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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. 

W okresie III kwartału 2014 r. WIOŚ Delegatura w Pile nie prowadził kontroli ww. obiektów. 

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

znamiona poważnych awarii. 

 

4. Ilość kontroli przeprowadzonych przez WIOŚ Delegatura w Pile w III kwartale 2014r. 

w zakładach położonych na terenie powiatu pilskiego oraz podejmowane działania 

pokontrolne 

 

Rodzaj kontroli i podejmowane działania pokontrolne Liczba 

Kontrole ogółem 15 

w tym kontrole interwencyjne 6 

w tym skontrolowane instalacje IPPC 2 

Zarządzenia pokontrolne 9 

Wystąpienia do organów administracji rządowej i samorządowej 12 

Mandaty: ilość – kwota /zł/ 2 – 600 zł 

 

Jednostka administracyjna 

Liczba decyzji 

ustalających 

kary biegnące 

Decyzje wymierzające kary 

za okres trwania 

przekroczeń 
art. 302 ust. 1 pkt 1 ustawy Poś 

Kary inne 

(odpady, 

demontaż 

pojazdów) 

liczba kwota [zł] liczba – kwota 

Miasto Piła - - - 3 – 1.500 

Gmina Szydłowo - - - - 

Miasto i Gmina Ujście - - - 4 – 2.000 

Gmina Kaczory - 1 4.449 - 

Gmina Miasteczko Krajeńskie - - - 5 – 2.500 

Miasto i Gmina Wysoka - 1 4.283 - 

Gmina Białośliwie - - - 1 – 500 

Miasto i Gmina Wyrzysk - - - - 

Miasto i Gmina Łobżenica - - - - 

Powiat pilski – ogółem - 2 8.732 13 – 6.500 

 

5. Informacja o wybranych kontrolach przeprowadzonych przez Dział Inspekcji WIOŚ 

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

„CERAMIK 91” Andrzej Rusin, Edmund Firlej, Wacław Kanecki sp. j. Wysoka Wielka 3, 89-320 

Wysoka. Cegielnia w Czajcze oraz Cegielnia w Wysokiej  
W dniach od 20.08.2014r. do 05.09.2014r. przeprowadzono planową kontrolę problemową, która 

obejmowała swym zakresem przestrzeganie przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki 

odpadami, ochrony powietrza oraz wywiązywania się z obowiązków składania wymaganej 
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sprawozdawczości w związku z korzystaniem ze środowiska.  

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie ochrony powietrza i prowadzonej 

gospodarki odpadami w stosunku do wymogów prawa i posiadanych regulacji prawnych. 

Stwierdzono natomiast uchybienia związane z podaniem niepełnych informacji w  zbiorczych 

zestawieniach danych o odpadach, przekazywanych do Marszałka Województwa Wielkopolskiego, 

dotyczących braku uwzględnienia informacji o odpadach poddawanych odzyskowi w latach 2012-

2013. 

O wynikach kontroli poinformowano Marszałka Województwa Wielkopolskiego, celem podjęcia 

działań zgodnie z posiadanymi kompetencjami.  

KARTONPACK  Paweł  Horowski, ul. Warsztatowa 8, 64-920 Piła, Gmina Piła (miejska) 

W dniach od 18.09.2014r. do 29.09.2014r. przeprowadzono planową kontrolę problemową, która 

objęła swym zakresem sprawdzenie zgodności wyrobów z zasadniczymi wymaganiami Dyrektywy 

94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.  

Jednostka wysyła na rynek zagraniczny wyprodukowany towar w postaci opakowań kartonowych, 

w związku z tym podmiot zobowiązany jest przedkładać Marszałkowi Województwa 

Wielkopolskiego sprawozdania  o masie wywiezionych za granicę opakowań - OPAK 3. 

Kontrolowany jako wytwórca opakowań powinien sporządzać i wysyłać również sprawozdania o 

masie wytworzonych opakowań OPAK1. Ustalenia kontroli wykazały, iż przedsiębiorca nie  

realizował w/w obowiązków, które wynikają z przepisów ustawy o opakowaniach i odpadach 

opakowaniowych. 

