
D
ZI

A
ŁA

LN
O

Ś
Ć

 K
O

N
TR

O
LN

A

7. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA

Dzia łal ność kon tro l na WIOŚ pro wa dzo na jest
w opar ciu o usta wę o In spek cji Ochro ny Śro do wi ska
(tekst jed no li ty Dz.U.2013.686) i wy tycz ne Głów ne go
In spek to ra Ochro ny Śro do wi ska za war te w „Ogól nych
kie run kach dzia łal no ści In spek cji Ochro ny Śro do wi -
ska”. Do za dań In spek cji na le ży:

§ kon tro la pod mio tów ko rzy sta ją cych ze śro do wi ska, 
§ po dej mo wa nie de cy zji wstrzy mu ją cych dzia łal -
ność pro wa dzo ną z na ru sze niem wy ma gań zwią za -
nych z ochro ną śro do wi ska lub na ru sze niem wa run -
ków ko rzy sta nia ze śro do wi ska,
§ prze ciw dzia ła nie po waż nym awa riom oraz spra -
wo wa nie nad zo ru nad usu wa niem ich skut ków,
§ wy ko ny wa nie za dań zwią za nych ze zbie ra niem da -
nych do Eu ro pej skie go Re je stru Uwal nia nia i Trans -
fe ru Za nie czysz czeń oraz pro wa dze niem Kra jo we go
Re je stru Uwal nia nia i Trans fe ru Za nie czysz czeń,
§ wy ko ny wa nie za dań okre ślo nych w usta wie
o udo stęp nia niu in for ma cji o śro do wi sku i je go
ochro nie, udzia le spo łe czeń stwa w ochro nie śro do -
wi ska oraz o oce nach od dzia ły wa nia na śro do wi sko,
§ udział w prze ka zy wa niu do użyt ko wa nia obiek tów
lub in sta la cji re ali zo wa nych ja ko przed się wzię cia
mo gą ce za wsze zna czą co lub po ten cjal nie zna czą co
od dzia ły wać na śro do wi sko,
§ wy ko ny wa nie za dań w za kre sie za po bie ga nia
szko dom w śro do wi sku i ich na pra wy,
§ wy ko ny wa nie za dań okre ślo nych w prze pi sach
o mię dzy na ro do wym prze miesz cza niu od pa dów,
§ wy ko ny wa nie za dań okre ślo nych w usta wie o od -
pa dach wy do byw czych,
§ kon tro la wy ro bów wpro wa dzo nych do ob ro tu lub
od da nych do użyt ku, pod le ga ją cych oce nie zgod no -
ści w za kre sie speł nia nia przez nie za sad ni czych lub
in nych wy ma gań do ty czą cych ochro ny śro do wi ska,
§ wy ko ny wa nie za dań z za kre su:

a) usta wy o sub stan cjach che micz nych i ich mie -
sza ni nach, 
b) roz po rzą dze nia Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra -
dy w spra wie re je stra cji, oce ny, udzie la nia ze zwo -
leń i sto so wa nych ogra ni czeń w za kre sie che mi -
ka liów (REACH),
c) roz po rzą dze nia Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra -
dy w spra wie de ter gen tów, 
d) roz po rzą dze nia Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra -
dy do ty czą ce go wy wo zu i przy wo zu nie bez piecz -
nych che mi ka liów,
e) roz po rzą dze nia Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra -
dy w spra wie kla sy fi ka cji, ozna ko wa nia i pa ko wa -
nia sub stan cji i mie sza nin – w za kre sie za gro żeń
dla śro do wi ska,

§ prze pro wa dza nie kon tro li, o któ rej mo wa w usta -
wie o sys te mie han dlu upraw nie nia mi do emi sji ga -
zów cie plar nia nych,

§ wy ko ny wa nie po mia rów wiel ko ści emi sji oraz po -
zio mu sub stan cji lub ener gii wy stę pu ją cych w śro -
do wi sku,
§ współ dzia ła nie w za kre sie ochro ny śro do wi ska
z in ny mi or ga na mi kon tro li, or ga na mi ści ga nia i wy -
mia ru spra wie dli wo ści, in ny mi or ga na mi ad mi ni -
stra cji pań stwo wej i or ga na mi sa mo rzą du te ry to rial -
ne go oraz obro ny cy wil nej, a tak że or ga ni za cja mi
spo łecz ny mi.
Na pod sta wie po wyż szych za ło żeń spo rzą dza ny jest

rocz ny plan kon tro li w wo je wódz twie, a na stęp nie pla ny
kwar tal ne za wie ra ją ce wy ka zy pod mio tów oraz za kres
kon tro li. Przed mio tem kon tro li są in sta la cje:

§ z któ rych emi sja do po wie trza, od pro wa dza nie za -
nie czysz czeń do wód lub do zie mi, oraz dla któ rych
dzia ła nia w za kre sie po stę po wa nia z od pa da mi
w świe tle prze pi sów pra wa pod le ga ją wy mo gom
do ty czą cym uzy ska nia po zwo le nia lub ze zwo le nia,
§ któ rych eks plo ata cja wy kra cza po za ra my po -
wszech ne go ko rzy sta nia ze śro do wi ska, ale usta wa
Pra wo ochro ny śro do wi ska nie wpro wa dza obo -
wiąz ku uzy ska nia po zwo le nia zwią za ne go z ich użyt -
ko wa niem, bądź któ rych eks plo ata cja wią że się ze
zwy kłym ko rzy sta niem z wo dy w ro zu mie niu usta wy
z dnia 18 lip ca 2001 r. Pra wo wod ne (Dz.U.2012.
145, z późn. zm.).
Oprócz kon tro li po dej mo wa nych we dług wcze śniej

opra co wa nych pla nów kon tro li prze pro wa dza ne są
kon tro le po za pla no we. Są to m.in. kon tro le o cha rak te -
rze in ter wen cyj nym (na wnio sek oby wa te li, or ga nów
ad mi ni stra cji sa mo rzą do wej i rzą do wej, or ga ni za cji
eko lo gicz nych oraz in ter pe la cji po sel skich), prze pro wa -
dza ne, je że li z ich tre ści wy ni ka do mnie ma nie wy stą pie -
nia po gor sze nia sta nu śro do wi ska, za gro że nia ży cia lub
zdro wia lu dzi al bo wy stą pie nia nad mier nej uciąż li wo ści
wska zu ją cej na na ru sze nie prze pi sów ochro ny śro do wi -
ska. Prze pro wa dza ne są rów nież po za pla no we kon tro le
zwią za ne z od da niem do użyt ku no wo zbu do wa ne go
lub zmo der ni zo wa ne go obiek tu bu dow la ne go, ze spo łu
obiek tów lub in sta la cji re ali zo wa nych ja ko przed się -
wzię cie mo gą ce zna czą co od dzia ły wać na śro do wi sko. 

Kon tro le po za pla no we spraw dza ją ce po dej mo wa ne
są w przy pad kach po wia do mie nia o usta niu na ru sze nia,
któ re uprzed nio skut ko wa ło wy da niem de cy zji ad mi ni -
stra cyj nej, lub w przy pad ku wnio sku o wy ra że nie zgo dy
na od da nie do eks plo ata cji obiek tu bu dow la ne go, któ -
re go od da nie do użyt ku zo sta ło wstrzy ma ne, lub o wy -
ra że nie zgo dy na pod ję cie wstrzy ma nej dzia łal no ści, al -
bo pod ję cie wstrzy ma ne go użyt ko wa nia in sta la cji. 

