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11. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA WIOŚ W POZNANIU 

11.1. Wprowadzenie 
Zmiany dokonane w latach 1999–2003 w polskim prawie ochrony środowiska miały wpływ także na 

funkcjonowanie Inspekcji Ochrony Środowiska. Reforma administracji publicznej zapoczątkowała zespole-
nie wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska z administracją rządową szczebla wojewódzkiego 
i rozluźnienie więzi pomiędzy strukturami Inspekcji. Uchwalone nowe przepisy ekologiczne dostosowały 
prawo do wymagań Unii Europejskiej, również w zakresie działalności Inspekcji, rozszerzając znacznie za-
kres jej zadań we wszystkich kompetencjach, to jest: kontroli przestrzegania prawa ochrony środowiska, 
monitoringu środowiska i przeciwdziałania poważnym awariom.  

Działalność kontrolna Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu realizowana jest 
w oparciu o roczne i kwartalne plany kontroli sporządzane i weryfikowane w oparciu o: 
dokumenty określone i sporządzone przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, tzn.: Ogólne kierunki 

działania Inspekcji Ochrony Środowiska, Wytyczne do planowania działalności IOŚ i Instrukcję przepro-
wadzania kontroli przez inspektorów IOŚ oraz podejmowania przez służby IOŚ działań pokontrolnych – 
zatwierdzoną w roku 2002, 

informacje i uzgodnienia dokonywane z administracją samorządową wszystkich szczebli na terenie woje-
wództwa, 

uwarunkowania i potrzeby lokalne uwzględniające specyfikę województwa,  
rozpoznanie i oceny własne zagrożeń ekologicznych dla środowiska na terenie województwa. 

Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska wykonują Główny Inspektor Ochrony Środowiska oraz wojewo-
dowie (na właściwym miejscowo obszarze) przy pomocy wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska 
jako kierowników wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska. Przy czym działalnością merytoryczną 
wszystkich organów Inspekcji kieruje Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Zgodnie z powyższym kon-
trola przestrzegania wymogów prawa ochrony środowiska przez jego użytkowników jest jednym z podsta-
wowych zadań realizowanych przez Inspekcję Ochrony Środowiska.  

11.2. Zadania, cele i zakres działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w Poznaniu 

Inspekcja Ochrony Środowiska jest głównym organem, który na mocy ustawy z dnia 20 lipca 1991 roku 
(tekst jednolity Dz. U. Nr 112 z roku 2002, poz. 982 ze zmianami) został powołany do kontroli przestrzega-
nia przepisów o ochronie środowiska oraz badania stanu środowiska. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Śro-
dowiska w Poznaniu działa na terenie całego województwa wielkopolskiego w ramach struktur Inspekcji 
oraz administracji zespolonej z Wojewodą Wielkopolskim, w oparciu o pięć jednostek zlokalizowanych w: 
Poznaniu (siedziba) oraz Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile (delegatury). Zgodnie z powyższym aktem praw-
nym do ustawowych zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należą: 
• kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym użytkowaniu zasobów przyrody; 
• kontrola przestrzegania decyzji ustalających warunki użytkowania środowiska; 
• udział w postępowaniu dotyczącym lokalizacji inwestycji; 
• udział w przekazywaniu do użytku obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcia mogące 

znacząco oddziaływać na środowisko; 
• kontrola eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem; 
• podejmowanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszaniem wymagań związanych 

z ochroną środowiska lub naruszeniem warunków korzystania ze środowiska; 
• współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontrolnymi, organami ścigania i wy-

miaru sprawiedliwości oraz organami administracji państwowej i rządowej, samorządu terytorialnego 
i obrony cywilnej, a także organizacjami społecznymi i opiekunami społecznymi; 

• organizowanie i koordynowanie państwowego monitoringu środowiska, prowadzenie badań jakości śro-
dowiska, obserwacji i oceny jego stanu oraz zachodzących w nim zmian; 

