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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. 

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), 

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Sezup-Clima” Sp. z o.o. ul. Długosza 25, 64-920 

Piła – działalność w zakresie serwisowania urządzeń chłodniczych i odzysku substancji 
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kontrolowanych, które w roku 2013 zużyło w działalności serwisowej 16,19 kg czynnika 

chłodniczego R-22.  

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

znamiona poważnych awarii. 

 

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

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

działania pokontrolne 

 

Rodzaj kontroli i podejmowane działania pokontrolne Liczba 

Kontrole ogółem 26 

w tym kontrole interwencyjne 11 

w tym skontrolowane instalacje IPPC 1 

Zarządzenia pokontrolne 18 

Wystąpienia do organów administracji rządowej i 

samorządowej 
25 

Mandaty: ilość – kwota /zł/ 11 – 4.200 zł 

 

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 0 1 2.504.712,24 3 – 6.000 

Gmina Szydłowo 0 0 0 0 

Miasto i Gmina Ujście 0 0 0 4 – 2.500 

Gmina Kaczory 1 0 0 1 – 1.000 

Gmina Miasteczko Krajeńskie 0 0 0 1 – 500 

Miasto i Gmina Wysoka 0 0 0 2 -1.000 

Gmina Białośliwie 0 0 0 0 

Miasto i Gmina Wyrzysk 0 0 0 1 – 500 

Miasto i Gmina Łobżenica 0 0 0 0 

Powiat pilski – ogółem 1 1 2.504.712,24 12 – 11.500 
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5. Informacja o wybranych kontrolach przeprowadzonych przez Dział Inspekcji 

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

„Agromiast” Miasteczko Krajeńskie Sp. z o.o., Brzostowo 10, 89-350 Miasteczko Krajeńskie 

– Gorzelnia w Brzostowie. 

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono naruszenia przepisów o ochronie 

środowiska dotyczące: 

- nieprzesyłania do WIOŚ sprawozdań o ilości pobranej wody, o których mowa w art. 149 

ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz. U. 2013, 

poz. 1232 z późn. zm.), 

- niewłaściwego prowadzenia ewidencji odpadów, 

- nieposiadania umowy na wywóz nieczystości płynnych, o której mowa w art. 6 ust. 1 

ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. 

Dz. U. z 2013 roku, poz. 1399), 

- braku rejestracji i składania raportów do bazy KOBiZE 

W wyniku stwierdzonych w toku kontroli naruszeń i nieprawidłowości nałożono na 

przedstawiciela zakładu mandat karny. Ponadto WIOŚ wydał zarządzenie pokontrolne 

przypominające Prezesowi Spółki o obowiązkach wynikających z przepisów z zakresu 

ochrony środowiska. Jednostka poinformowała WIOŚ o podjętych działaniach związanych 

z usunięciem stwierdzonych podczas kontroli naruszeń. O ustaleniach kontroli i ujawnionych 

nieprawidłowościach, związanych z naruszeniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach poinformowano Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie. 

 

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „LARPOL” Przemysław Larek, ul. Brzostowska 1, 

89-350 Miasteczko Krajeńskie 

Kontrolę interwencyjną przeprowadzono w związku z pisemną informacją Kierownika 

Posterunku Policji w Białośliwiu, dotyczącą nieprawidłowości w zakresie postępowania 

z odpadami i podejrzeniem zbierania pojazdów samochodowych, wcześniej wycofanych 

z eksploatacji. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono naruszenia przepisów 

o ochronie środowiska w zakresie: 

- nieprowadzenia wymaganej ewidencji zbieranych i wytwarzanych odpadów, 

- nieskładania marszałkowi województwa zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości 

wytwarzanych i zbieranych odpadów, 

- braku inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest (eternit) poprzez spis z natury 

i nieprzekazania marszałkowi województwa "Informacji o wyrobach zawierających azbest", 

co wynika z przepisów art. 162 ustawy Prawo ochrony środowiska, 

- zbierania odpadów o kodach 150104 – opakowania z metali, 160117 – metale żelazne, 

150110* i 150111* - opakowania po substancjach niebezpiecznych, w tym pojemniki 

ciśnieniowe, których nie wyszczególniono w posiadanej decyzji Starosty Pilskiego nr 

ŚR.IV-7654/10/2004 z dnia 9.11.2004r., udzielającej zezwolenia na prowadzenie 

działalności w zakresie zbierania odpadów. 