Kon tro le po za pla no we prze pro wa dza ne są rów nież
w ra zie ko niecz no ści wy da nia za świad czeń nie zbęd nych
do uzy ska nia ze zwo leń, m.in. w za kre sie: 

§ prze twa rza nia su row ca ty to nio we go,
§ wy twa rza nia wy ro bów ty to nio wych,



D
ZI

A
ŁA

LN
O

Ś
Ć

 K
O

N
TR

O
LN

A

CeLe DZIAŁALNOŚCI KONTROLNej pRZyjęTe DO ReALIZACjI w 2012 ROKu

§ wy ro bu, oczysz cza nia, ska że nia lub od wad nia nia
spi ry tu su,
§ wy ro bu lub roz le wa nia wy ro bów spi ry tu so wych,
§ pro duk cji wy ro bów wi niar skich oraz ich roz le wa nia,
§ wy twa rza nia i ob ro tu ma te ria ła mi wy bu cho wy mi,
bro nią, amu ni cją oraz wy ro ba mi i tech no lo gią
o prze zna cze niu woj sko wym lub po li cyj nym.
In spek cja re ali zu jąc swo je usta wo we za da nia w za -

kre sie czyn no ści kon tro l nych współ pra cu je z in ny mi
jed nost ka mi ad mi ni stra cji rzą do wej i sa mo rzą do wej,
w tym z: Pań stwo wą In spek cją Sa ni tar ną, In spek cją We -
te ry na ryj ną, Pań stwo wą In spek cją Pra cy, Pań stwo wą
Stra żą Po żar ną, Po li cją, Stra żą Gra nicz ną, In spek cją
Trans por tu Dro go we go, a tak że Naj wyż szą Izbą Kon tro -
li. Współ pra ca ta po le ga głów nie na wza jem nej wy mia -
nie in for ma cji o wy ni kach kon tro li oraz dzia ła niach pod -
ję tych w trak cie ich re ali za cji. In spek cja współ pra cu je
rów nież z or ga na mi ści ga nia (po li cja, pro ku ra tu ra) w ra -
mach pro wa dze nia przez te or ga ny do cho dzeń i śledztw.

Prio ry te to wy mi za da nia mi by ła re ali za cja przy ję tych
w 2012 r. ogól no kra jo wych ce lów kon tro li:
1. Po pra wa sta nu śro do wi ska oraz zwięk sze nie ochro -

ny zdro wia lu dzi przed skut ka mi od dzia ły wa nia za -
kła dów prze my sło wych pod ką tem ogra ni cza nia
istot nych źró deł emi sji w stre fach prze kro cze -
nia, zwłasz cza pyłu PM10 i benzo(a)pirenu;

2. Po pra wa prze strze ga nia prze pi sów pra wa w ob sza rze
go spo dar ki od pa da mi ze szcze gól nym uwzględ nie -
niem ogra ni cza nia wy stę po wa nia tzw. „sza rej stre fy”;

3. Spraw dze nie re ali za cji przez gmi ny za dań do ty czą -
cych za my ka nia skła do wisk od pa dów ko mu nal nych,
zgod nie z wy tycz ny mi okre ślo ny mi w Kra jo wym
Pla nie Go spo dar ki Od pa da mi;

4. Spraw dze nie re ali za cji przez gmi ny za dań okre ślo -
nych w usta wie z dnia 13 wrze śnia 1996 r. o utrzy -
ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach w za kre sie
or ga ni za cji przez gmi ny sys te mu go spo da ro wa nia
od pa da mi ko mu nal ny mi i nad zo ru go spo da ro wa nia
od pa da mi ko mu nal ny mi oraz ogra ni cza nia ma sy
od pa dów ko mu nal nych ule ga ją cych bio de gra da cji,
prze ka zy wa nych do skła do wa nia;

5. Spraw dze nie prze strze ga nia prze pi sów ochro ny
śro do wi ska w od nie sie niu do punk to wych źró deł za -
nie czysz czeń ko mu nal nych z uwa gi na stwier dzo ną,
w ra mach ba dań mo ni to rin go wych, eu tro fi za cję
w jed no li tych czę ściach wód, w któ rych ww. punk -
to we źró dła są zlo ka li zo wa ne;

6. Spraw dze nie wia ry god no ści da nych do star cza nych
przez pro wa dzą cych in sta la cje w ra mach Kra jo we go
Re je stru Uwal nia nia i Trans fe ru Za nie czysz czeń;

7. Spraw dze nie za war to ści siar ki w cięż kim ole ju opa -
ło wym sto so wa nym w in sta la cjach ener ge tycz ne go
spa la nia pa liw oraz w ole ju do sil ni ków stat ków że -
glu gi śród lą do wej;

8. Spraw dze nie prze strze ga nia prze pi sów do ty czą cych
sub stan cji kon tro lo wa nych;

9. Za pew nie nie speł nia nia wy ma gań ochro ny śro do wi -
ska przez pro wa dzą cych fer my no rek, w któ rych
licz ba zwie rząt jest nie mniej sza niż 210 DJP;

10.Spraw dze nie pra wi dło wo ści re ali za cji prze miesz cza -
nia od pa dów do kra jo wych in sta la cji po sia da ją cych
ze zwo le nia wstęp ne dla przy wo zu od pa dów z li sty
bursz ty no wej;

oraz ce lów o cha rak te rze wo je wódz kim:
11.Prze strze ga nie wy ma gań ochro ny śro do wi ska przez

pro wa dzą cych in sta la cje wy ma ga ją ce po zwo le nia
zin te gro wa ne go;

12.Prze strze ga nie wy ma gań w za kre sie mię dzy na ro do -
we go prze miesz cza nia od pa dów;

13.Wy peł nia nie przez in we sto rów wy ma gań ochro ny
śro do wi ska;

14.Speł nia nie wy ma gań w za kre sie ochro ny po wie trza;
15.Prze strze ga nie prze pi sów w za kre sie ochro ny wód;
16.Prze strze ga nie wy ma gań ochro ny śro do wi ska w za -

kre sie go spo dar ki od pa da mi;
17.Prze strze ga nie wy ma gań w za kre sie ochro ny przed

ha ła sem;
18.Oce na re ali za cji obo wiąz ków wy ni ka ją cych z prze -

ciw dzia ła nia po waż nym awa riom zwią za nym z sub -
stan cja mi nie bez piecz ny mi;

19.Prze strze ga nie prze pi sów usta wy o opa ko wa niach
i od pa dach opa ko wa nio wych oraz usta wy o obo -
wiąz kach przed się bior ców w za kre sie go spo da ro -
wa nia nie któ ry mi od pa da mi oraz o opła cie pro duk -
to wej i opła cie de po zy to wej;

20.Prze strze ga nie prze pi sów usta wy o zu ży tym sprzę -
cie elek trycz nym i elek tro nicz nym;

21.Kon tro la wy peł nia nia obo wiąz ków wy ni ka ją cych
z usta wy o ba te riach i aku mu la to rach;

Fot 7.1. Kontrola zakładu o zwiększonym ryzyku –
Terminal Paliw PKN „ORLEN” S.A., ul. Kościuszki
nr 24 w Bolesławcu (fot. z Archiwum WIOŚ)
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A22.Prze strze ga nie wy ma gań w za kre sie po stę po wa nia
z sub stan cja mi stwa rza ją cy mi szcze gól ne za gro że -
nie dla śro do wi ska;

23.Kon tro la speł nia nia przez wy rób za sad ni czych wy -
ma gań;

24.Kontrola sto so wa nia i prze cho wy wa nia na wo zów;
25.Prze strze ga nie wy ma gań ochro ny śro do wi ska przez

pod mio ty ubie ga ją ce się o wy da nie sto sow nych za -
świad czeń i in for ma cji;

26.Prze strze ga nie wy ma gań w za kre sie ochro ny śro do -
wi ska przez pro wa dzą cych sta cje de mon ta żu po jaz -
dów oraz punk ty zbie ra nia;

27.Prze strze ga nie wy ma gań ochro ny śro do wi ska przez

obiek ty ob ję te cy kla mi kon tro l ny mi ogól no pol ski mi;
28.Kon tro la prze strze ga nia prze pi sów usta wy o od pa -

dach wy do byw czych;
29.Oce na wy peł nia nia wy ma gań Roz po rzą dze nia Par la -

men tu Eu ro pej skie go i Ra dy w spra wie re je stra cji,
oce ny, udzie la nia ze zwo leń i sto so wa nych ogra ni -
czeń w za kre sie che mi ka liów REACH.

