zak³ady podlegaj¹ce kontroli w zakresie substancji
zubo¿aj¹cych warstwê ozonow¹, 
� zak³ady podlegaj¹ce kontroli w zakresie zawarto-
œci siarki w paliwie, 
� z-dy podlegaj¹ce kontroli w zakresie nadzoru rynku. 
Do kategorii V zakwalifikowano 1163 zak³ady – po-

zosta³e zak³ady nie ujête w kategoriach od I do IV – nie-
wymagaj¹ce pozwoleñ na korzystanie ze œrodowiska
w formie decyzji administracyjnych, które zosta³y pod-
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Adane doraŸnie kontroli np. z powodu wniosku o podjê-
cie interwencji, wydanie zaœwiadczenia lub z innych po-
wodów. 

Zaliczenie zak³adów do poszczególnych kategorii,
które nale¿y traktowaæ w sposób elastyczny, decyduje
o czêstotliwoœci przeprowadzanych kontroli – od raz
w roku dla zak³adów I kategorii do raz na 4 lata dla za-
k³adów IV kategorii. 

Oprócz kontroli w terenie (w zak³adzie) WIOŒ, zgod-
nie z art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji
Ochrony Œrodowiska, wykonuje równie¿ kontrole opar-
te na analizie badañ automonitoringowych przekaza-
nych przez zak³ad. W 2011 r. przeprowadzono 1456 ta-
kich kontroli. 

W 2011 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowi-
ska we Wroc³awiu przeprowadzi³ ³¹cznie 2436 kontroli
w 1638 zak³adach, w tym 167 kontroli interwencyjnych. 

Dzia³ania pokontrolne
Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami w zakresie

ochrony œrodowiska, na podstawie ustaleñ kontroli wo-
jewódzki inspektor ochrony œrodowiska ma mo¿liwoœæ: 

� wydaæ zarz¹dzenie pokontrolne kierownikowi
kontrolowanej jednostki organizacyjnej zobowi¹zu-
j¹ce do usuniêcia stwierdzonych uchybieñ i niepra-
wid³owoœci. W okreœlonych terminach adresat za-
rz¹dzeñ ma obowi¹zek z³o¿enia informacji o zakre-
sie podjêtych i zrealizowanych dzia³añ s³u¿¹cych eli-
minacji wskazanych naruszeñ; 
� wydaæ decyzjê o wstrzymaniu dzia³alnoœci prowa-
dzonej bez okreœlenia warunków lub z naruszeniem
warunków korzystania ze œrodowiska; 
� wszcz¹æ egzekucjê, je¿eli obowi¹zek wynika z mo-
cy prawa lub decyzji administracyjnej; 
� na³o¿yæ administracyjne kary pieniê¿ne za narusze-
nia wymagañ okreœlonych w pozwoleniach emisyj-
nych, a tak¿e w okreœlonych przypadkach odraczaæ te
kary, rozk³adaæ na raty, zmniejszaæ lub umarzaæ; 
� skierowaæ zawiadomienie o pope³nieniu przestêp-
stwa przeciwko œrodowisku do organu powo³anego
do œcigania przestêpstw, je¿eli dzia³anie lub zanie-
chanie kierownika kontrolowanej jednostki lub jej
pracownika wykazuje znamiona przestêpstwa; 
� na³o¿yæ grzywnê w formie mandatu karnego za
wykroczenia przeciw œrodowisku, okreœlone w od-
rêbnych przepisach. 
W zwi¹zku ze stwierdzonymi nieprawid³owoœciami

podczas kontroli zak³adów w 2011 r. podjêto dzia³ania
dyscyplinuj¹ce, a w szczególnoœci wydano: 