Na podstawie ustaleń kontroli skierowano stosowne wystąpienie do Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego, w celu podjęcia działań zgodnie z posiadanymi kompetencjami. 

 

Urząd Miasta i Gminy Wysoka 

W dniach od 05.08.2014r. do 09.09.2014r. przeprowadzono kontrolę kompleksową w Urzędzie 

Miasta i Gmina Wysoka, której zakresem objęto wykonanie działań rekultywacyjnych nieczynnego 

składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w m. Wysoka Wielka, gm. Wysoka, 

wynikających z  wydanych w tej sprawie dla gminy decyzji Starosty Pilskiego.  

Jednostka uzyskała decyzję Starosty Pilskiego z dnia 02.11.2006r. znak ŚR.VIII.7651-1/5/06 

wyrażającą zgodę na zamknięcie składowiska w m. Wysoka Wielka, gm. Wysoka. Zgodnie z ww. 

decyzją z dniem 1.09.2001r. zaprzestano eksploatacji obiektu w zakresie przyjmowania odpadów 

do składowania. 

Decyzją z dnia 05.11.2007r. znak Gd.P.I.6018-13/07 ww. organ na wniosek UMiG Wysoka ustalił 

leśny kierunek rekultywacji gruntu po nieczynnym składowisku odpadów w m. Wysoka Wielka nr 

geod.1074/1 pow.2.29 ha i zobowiązał zarządzającego do zakończenia rekultywacji do 31.05.2009r. 

Decyzją z dnia 01.04.2010r. znak Gd.P.I.6018-13/07 organ na ponowny wniosek gminy 

prolongował ten termin do 31.12.2012r.  

Potwierdzony w trakcie kontroli stan obiektu pozwolił ustalić, iż Gmina Wysoka nie 

przeprowadziła w wyznaczonych terminach prac rekultywacyjnych, które miały polegać na: 

- uformowaniu kopuły składowiska,  

- ułożeniu warstw zabezpieczających,  

- modernizacji zbiornika na odcieki,  

- wykonaniu systemu odwodnienia, 

- wykonaniu instalacji odgazowania, 

- wykonaniu reperów,   

- rozbiórce budynku technicznego i demontażu wagi (wagę zdemontowano), 

- rozbiórce dróg wewnętrznych,  

- rekultywacji  biologicznej  nasadzeń i pielęgnacji zieleni.  

Dodatkowo w ww. decyzji organ zobowiązał zarządzającego do uporządkowania i zabezpieczenia 

skarp i korony kwater przed erozją wodną i wietrzną, poprzez wykonanie warstwy okrywającej. 

W tym celu  nawieziono na kwatery składowiska masy ziemne o grubości 0,6 m. 

Ponadto ustalono, iż gmina nie realizuje obowiązku prowadzenia badań monitoringowych obiektu 

do czego zobowiązana jest decyzją Starosty Pilskiego z dnia 02.11.2006r. znak ŚR.VIII.7651-

1/5/06 oraz przepisami ustawy o odpadach,  w zakresie: 
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- badania struktury osiadania,  

- objętości i składu wód odciekowych,  

- wielkości przepływu i składu wód powierzchniowych,  

- składu i emisji gazu składowiskowego,  

- sprawności instalacji odgazowania. 

W ramach działań pokontrolnych WIOŚ wydał zarządzenie pokontrolne, zobowiązujące gminę do 

realizacji monitoringu składowiska w pełnym zakresie, oraz wystąpił do Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego z informacją o nie przeprowadzeniu rekultywacji obiektu zgodnie z terminami 

określonymi w harmonogramie prac rekultywacyjnych, przedstawionym w posiadanej decyzji na 

zamknięcie obiektu.  

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JAN” Katarzyna Różek, ul. Klonowa 3, 64 – 850 Kaczory 
W dniach 28.08.–19.09.2014 r. przeprowadzono kontrolę kompleksową pozaplanową, której 

zakresem objęto przestrzeganie przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami, 

realizacji obowiązków wynikających z prowadzenia wewnątrzwspólnotowego nabycia pojazdów 

oraz składania wymaganej sprawozdawczości. 