30.Kon tro la prze strze ga nia prze pi sów usta wy o or ga ni -
zmach ge ne tycz nie zmo dy fi ko wa nych;

31.Spraw dze nie re ali za cji za rzą dzeń po kon trol nych i de -
cy zji Wo je wódz kie go In spek to ra Ochro ny Śro do wi -
ska oraz roz pa trze nie wnio sków or ga nów, in sty tu cji
i osób fi zycz nych o prze pro wa dze nie kon tro li.

KONTROLOwANe pODmIOTy

W WIOŚ we Wro cła wiu pro wa dzo na jest na bie żą co
ewi den cja jed no stek or ga ni za cyj nych pod le ga ją cych
kon tro li. Wg sta nu na dzień 31.12.2012 r. licz ba za kła -
dów po zo sta ją cych w ewi den cji wy no si 6 557.

Zgod nie z wy tycz ny mi GIOŚ do ko na no po dzia łu za -
kła dów na pięć ka te go rii ry zy ka, uwzględ nia jąc ska lę
od dzia ły wa nia na śro do wi sko, lo ka li za cję za kła du,
wraż li wość od bior ni ka, po sia da nie za bez pie czeń chro -
nią cych śro do wi sko.

Do ka te go rii I – naj wyż sza pro gno zo wa na uciąż li -
wość dla śro do wi ska – za kwa li fi ko wa no 99 za kła dów:

§ za kła dy du że go ry zy ka wy stą pie nia po waż nej awa -
rii (ZDR), 
§ sta cje de mon ta żu po jaz dów,
§ za kła dy prze twa rza nia zu ży te go sprzę tu elek trycz -
ne go i elek tro nicz ne go,
§ in sta la cje IPPC, któ rych do ty czy Trak tat Ak ce syj ny, 
§ za kła dy, któ re prze twa rza ją od pa dy spro wa dza ne
z za gra ni cy, wy ma ga ją ce po zwo le nia zin te gro wa ne go,
§ wiel ko prze my sło we fer my tu czu trzo dy chlew nej
wy ma ga ją ce po zwo le nia zin te gro wa ne go.
Do ka te go rii II – wy so ka pro gno zo wa na uciąż li wość

dla śro do wi ska – za kwa li fi ko wa no 415 za kła dów:
§ za kła dy zwięk szo ne go ry zy ka wy stą pie nia po waż -
nej awa rii (ZZR),
§ za kła dy pod le ga ją ce roz po rzą dze niu nr 166/2006
Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy w spra wie PRTR,
in ne niż za li czo ne do ka te go rii I,
§ oczysz czal nie ście ków po wy żej 2000 RLM,
§ in sta la cje eks plo ato wa ne bez wy ma ga nych po -
zwo leń, za li czo ne do przed się wzięć mo gą cych za -
wsze zna czą co od dzia ły wać na śro do wi sko, 
§ za kła dy nie speł nia ją ce wa run ków po zwo leń, za li -
czo ne do przed się wzięć mo gą cych za wsze zna czą co
od dzia ły wać na śro do wi sko, 
§ za kła dy nie re ali zu ją ce za rzą dzeń po kon trol nych,
za li czo ne do przed się wzięć mo gą cych za wsze zna -
czą co od dzia ły wać na śro do wi sko.
Do ka te go rii III – śred nia pro gno zo wa na uciąż li -

wość dla śro do wi ska – za kwa li fi ko wa no 490 za kła dów: 

§ po zo sta li po ten cjal ni spraw cy po waż nych awa rii,
in ni niż za li cza ni do ka te go rii I i II,
§ oczysz czal nie ście ków po ni żej 2000 RLM,
§ skła do wi ska od pa dów oraz spa lar nie od pa dów in -
ne niż za li czo ne do ka te go rii I i II,
§ za kła dy, któ re uzy ska ły no we po zwo le nie okre śla -
ją ce za kres i wa run ki ko rzy sta nia ze śro do wi ska, za -
li czo ne do przed się wzięć mo gą cych po ten cjal nie
zna czą co od dzia ły wać na śro do wi sko, dla któ rych
spo rzą dze nie ra por tu o od dzia ły wa niu na śro do wi -
sko jest obo wiąz ko we lub wy ni ka z po sta no wie nia
od po wied nie go or ga nu ochro ny śro do wi ska,
§ za kła dy, któ re są po wo dem uza sad nio nych in ter -
wen cji, za li czo ne do przed się wzięć mo gą cych po ten -
cjal nie zna czą co od dzia ły wać na śro do wi sko, dla
któ rych spo rzą dze nie ra por tu o od dzia ły wa niu na
śro do wi sko jest obo wiąz ko we lub wy ni ka z po sta no -
wie nia od po wied nie go or ga nu ochro ny śro do wi ska,
§ pod mio ty pro wa dzą ce od zysk od pa dów, za li czo ne
do przed się wzięć mo gą cych po ten cjal nie zna czą co
od dzia ły wać na śro do wi sko, dla któ rych spo rzą dze -
nie ra por tu o od dzia ły wa niu na śro do wi sko jest
obo wiąz ko we lub wy ni ka z po sta no wie nia od po -
wied nie go or ga nu ochro ny śro do wi ska.
Do ka te go rii IV – ni ska pro gno zo wa na uciąż li wość

dla śro do wi ska – za kwa li fi ko wa no 3 610 za kła dów:
§ za kła dy in ne niż za li czo ne do ka te go rii I, II i III,
któ re wy ma ga ją ure gu lo wa nia sta nu for mal no -
-praw ne go ko rzy sta nia ze śro do wi ska w for mie de -
cy zji ad mi ni stra cyj nej,
§ za kła dy pod le ga ją ce kon tro li w za kre sie sub stan cji
zu bo ża ją cych war stwę ozo no wą,
§ za kła dy pod le ga ją ce kon tro li w za kre sie za war to -
ści siar ki w pa li wie,
§ za kła dy pod le ga ją ce kon tro li w za kre sie nad zo ru
ryn ku.
Do ka te go rii V za kwa li fi ko wa no 1 943 za kła dy. Są

to za kła dy nie uję te w ka te go riach od I do IV, nie wy -
ma ga ją ce po zwo leń na ko rzy sta nie ze śro do wi ska
w for mie de cy zji ad mi ni stra cyj nych, któ re zo sta ły
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Apod da ne do raź nie kon tro li, np. z po wo du wnio sku
o pod ję cie in ter wen cji, wy da nie za świad cze nia lub
z in nych po wo dów. 

Za li cze nie za kła dów do po szcze gól nych ka te go rii nie
ma cha rak te ru roz strzy gnię cia osta tecz ne go, a przy ję ty
po dział na le ży trak to wać w spo sób ela stycz ny. Prze -
miesz cza nie za kła dów po mię dzy ka te go ria mi, jak rów -
nież sze re go wa nie we wnątrz ka te go rii, mo że na stę po -
wać w opar ciu o róż ne do dat ko we wskaź ni ki, a przede
wszyst kim w opar ciu o ana li zę wie lo kry te rial ną. 

Czę sto tli wość prze pro wa dza nych kon tro li uza leż -
nio na jest od ka te go rii ry zy ka za kła du tj. raz w ro ku dla
za kła dów za kwa li fi ko wa nych do I ka te go rii, raz na 2 la -
ta za kła dy z II ka te go rii, raz na 3 la ta za kła dy z III ka te -
go rii oraz raz na 4 la ta za kła dy z IV ka te go rii.