� 415 zarz¹dzeñ pokontrolnych, 
� 23 decyzje ustalaj¹ce wysokoœæ kar biegn¹cych, 
� 66 decyzji wymierzaj¹cych kary za okres narusze-
nia na ogóln¹ kwotê 2 148 216,00 z³, 
� 17 decyzji odraczaj¹cych termin p³atnoœci kary
pieniê¿nej na ogóln¹ kwotê 2 344 609,00 z³, 
� 7 decyzji o rozliczeniu kar w zwi¹zku z realizacj¹
inwestycji na kwotê 3 624 371,00 z³, 
� 14 decyzji o kosztach poboru prób i wykonania
pomiarów i analiz na ogóln¹ kwotê 14 530,95 z³, 

� 8 decyzji karnych na podstawie art. 236d ust.
1 i 2 ustawy POŒ na kwotê 80 000,00 z³,
� 14 decyzji karnych za nieprzestrzeganie przepi-
sów ustawy odpadach (z wy³¹czeniem op³aty sank-
cyjnej) na kwotê 125 000,00 z³, 
� 1 decyzjê karn¹ za nieprzestrzeganie przepisów
w zakresie zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektro-
nicznego na kwotê 5 000,00 z³, 
� 6 decyzji karnych za nieprzestrzeganie przepisów
w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eks-
ploatacji na kwotê 262 000,00 z³,
� 4 decyzje rozk³adaj¹ce na raty karê za nieprzestrzega-
nie przepisów ustawy odpadach na kwotê 34 447,22 z³, 
� 1 decyzjê rozk³adaj¹c¹ na raty karê za nieprzestrze-
ganie przepisów w zakresie recyklingu pojazdów wy-
cofanych z eksploatacji na kwotê 9 446,90 z³;

skierowano: 
� 7 wniosków do organów œcigania – w jednej spra-
wie zosta³a orzeczona wina, 
� 3 wnioski do s¹dów powszechnych – we wszyst-
kich tych sprawach orzeczono winê, 
� na³o¿ono 106 mandatów karnych na kwotê 27 900 z³. 

Skargi i interwencje
W 2011 r. do WIOŒ we Wroc³awiu wp³ynê³o 508

wniosków o interwencjê, z czego 108 wniosków zosta-
³o przekazanych zgodnie z kompetencjami w³aœciwym
organom. Spoœród przyjêtych interwencji czêœæ obej-
mowa³a wiêcej ni¿ jeden komponent œrodowiska. Cha-
rakterystyka iloœciowa i tematyczna wniosków o inter-
wencjê przedstawia siê nastêpuj¹co: 

� ochrona przed odpadami – 155 (26%), 
� ochrona przed ha³asem – 133 (22%), 
� ochrona czystoœci wody i gospodarka wodno-œcie-
kowa – 130 (21%), 
� ochrona powietrza – 106 (18%), 
� ochrona przed promieniowaniem – 4 (1%), 
� sprawy ró¿ne – 73 (12%). 
Pod pozycj¹ „sprawy ró¿ne” zakwalifikowano inter-

wencje dotycz¹ce: dzia³alnoœci inwestycyjnej i eksplo-
atacji urz¹dzeñ wodnych, stosunków wodnych i podta-
pianie gruntów oraz ochrony przyrody itp. 

Rozpatruj¹c interwencje przeprowadzono 167 kon-
troli. W wyniku stwierdzonych nieprawid³owoœci podjê-
to dzia³ania pokontrolne: 

� wydano 82 zarz¹dzenia pokontrolne, 
� skierowano: 

– 5 wniosków do organów œcigania, 
– 15 wniosków do organów administracji rz¹dowej, 
– 104 wnioski do organów administracji samorz¹do-
wej, 
– wszczêto 27 postêpowañ karno-administracyjnych, 
– na³o¿ono 18 mandatów karnych. 

Liczba interwencji nap³ywaj¹cych do WIOŒ utrzy-
muje siê na tym samym poziomie. Podobnie jak w la-
tach ubieg³ych w 2011 r. wiêkszoœæ interwencji doty-
czy³a spraw o lokalnym zasiêgu oddzia³ywania. Interwe-
niuj¹cy we wnioskach czêsto podnosili brak reakcji in-
nych organów administracji, w szczególnoœci samorz¹-
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Adów, na kierowane zawiadomienia o naruszeniu prawa
ochrony œrodowiska. Czêœæ zg³aszanych spraw wynika-
³a bezpoœrednio z konfliktów s¹siedzkich. 

