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1. Zakłady zwiększonego ryzyka i stwarzające potencjalne zagrożenie wystąpienia 

awarii 

Potencjalne zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego może 

występować w związku z prowadzonymi procesami magazynowania lub transportu substancji 

zaliczanych do niebezpiecznych. 

Na terenie powiatu pilskiego znajdują 2 zakłady zaliczone do Zakładów Zwiększonego 

Ryzyka tj.: 

 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe GEOFIZYKA TRANS-GAZ Sp. z o.o., 87-100 

Toruń, ul. Chrobrego 50, Oddział w Pile, Al. Powst. Wlkp. 185, z uwagi na eksploatację 

zbiornika gazu LPG o pojemności 95,5 Mg, 

 Philips Lighting Poland S.A. w Pile, ul. Kossaka 150, z uwagi na magazynowanie na 

terenie zakładu tlenu w ilości maksymalnej 250 Mg.  

Ponadto na terenie powiatu pilskiego zlokalizowane są 3 zakłady wchodzące w skład tzw. 

Listy WIOŚ - potencjalnych sprawców awarii tj.: 

 Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego "Zetpezet" Sp. z o.o. w Pile, 

 Zakład Rolniczo-Przemysłowy "Farmutil HS" Chłodnia w Śmiłowie, 

 1 Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu, Skład m. Dolaszewo k/Piły. 

Powyższe obiekty zaklasyfikowano do zakładów stwarzających potencjalne zagrożenie 

wystąpienia awarii, z uwagi na magazynowanie i stosowanie w działalności produkcyjnej 

znacznych ilości substancji niebezpiecznych takich jak: 

- produkty naftowe, 

- amoniak, 

- kwasy i ługi, woda amoniakalna, 

Jednocześnie na terenie powiatu pilskiego zlokalizowane są inne zakłady, w których 

magazynowane są i stosowane w procesach technologicznych takie substancje jak gazy 

techniczne i paliwa płynne, a także substancje toksyczne i niebezpieczne dla środowiska. 

W szczególności należy do nich zaliczyć: 

 „Messer Polska” Oddział Gazów Technicznych w Pile, ul. Warsztatowa, 

 Nerta Polska – Filia w Pile, ul. Składowa 15, 

 stacje paliw płynnych zlokalizowane na terenie powiatu pilskiego, z których część nie 

posiada jeszcze pełnego zabezpieczenia, wymaganymi przepisami Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki z dnia 20.12.2012 r. termin dostosowania do wymagań ochrony 

środowiska przedłużono do 31.12.2013 r.  

2. Substancje zubożające warstwę ozonową  

Na terenie powiatu pilskiego zidentyfikowano 6 podmiotów eksploatujących instalacje 

chłodnicze, w których czynnikiem chłodniczym jest chlorodifluorometan (R-22) oraz jeden 

podmiot prowadzący działalność w zakresie serwisowania urządzeń chłodniczych tj.: 

 Rzeźnia Drobiu – Jolanta Bajon, Chrustowo 43, 64-850 Ujście – instalacje chłodnicze – 

74,00 kg (R-22), 

 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, 89-300 Łobżenica, ul. Wyrzyska 16 – instalacje 

chłodnicze – 35,00 kg (R-22), 

 „Agora” S.A. ul. Czerska 8/10 Warszawa, Oddział w Pile, ul. Krzywa 35 – instalacje 

chłodnicze – 596,0 kg (R-22), 

 Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna „Gromada” w Warszawie, ul. Cicha 7, Hotel 

Gromada w Pile, Al. Piastów 15 – instalacje chłodnicze – 30,80 kg (R-22), 

 Bank Handlowy w Warszawie, Oddział Regionalny w Poznaniu, Filia w Pile, Al. Piastów 15 

– instalacja chłodnicza – 10,0 kg (R-22), 

 Ardagh Glass S.A. w Gostyniu, Zakład w Uściu ul. Huty Szkła 2 – instalacje chłodnicze, 

zawierające 45,0 kg (R-22), 
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 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Sezup-Clima” Sp. z o.o. ul. Długosza 25, 64-920 

Piła – działalność w zakresie serwisowania urządzeń chłodniczych i odzysku substancji 

kontrolowanych, które w roku 2013 zużyło w działalności serwisowej 16,19 kg czynnika 

chłodniczego R-22.  