• opracowywanie i wdrażanie metod analityczno-badawczych i kontrolno-pomiarowych; 
• inicjowanie działań tworzących warunki zapobiegania poważnym awariom oraz usuwania ich skutków 

i przywracania środowiska do stanu właściwego; 
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• kontrola przestrzegania przepisów o opakowaniach i odpadach opakowaniowych; 
• kontrola przestrzegania przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektóry-

mi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej; 
• kontrola przestrzegania przepisów i uzyskanych na ich podstawie zezwoleń, z wyłączeniem kontroli labo-

ratoryjnej, w zakresie postępowania z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi; 
• kontrola wyrobów wprowadzanych do obrotu, podlegających ocenie zgodności w zakresie spełniania 

przez nie zasadniczych wymagań dotyczących ochrony środowiska, określonych w przepisach odrębnych. 
W oparciu o ustalone kryteria, na rok 2003 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 

opracował plan kontroli oraz wyznaczył zadania do realizacji dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w Poznaniu, wykonując zadania w imieniu Wojewody Wielkopolskiego i przyjmując następują-
ce cele działalności kontrolnej: 
• wypełnianie wymagań ochrony środowiska przez prowadzących instalacje wymagające pozwolenia zin-

tegrowanego – skontrolowano 34 podmioty, 
• wypełnianie przez inwestorów wymagań ochrony środowiska – skontrolowano 38 podmiotów, 
• ochrona zasobów wód, w szczególności podziemnych, stanowiących źródło zaopatrzenia w wodę do picia 

i potrzeb gospodarskich – skontrolowano 5 podmiotów, 
• przestrzeganie wymagań w zakresie eksploatacji składowisk odpadów – skontrolowano 57 podmiotów, 
• przestrzeganie wymagań w zakresie postępowania z substancjami stwarzającymi szczególne zagrożenie 

dla środowiska – PCB – skontrolowano 25 podmiotów, 
• przestrzeganie wymagań w zakresie postępowania z substancjami stwarzającymi szczególne zagrożenie 

dla środowiska – azbest – skontrolowano 3 podmioty, 
• przestrzeganie wymagań dotyczących termicznego przetwarzania odpadów – skontrolowano 11 podmiotów, 
• przestrzeganie wymagań w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych – skontrolowano 29 podmiotów, 
• przeciwdziałanie nielegalnemu transgranicznemu przemieszczaniu odpadów – skontrolowano 7 podmiotów, 
• wypełnianie obowiązku rekultywacji zanieczyszczonej gleby lub ziemi bądź niekorzystnego przekształ-

cania naturalnego ukształtowania terenu, w tym w szczególności związanych ze skutkami poważnych 
awarii – skontrolowano 18 podmiotów, 

• ograniczanie uciążliwości związanych z ponadnormatywną emisją hałasu – skontrolowano 61 podmiotów, 
• ograniczanie uciążliwości związanych z ponadnormatywnym poziomem pól elektromagnetycznych – 

skontrolowano jeden podmiot, 
• realizacja obowiązków wynikających z przeciwdziałania poważnym awariom – skontrolowano 91 pod-

miotów, 
• przestrzeganie przepisów o opakowaniach i odpadach opakowaniowych – skontrolowano 26 podmiotów, 
• przestrzeganie przepisów w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz uiszczania opłaty pro-

duktowej – skontrolowano 72 podmioty, 
• przestrzeganie przepisów o substancjach i preparatach chemicznych w zakresie zagrożeń dla środowiska 

– skontrolowano 4 podmioty, 
• wnoszenie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – sprawdzane we wszystkich zakładach pla-

nowanych do kontroli (949), 
• ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do powietrza ze źródeł energetycznych i technologicznych – 

skontrolowano 217 podmiotów, 
• likwidacja odprowadzania do środowiska nieoczyszczonych lub niedostatecznie oczyszczonych ścieków 

– skontrolowano 301 podmiotów, 
• przestrzeganie wymogów ochrony środowiska przez przedsiębiorców prowadzących chemiczną obróbkę 

i pokrywanie powierzchni metali oraz innych materiałów – skontrolowano 10 podmiotów. 
Ponadto w roku 2003 poza celami kontrolnymi dostosowanymi do warunków lokalnych na terenie woje-

wództwa wielkopolskiego zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zostały wyko-
nane kontrole w ramach cyklów krajowych w zakresie: 
przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów ustawy z dnia 11.05.2001 roku o obowiązkach przedsiębior-

ców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, 
przestrzegania wymagań ochrony środowiska w związku z gospodarowaniem olejami odpadowymi, 
transgranicznego przemieszczania odpadów. 
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W tworzeniu planu kontroli jednym z czynników stymulujących są wyniki badań monitoringowych, które 
pozwalają na ocenę wpływu i zakresu oddziaływania wybranych jednostek na środowisko w województwie 
wielkopolskim. 