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono naruszenia przepisów o ochronie środowiska w 

zakresie: 

 nieprzestrzegania obowiązków wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach, w tym 

przedkładania sprawozdań o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i 

akumulatorów, przedkładania sprawozdań o wykazie zakładów przetwarzania zużytych baterii 

lub zużytych akumulatorów, z którymi wprowadzający baterie lub akumulatory ma zawartą 

umowę, finansowania publicznych kampanii edukacyjnych oraz przedkładania sprawozdań o 

wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne;  

 nieskładania rocznych sprawozdań w zakresie wprowadzania do kraju produktów w postaci opon 

oraz olejów smarowych tj. sprawozdania OŚ-OP1 za rok 2013;  

 nierealizowania obowiązku składania Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego sprawozdań 

z zakresu korzystania ze środowiska; 

W związku z ujawnionymi naruszeniami i nieprawidłowościami, na właściciela kontrolowanej 

jednostki nałożono mandat karny. O ujawnionych nieprawidłowościach poinformowano Marszalka 

Województwa Wielkopolskiego, Wójta Gminy Kaczory oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w Pile.  

Rhenus Recycling  Polska Sp. z o.o.,  ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa Zakład Przerobu Stłuczki 

Szklanej, ul. Wawelska 107, 64-920 Piła 

W dniach od 28.08. do 12.09.2014r. przeprowadzono kontrolę planową problemową, której zakres 

objął gospodarkę odpadami (w tym przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. 

o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi) oraz gospodarkę ściekową. W wyniku 

kontroli ujawniono następujące nieprawidłowości: 

 nierzetelne prowadzenie ewidencji odpadów,  

 odpad o kodzie 191212 tj. balast wytwarzany w procesie sortowania stłuczki szklanej  jednostka 

przekazywała do składowania poza Region I województwa wielkopolskiego tj. do  m. Węgrów, 

położonej w województwie mazowieckim, 

 jednostka w I półroczu 2014 wytworzyła odpad o kodzie 191205 w ilości 11710,22 Mg tj. 

większej jak ustalono w posiadanym pozwoleniu  (5200 Mg), 

 naruszenie warunków pozwolenia wodno-prawnego tj. brak drożności części kratek 

kanalizacyjnych oraz brak prowadzenia okresowych przeglądów urządzeń oczyszczających i 

rejestrowania ich w zeszycie eksploatacji 

W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami prowadzącemu instalację udzielono pouczenia 

o obowiązkach wynikających z posiadanego pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz warunków 

pozwolenia wodno-prawnego. Wydano również zarządzenie pokontrolne zobowiązujące do  

zaprzestania przekazywania poza region odpadu o kodzie 191212, wytwarzanego w procesie 

sortowania stłuczki szklanej oraz prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. O wynikach kontroli poinformowano Starostę Pilskiego stosownym 
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wystąpieniem pokontrolnym. Do chwili obecnej jednostka nie poinformowała o sposobie realizacji 

zarządzenia (termin udzielenia odpowiedzi jeszcze nie upłynął). 

Spółka Wodno-Ściekowa Gwda Spółka z o.o. – Oczyszczalnia ścieków Piła, ul. Na Leszkowie 4, 

64-920 Piła 

W dniach od 08.07. do 09.07.2014r. przeprowadzono kontrolę problemową, pozaplanową, której 

zakres objął sprawdzenie wywiązywania się aglomeracji priorytetowych z realizacji zadań ujętych 

w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych KPOŚK 2010. 

W trakcie kontroli pobrano do analizy próby ścieków komunalnych dopływających do oczyszczalni 

i odprowadzanych do rzeki Gwdy z oczyszczalni ścieków Piła. Wyniki badań ścieków 

komunalnych poniżej oczyszczalni – przed wylotem do rzeki Gwdy w zakresie: BZT5, ChZT-Cr, 

azotu ogólnego, fosforu ogólnego i zawiesiny ogólnej mieściły się w granicach wartości 

dopuszczalnych, określonych w posiadanym przez jednostkę pozwoleniu wodno-prawnym.  

Na podstawie wyników kontroli nie wydano zarządzeń pokontrolnych. 