W 2012 r. WIOŚ we Wro cła wiu prze pro wa dził łącz -
nie 2469 kon tro li, w tym:

§ 565 kon tro li pla no wych,
§ 246 kon tro li po za pla no wych, w tym 162 kon tro le
in ter wen cyj ne, 
§ 88 kon tro li in nych niż ty po we bez usta lo ne go
pod mio tu,
§ 80 skon tro lo wa nych trans por tów, to wa rów lub
od pa dów,
§ 1490 kon tro li do ku men ta cyj nych. 
W ce lu spraw dze nia speł nie nia wy mo gów ochro ny

śro do wi ska, w uza sad nio nych przy pad kach, wy ko ny -
wa ne by ły kon tro l ne po mia ry lub po bór prób do ana li -
zy. Ogó łem w cią gu ro ku prze pro wa dzo no 151 kon tro li
po łą czo nych z po mia rem.

sKARgI I INTeRweNCje

W 2012 r. do WIOŚ we Wro cła wiu wpły nę ło 551
wnio sków o in ter wen cję, z cze go 135 wnio sków zo sta -
ło prze ka za nych zgod nie z kom pe ten cja mi do za ła twie -
nia wła ści wym or ga nom. Część spraw prze ka za no po
uprzed nim prze pro wa dze niu roz po zna nia w te re nie lub
po do ko na niu in nych usta leń na pod sta wie po sia da -
nych ma te ria łów. Spo śród przy ję tych in ter wen cji część
obej mo wa ła wię cej niż je den kom po nent śro do wi ska.
Cha rak te ry sty ka te ma tycz na i ilo ścio wa wnio sków o in -
ter wen cję przed sta wia ła się na stę pu ją co:

§ ochro na przed od pa da mi – 157,
§ ochro na czy sto ści wo dy i go spo dar ka wod no -
-ście ko wa – 129,
§ ochro na po wie trza – 112,
§ ochro na przed ha ła sem – 104,
§ ochro na przy ro dy – 20,
§ sto sun ki wod ne i pod ta pia nie grun tów – 7,
§ ochro na przed pro mie nio wa niem – 5,
§ spra wy zwią za ne ze sto so wa niem pra wa gór ni -
cze go i geo lo gicz ne go – 2,
§ spra wy róż ne – 54. 
Roz pa tru jąc in ter wen cje prze pro wa dzo no 162 kon -

tro le. W wy ni ku stwier dzo nych nie pra wi dło wo ści pod -
ję to na stę pu ją ce dzia ła nia po kon trol ne:

§ wy da no: 75 za rzą dzeń po kon trol nych, 

§ skie ro wa no:
– 5 wnio sków do or ga nów ści ga nia,
– 10 wnio sków do or ga nów ad mi ni stra cji rzą do -
wej, 
– 73 wnio ski do or ga nów ad mi ni stra cji sa mo rzą -
do wej;

§ wszczę to: 45 po stę po wań kar no -ad mi ni stra cyj -
nych;
§ na ło żo no: 13 grzy wien w po sta ci man da tów kar -
nych. 
Licz ba in ter wen cji na pły wa ją cych do WIOŚ utrzy -

mu je się na tym sa mym po zio mie. Po dob nie jak w la -
tach ubie głych, w 2012 r. więk szość in ter wen cji do ty -
czy ła spraw o lo kal nym za się gu od dzia ły wa nia, wy ni -
ka ją cych bez po śred nio z kon flik tów są siedz kich. In ter -
we niu ją cy w prze sy ła nych lub zgła sza nych te le fo nicz -
nie wnio skach o pod ję cie in ter wen cji czę sto pod no si li
brak re ak cji in nych or ga nów ad mi ni stra cji, w szcze gól -
no ści sa mo rzą dów, na kie ro wa ne za wia do mie nia o na -
ru sze niu pra wa ochro ny śro do wi ska. W wie lu przy pad -
kach skar żą cy kie ro wa li spra wę do WIOŚ uzna jąc In -
spek cję Ochro ny Śro do wi ska, ja ko or gan sku tecz niej -
szy w eg ze kwo wa niu obo wiąz ków cią żą cych na spraw -
cach uciąż li wo ści, pod kre śla jąc brak za ufa nia do in -
nych or ga nów. 

OgóLNA OCeNA sTANu pRZesTRZegANIA wymAgAń OChRONy ŚRODOwIsKA

Za kła dy zo bo wią za ne do po sia da nia po -
zwo le nia zin te gro wa ne go

Wg sta nu na dzień 31.12.2012 r. na te re nie wo je -
wódz twa dol no ślą skie go 239 in sta la cji po sia da po zwo -
le nie zin te gro wa ne. W 2012 r. prze pro wa dzo no 106
kon tro li in sta la cji IPPC, w tym 97 ja ko kon tro le pla no -
we. Na ru sze nie wy ma gań ochro ny śro do wi ska stwier -
dzo no w przy pad ku 50 kon tro li (47,2% skon tro lo wa -
nych in sta la cji). 

wiel ko prze my sło we fer my tu czu trzo dy
chlew nej

W ra mach nad zo ru nad wiel ko prze my sło wy mi fer -
ma mi trzo dy chlew nej w 2012 r. prze pro wa dzo no 9
kon tro li pla no wych. Ce lem kon tro li by ła oce na sto so -
wa nia i prze cho wy wa nia na wo zów, a tak że spraw dze nie
obo wiąz ku po sia da nia po zwo leń zin te gro wa nych i re ali -
za cji wa run ków tych po zwo leń. W przy pad ku jed nej fer -
my stwier dzo no brak po zwo le nia zin te gro wa ne go oraz
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Abrak po zy tyw nie za opi nio wa ne go pla nu na wo że nia,
w o zo sta łych ośmiu fer mach stwier dzo no po sia da nie
po zwo leń zin te gro wa nych i po zy tyw nie za opi nio wa ne -
go pla nu na wo że nia. 

W przy pad kach, w któ rych stwier dzo no nie pra wi -
dło wo ści, za sto so wa no po ucze nia, wy da no za rzą dze nia
po kon trol ne i skie ro wa no wy stą pie nia do Mar szał ka
Wo je wódz twa Dol no ślą skie go.

In for ma cja o licz bie skon tro lo wa nych za kła -
dów, na te re nie któ rych eks plo ato wa ne są
in sta la cje sto su ją ce cięż ki olej opa ło wy oraz
licz bie skon tro lo wa nych stat ków że glu gi
śród lą do wej sto su ją cych olej do sil ni ków

W 2012 r. skon tro lo wa no 8 za kła dów, na te re nie
któ rych eks plo ato wa ne są in sta la cje sto su ją ce cięż ki
olej opa ło wy oraz 7 stat ków że glu gi śród lą do wej sto su -
ją cych olej do sil ni ków. Kon tro le nie wy ka za ły na ru szeń
prze pi sów.

In for ma cja o wy ni kach kon tro li przed się -
bior ców wpi sa nych do re je stru za kła dów
kon tro lo wa nych z za kre su usta wy o ba te -
riach i aku mu la to rach

W 2012 r. skon tro lo wa no 8 za kła dów wpro wa dza ją -
cych ba te rie i aku mu la to ry oraz 1 za kład prze twa rza nia.
Pod czas kon tro li stwier dzo no nie pra wi dło wo ści w re ali -
zo wa niu obo wiąz ków wy ni ka ją cych z usta wy, za rów no
u wpro wa dza ją cych, jak i u prze twa rza ją ce go. W wy ni -
ku kon tro li w sto sun ku do wpro wa dza ją cych wy da no 2
za rzą dze nia po kon trol ne, w 1 przy pad ku skie ro wa no
wy stą pie nie do Mar szał ka Wo je wódz twa Dol no ślą skie -
go oraz na ło żo no 1 grzyw nę w po sta ci man da tu kar ne -
go. W przy pad ku prze twa rza ją ce go wy sto so wa no po -
ucze nie, wy da no za rzą dze nie po kon trol ne oraz skie ro -
wa no pi sem ną in for ma cję do Mar szał ka Wo je wódz twa
Dol no ślą skie go.