WIOŚ w Poznaniu realizował wyznaczone zadania wykonując kontrole planowe oraz interwencyjne na 
wniosek posłów, senatorów, Wojewody Wielkopolskiego, organów samorządowych, organizacji pozarzą-
dowych oraz obywateli. 

W tabeli 11.1. przedstawiono wykaz głównych zadań kontrolnych realizowanych przez WIOŚ w Pozna-
niu oraz zakres tematyczny kontroli wraz z ilością podmiotów nią objętych. W uzasadnionych przypadkach 
realizowano kontrole przy współudziale przedstawicieli Policji, Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Bu-
dowlanego, Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynaryjnego, NIK, Państwowej 
Inspekcji Pracy, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.  

Tabela 11.1. 
Tematyka kontroli prowadzonych w roku 2003 w województwie wielkopolskim 

Rodzaj zadania         
kontrolnego Tematyka kontroli 

Liczba podmio-
tów objętych 
kontrolami 

Liczba   
kontroli 

Wszystkie kontrole razem z interwencyjnymi w tym: 1410 1570 
kontrola w zakresie przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów 
ustawy z dnia 11.05.2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców 
w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie 
produktowej i opłacie depozytowej  

7 7 

kontrola w zakresie przestrzegania wymagań ochrony środowiska w 
związku z gospodarowaniem olejami odpadowymi 

31 31 

Cykl kontrolny krajowy 

kontrola w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów 1 1 
Kontrole wspólne z PIP przeciwdziałanie poważnym awariom 1 1 
Kontrole wspólne 
z Inspekcją Sanitarną 

wspólne kontrole sprawdzające oddziaływanie środowiska na stan 
zdrowia ludzi, w związku z wcześniejszymi interwencjami 

3 3 

Kontrole wspólne z 
PSP 

kontrola magazynów i baz paliw, rozlewni i hurtowni gazu pod 
kątem przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i ochrony 
środowiska 

19 19 

Pozostałe kontrole wynikające z planu rocznego 914 1007 
Kontrole pozaplanowe (w tym interwencyjne) razem, w tym: 453 501 
Na wniosek Wojewody 
Wielkopolskiego 

uciążliwa działalność, odory, zanieczyszczenie powietrza 12 12 

Na wniosek organu 
samorządowego 

niewłaściwa gospodarka ściekowa, ochrona przed hałasem, niewła-
ściwa gospodarka odpadami (w tym kontrole składowisk odpadów 
przed wydaniem decyzji o ich zamknięciu), ochrona powietrza 

53 58 

Na wniosek GIOŚ gospodarowanie odpadami przez podmioty ubiegające się o zezwo-
lenie na import odpadów, legalność i zakres korzystania ze środowi-
ska przez przemysłowe fermy hodowlane (w tym firmy Animex 
Wielkopolska S.A.), ich wpływ na środowisko oraz realizacja obo-
wiązków wynikających z przestrzegania przepisów ochrony środo-
wiska (kontrole wspólne z przedstawicielami Inspekcji Sanitarnej, 
Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Nadzoru Budowlanego) 

23 23 

Na wniosek posła, 
senatora 

zgodność zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych z 
przepisami ochrony środowiska 

1 1 

Na wniosek obywateli 
o podjęcie interwencji 

uciążliwość zakładu zlokalizowanego w sąsiedztwie (hałas, zanie-
czyszczenie powietrza, odory, gospodarka odpadami), samowola 
budowlana, niewłaściwa lokalizacja 

138 147 

Pozostałe na wniosek 
jednostki korzystającej 
ze środowiska 

spełnianie wymagań ochrony środowiska przez inwestorów, kontro-
la spełniania warunków odroczenia kar administracyjnych w związ-
ku z wnioskami jednostek o ich rozliczenie, kontrola osiągnięcia 
zakładanych efektów ekologicznych dla inwestycji dofinansowy-
wanych z funduszy ochrony środowiska, gospodarka ściekowa we 
wskazanych zakładach produkcyjnych, koncesje 