W I kwartale 2014r. Delegatura WIOŚ w Pile nie prowadziła kontroli instalacji zawierających 

substancje kontrolowane (SZWO), zlokalizowanych na terenie powiatu pilskiego.  

3. Zdarzenia potencjalnie zagrażające środowisku  

W I kwartale 2014 r. nie odnotowano na terenie powiatu pilskiego zdarzeń noszących 

znamiona poważnych awarii. 

 

4. Ilość kontroli przeprowadzonych przez WIOŚ Delegatura w Pile w I kwartale 

2014r. w zakładach położonych na terenie powiatu pilskiego oraz podejmowane 

działania pokontrolne 

 

Rodzaj kontroli i podejmowane działania pokontrolne Liczba 

Kontrole ogółem 16 

w tym kontrole interwencyjne 8 

w tym skontrolowane instalacje IPPC 0 

Zarządzenia pokontrolne 12 

Wystąpienia do organów administracji rządowej i 

samorządowej 
12 

Mandaty: ilość – kwota /zł/ 8 – 1.900 

 

Jednostka administracyjna 

Liczba decyzji 

ustalających 

kary biegnące 

Decyzje wymierzające kary 

za okres trwania 

przekroczeń 

Kary inne 

(odpady, 

demontaż 

pojazdów) 

liczba kwota [zł] liczba – kwota 

Miasto Piła 1 - - 7 – 4.500 

Gmina Szydłowo - - - - 

Miasto i Gmina Ujście - - - - 

Gmina Kaczory - - - - 

Gmina Miasteczko Krajeńskie - - - - 

Miasto i Gmina Wysoka - - - - 

Gmina Białośliwie - - - - 

Miasto i Gmina Wyrzysk - - - - 

Miasto i Gmina Łobżenica - - - - 

Powiat pilski – ogółem 1 - - 7 – 4.500 
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5. Informacja o wybranych kontrolach przeprowadzonych przez Dział Inspekcji 

WIOŚ Poznań Delegatura w Pile na terenie powiatu pilskiego w I kwartale 2014r. 

NERTA Polska - Marek Skwierczyński, 64-920 Piła, ul. Składowa 15 

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono brak realizacji obowiązku, określonego 

w decyzji Starosty Pilskiego, udzielającej pozwolenia wodno-prawnego na szczególne 

korzystanie z wód – odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi, polegającego 

na prowadzeniu okresowych (co najmniej 2 razy w roku) przeglądów urządzeń 

oczyszczających wody opadowo-roztopowe (separator Lamelowy). Stwierdzono również brak 

składania Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego sprawozdań w zakresie korzystania 

ze środowiska, w związku z wprowadzaniem do środowiska wód opadowo-roztopowych oraz 

spalania paliw płynnych przez pojazdy mechaniczne. W związku z ujawnionymi 

nieprawidłowościami przedsiębiorcę ukarano grzywną w drodze mandatu karnego. 

O stwierdzonych nieprawidłowościach poinformowano również Starostę Pilskiego oraz 

Marszałka Województwa Wielkopolskiego. 

Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory  

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające na: 

 braku terminowej realizacji zobowiązań decyzji PDI.4450.3.2011.KC z dnia 24 maja 

2011 r. odraczającej termin płatności kary wymierzonej za odprowadzanie do środowiska 

nienależycie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni komunalnej w Kaczorach, 

 braku oznakowania ujęcia wody podziemnej nr 2A zlokalizowanego w Kaczorach, 

 niewłaściwej eksploatacji urządzenia do oczyszczania ścieków przemysłowych 

odprowadzanych ze stacji uzdatniania wody w Dziembowie, 

 przekroczeniu dopuszczalnej dawki komunalnego osadu ściekowego na kwaterze nr 3 

w 2012 roku przy jego rolniczym stosowaniu, 

 niewłaściwym stanie sanitarnym komunalnego osadu ściekowego, przeznaczonego do 

rolniczego stosowania. 