W wyniku stwierdzonych w toku kontroli naruszeń i nieprawidłowości na właściciela zakładu 

nałożono grzywnę w drodze mandatu karnego. Ponadto WIOŚ wydał zarządzenie pokontrolne 

przypominające o obowiązkach wynikających z przepisów z zakresu ochrony środowiska. 

O ujawnionych nieprawidłowościach poinformowano stosownymi wystąpieniami 

pokontrolnymi Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Starostę Pilskiego. W związku 

z brakiem złożenia wymaganych zbiorczych zestawień danych o odpadach za lata 2012 i 2013 

zostanie wszczęte postępowanie administracyjne, mające na celu nałożenie kar pieniężnych. 

P.U.H. Gólcz & Synowie Mieczysław Gólcz, Czecha 7, 89-340 Białośliwie – działalność 

prowadzona w miejscowości Grabówno 55 gmina Miasteczko Krajeńskie 

W wyniku przeprowadzonej kontroli ujawniono następujące nieprawidłowości: 

Kontrolowany posiada decyzję Starosty Pilskiego z dnia 30 września 2011 r., znak: 

ŚR.6341.51.2011.VIII udzielającą pozwolenia wodno-prawnego na szczególne korzystanie 
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z wód w zakresie wprowadzania do ziemi ścieków – wód opadowych i roztopowych. 

Stwierdzono, iż podmiot narusza warunki pozwolenia, tj.: 

o jednostka odprowadza wody opadowe i roztopowe do rowu melioracyjnego bez 

zainstalowanego urządzenia do oczyszczania wód, tj. separatora zintegrowanego 

z osadnikiem, 

o jednostka nie wykonała umocnień dna i skarp rowu płytami żelbetowymi na odcinku 1,0 m 

po obu stronach wylotów wód opadowych i roztopowych do środowiska. 

W ramach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części obiektu 

budowlanego – adaptacja hali garażowej na warsztat naprawy samochodów ciężarowych w 

budynku garażowym z zapleczem socjalno-biurowym i gospodarczym zlokalizowanym na 

działce nr 511/6 obręb Grabówno, gm. Miasteczko Krajeńskie”, przedsiębiorca uzyskał 

decyzję Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację w/w przedsięwzięcia z dnia 20.07.2011r. znak OŚ.6220.1.2011. W toku kontroli 

ustalono stwierdzono, iż kontrolowany nie zrealizował obowiązku określonego w w/w decyzji 

w zakresie wyposażenia instalacji odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z terenów 

utwardzonych do rowu w urządzenie ochrony wód, tj. separator substancji ropopochodnych. 

Kontrolowany przedłożył w dniu 29.04.2014r. zbiorcze zestawienia danych o rodzajach 

i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach 

służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wyłącznie za lata 2012 i 2013. 

Ustalono brak przedkładania w/w sprawozdań za lata wcześniejsze. 

Podmiot przedkłada sprawozdania z zakresu korzystania ze środowiska w terminach 

ustawowych. Jednak analiza sprawozdania za rok 2013 wykazała, iż w tabeli C jako „roczną 

jednostkową stawkę opłat” przyjęto 0,052 zł/m2, podczas gdy w tabeli D załącznika nr 2 do 

obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 10.09.2012r. sprawie wysokości stawek opłat za 

korzystanie ze środowiska na rok 2013 (M.P. z 2012r., poz. 766) przedmiotową stawkę opłat 

określono na poziomie 0,054 zł/m2. Ponadto opłatę podzielono przez 2, jak dla opłat 

półrocznych. Przedłożone sprawozdania za lata 2012 i 2013 nie zawierały również informacji 

o zanieczyszczeniach powstających w wyniku procesów przeładunku benzyn spalinowych 

oraz tankowania pojazdów. 

Nie poinformowano WIOŚ o planowanym terminie oddania do użytkowania nowo 

zbudowanego obiektu, realizowanego jako przedsięwzięcie mogąco znacząco oddziaływać na 

środowisko; nie zgłoszono instalacji do magazynowania i tankowania paliw płynnych; brak 

rejestracji i składania raportów w KOBiZE. 