230 259 
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W roku 2003, tak jak i w latach poprzednich WIOŚ w Poznaniu przeprowadzał trzy rodzaje kontroli: 
podstawowe – polegające na kompleksowej ocenie działalności kontrolowanego podmiotu we wszystkich 

kierunkach oddziaływania na środowisko; 
sprawdzające – następujące po uprzedniej kontroli podmiotu i polegające na sprawdzeniu realizacji zarzą-

dzeń pokontrolnych oraz zobowiązań nałożonych decyzjami administracyjnymi wydanymi przez WIOŚ. 
W uzasadnionych przypadkach kontrole sprawdzające są pierwszymi kontrolami jednostki organizacyj-
nej, jeżeli ich zakres ogranicza się do sprawdzenia przestrzegania określonych wymagań decyzji admini-
stracyjnych wydanych przez inne organa administracji publicznej lub do ustalenia sprawcy pogorszenia 
stanu środowiska; 

interwencyjne – we wszystkich obszarach i komponentach środowiska w zależności od zgłoszonych z ze-
wnątrz potrzeb. 
W większości prowadzone kontrole mają charakter kompleksowy, ustalający zakres oddziaływania za-

kładu na wszystkie komponenty środowiska, a także nieprawidłowości eksploatacyjne i formalno-prawne 
związane z ochroną środowiska, często określając ich przyczynę i możliwości wyeliminowania. W wielu 
przypadkach podczas kontroli w jednym podmiocie realizuje się kilka celów, co wynika z uwarunkowań 
i potrzeb indywidualnych. 

11.3. Statystyka działalności kontrolnej WIOŚ w Poznaniu 
WIOŚ w Poznaniu prowadzi ewidencję kontrolowanych podmiotów gospodarczych, w której w roku 

2003 zarejestrowanych było 5551 podmiotów, z czego realizując wszystkie z założonych i planowanych 
celów skontrolowano 1410 podmiotów. W porównaniu z rokiem 2002 liczba zakładów pozostająca w ewi-
dencji WIOŚ wzrosła o 390, to znaczy o 7,6 %. Wzrost ten był wynikiem kontroli w nowych, dotychczas nie 
zarejestrowanych zakładach.  

Łącznie w roku 2003 na terenie województwa wielkopolskiego przeprowadzono 1569 kontrole, z czego 
212 to kontrole interwencyjne, co stanowi 13,5 % wszystkich kontroli. Duża część interwencji wynika 
z niewłaściwej lokalizacji podmiotów realizujących działalność gospodarczą lub inwestycji. Wzrasta liczba 
kontroli interwencyjnych przeprowadzanych przez WIOŚ w Poznaniu w jednostkach niewymagających po-
zwoleń w zakresie korzystania ze środowiska, co w znacznym stopniu ogranicza możliwości dalszych dzia-
łań pokontrolnych. 

Sprawdzanie spełniania wymagań ochrony środowiska realizowane jest między innymi poprzez wyko-
nywanie pomiarów kontrolnych ilości i jakości wprowadzanych do środowiska substancji i energii. Wyko-
nano 621 kontroli z pomiarem lub poborem próbek do analizy. 

Dla porównania w tabeli 11.2. podano dane obrazujące kształt ewidencji w latach 2000–2003. 
Tabela 11.2.  

Ewidencja zakładów w WIOŚ Poznań na przestrzeni lat 2000 - 2003 

Ilość w roku Zakres 
2000 2001 2002 2003 

Zakłady ujęte w ewidencji  4711 5034 5161 5551 
Zakłady skontrolowane 1427 1395 1399 1569 
Udział zakładów skontrolowanych do ujętych w ewidencji w % 30,3 27,7 27,1 28,1 

Specyfiką prowadzonego nadzoru nad przestrzeganiem wymogów ochrony środowiska jest często prze-
prowadzanie kilku kontroli w roku w tym samym zakładzie. W związku z tym liczba przeprowadzanych 
kontroli jest większa od liczby skontrolowanych podmiotów.  