Przeciwdzia³anie powa¿nym awariom
Wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia 2011 r. rejestr za-

k³adów, potencjalnych sprawców powa¿nych awarii,
obejmowa³ 74 zak³ady, w tym: 

� 13 zak³adów zakwalifikowanych do grupy o du-
¿ym ryzyku (ZDR), 
� 21 zak³adów zakwalifikowanych do grupy o zwiêk-
szonym ryzyku (ZZR), 
� 40 pozosta³ych zak³adów mog¹cych spowodowaæ
powa¿ne awarie. 
W 2011 r. przeprowadzono 38 kontroli planowych

z zakresu przeciwdzia³ania powa¿nym awariom, z czego
14 kontroli w ZDR, 13 kontroli w ZZR i 11 kontroli w za-
k³adach pozosta³ych. W ramach dzia³añ pokontrolnych
wydano 16 zarz¹dzeñ pokontrolnych, 7 pouczeñ,
2 mandaty, 1 wyst¹pienie do organów PSP, 4 wyst¹pie-
nia do organów administracji publicznej oraz 5 wyst¹-
pieñ do innych organów kontroli. 

W 2011 r. przeprowadzono równie¿ 19 kontroli z za-
kresu przestrzegania przepisów ustawy o substancjach
i preparatach chemicznych. Przeprowadzone kontrole nie
wykaza³y nieprawid³owoœci w przedmiotowym zakresie. 

W 2011 r. na terenie województwa dolnoœl¹skiego
nie by³o powa¿nych awarii objêtych, zgodnie z kryteria-
mi okreœlonymi w Rozporz¹dzeniu Ministra Œrodowiska
z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powa¿nych awarii,
obowi¹zkiem zg³oszenia do GIOŒ. 

Mia³o miejsce 9 zdarzeñ o znamionach powa¿nych
awarii, z czego 8 dotyczy³o emisji, a jedno po¿aru.
4 zdarzenia dotyczy³y uwolnienia substancji do wód po-
wierzchniowych, 3 – uwolnienia substancji do gruntu,
a 2 – uwolnienia substancji do powietrza. W zwi¹zku
z powy¿szymi zdarzeniami przeprowadzono kontrole
w 4 zak³adach. 

Kontrola rynku
Do zadañ WIOŒ nale¿y równie¿ prowadzenie spraw

zwi¹zanych z kontrol¹ rynku obrotu wyrobami i po-
wstaj¹cymi z nich odpadami, a w szczególnoœci: 

� realizacja zadañ w zakresie kontroli wyrobów
wprowadzonych do obrotu, 
� realizacja zadañ zwi¹zanych z recyklingiem pojaz-
dów wycofanych z eksploatacji, w tym prowadzenie
spraw zwi¹zanych z kontrol¹ spe³niania obowi¹zku
zapewnienia sieci zbierania pojazdów oraz zawiado-
mieniami o podjêciu dzia³alnoœci w zakresie wpro-
wadzania pojazdów, 
� wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z ustawy o zu-
¿ytym sprzêcie elektrycznym i elektronicznym, 
� realizacja zadañ zwi¹zanych z prowadzeniem reje-
stru podmiotów zajmuj¹cych siê wprowadzaniem
baterii lub akumulatorów oraz prowadz¹cych zak³ady
przetwarzania zu¿ytych baterii lub akumulatorów, 
� realizowanie zadañ w zakresie miêdzynarodowego
obrotu odpadami, w tym wspó³praca z sieci¹ ds. wdra-

¿ania i egzekwowania prawa ochrony œrodowiska
w zakresie IMPEL (miêdzynarodowe przemieszczanie). 
W ramach kontroli wyrobów WIOŒ przeprowadzi³

kontrole spe³niania przez wyroby zasadniczych i innych
wymagañ. Skontrolowano 167 wyrobów, w tym 47
opakowañ i 120 urz¹dzeñ. Zakwestionowano 9 urz¹-
dzeñ z uwagi na niekompletne deklaracje zgodnoœci
WE. W wyniku stwierdzonych nieprawid³owoœci wyda-
no 4 zarz¹dzenia pokontrolne, 2 sprawy przekazano do
GIOŒ oraz 2 sprawy przekazano do za³atwienia do in-
nych WIOŒ. 

