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7. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA

Dzia łal ność kon tro l na In spek cji 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. z 2013 r., poz. 686 z późn. zm.),
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 w la tach 2013-2015” oraz co rocz -
ne wy tycz ne do pla no wa nia dzia łal no ści or ga nów IOŚ. 

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, 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 to ku
kon tro li. 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. 

Ce le dzia łal no ści kon tro l nej przy ję te
do re ali za cji w 2014 r.

Prio ry te to wy mi za da nia mi by ła re ali za cja przy ję tych
w 2014 r. ogól no kra jo wych ce lów kon tro li:
1. Nad zór nad wy peł nia niem wy mo gów ochro ny śro -

do wi ska przez pro wa dzą cych in sta la cje wy mie nio ne
w Trak ta cie Ak ce syj nym;

2. 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 2014 r.;

3. Oce na wy peł nia nia wy mo gów w za kre sie po stę po wa -
nia z od pa da mi, w tym z od pa da mi nie bez piecz ny mi;

4. Spraw dze nie prze strze ga nia prze pi sów usta wy
z dnia 13 czerw ca 2013 r. o go spo dar ce opa ko wa -
nia mi i od pa da mi opa ko wa nio wy mi;

5. Spraw dze nie re ali za cji prze pi sów pra wa na te re nach
za nie czysz czo nych i zde gra do wa nych skła do wa -
niem nie bez piecz nych od pa dów prze my sło wych;

6. Spraw dze nie prze strze ga nia wy ma gań wy ni ka ją -
cych z usta wy o ba te riach i aku mu la to rach przez
pod mio ty pro wa dzą ce dzia łal ność w za kre sie wy -
twa rza nia, zbie ra nia i prze twa rza nia zu ży tych ba te rii
i zu ży tych aku mu la to rów;

7. Spraw dze nie prze strze ga nia pra wa i de cy zji ad mi ni -
stra cyj nych pod mio tów wpro wa dza ją cych ście ki do
wód lub do zie mi;

8. Spraw dze nie prze strze ga nia prze pi sów ochro ny
śro do wi ska w za kre sie emi sji sub stan cji i ener gii do
po wie trza;

9. Spraw dze nie wy ko ny wa nia za dań okre ślo nych
w pro gra mach ochro ny po wie trza i pla nach dzia łań
krót ko ter mi no wych przez wój ta, bur mi strza lub pre -
zy den ta mia sta, sta ro stę oraz in ne pod mio ty;

10.Spraw dze nie prze strze ga nia prze pi sów ochro ny
śro do wi ska w za kre sie emi sji ha ła su do śro do wi ska;

11.Spraw dze nie prze strze ga nia prze pi sów przez pod -
mio ty uży wa ją ce czyn ni ków chłod ni czych oraz do -
ko nu ją ce ob ro tu ni mi pod ką tem za stę po wa nia
SZWO czyn ni ka mi z gru py F -ga zów;

12.Spraw dze nie prze strze ga nia prze pi sów do ty czą cych
sub stan cji che micz nych i ich mie sza nin;

13.Spraw dze nie ja ko ści da nych do star cza nych przez
pro wa dzą cych in sta la cję w ra mach Kra jo we go Re je -
stru Uwal nia nia i Trans fe ru Za nie czysz czeń;

14.Spraw dze nie prze pi sów pra wa w za kre sie sto so wa -
nia 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;

15.Spraw dze nie prze pi sów pra wa w za kre sie sto so wa -
nia siar ki w ole ju do sil ni ków stat ków że glu gi śród -
lą do wej;

16.Oce nia wy peł nia nia wy mo gów wza jem nej  zgod no -
ści (cross -com plian ce) w go spo dar stwach rol nych;

17.Spraw dze nie wy eli mi no wa nia z użyt ko wa nia in sta la -
cji i urzą dzeń za wie ra ją cych po ni żej 50 ppm PCB;