Na terenie województwa wielkopolskiego liczba zakładów, których zakres i rozmiar oddziaływania na 
środowisko jest znaczący w skali kraju pozostała na niezmienionym poziomie − jest to jeden podmiot – Za-
kłady Chemiczne Luboń S.A. Natomiast w skali województwa Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowi-
ska objął szczególnym nadzorem jednostki organizacyjne:  
• Zespół Elektrociepłowni Poznańskich – EC II Karolin; 
• Poznańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. w Poznaniu – Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Kozie-

głowach; 
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• Poznańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. w Poznaniu – Lewobrzeżna Oczyszczalnia Ścieków 
w Poznaniu przy ul. Serbskiej; 

• PKN ORLEN S.A. Oddział w Poznaniu, ul. Średzka, podległy pod PKN ORLEN S.A. w Płocku; 
• Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin; 
• Huta Aluminium w Koninie; 
• PPHU „Konspol-Bis” w Słupcy; 
• Regionalna Spalarnia Odpadów Szpitalnych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie; 
• Odlewnia Żeliwa „Śrem” w Śremie; 
• Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego „Zetpezet” Sp. z o.o. w Pile; 
• Odlewnia Żeliwa „Drawski” S.A. w Drawskim Młynie; 
• Jednostka Wojskowa 3515 w Pile; 
• Mercar Sp. z o.o. – Zakład Przerobu Olejów Przepracowanych w Witaszyczkach; 
• Fabryka „WAGON” S.A. w Ostrowie Wlkp. 
• POLIFARB Kalisz S.A. w Kaliszu; 
• Wielkopolskie Zakłady Farmaceutyczne BIOWIN Sp. z o.o w Murowanej Goślinie. 

Ponadto szczególną uwagą w trakcie działań kontrolnych objęte są zakłady zaliczane do przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz instalacje, których funkcjonowanie może powodować 
znaczne rozmiary zanieczyszczeń poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości 
inwestycji, dla których władający jest zobowiązany uzyskać pozwolenie zintegrowane, tzw. instalacje IPPC. 
Strukturę kontroli przeprowadzonych na przestrzeni lat 2000–2003 przedstawia tabela 11.3. 

Tabela 11.3. 
Struktura kontroli przeprowadzonych przez WIOŚ w Poznaniu w latach 2000-2003 

Ilość w roku Rodzaj kontroli 
2000 2001 2002 2003 

Ogółem 1671 1562 1543 1569 
Łącznie w tym: w tym z pomiarami lub poborem prób 

do analizy 
721 731 753 621 

Ogółem 548 461 480 503 Podstawowe 
w tym z pomiarem 133 97 98 63 
Ogółem 851 841 849 854 Sprawdzające 
w tym z pomiarem 463 529 539 479 
Ogółem 272 260 214 212 Interwencyjne 
w tym z pomiarem 125 105 116 79 

W wyniku stwierdzonych uchybień w działalności jednostek organizacyjnych na skutek kontroli prze-
prowadzonych w roku 2003, WIOŚ w Poznaniu korzystał z przysługujących mu instrumentów prawnych 
przedstawionych w tabeli 11.4., 11.5. i 11.6. 

Tabela 11.4. 
Instrumenty prawno-administracyjne wykorzystywane przez WIOŚ w Poznaniu w latach 2000–2003 

Ilość w roku Zastosowany instrument prawno-administracyjny 
2000 2001 2002 2003 

Zarządzenia pokontrolne 1080 996 1039 1000 
Wnioski do organów ścigania 12 6 2 3 
Wnioski do sądów grodzkich (kolegiów ds. wykroczeń) 33 27 13 6 
Mandaty karne 142 84 44 186 
Wnioski do organów administracji 275 188 230 26 
Wszczęte postępowania egzekucyjne 85 83 57 42 
Decyzje wymierzające kary biegnące 678 544 495 365 
Decyzje wymierzające kary za okres naruszenia 478 516 395 268 
Decyzje odraczające kary 107 99 68 120 
Decyzje o rozłożeniu kary na raty 5 8 4 4 
Decyzje ustalające koszty poboru prób i wykonania pomia-
rów i analiz 399 497 449 307 
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Tabela 11.5. 
Wysokość kar za przekroczenia ustalonych warunków korzystania ze środowiska latach 2000–2003 

Wymiar w zł w roku Charakter decyzji  
2000 2001 2002 2003 

Kary za okres naruszenia za przekroczenia 
ustalonych warunków korzystania ze środo-
wiska – ogółem, w tym: 