W ramach kontroli przedsiêbiorstw prowadz¹cych
recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji WIOŒ
przeprowadzi³ 37 kontroli na 36 stacjach demonta¿u
pojazdów. Kontrole by³y ukierunkowane na przeciw-
dzia³anie nielegalnemu zbieraniu i demonta¿owi pojaz-
dów. Stwierdzone nieprawid³owoœci skutkowa³y wyda-
niem 29 zarz¹dzeñ pokontrolnych, 4 decyzji karnych,
na³o¿eniem 6 mandatów karnych oraz skierowaniem 18
wyst¹pieñ do innych organów. W wyniku wyst¹pieñ do
innych organów w 5 przypadkach zlikwidowana zosta³a
nielegalna dzia³alnoœæ podmiotów prowadz¹cych de-
monta¿ bez stosownych decyzji, a w 1 przypadku spra-
wa zosta³a skierowana do s¹du. 

W ramach kontroli w zakresie przepisów o zu¿ytym
sprzêcie elektrycznym i elektronicznym WIOŒ prowa-
dzi³ kontrole nastêpuj¹cych podmiotów: zbieraj¹cych
zu¿yty sprzêt, wprowadzaj¹cych sprzêt, zak³adów prze-
twarzania, podmiotów prowadz¹cych recykling i odzysk
inny ni¿ recykling odpadów powsta³ych ze zu¿ytego
sprzêtu oraz organizacji odzysku sprzêtu elektrycznego
i elektronicznego. £¹cznie w 2011 r. przeprowadzono 33
kontrole, w wyniku których w 16 przypadkach stwier-
dzono nieprawid³owoœci: wydano 16 zarz¹dzeñ,
w 6 przypadkach wszczêto postêpowanie karne w sto-
sunku do podmiotów wprowadzaj¹cych zu¿yty sprzêt
bez stosownego wpisu do rejestru, w 1 przypadku spra-
wa zosta³a skierowana do s¹du z uwagi na nielegaln¹
dzia³alnoœæ w zakresie przetwarzania zu¿ytego sprzêtu.

Kontrole w zakresie miêdzynarodowego przemiesz-
czania odpadów dotyczy³y sprawdzenia przestrzegania
warunków decyzji wydanych przez GIOŒ (13 kontroli)
lub by³y zwi¹zane z wydaniem zezwolenia wstêpnego (2
kontrole). Stwierdzone nieprawid³owoœci nie dotyczy³y
naruszenia warunków decyzji GIOŒ. Przeprowadzono
równie¿ 3 kontrole w zwi¹zku z nielegalnym transgra-
nicznym przemieszczaniem odpadów, w wyniku któ-
rych wydano 2 zarz¹dzenia nakazuj¹ce zaprzestania
nielegalnego miêdzynarodowego przemieszczania od-
padów, skierowano wyst¹pienia do prokuratury o po-
pe³nieniu przestêpstwa, wszczêto postêpowanie admi-
nistracyjne w sprawie wymierzenia kary. 

Dodatkowo WIOŒ w ramach akcji IMPEL TFS „EU-
ROPEJSKIE AKCJE INSPEKCYJNE” przeprowadzi³ przy
wspó³udziale Stra¿y Granicznej 2 kontrole drogowe
w zakresie miêdzynarodowego przemieszczenia odpa-
dów. Nie stwierdzono nielegalnego transgranicznego
przemieszczania odpadów. 
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