18. Spraw dze nie re ali za cji pro gra mu li kwi da cji „bomb eko -
lo gicz nych”, w tym ma ga zy nów i mo gil ni ków prze ter -
mi no wa nych środ ków che micz nych ochro ny ro ślin;

19.Spraw dze nie re ali za cji za dań w za kre sie prze ciw -
dzia ła nia po waż nym awa riom;

20.Spraw dze nie prze strze ga nia prze pi sów usta wy o zu -
ży tym sprzę cie elek trycz nym i elek tro nicz nym w za -
kła dach prze twa rza nia zu ży te go sprzę tu elek trycz -
ne go i elek tro nicz ne go;

21.Spraw dze nie prze strze ga nia prze pi sów usta wy o zu -
ży tym sprzę cie elek trycz ny m i elek tro nicz nym;

22.Spraw dze nie prze strze ga nia prze pi sów pra wa
w sta cjach de mon ta żu po jaz dów;

23.Spraw dze nie prze strze ga nia prze pi sów usta wy o re -
cy klin gu po jaz dów wy co fa nych z eks plo ata cji;

24.Spraw dze nie funk cjo no wa nia sys te mu trans gra nicz -
ne go prze miesz cza nia od pa dów;

25.Spraw dze nie pra wi dło wo ści re ali za cji mię dzy na ro -
do we go prze miesz cza nia od pa dów z li sty zie lo nej,
w szcze gól no ści kla sy fi ka cji prze miesz cza nych od -
pa dów;

26.Spraw dze nie pra wi dło wo ści funk cjo no wa nia in sta -
la cji prze twa rza ją cych i ma ga zy nu ją cych od pa dy, do
któ rych są lub ma ją być przy wo żo ne, w szcze gól no -
ści od pa dy nie bez piecz ne z kra jów spo za UE;
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wy ma ga nia mi prze strze ga nia Dy rek ty wy 94/62/WE
w spra wie opa ko wań i od pa dów opa ko wa nio wych;

28.Spraw dze nie zgod no ści wy ro bów z za sad ni czy mi wy -
ma ga nia mi prze strze ga nia Dy rek ty wy 2000/14/WE
w spra wie emi sji ha ła su do oto cze nia przez urzą dze -
nia uży wa ne na ze wnątrz po miesz czeń;

oraz ce lów o cha rak te rze wo je wódz kim:
29.Spraw dze nie prze strze ga nia wy ma gań ochro ny śro -

do wi ska przez obiek ty ob ję te ogól no pol ski mi cy kla -
mi kon tro l ny mi;

30.Spraw dze nie prze strze ga nia 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;

31.Spraw dze nie prze strze ga nia 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;

32.Spraw dze nie prze strze ga nia wy ma gań przez pod mio -
ty pro wa dzą ce dzia łal ność rol ni czą na te re nach OSN;

33.Spraw dze nie wy peł nia nia przez in we sto rów wy ma -
gań ochro ny śro do wi ska;

34.Spraw dze nie prze strze ga nia prze pi sów w za kre sie
go spo dar ki wod nej;

35.Spraw dze nie prze strze ga nia 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;

36.Spraw dze nie prze strze ga nia wy ma gań w za kre sie
sto so wa nia i prze cho wy wa nia na wo zów;

37.Spraw dze nie prze strze ga nia prze pi sów usta wy o or -
ga ni zmach ge ne tycz nie zmo dy fi ko wa nych;

38.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;

39.Roz pa trze nie wnio sków o prze pro wa dze nie kon tro li;
40.Spraw dze nie prze strze ga nia prze pi sów o ochro nie

śro do wi ska oraz de cy zji usta la ją cych wa run ki ko rzy -
sta nia ze śro do wi ska  zgod nie z za kre sem usta lo -
nym w pro gra mie kon tro li.

Kon tro lo wa ne pod mio ty
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 31.12.2014 r. licz ba za kła -
dów znaj du ją cych się w ewi den cji wy no si 8 372.