9.272.873,9 7.441.048,2 4.272.116,5 14.058.234,02 

Kary za okres naruszenia  za wprowadzanie 
do wód lub do ziemi ścieków nie odpowiada-
jących wymaganym warunkom 

5.962.948,6 4.773.473,0 1.429.012,5 7.436.853,73 

Kary za okres naruszenia za przekroczenia 
ustalonych warunków poboru wody oraz za 
piętrzenie wody wyższe od dozwolonego 

1500,5 - - - 

Kary za okres naruszenia za przekroczenie 
dopuszczalnej emisji do powietrza 

1.409.550,3 524.407,2 605.922,9 296.832,25 

Kary za okres naruszenia za przekroczenie 
dopuszczalnego poziomu emisji hałasu 

697.590,9 1.021.467,4 392.054,7 1.540.955,46 

Kary za okres naruszenia za magazynowanie 
lub składowanie odpadów 

1.201.283,6 1.121.700,6 1.845.126,4 4.783.592,58 

Łącznie kary odroczone 8.480.236,3* 8.366.634,9* 2.301.608,2 12.924.164,73 

Tabela 11.6. 
Działania dyscyplinujące w drodze decyzji niepieniężnych (bez podjętych w zakresie inwestycji) podjęte przez 

WIOŚ w Poznaniu w roku 2003 

Decyzje o wstrzymaniu działalności podjęte w oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska 
i ustawę o odpadach Ilość w roku 2003 

W zakresie nieprawidłowej gospodarki ściekowej 2 
W zakresie nieprawidłowej gospodarki odpadami 3 

Razem 5 
Wyznaczenie terminu usunięcia naruszeń lub zaniedbań w oparciu o ustawę Prawo ochrony 
środowiska 1 

Wyznaczenie terminu usunięcia naruszeń lub zaniedbań w oparciu o ustawę o odpadach 1 
Razem 2 

Wszystkie przedstawione powyżej, zastosowane przez WIOŚ w Poznaniu instrumenty prawne, warunkują 
pozytywne skutki i ciągłą poprawę stanu środowiska w województwie wielkopolskim. 

11.4. Działalność WIOŚ w Poznaniu w zakresie udziału w procesie inwestycyjnym 
W oparciu o art. 56 ustawy Prawo budowlane, art. 76 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 20 

ust. ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska w roku 2003 WIOŚ w Poznaniu uczestniczył w kontrolach 
mających na celu ocenę wybranych inwestycji i przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowi-
sko pod kątem spełniania wymagań ochrony środowiska.  

Podjęte działania dyscyplinujące w drodze decyzji administracyjnych niepieniężnych w roku 2003 w za-
kresie udziału WIOŚ w Poznaniu w procesie inwestycyjnym przedstawiono w tabeli 11.7. 

Tabela 11.7. 
Decyzje administracyjne o charakterze niepieniężnym w roku 2003 związane z udziałem WIOŚ w Poznaniu 

w procesie inwestycyjnym 

Decyzje o charakterze niepieniężnym Ilość w roku 2003 
Wstrzymanie oddania do użytku w oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska 19 
Sprzeciw przekazania inwestycji do użytkowania w oparciu o ustawę Prawo budowlane  21 
Wyrażenie zgody na podjęcie działalności w oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska 7 
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11.5. Pozwolenia zintegrowane 
Pozwolenie zintegrowane jest decyzją administracyjną regulującą zasady wprowadzania substancji lub 

energii, powodujących zanieczyszczenie, do wszystkich komponentów środowiska z niektórych rodzajów 
instalacji, wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 roku w sprawie rodza-
jów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych 
albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055), wydanego na podstawie art. 201 ust.2 ustawy Pra-
wo ochrony środowiska. Posiadanie pozwolenia zintegrowanego warunkuje w praktyce możliwość prowa-
dzenia tego typu instalacji. 

Prowadzący instalacje wymienione w tym rozporządzeniu zobowiązani są posiadać pozwolenie zintegro-
wane, obejmujące wszystkie znaczące aspekty wpływu na środowisko (pobór wody, odprowadzanie ście-
ków, emisje do powietrza, hałas, powstawanie odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, ograniczanie 
skutków awarii przemysłowej) w zakresie wymaganym przez prawo. Takie instalacje muszą ponadto speł-
niać wymagania najlepszej dostępnej techniki (ang. best available technique – BAT), a ich eksploatacja nie 
może powodować pogorszenia jakości środowiska oraz przekraczania tzw. granicznych wielkości emisyj-
nych, o ile zostały one określone w drodze rozporządzenia Ministra Środowiska. 