In for ma cja o licz bie skon tro lo wa nych za -
kła dów w za kre sie sub stan cji zu bo ża ją -
cych war stwę ozo no wą (sZwO)

Wg sta nu na dzień 31.12.2012 r. w ewi den cji WIOŚ
we Wro cła wiu za re je stro wa ne są 94 pod mio ty ko rzy -
sta ją ce ze śro do wi ska, któ re uży wa ją SZWO, uży wa ją
pro duk ty, urzą dze nia lub in sta la cje za wie ra ją ce SZWO,
bądź pro wa dzą ce ob rót SZWO.

W 2012 r. WIOŚ we Wro cła wiu prze pro wa dził kon -
tro le w 39 za kła dach. Kon tro le prze pro wa dzo ne by ły za -
rów no u pod mio tów bę dą cych użyt kow ni ka mi urzą dzeń
za wie ra ją cych sub stan cje kon tro lo wa ne, jak i u pod -
mio tów świad czą cych usłu gi w za kre sie ser wi so wa nia
urzą dzeń chłod ni czych i kli ma ty za cyj nych za wie ra ją -
cych sub stan cje kon tro lo wa ne. 

Pod czas kon tro li stwier dzo no nie pra wi dło wo ści
w re ali zo wa niu obo wiąz ków wy ni ka ją cych z usta wy
o sub stan cjach zu bo ża ją cych war stwę ozo no wą. Na 14
kon tro li prze pro wa dzo nych w za kła dach sto su ją cych
SZWO lub eks plo atu ją cych urzą dze nia za wie ra ją ce

SZWO w 10 przy pad kach stwier dzo no nie pra wi dło wo ści
w za kre sie wy peł nia nia obo wiąz ków za war tych w prze -
pi sach praw nych do ty czą cych sub stan cji kon tro lo wa -
nych, tj. brak opłat za emi sję SZWO, brak pra wi dło wo
pro wa dzo nej kar ty ob słu gi tech nicz nej urzą dzeń i in sta -
la cji, brak od po wied nio czę sto wy ko ny wa nych prze glą -
dów szczel no ści, brak ozna ko wa nia lub nie pra wi dło we
ozna ko wa nie urzą dzeń i in sta la cji za wie ra ją cych SZWO.

W związ ku ze stwier dzo ny mi nie pra wi dło wo ścia mi
WIOŚ we Wro cła wiu wy dał 6 za rzą dzeń po kon trol nych,
w któ rych zo bo wią zał za kła dy do usu nię cia stwier dzo -
nych w cza sie kon tro li nie pra wi dło wo ści. Wo bec 9 pod -
mio tów za sto so wa no for mę po ucze nia w za kre sie wy -
ma ga nych obo wiąz ków i sank cji kar nych zwią za nych
z ich nie prze strze ga niem, w 1 przy pad ku wy sto so wa no
wy stą pie nie w for mie in for ma cji po kon trol nej oraz
w jed nym przy pad ku na ło żo no man dat kar ny.

In for ma cje o wy da wa nych za świad cze -
niach w za kre sie od dzia ły wa nia na śro do -
wi sko oraz wy ni ka ją cych ze współ pra cy
z Agen cją Re struk tu ry za cji i mo der ni za cji
Rol nic twa

WIOŚ we Wro cła wiu wy dał w 2012 r. 251 za świad -
czeń bądź opi nii, któ re głów nie do ty czy ły:

§ 121 za świad czeń o nie za le ga niu z płat no ścia mi
z ty tu łu ad mi ni stra cyj nych kar pie nięż nych za na ru -
sza nie wa run ków ochro ny śro do wi ska,
§ 63 in for ma cji o prze strze ga niu prze pi sów o ochro -
nie śro do wi ska przez pro wa dzą ce go dzia łal ność
w za kre sie od zy sku lub uniesz ko dli wia nia od pa dów,
§ 32 opi nii w spra wie zmia ny pla nu za go spo da ro -
wa nia prze strzen ne go, 
§ 13 in for ma cji o sta nie prze strze ga nia wy ma gań
ochro ny śro do wi ska wy ni ka ją cych ze współ pra cy
z ARiMR. 

Kon tro le in we sty cyj ne
W 2012 r. prze pro wa dzo no 27 kon tro li in we sty cyj -

nych, w tym:
§ 20 kon tro li z wy jaz dem w te ren,
§ 7 kon tro li prze pro wa dzo nych w opar ciu o do ku -
men ty.
W 2 przy pad kach stwier dzo no na ru sze nia, w wy ni -

ku któ rych wy da no 1 za rzą dze nie po kon trol ne i skie ro -
wa no 1 wy stą pie nie do or ga nu sa mo rzą do we go.
Wszyst kie skon tro lo wa ne przed się wzię cia in we sty cyj ne
za li cza ły się do przed się wzięć mo gą cych po ten cjal nie
zna czą co od dzia ły wać na śro do wi sko.

Licz ba za kła dów w ewi den cji wIOŚ, któ re
ma ją cer ty fi kat IsO 14001 lub emAs

Wg da nych bę dą cych w po sia da niu WIOŚ we Wro -
cła wiu w 2012 r. 142 za kła dy pod le ga ją ce kon tro li po -
sia da ły wdro żo ny sys tem za rzą dza nia śro do wi sko we go
ISO 14001, co sta no wi nie wiel ki od se tek (ok. 2%)
w sto sun ku do ilo ści pod mio tów znaj du ją cych się
w ewi den cji WIOŚ.
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We dług sta nu na dzień 31.12.2012 r. re jestr za kła -
dów, po ten cjal nych spraw ców po waż nych awa rii na te -
re nie wo je wódz twa dol no ślą skie go obej mo wał 77 za -
kła dów, w tym:

§ 15 za kła dów za kwa li fi ko wa nych do gru py o du -
żym ry zy ku (ZDR),
§ 20 za kła dów za kwa li fi ko wa nych do gru py o zwięk -
szo nym ry zy ku (ZZR),
§ 42 po zo sta łe za kła dy mo gą ce spo wo do wać po -
waż ne awa rie.
Spo śród za kła dów za li cza nych do ZDR i ZZR

wszyst kie zło ży ły wy ma ga ną do ku men ta cję do ty czą cą
po waż nych awa rii, przy czym ak tu ali za cji pod da no:
17 zgło szeń, 12 pro gra mów za po bie ga nia awa riom,
9 ra por tów o bez pie czeń stwie, 5 we wnętrz nych pla nów
ope ra cyj no -ra tow ni czych i 1 ze wnętrz ny plan ope ra cyj -
no -ra tow ni czy.

W 2012 r. prze pro wa dzo no:
§ 15 kon tro li pla no wa nych (w tym 1 z po mia ra mi)
oraz 1 kon tro lę po za pla no wą z po mia ra mi w za kła -
dach za li czo nych do ZDR, z cze go 9 kon tro li wy ka -
za ło na ru sze nia prze pi sów pra wa,
§ 8 kon tro li pla no wa nych oraz 1 kon tro lę po za pla -
no wą w za kła dach za li czo nych do ZZR, z cze go
8 kon tro li wy ka za ło na ru sze nia prze pi sów pra wa,
§ 6 kon tro li pla no wa nych w za kła dach za li czo nych
do ka te go rii po ten cjal nych spraw ców, z cze go
2 kon tro le wy ka za ły na ru sze nie prze pi sów pra wa. 
W za kre sie po stę po wa nia po kon trol ne go do ty czą ce -

go ww. za kła dów wy da no 15 za rzą dzeń po kon trol nych,
6 po uczeń, 1 man dat oraz 10 wy stą pień (4 do Pań stwo -
wej Stra ży Po żar nej, 6 do in nych or ga nów kon tro li).

po waż ne awa rie i zda rze nia o zna mio nach
po waż nych awa rii

W 2012 r. mia ło miej sce 14 zda rzeń o zna mio nach
po waż nych awa rii i po waż nych awa rii. Dwa zda rze nia
speł nia ły kry te ria za war te w roz po rzą dze niu Mi ni stra
Śro do wi ska z dnia 30 grud nia 2002 r. w spra wie po waż -
nych awa rii ob ję tych obo wiąz kiem zgło sze nia do Głów -
ne go In spek to ra Ochro ny Śro do wi ska. Z  14  zda rzeń
11 do ty czy ło emi sji (w tym wy cie ku), 2 – po ża rów, 1 –
eks plo zji. 