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości przedstawiciela kontrolowanej jednostki 

dwukrotnie pouczono oraz ukarano grzywną w drodze mandatu karnego. Ponadto w ramach 

działań pokontrolnych: skierowano wystąpienia do Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego, Starosty Pilskiego, PINB w Pile oraz Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie; 

wszczęto 2 postępowania administracyjne zakończone wydaniem decyzji wymierzających 

kontrolowanemu kary administracyjne; wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie 

wstrzymania użytkowania instalacji.  

Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji w Wyrzysku Sp. z o.o. ul. Podgórna 1A, 89-300 

Wyrzysk. Zamknięte Składowisko w miejscowości Bagdad 

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające na niepełnym 

prowadzeniu monitoringu składowiska w fazie poeksploatacyjnej. Odnotowano również 

niewykonanie badania odcieków składowiskowych na zamkniętym składowisku 

w miejscowości Bagdad. Kontrolowany w trakcie kontroli zlecił wykonanie w/w badań. 

W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami zostało wydane zarządzenie pokontrolne 

zobowiązujące jednostkę do realizacji obowiązków wynikających z przepisów o ochronie 

środowiska. Kontrolowana jednostka poinformowała WIOŚ o podjętych działaniach, 

związanych z usunięciem stwierdzonych podczas kontroli naruszeń.  
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Urząd Miasta i Gminy Białośliwie ul. Kordeckiego, 89-340 Białośliwie. Zamknięte 

Składowisko odpadów w Białośliwiu    

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające na braku 

pełnej informacji nt. monitoringu składowiska w fazie poeksploatacyjnej za 2013r. oraz 

składowanie odpadów z grupy 16 i 17 w miejscu na ten cel niewyznaczonym. 

W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami zostało wydane zarządzenie pokontrolne 

zobowiązujące jednostkę do realizacji obowiązków wynikających z przepisów o ochronie 

środowiska. O stwierdzonych nieprawidłowościach poinformowano również Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego. 

Firma Wielobranżowa „Caro” s.c. Barbara Uliczna i Krzysztof Uliczny w Kotuniu, 64-930 

Szydłowo – Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji 

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości, które dotyczyły stanu technicznego 

betonowych nawierzchni w sektorze magazynowania pojazdów wycofanych z eksploatacji 

oraz drogi komunikacyjnej (pola manewrowego). Ujawniono miejsca, w których beton uległ 

skruszeniu na skutek wieloletniej eksploatacji i wpływu warunków atmosferycznych, co 

spowodowało powstanie różnej wielkości zagłębień i w konsekwencji ograniczenie 

swobodnego spływu ścieków przemysłowych do systemu kanalizacyjnego i dalej do 

separatora produktów ropopochodnych. Pomimo podjętych w trakcie kontroli prac, 

polegających na uzupełnieniu punktowych ubytków betonu, niezbędne są dalsze prace 

polegające na gruntownej rewitalizacji nawierzchni betonowych. 

W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami zostało wydane zarządzenie pokontrolne 

zobowiązujące jednostkę do realizacji obowiązków wynikających z przepisów o ochronie 

środowiska. 

Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu – obiekty wojskowe w Dolaszewie gmina 

Szydłowo, powiat pilski 

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości, które dotyczyły braku składania 

wymaganych sprawozdań w zakresie poboru wody podziemnej z ujęć zlokalizowanych na 

terenie obiektów wojskowych w miejscowości Dolaszewo.  

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości osoba odpowiedzialna została pouczona 

o konieczności stosowania się do obowiązujących przepisów prawa. Szef WZI w Poznaniu 

został zobowiązany zarządzeniem pokontrolnym do usunięcia nieprawidłowości 

w wyznaczonym terminie. 

Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica, ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła 

W wyniku kontroli stwierdzono naruszenia przepisów ochrony środowiska w zakresie: 

 braku zachowania zasady bliskości w stosunku do unieszkodliwianych odpadów 

medycznych, 

 wykonywania badań odpadów poprocesowych przez laboratorium, które nie spełnia 

wymogów art. 147 a ust.1 ustawy P.o.ś, 

 eksploatacji instalacji bez wymaganego pozwolenia (brak pozwolenia wodno-prawnego na 

odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe 

z instalacji spalarni odpadów do zakładowej kanalizacji ściekowej), 

 braku prowadzenia pomiarów emisji zanieczyszczeń ze spalarni odpadów medycznych 

w wyznaczonym terminie. 