W 2014 r. WIOŚ we Wro cła wiu prze pro wa dził łącz -
nie 2 946 kon tro li, z te go:

§ 898 kon tro li za kła dów z wy jaz dem w te ren, w tym
603 pla no wych oraz 295 po za pla no wych, z któ rych
451 wy ka za ło nie pra wi dło wo ści,
§ 121 kon tro li z wy jaz dem w te ren bez usta lo ne go
pod mio tu,
§ 29 skon tro lo wa nych trans por tów, to wa rów lub
od pa dów,
§ 1 898 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 pró bek do ana li zy.
Ogó łem w cią gu ro ku prze pro wa dzo no 191 kon tro li po -
łą czo nych z po mia rem.

Dzia ła nia po kon trol ne
W związ ku ze stwier dzo ny mi nie pra wi dło wo ścia mi

pod czas kon tro li za kła dów w 2014 r. pod ję to dzia ła nia
dys cy pli nu ją ce, a w szcze gól no ści wy da no:

§ 349 za rzą dzeń po kon trol nych,
§ 24 de cy zje usta la ją ce wy so kość kar bie gną cych,
§ 102 de cy zje wy mie rza ją ce ka ry za okres na ru sze -
nia na ogól ną kwo tę 1 297 231,00 zł, 
§ 8 de cy zji od ra cza ją cych ter min płat no ści ka ry pie -
nięż nej na ogól ną kwo tę 298 961,00 zł, 
§ 9 de cy zji o roz li cze niu kar w związ ku z re ali za cją
in we sty cji na kwo tę 762 145,00 zł,
§ 13 de cy zji o kosz tach po no szo nych w związ ku
z po bo rem pró bek i wy ko na nia po mia rów i ana liz na
ogól ną kwo tę 23 253,00 zł,
§ 1 de cy zję roz kła da ją cą ka rę na ra ty za nie prze -
strze ga nie prze pi sów usta wy od pa dach na kwo tę
10 289,00 zł, 
§ 10 de cy zji kar nych za prze kro cze nie do pusz czal -
ne go po zio mu ha ła su na kwo tę 49 591,00 zł,
§ 9 de cy zji kar nych za wpro wa dza nie do wód lub do
zie mi ście ków nie od po wia da ją cych wy ma ga nym
wa run kom na kwo tę 675 689,00 zł,
§ 3 de cy zje kar ne za prze kro cze nie usta lo nych wa -
run ków po bo ru wo dy na kwo tę 10 396,00 zł,
§ 4 de cy zje kar ne  za prze kro cze nie do pusz czal nej
ilo ści lub ro dza ju wpro wa dza nych do po wie trza ga -
zów lub py łów na kwo tę 26 459,00 zł,
§ 4  de cy zje kar ne za ma ga zy no wa nie lub skła do wa -
nie od pa dów na ogól ną kwo tę 20 796,00 zł,
§ 49 de cy zji kar nych za nie prze strze ga nie prze pi -
sów usta wy o od pa dach na kwo tę 87 500,00 zł,
§ 7 de cy zji kar nych 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 140 000,00 zł,
§ 4 de cy zje kar ne za nie prze strze ga nie prze pi sów
w za kre sie mię dzy na ro do we go prze miesz cza nia od -
pa dów na kwo tę 245 000,00 zł,
§ 24 de cy zje kar ne z usta wy o utrzy ma niu czy sto ści
i po rząd ku w gmi nach na kwo tę 16 300,00 zł;

skie ro wa no:
§ 6 wnio sków do or ga nów ści ga nia – w jed nej spra -
wie zo sta ła orze czo na wi na. Na le ży zwró cić uwa gę,
że wzra sta czę sto tli wość skła da nia wy ja śnień i ze -
znań przez in spek to rów WIOŚ w związ ku z po stę po -
wa nia mi pro wa dzo ny mi przez Po li cję w wy ni ku do -
nie sień o prze stęp stwach prze ciw ko śro do wi sku
skła da nych przez in ne or ga ny i oso by,
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kich spra wach orze czo no wi nę;

wy mie rzo no:
§ 64 grzyw ny w po sta ci man da tów kar nych na kwo -
tę 20 300,00 zł.