Po dział zda rzeń z uwzględ nie niem ich skut ków
kształ to wał się na stę pu ją co: 

§ 7 zda rzeń do ty czy ło uwol nie nia sub stan cji do po -
wie trza, 
§ 4 zda rze nia do ty czy ły uwol nie nia sub stan cji do
wód po wierzch nio wych, 
§ 3 zda rze nia do ty czy ły uwol nie nia sub stan cji do
grun tu, 
§ 2 zda rze nia do ty czy ły skut ków dla zdro wia i ży cia
lu dzi (ewa ku acja lu dzi),
§ 1 zda rze nie okre ślo ne zo sta ło ja ko in ne (uszko -
dze nie i znisz cze nie mie nia).

W za kre sie pro wa dze nia nad zo ru nad usu wa niem
skut ków zda rzeń o zna mio nach po waż nych awa rii i po -
waż nych awa rii w 2012 r. WIOŚ prze pro wa dził: 9 kon -
tro li, 8 wi zji lo kal nych oraz wy dał: 1 za rzą dze nie po kon -
trol ne, 1 de cy zję na ka zu ją cą usta le nie przy czyn, prze -
bie gu i skut ków awa rii oraz wy sto so wa no 6 wy stą pień
do in nych or ga nów ad mi ni stra cji pu blicz nej.

pRZeCIwDZIAŁANIe pOwAżNym AwARIOm

Fot 7.2. Usuwanie skutków awarii z dnia 31 lipca 2012 r.
na rzece Śląza (fot. z Archiwum WIOŚ)
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Zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi w za kre sie
ochro ny śro do wi ska, na pod sta wie usta leń kon tro li
wo je wódz ki in spek tor ochro ny śro do wi ska ma moż li -
wość: 
1. wy dać za rzą dze nie po kon trol ne kie row ni ko wi kon -

tro lo wa nej jed nost ki or ga ni za cyj nej zo bo wią zu ją ce
do usu nię cia stwier dzo nych uchy bień i nie pra wi dło -
wo ści. W okre ślo nych ter mi nach ad re sat za rzą dzeń
ma obo wią zek zło że nia in for ma cji o za kre sie pod ję -
tych i zre ali zo wa nych dzia łań słu żą cych eli mi na cji
wska za nych na ru szeń;

2. wy dać de cy zję o wstrzy ma niu dzia łal no ści pro wa -
dzo nej bez okre śle nia wa run ków lub z na ru sze niem
wa run ków ko rzy sta nia ze śro do wi ska;

3. wszcząć eg ze ku cję, je że li obo wią zek wy ni ka z mo cy
pra wa lub de cy zji ad mi ni stra cyj nej;

4. na ło żyć ad mi ni stra cyj ne ka ry pie nięż ne za na ru sze -
nia wy ma gań okre ślo nych w po zwo le niach emi syj -
nych, a tak że w okre ślo nych przy pad kach od ra czać
te ka ry, roz kła dać na ra ty, zmniej szać lub uma rzać;

5. skie ro wać za wia do mie nie o po peł nie niu prze stęp -
stwa prze ciw ko śro do wi sku do or ga nu po wo ła ne go
do ści ga nia prze stępstw, je że li dzia ła nie lub za nie -
cha nie kie row ni ka kon tro lo wa nej jed nost ki lub jej
pra cow ni ka wy ka zu je zna mio na prze stęp stwa; 

6. na ło żyć grzyw nę w for mie man da tu kar ne go za wy -
kro cze nia prze ciw śro do wi sku, okre ślo ne w od ręb -
nych prze pi sach. 
W związ ku ze stwier dzo ny mi nie pra wi dło wo ścia mi

pod czas kon tro li za kła dów w 2012 r. pod ję to dzia ła nia
dys cy pli nu ją ce, a w szcze gól no ści wy da no:

§ 420 za rzą dzeń po kon trol nych,

§ 35 de cy zji usta la ją cych wy so kość kar bie gną cych,
§ de cy zji wy mie rza ją cych ka ry za okres na ru sze nia
na ogól ną kwo tę 1 914 255,00 zł, 
§ 17 de cy zji od ra cza ją cych ter min płat no ści ka ry
pie nięż nej na ogól ną kwo tę 1 239 760,00 zł, 
§ 6 de cy zji o roz li cze niu kar w związ ku z re ali za cją
in we sty cji na kwo tę 869 851,00 zł,
§ 6 de cy zji roz kła da ją cych ka rę na ra ty za nie prze -
strze ga nie prze pi sów usta wy od pa dach na kwo tę
72 562,00 zł, 
§ 18 de cy zji o kosz tach po bo ru prób i wy ko na nia
po mia rów i ana liz na ogól ną kwo tę 21 782,00 zł,
§ 2 de cy zje kar ne na pod sta wie art. 236d ust. 1 i 2
usta wy Pra wo ochro ny śro do wi ska na kwo tę
15 000,00 zł.
§ 22 de cy zje kar ne za nie prze strze ga nie prze pi sów
usta wy od pa dach (z wy łą cze niem opła ty sank cyj nej)
na kwo tę 165 000,00 zł,
§ 4 de cy zje kar ne za nie prze strze ga nie prze pi sów
w za kre sie zu ży te go sprzę tu elek trycz ne go i elek tro -
nicz ne go na kwo tę 20 000,00 zł,
§ 1 de cy zję kar ną za nie prze strze ga nie prze pi sów
w za kre sie re cy klin gu po jaz dów wy co fa nych z eks -
plo ata cji na kwo tę 10 000,00 zł;

skie ro wa no:
§ 7 wnio sków do or ga nów ści ga nia – w jed nej spra -
wie zo sta ła orze czo na wi na,
§ 2 wnio ski do są dów po wszech nych – we wszyst -
kich tych spra wach orze czo no wi nę;

wy mie rzo no:
§ 43 grzy wien w po sta ci man da tów kar nych na
kwo tę 11 200 zł.

DZIAŁANIA pOKONTROLNe

Kon tro la wy ro bów 
W 2012 r. WIOŚ we Wro cła wiu prze pro wa dził 34

kon tro le z po dzia łem na opa ko wa nia i urzą dze nia. W ra -
mach tych kon tro li skon tro lo wa no 177 wy ro bów w tym
53 opa ko wa nia i 124 urzą dze nia. Za kwe stio no wa no 15
urzą dzeń z uwa gi na nie kom plet ne de kla ra cje zgod no -
ści WE oraz 2 opa ko wa nia z uwa gi na ozna ko wa nie nie -
zgod ne z wzo ra mi.

W wy ni ku stwier dzo nych nie pra wi dło wo ści wy da no
4 za rzą dze nia po kon trol ne, 1 spra wę prze ka za no do
GIOŚ, z uwa gi na to, że pod miot od po wie dzial ny za
wpro wa dze nie wy ro bu do ob ro tu miał sie dzi bę na te re -
nie UE oraz 3 spra wy prze ka za no do in nych WIOŚ.