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości wydano zarządzenie pokontrolne nakazujące ich 

usunięcie. Ponadto skierowano wystąpienia pokontrolne do Wojewódzkiego Inspektora 

Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu 

oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego. W sprawie odprowadzania ścieków 

przemysłowych z terenu spalarni odpadów medycznych, do właściciela instalacji 

kanalizacyjnej zostało skierowane pismo w sprawie podjęcia działań, z tym związanych.  

Pismem z dnia 10.06.2014 r. Szpital Specjalistyczny w Pile poinformował WIOŚ o realizacji 

obowiązków wynikających z wydanego zarządzenia pokontrolnego. 

 



8 

Zakład Rolniczo Przemysłowy „FARMUTIL-HS” S.A. w Śmiłowie, ul. Przemysłowa 4. 

Zakład Przetwarzania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego „PILUTIL” 

Kontrolę interwencyjną przeprowadzono w związku z licznymi skargami dotyczącymi 

uciążliwości zapachowych. W wyniku kontroli oraz przeprowadzonych w jej trakcie 

pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza, na emitorze E-2 (Termooksydator nr 2) 

stwierdzono przekroczenie warunków posiadanego pozwolenia zintegrowanego Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego nr DSR.VI.7623-96/09 z dnia 16.05.2012r. wraz z decyzją 

Ministra Środowiska nr DOPoad-285-13/35457/12/DS. z dnia 10.09.2012r., co do nadmiernej 

emisji dwutlenku siarki i benzenu. Ponadto analiza wpływających do WIOŚ skarg 

i przedłożonych wykresów temperatur i czasu pracy termooksydatorów nr 1 i 2 oraz ich 

przyrównanie do zapisów prowadzonych w „zeszycie pracy mechaników” potwierdziły, że 

istotny wzrost emisji zanieczyszczeń i związany z tym stopień oddziaływania instalacji 

występuje ze szczególnym nasileniem w okresie wyłączania termooksydatorów oraz 

ponownego ich uruchamiania. Związane to może być z faktem, iż po uruchomieniu procesu 

przetwarzania surowca w destruktorach, osiągnięcie optymalnej temperatury oksydacji 

w komorach następuje dopiero po pewnym okresie czasu, a sam proces przetwarzania 

i odprowadzania zanieczyszczeń już następuje.  

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości na kontrolowanego nałożono grzywnę w drodze 

mandatu karnego i wydano zarządzenia pokontrolne nakazujące usunięcie stwierdzonych 

nieprawidłowości. Ponadto wszczęto postępowanie administracyjne w celu ustalenia kary 

biegnącej. Kontrolowana jednostka pismem z dnia 5 czerwca 2014r. poinformowała WIOŚ 

o usunięciu stwierdzonych naruszeń w zakresie nadmiernej emisji dwutlenku siarki i benzenu, 

przedkładając stosowne wyniki badań. 

W związku z powtarzającymi się skargami dotyczącymi uciążliwości zapachowych, oraz 

naruszeniami posiadanych pozwoleń w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, 

wystąpieniem pokontrolnym ponownie zwrócono się do Starosty Pilskiego z wnioskiem o: 

 rozważenie możliwości cofnięcia pozwoleń na podstawie przepisów art. 195 ust. 1 pkt 1 

ustawy P.o.ś., 

 nałożenia obowiązku monitoringu „on-line” parametrów pracy termooksydatorów, 

 nałożenia obowiązku rozpoczęcia eksploatacji destruktorów pracy okresowej i ciągłej 

wyłącznie po osiągnięciu optymalnej temperatury oksydacji na poziomie 8500C, 

 wyłączenia termooksydatorów wyłącznie po całkowitej redukcji substancji zapachowych 

w komorach oksydacji termooksydatorów.  

Z posiadanych przez WIOŚ informacji wynika, że do chwili obecnej nie wszczęto w tej 

sprawie stosownego postępowania administracyjnego. 

 

 