Skar gi i in ter wen cje
W 2014 r. do WIOŚ we Wro cła wiu wpły nę ło 611

wnio sków o in ter wen cję, z cze go 158 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 – 196,
§ ochro na czy sto ści wo dy i go spo dar ka wod no -
-ście ko wa – 152,
§ ochro na przed ha ła sem – 147,
§ ochro na po wie trza – 105,
§ ochro na przy ro dy – 22,
§ spra wy róż ne – 47.
Roz pa tru jąc in ter wen cje prze pro wa dzo no 223 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:

§ 72 za rzą dze nia po kon trol ne, 
skie ro wa no:

§ 1 wnio sek do or ga nów ści ga nia,
§ 10 wnio sków do or ga nów ad mi ni stra cji rzą do wej, 
§ 92 wnio ski do or ga nów ad mi ni stra cji sa mo rzą -
do wej;

na ło żo no: 
§ 16 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 2014 r. więk szość in ter wen cji do ty -
czy ła spraw o lo kal nym za się gu od dzia ły wa nia. 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. Część zgła sza nych spraw
wy ni ka ła bez po śred nio z kon flik tów są siedz kich. 

Cy kle kon tro l ne
W 2014 r. zre ali zo wa no 5 ogól no kra jo wych cy kli

kon tro l nych:

1. „Oce na wy ko na nia za dań KPOŚK przez aglo me ra -
cje ≥ 2000 RLM, któ re osią gnę ły lub ma ją osią -
gnąć ocze ki wa ny efekt do dnia 31.12.2015 r.”

Cy klem kon tro l nym ob ję to wszyst kie oczysz czal nie
z aglo me ra cji prio ry te to wych uję tych w ob wiesz cze niu
Mi ni stra Śro do wi ska z dnia 5 kwiet nia 2011 r. w spra -
wie ogło sze nia ak tu ali za cji kra jo we go pro gra mu
oczysz cza nia ście ków ko mu nal nych (M.P. z 2011 r. Nr
62, poz. 589).

Nie skon tro lo wa no 7 oczysz czal ni z wy ka zu aglo me -
ra cji prio ry te to wych z uwa gi na: li kwi da cję aglo me ra cji
(Po bied na), li kwi da cję oczysz czal ni (Pie szy ce), nie wy -
bu do wa nie oczysz czal ni (Ru szów i Ujazd Dol ny), brak
sie ci ka na li za cyj nej (Kon dra to wi ce) oraz 2 oczysz czal ni
(Mie rzy ce i Bu dzi szów Wiel ki) uję tych w ak tu ali za cji
KPOŚK 2010 wy łącz nie ze wzglę du na bu do wę sie ci ka -
na li za cyj nej.

W 8 przy pad kach stwier dzo no nie speł nia nie wa run -
ków co do ja ko ści ście ków. Wy ni ki ba dań ście ków wy -
ka zy wa ły prze kro cze nia do pusz czal nych okre ślo nych
w po zwo le niu wod no praw nym stę żeń wskaź ni ków za -
nie czysz czeń w od pro wa dza nych ście kach. W jed nym
przy pad ku stwier dzo no nie zgod ne z wy mo ga mi (w tym
art. 147a usta wy Poś) wy ko ny wa nie po mia rów.