Kon tro le przed się biorstw pro wa dzą cych re -
cy kling po jaz dów wy co fa nych z eks plo ata cji

Wg sta nu na dzień 31.12.2012 r. w wy ka zie mar szał -
ka wo je wódz twa za re je stro wa ne są 43 pod mio ty, któ re
pro wa dzą re cy kling po jaz dów wy co fa nych z eks plo ata cji.

sta cje de mon ta żu po sia da ją ce sto so w ną de cy zję
wo je wo dy/mar szał ka wo je wódz twa

W 2012 r. prze pro wa dzo no 43 kon tro le na 41 sta cjach
de mon ta żu po jaz dów. W 9 nie stwier dzo no na ru szeń obo -
wiąz ków wy ni ka ją cych z mo cy pra wa i de cy zji ad mi ni stra -
cyj nych. Po zo sta łe 32 kon tro le wy ka zy wa ły na ru sze nia:

§ 14 – nie prze strze ga nie wa run ków de cy zji ogó łem,
§ 2 – zbie ra nie, wy twa rza nie, czy od zysk od pa dów
nie uję tych w de cy zji,
§ 10 – prze kro cze nia ilo ści od pa dów do pusz czo nych
w cią gu ro ku do ze bra nia, wy two rze nia, czy od zy sku,
§ 4 – ma ga zy no wa nie od pa dów nie zgod nie z wa -
run ka mi de cy zji,
§ 3 – in ne (na ru sze nie wa run ków w za kre sie dal sze -
go spo so bu go spo da ro wa nia od pa da mi wy two rzo -
ny mi na sta cji de mon ta żu, na ru sze nie wa run ków
de cy zji co do do pusz czal nych me tod od zy sku od pa -
dów wy two rzo nych w wy ni ku de mon ta żu po jaz dów
wy co fa nych z eks plo ata cji).

KONTROLA RyNKu
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AW wy ni ku stwier dzo nych nie pra wi dło wo ści pod ję to
na stę pu ją ce dzia ła nia:

§ wy da no 31 za rzą dzeń po kon trol nych,
§ udzie lo no 43 po uczenia w związ ku z po peł nio ny mi
wy kro cze nia mi,
§ na ło żo no man da ty kar ne na 5 pod mio tów,
§ skie ro wa no 10 wy stą pień do in nych or ga nów.

Kon tro le przed się bior ców, któ rzy wy stą pi li
z wnio skiem o uzy ska nie po zwo le nia na pro wa -
dze nie sta cji de mon ta żu

Skon tro lo wa no 3 pod mio ty, z któ rych 2 uzy ska ły
sto sow ną de cy zję bez po śred nio po kon tro li. W trak cie
prze pro wa dzo nych kon tro li nie stwier dzo no nie pra wi -
dło wo ści, tym nie mniej w jed nym przy pad ku stwier dzo -
no od stęp stwa od pro jek tu bu dow la ne go. Po wia to wy
In spek tor Nad zo ru Bu dow la ne go w Dzier żo nio wie
wszczął w stycz niu 2013 r. po stę po wa nie ad mi ni stra -
cyj ne w związ ku z za ist nie niem istot nych od stępstw od
za twier dzo ne go pro jek tu bu dow la ne go w za kre sie za -
go spo da ro wa nia te re nu. 

Kon tro le pod mio tów nie umiesz czo nych w wy ka -
zie mar szał ka wo je wódz twa, a po dej rza nych o
pro wa dze nie de mon ta żu po jaz dów

W 2012 r. prze pro wa dzo no 13 kon tro li. W 5 przy -
pad kach stwier dzo no zbie ra nie i de mon taż po jaz dów.
W wy ni ku stwier dzo nych nie pra wi dło wo ści pod ję to na -
stę pu ją ce dzia ła nia:

§ wy da no 4 za rzą dze nia po kon trol ne na ka zu ją ce za -
prze sta nia dzia łań po le ga ją cych na usu wa niu ele -
men tów i sub stan cji nie bez piecz nych, wy mon to wa -
niu przed mio tów wy po sa że nia oraz czę ści z za ku -
pio nych po jaz dów bez za pew nie nia bez piecz ne go
dla śro do wi ska prze twa rza nia po jaz dów wy co fa -
nych z eks plo ata cji i po wsta ją cych z nich od pa dów
oraz bez ure gu lo wa ne go sta nu for mal no-praw ne go
w za kre sie wy twa rza nia i od zy sku od pa dów po wsta -
ją cych w związ ku z go spo da ro wa niem od pa da mi
w po sta ci po jaz dów wy co fa nych z eks plo ata cji,
§ na ło żo no 1 man dat kar ny,
§ udzie lo no 1 po ucze nia,
§ skie ro wa no 7 wy stą pień do in nych or ga nów,
w wy ni ku któ rych w 5 przy pad kach zli kwi do wa na
zo sta ła dzia łal ność pod mio tów pro wa dzą cych de -
mon taż bez od po wied niej de cy zji,
§ wy da no 4 de cy zje wy mie rza ją ce ad mi ni stra cyj ne
ka ry pie nięż ne na łącz ną kwo tę 50 000 zł. Z uwa gi
na od wo ła nia, de cy zje nie są pra wo moc ne.

Kon tro la strzę pia rek
Na te re nie wo je wódz twa dol no ślą skie go funk cjo nu -

je jed na strzę piar ka, eks plo ato wa na od 1991 r. przez
Cen tro złom Wro cław S.A. Od dział Oła wa ul. Po lna 2
w Oła wie. 

W wy ni ku kon tro li prze pro wa dzo nej w 2012 r. nie
stwier dzo no nie prze strze ga nia wa run ków de cy zji w za -
kre sie go spo dar ki od pa da mi.

Kon tro le w za kre sie prze pi sów o zu ży tym
sprzę cie elek trycz nym i elek tro nicz nym

Za kła dy prze twa rza nia wpi sa ne do re je stru
przed się bior ców i or ga ni za cji od zy sku pro wa dzo -
ne go przez gIOŚ

W 2012 r. WIOŚ prze pro wa dził 11 kon tro li za kła dów
pro wa dzą cych dzia łal ność w za kre sie prze twa rza nia
sprzę tu elek trycz ne go i elek tro nicz ne go wpi sa nych do
re je stru GIOŚ. W trak cie kon tro li usta lo no, że 

§ w 7 za kła dach pro wa dzo ny był de mon taż,
§ w 2 za kła dach pro wa dzo na by ła je dy nie dzia łal -
ność w za kre sie zbie ra nia zu ży te go sprzę tu elek -
trycz ne go i elek tro nicz ne go, 
§ w 1 za kła dzie pro wa dzo na by ła dzia łal ność po le -
ga ją ca na ser wi sie sprzę tu,
§ w 1 za kła dzie nie zo sta ła roz po czę ta dzia łal ność
po le ga ją ca na prze twa rza niu zu ży te go sprzę tu elek -
trycz ne go i elek tro nicz ne go.

po zo sta li przed się bior cy ob ję ci prze pi sa mi usta -
wy o zu ży tym sprzę cie elek trycz nym i elek tro -
nicz nym

W 2012 r. WIOŚ we Wro cła wiu prze pro wa dził
22 kon tro le przed się bior ców ob ję tych prze pi sa mi usta -
wy o zu ży tym sprzę cie elek trycz nym i elek tro nicz nym,
w tym:

§ zbie ra ją cych zu ży ty sprzęt – 14, 
§ wpro wa dza ją cych i zbie ra ją cych sprzęt – 8
(w przy pad ku 4 pod mio tów spraw dzo no je dy nie
obo wiąz ki w za kre sie wpro wa dza nia sprzę tu elek -
trycz ne go i elek tro nicz ne go).
Spo śród skon tro lo wa nych przed się bior ców w przy -

pad ku 6 skon tro lo wa nych pod mio tów nie stwier dzo no
żad nych na ru szeń. Po zo sta łe kon tro le wy ka za ły, że
pod mio ty za re je stro wa ne ja ko zbie ra ją ce zu ży ty sprzęt
i/lub wpro wa dza ją ce sprzęt nie re ali zu ją wszyst kich
obo wiąz ków wy ni ka ją cych z usta wy o zu ży tym sprzę cie
elek trycz nym i elek tro nicz nym. 

Pod czas prze pro wa dzo nych kon tro li stwier dzo no
głów nie na ru sze nia, któ re do ty czy ły bra ku re ali za cji lub
na ru sze nia obo wiąz ków nie zwią za nych z bez po śred nim
od dzia ły wa niem na śro do wi sko, wy ni ka ją cych z mo cy
pra wa. 