W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami przedsiębiorcę pouczono o konieczności 

dostosowania się do wymagań wynikających z przepisów o ochronie środowiska. Po kontroli 

zostało wydane zarządzenie pokontrolne zobowiązujące jednostkę do realizacji obowiązków 

wynikających z przepisów ochrony środowiska. 

Spółka Wodno-Ściekowa Gwda - Oczyszczalnia Ścieków 64-920 Piła, Na Leszkowie 4,  

W wyniku przeprowadzonej kontroli ujawniono nieprawidłowości w zakresie: 

 niezgodnego z wzorem wypełniania kart odbioru nieczystości ciekłych,  

 braku stosowania wapna palonego do higienizacji komunalnych osadów ściekowych. 

W wyniku stwierdzonych w toku kontroli naruszeń i nieprawidłowości wydano zarządzenie 

pokontrolne, przypominające Prezesowi Zarządu o obowiązkach wynikających z przepisów 

z zakresu ochrony środowiska. Jednostka poinformowała o podjętych działaniach, 

związanych z usunięciem stwierdzonych podczas kontroli naruszeń.  

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej - Oczyszczalnia ścieków Wysoka, ul. Szkolna 1, 

89-320 Wysoka. 

W wyniku przeprowadzonej kontroli ujawniono nieprawidłowości w zakresie: 

 niewykonania w 2013 roku co najmniej 2 razy przeglądów urządzeń oczyszczających, 

 nadmiernego zalegania piasku w dwóch piaskownikach kanalizacji wód opadowych 

i roztopowych wprowadzanych do rowu na ul. Kościelnej w Wysokiej oraz uszkodzonego 

wylotu do rowu kanalizacji wód opadowych i roztopowych na ul. 17 Października 

w Wysokiej. 

W wyniku stwierdzonych w toku kontroli naruszeń i nieprawidłowości nałożono na 

przedstawiciela kontrolowanej jednostki mandat karny. Wydano również zarządzenie 

pokontrolne przypominające Burmistrzowi Miasta i Gminy Wysoka o obowiązkach 

wynikających z przepisów z zakresu ochrony środowiska. Kontrolowany poinformował 

o podjętych działaniach, związanych z usunięciem naruszeń stwierdzonych podczas kontroli. 
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„MAG Gorzelak i Jasiński” Sp. J. ul. Warsztatowa 8, 64 -920 Piła 

Kontrolę interwencyjną przeprowadzono na wniosek Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego 

Inspektora Inspekcji Handlowej. 

Kontrolowany podmiot prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: 

 produkcji dekoracji bożonarodzeniowych (tj. wianki, girlandy, choinki, łańcuchy), 

 sprzedaży w/w wyrobów. 

Przedsiębiorstwo prowadzi sprzedaż sprzętu oświetleniowego – łańcuchy świetlne z wtyczką, 

przeznaczone dla gospodarstw domowych, klasyfikowanego do grupy 5 rodzaju 6, zgodnie 

z załącznikiem nr 1 do ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, od 

wprowadzającego sprzęt, który nie jest zarejestrowany w rejestrze Głównego Inspektora 

Ochrony Środowiska, tj. Mag 11 Sp. z o.o. ul. Warsztatowa 11,64-920 Piła. W związku z tym 

podmiot należy traktować jako sprzedawcę detalicznego i hurtowego oraz zbierającego 

zużyty sprzęt. W trakcie kontroli Spółka wystąpiła z wnioskiem o wpis do rejestru Głównego 

Inspektora Ochrony Środowiska jako zbierający zużyty sprzęt. 

W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

 sprzedaż sprzętu jako sprzedawca detaliczny i hurtowy od wprowadzającego, 

niezarejestrowanego w rejestrze GIOŚ – w dniu 7.04.2014r. wszczęto postępowanie 

administracyjne w sprawie, 

 ewidencja odpadów prowadzona w sposób nierzetelny. 

Na podstawie ustaleń kontroli wszczęto postępowanie w sprawie wymierzenia 

administracyjnej kary pieniężnej i wydano zarządzenie pokontrolne.  

 

 