2. „Spraw dze nie prze strze ga nia przez wy twór ców
ko mu nal nych osa dów ście ko wych prze pi sów usta -
wy o od pa dach oraz roz po rzą dze nia Mi ni stra Śro -
do wi ska z dnia 13 lip ca 2010 r. w spra wie ko mu -
nal nych osa dów ście ko wych”

W ra mach te go cy klu kon tro lą ob ję to wy twór ców
ko mu nal nych osa dów ście ko wych. Ba da nia osa dów
ście ko wych prze pro wa dzo no dla 9 oczysz czal ni. Pod -
czas kon tro li nie stwier dzo no żad nych nie pra wi dło wo -
ści z za kre su go spo dar ki osa da mi. W związ ku z po wyż -
szym nie wy da no do ku men tów po kon trol nych.

3. „Spraw dze nie re ali za cji za dań wy ni ka ją cych
z usta wy o od pa dach wy do byw czych do ty czą cych
wy twór ców od pa dów wy do byw czych oraz za rzą -
dza ją cych obiek ta mi uniesz ko dli wia nia od pa dów
wy do byw czych”

W ra mach cy klu kon tro lą ob ję to 14 obiek tów
uniesz ko dli wia nia od pa dów wy do byw czych. W wy ni ku
prze pro wa dzo nych kon tro li stwier dzo no na stę pu ją ce
na ru sze nia:

§ nie przed ło że nie spra woz da nia o wy ni kach mo ni to -
rin gu obiek tu uniesz ko dli wia nia od pa dów wy do byw -
czych Dol no ślą skie mu Wo je wódz kie mu In spek to ro -
wi Ochro ny Śro do wi ska w usta wo wym ter mi nie,
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wa run ków de cy zji Mar szał ka Wo je wódz twa Dol no -
ślą skie go,
§ na ru sze nie wa run ków okre ślo nych w po sia da nym
po zwo le niu na wy twa rza nie od pa dów w za kre sie do -
pusz czal nej ilo ści do wy two rze nia,
§ nie pro wa dze nie ewi den cji od pa dów zgod nie
z obo wią zu ją cy mi wzo ra mi,
§ nie ter mi no we zło że nie Mar szał ko wi Wo je wódz twa
Dol no ślą skie go spra woz da nia w za kre sie go spo da -
ro wa nia od pa da mi,
§ nie pro wa dze nie se lek tyw ne go ma ga zy no wa nia
wy twa rza nych od pa dów oraz ma ga zy no wa nie od pa -
dów ole jo wych nie zgod nie z obo wią zu ją cym sta nem
praw nym.
W związ ku z po wyż szym wy da no 5 za rzą dzeń po kon -

trol nych przy po mi na ją cych o pod sta wo wych obo wiąz -
kach wy ni ka ją cych z prze pi sów pra wa, wy sto so wa no
3 in for ma cje do or ga nów ad mi ni stra cji sa mo rzą do wej,
a tak że zo sta ło wszczę te z urzę du po stę po wa nie ad mi ni -
stra cyj ne w spra wie wy mie rze nia ka ry pie nięż nej za nie -
ter mi no we zło że nie spra woz da nia w za kre sie go spo da ro -
wa nia od pa da mi za 2013 r. oraz udzie lo no 5 po uczeń.

4. „Uchwa la nie pro gra mów ochro ny po wie trza i pla -
nów dzia łań krót ko ter mi no wych, o któ rych mo wa
w art. 91 i art. 92 usta wy Pra wo ochro ny śro do wi -
ska, wraz z ana li zą obo wiąz ków na ło żo nych na or -
ga ny i pod mio ty ko rzy sta ją ce ze śro do wi ska dla
wo je wódz twa dol no ślą skie go”

W ra mach cy klu kon tro l ne go do ty czą ce go pro gra -
mów ochro ny po wie trza prze pro wa dzo ne zo sta ły
2 kon tro le: Za rzą du Wo je wódz twa Dol no ślą skie go oraz
Sej mi ku Wo je wódz twa Dol no ślą skie go. W wy ni ku kon -
tro li stwier dzo no nie do trzy ma nie przez Za rząd Wo je -
wódz twa Dol no ślą skie go usta wo we go ter mi nu uchwa -
le nia pro gra mu ochro ny po wie trza, któ re go in te gral ną
część sta no wią pla ny dzia łań krót ko ter mi no wych.