W przy pad ku 3 wpro wa dza ją cych stwier dzo no
wpro wa dza nie do ob ro tu na te ry to rium kra ju sprzę tu
bez wpi su do re je stru pro wa dzo ne go przez GIOŚ.
W 3 przy pad kach skon tro lo wa ne pod mio ty nie do ko na -
ły zgło sze nia do re je stru po sia da czy od pa dów zwol nio -
nych z obo wiąz ku uzy ski wa nia ze zwo le nia na pro wa -
dze nie dzia łal no ści w za kre sie zbie ra nia lub trans por tu
od pa dów pro wa dzo ne go przez sta ro stę wła ści we go ze
wzglę du na miej sce zbie ra nia od pa dów, na to miast
w jed nym przy pad ku kon tro lo wa ny pod miot nie po sia -
dał ure gu lo wa ne go sta nu for mal no -praw ne go w za kre -
sie wy twa rza nia od pa dów.
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AW związ ku z prze pro wa dzo ny mi kon tro la mi i stwier -
dzo ny mi nie pra wi dło wo ścia mi pod ję to na stę pu ją ce
dzia ła nia:

§ wy da no 15 za rzą dzeń po kon trol nych,
§ udzie lo no po ucze nia w 24 przy pad kach,
§ w 3 przy pad kach po in for mo wa no GIOŚ o usta le -
niach z prze pro wa dzo nych kon tro li,
§ skie ro wa no 2 wy stą pie nia: do Mar szał ka Wo je wódz -
twa Dol no ślą skie go i Sta ro sty Po wia tu Kłodz kie go, 

§ na ło żo no 1 grzyw nę w po sta ci man da tu kar ne go
w wy so ko ści 300 zł.
§ w 6 przy pad kach wszczę to po stę po wa nie ad mi ni -
stra cyj ne w spra wie wy mie rze nia ka ry pie nięż nej na
pod sta wie: usta wy o zu ży tym sprzę cie elek trycz -
nym i elek tro nicz nym za wpro wa dza nie do ob ro tu
sprzę tu elek trycz ne go i elek tro nicz ne go bez sto -
sow ne go wpi su do re je stru (2) oraz usta wy o od pa -
dach (4).

Kon tro le w za kre sie trans gra nicz ne go
prze miesz cza nia od pa dów

W 2012 r. WIOŚ we Wro cła wiu prze pro wa dził ogó -
łem 12 kon tro li w za kre sie trans gra nicz ne go prze miesz -
cza nia od pa dów, z te go:

§ 5 kon tro li pod mio tów pro wa dzą cych le gal ną dzia -
łal ność,
§ 3 kon tro le, pod czas któ rych wy kry to nie le gal ne
prze mie sza nie od pa dów (2 przy pad ki sta no wi ły po -
jaz dy).
Pod czas kon tro li stwier dzo no 7 na ru szeń prze pi sów

pra wa do ty czą cych go spo da ro wa nia od pa da mi oraz
wa run ków po sia da nych de cy zji, w tym:

§ spo so bu wy peł nie nia zbior cze go ze sta wie nia da -
nych o od pa dach, 
§ prze ka za nia po ter mi nie au to mo ni to rin go wych
wy ni ków po mia rów emi sji wo je wódz kie mu in spek -
to ro wi ochro ny śro do wi ska,
§ ewi den cjo no wa nia od pa dów,
§ prze kro cze nia emi sji do pusz czal nej oło wiu z emi to ra,
§ wy twa rza nia od pa dów z na ru sze niem przed ło żo -
nej Sta ro ście in for ma cji o wy twa rza nych od pa dach.
§ de mon ta żu po jaz dów wy co fa nych z eks plo ata cji
spro wa dzo nych z za gra ni cy bez ze zwo le nia GIOŚ.
Pod ję te zo sta ły następujące dzia ła nia po kon trol ne:
§ wy da no 4 za rzą dze nia po kon trol ne, w tym 2 na ka -
zu ją ce za bez pie cze nie śro do wi ska przed od dzia ły -
wa niem od pa dów nie le gal nie prze miesz czo nych
z za gra ni cy do cza su okre śle nia przez Głów ne go In -
spek to ra Ochro ny Śro do wi ska spo so bu go spo da ro -
wa nia ty mi od pa da mi,
§ wy stą pio no z 3 wnio ska mi do Pro ku ra tu ry
o wszczę cie po stę po wa nia z art. 183 § 4 usta wy Ko -
deks Kar ny za spro wa dze nie z za gra ni cy od pa dów
bez wy ma ga ne go ze zwo le nia,
§ wy stą pio no do Mar szał ka Wo je wódz twa Dol no -
ślą skie go o wszczę cie po stę po wa nia w spra wie na -
ło że nia opła ty pod wyż szo nej za ma ga zy no wa nie od -
pa dów bez wy ma ga nej de cy zji okre śla ją cej spo sób
i miej sce ma ga zy no wa nia od pa dów (1) oraz po in -

for mo wa no o na ru sze niu wa run ków po zwo le nia zin -
te gro wa ne go (2),
§ wy da no 1 de cy zję z art. 367 usta wy Pra wo ochro -
ny śro do wi ska na ka zu ją cą usu nię cie na ru szeń po le -
ga ją cych na użyt ko wa niu in sta la cji do od zy sku od -
pa dów bez wy ma ga ne go po zwo le nia. Na stęp nie wy -
da no de cy zję usta la ją cą ter min na usu nie cie na ru -
szeń; przed upły wem te go ter mi nu przed się bior ca
zli kwi do wał dzia łal ność,
§ na ło żo no dwie ka ry z art. 79b usta wy o od pa dach.

udział wIOŚ w dzia ła niach zwią za nych
z sie cią ImpeL

W ra mach ak cji IMPEL TFS „EUROPEJSKIE AKCJE
INSPEKCYJNE” na te re nie wo je wódz twa dol no ślą skie -
go prze pro wa dzo no ak cje kon tro l ne w mie sią cach: ma -
rzec, czer wiec, wrze sień i paź dzier nik 2012 r. Czyn no ści
kon tro l ne prze pro wa dzo no przy współ udzia le Grup Mo -
bil nych Su dec kie go Od dzia łu Stra ży Gra nicz nej im. Zie -
mi Kłodz kiej w Kłodz ku.

Mię dzy in ny mi, w ra mach re ali za cji zo bo wią zań
pod ję tych na spo tka niu pol sko -cze skiej gru py ro bo czej
ds. in spek cji śro do wi ska w Pra dze dla wspól ne go ob -
sza ru wo je wódz twa dol no ślą skie go w Pol sce oraz wo -
je wódz twa ustec kie go, li be rec kie go i Hra dec Kra lo ve
w Re pu bli ce Cze skiej, prze pro wa dzo no wspól ną dwu -
dnio wą ak cję kon tro l ną po jaz dów w za kre sie trans gra -
nicz ne go prze miesz cza nia od pa dów na gra ni cy pol sko -
-cze skiej. W kon tro li bra li rów nież udział funk cjo na riu -
sze Stra ży Gra nicz nej Su dec kie go Od dzia łu Stra ży Gra -
nicz nej w Kłodz ku, a po stro nie cze skiej – przed sta wi -
cie le tam tej szej in spek cji ochro ny śro do wi ska oraz Mi -
ni ster stwa Ochro ny Śro do wi ska Re pu bli ki Cze skiej. 

Żad na z prze pro wa dzo nych kon tro li nie wy ka za ła
nie le gal ne go trans gra nicz ne go prze miesz cza nia od pa -
dów. Wska zu je to, że co raz wię cej pod mio tów przy wo -
żą cych od pa dy do Pol ski, bądź wy sy ła ją cych od pa dy
z kra ju po sia da sto sow ne ure gu lo wa nia wy ni ka ją ce
z dy rek tyw unij nych, oraz te wy ni ka ją ce z prze pi sów
kra jo wych.

TRANsgRANICZNe pRZemIesZCZANIe ODpADów
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