Stwier dzo no rów nież nie do trzy ma nie usta wo we go
ter mi nu uchwa le nia przez Sej mik Wo je wódz twa Dol no -
ślą skie go pro gra mu ochro ny po wie trza, któ re go in te -
gral ną część sta no wią pla ny dzia łań krót ko ter mi no -
wych. Wszczę te zo sta ło po stę po wa nie w spra wie wy -
mie rze nia ka ry za nie ter mi no we pod ję cie uchwa ły do ty -
czą cej pro gra mu ochro ny po wie trza dla wo je wódz twa
dol no ślą skie go.

5. „Prze strze ga nie przez gmi ny prze pi sów usta wy
z dnia 13 wrze śnia 1996 r. o utrzy ma niu czy sto ści
i po rząd ku w gmi nach oraz kon tro li re gio nal nych
in sta la cji do prze twa rza nia od pa dów ko mu nal -
nych RIPOK”
W ra mach cy klu kon tro lą ob ję to ko lej ną gru pę 21

gmin, tj. ok. 10% gmin w wo je wódz twie. W wy ni ku
prze pro wa dzo nych kon tro li usta lo no, że gmi ny na dal: 

§ nie za koń czy ły two rze nia punk tów se lek tyw ne go
zbie ra nia od pa dów ko mu nal nych za pew nia ją cych
ła twy do stęp dla wszyst kich miesz kań ców,
§ nie uchwa li ły uchwa ł zwią za nych z wa run ka mi
i try bem skła da nia de kla ra cji za po mo cą środ ków
ko mu ni ka cji elek tro nicz nej,
§ nie prze pro wa dza ją kon tro li pod mio tów od bie ra ją -
cych od pa dy ko mu nal ne z te re nu gmi ny, w ro zu mie -
niu art. 9u usta wy o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku
w gmi nach, a je dy nie spra wu ją bie żą cy nad zór nad
re ali za cją za pi sów umów na od bie ra nie bądź od bie ra -
nie i za go spo da ro wa nie od pa dów ko mu nal nych,
§ przed kła da ją spra woz da nia z za kre su go spo da ro -
wa nia od pa da mi ko mu nal ny mi po usta wo wym ter -
mi nie, po nad to więk szość gmin wzy wa na by ła do
po pra wie nia lub uzu peł nie nia spra woz da nia,
§ nie umiesz cza ją na stro nach in ter ne to wych wszyst -
kich in for ma cji wy mie nio nych w art. 3 ust. 2 pkt 9
usta wy o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach.
Z prze pro wa dzo nych w ra mach cy klu kon tro l ne go we -

ry fi ka cji gmin nych spra woz dań za 2013 r. usta lo no, że: 
§ 10 gmin nie osią gnę ło wy ma ga ne go po zio mu
ogra ni cze nia ma sy od pa dów ule ga ją cych bio de gra -
da cji prze ka zy wa nych do skła do wa nia, usta la ne go
na po zio mie 50%,
§ 2 gmi ny nie osią gnę ły po zio mu re cy klin gu i przy -
go to wa nia do po now ne go uży cia frak cji: pa pie ru,
me ta li, two rzyw sztucz nych i szkła, usta lo ne go na
po zio mie 12%,
§ 1 gmi na nie osią gnę ła po zio mu re cy klin gu, przy -
go to wa nia do po now ne go uży cia i od zy sku in ny mi
me to da mi od pa dów in nych niż nie bez piecz ne, tj.
bu dow la nych i roz biór ko wych, usta lo ne go na po zio -
mie 36%.
W ra mach cy klu kon tro lą ob ję to wszyst kie re gio nal -

ne in sta la cje do prze twa rza nia od pa dów ko mu nal nych,
w tym:

§ in sta la cje do me cha nicz no -bio lo gicz ne go prze twa -
rza nia od pa dów,
§ in sta la cje do prze twa rza nia se lek tyw nie ze bra nych
od pa dów zie lo nych i in nych bio od pa dów,
§ in sta la cje do skła do wa nia od pa dów po wsta ją cych
w pro ce sie me cha nicz no -bio lo gicz ne go prze twa rza -
nia zmie sza nych od pa dów ko mu nal nych oraz po zo -
sta ło ści z sor to wa nia od pa dów ko mu nal nych.
W trak cie kon tro li usta lo no, że wszyst kie in sta la cje do:
§ me cha nicz no -bio lo gicz ne go prze twa rza nia od pa -
dów ko mu nal nych,
§ skła do wa nia od pa dów po wsta ją cych w pro ce sie
me cha nicz no -bio lo gicz ne go prze twa rza nia zmie sza -
nych od pa dów ko mu nal nych oraz po zo sta ło ści
z sor to wa nia od pa dów ko mu nal nych,

speł nia ły wy ma ga nia okre ślo ne w roz po rzą dze niach Mi -
ni stra Śro do wi ska: w spra wie me cha nicz no -bio lo gicz -
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Ane go prze twa rza nia od pa dów ko mu nal nych (Dz.U.
z 2012 r., poz. 1052) oraz w spra wie skła do wisk od pa -
dów (Dz.U. z 2013 r., poz. 523).

Usta lo no rów nież, że jed na z kon tro lo wa nych in sta -
la cji do prze twa rza nia se lek tyw nie ze bra nych od pa dów
zie lo nych i in nych bio od pa dów nie speł nia wy ma gań
naj lep szej do stęp nej tech ni ki, okre ślo nych w do ku men -
cie re fe ren cyj nym nt. naj lep szych do stęp nych tech nik
„Prze mysł Prze twa rza nia Od pa dów”.

Na te re nie wo je wódz twa dol no ślą skie go nie są eks -
plo ato wa ne in sta la cje do ter micz ne go prze kształ ca nia
od pa dów ko mu nal nych.

Prze ciw dzia ła nie po waż nym awa riom
We dług sta nu na dzień 31 grud nia 2014 r. re jestr za -

kła dów, po ten cjal nych spraw ców po waż nych awa rii
obej mo wał 75 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 – za kład du że go ry zy ka),
§ 22 za kła dy za kwa li fi ko wa ne do gru py o zwięk szo -
nym ry zy ku (ZZR – za kład zwięk szo ne go ry zy ka),
§ 38 po zo sta łych za kła dów mo gą cych 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:
12 zgło szeń, 16 pro gra mów za po bie ga nia awa riom,
9 ra por tów o bez pie czeń stwie, 9 we wnętrz nych pla nów
ope ra cyj no -ra tow ni czych.

W 2014 r. prze pro wa dzo no:
§ 15 kon tro li pla no wa nych z za kre su prze ciw dzia ła -
nia po waż nym awa riom w za kła dach za li czo nych do
ZDR, z cze go 2 kon tro le wy ka za ły na ru sze nia prze -
pi sów pra wa,
§ 9 kon tro li pla no wa nych z za kre su prze ciw dzia ła -
nia po waż nym awa riom w za kła dach za li czo nych do
ZZR, z cze go 4 kon tro le wy ka za ły na ru sze nia prze pi -
sów pra wa,
§ 11 kon tro li z za kre su prze ciw dzia ła nia po waż nym
awa riom w za kła dach uzna nych za po ten cjal nych
spraw ców po waż nych awa rii, z cze go 4 kon tro le wy -
ka za ły na ru sze nia 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 9 za rzą dzeń po kon trol nych,
udzie lo no 1 po ucze nia oraz wy sto so wa no 2 wy stą pie -
nia do in nych or ga nów.
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