Warunki pozwolenia zintegrowanego nie mogą być mniej restrykcyjne niż wynikające z BAT. Jedną 
z podstawowych zasad zintegrowanego podejścia jest również takie ustalenie sposobów korzystania ze śro-
dowiska, aby w miarę możliwości unikać zmniejszania obciążeń środowiska w jednym komponencie, kosz-
tem wzrostu obciążenia pozostałych komponentów. 

Koncepcja pozwolenia zintegrowanego wprowadzona została do polskiej praktyki administracyjnej 
w procesie transpozycji wymagań prawnych Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska, a w szcze-
gólności Dyrektywy 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń, zna-
nej jako Dyrektywa IPPC. Ideą Dyrektywy IPPC jest: 
wprowadzenie mechanizmów prawnych wymuszających zapobieganie emisjom do środowiska, lub ograni-

czanie oddziaływania instalacji przemysłowych na środowisko;  
stworzenie jednolitych standardów ochrony środowiska w całej Unii, mających na celu ograniczenie nierów-

ności podmiotów na rynkach międzynarodowych, jakie mogłyby powstać przy braku takich standardów. 
Wymagania Dyrektywy IPPC zostały przetransponowane do polskiego prawa ustawą z dnia 27 kwietnia 

2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 
27 lipca 2001 roku o wprowadzeniu ustawy – Prawo Ochrony Środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmia-
nie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085). Przepisy te określają podstawowe uwarunkowania prawne 
dla procedury postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego. Dodatkowe wymagania w tym 
zakresie określają inne szczegółowe akty prawne. 

Według stanu na koniec 2003 roku liczba instalacji, dla których władający są zobowiązani do posiadania 
pozwolenia zintegrowanego wynosiła 234, przy czym 104 instalacje podlegają kompetencjom Wojewody 
Wielkopolskiego, a 130 kompetencjom właściwych miejscowo starostów powiatowych.  

Ze zidentyfikowanych instalacji, dla 21 władający są zobowiązani uzyskać pozwolenia zintegrowane do 
30.04.2004 roku. Identyfikacja i weryfikacja instalacji podlegających uzyskaniu pozwolenia zintegrowanego 
na terenie województwa wielkopolskiego będzie kontynuowana przez WIOŚ w Poznaniu w roku 2004, przy 
współpracy z innymi organami administracji rządowej i samorządowej. 

11.6. Przeciwdziałanie poważnym awariom 
Zgodnie z ustawowymi kompetencjami oraz kierunkami wyznaczonymi przez Głównego Inspektora 

Ochrony Środowiska działalnością kontrolną WIOŚ w Poznaniu w zakresie przeciwdziałania poważnym 
awariom objęte zostały podmioty zakwalifikowane jako zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważ-
nej awarii (ZZR) w liczbie 16 i dużym ryzyku (ZDR) w liczbie 10 oraz potencjalni sprawcy awarii w Wiel-
kopolsce (podmioty obracające substancjami niebezpiecznymi w ilościach nie pozwalających na zaliczenie 
ich do ZZR i ZDR). Kontrole miały na celu identyfikację zagrożeń, rozpoznanie stanu ilościowo-
jakościowego materiałów niebezpiecznych, ocenę stanu zabezpieczenia źródeł zagrożenia, ocenę podejmo-
wanych działań pod kątem zminimalizowania wystąpienia potencjalnego zagrożenia, ocenę organizacji 
i przygotowania sprzętowego służącego zwalczaniu i usuwaniu skutków awarii we własnym zakresie. 
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Działania kontrolne pod kątem możliwości wystąpienia poważnej awarii prowadzone były w uzgodnieniu 
z organami PSP. Przeprowadzono kontrole planowe i pozaplanowe w ogólnej ilości 169, w tym 11 kontroli 
interwencyjnych, przy czym 26 kontroli prowadzonych było wspólnie z przedstawicielami PSP. 

Poniżej, w tabeli 11.8., przedstawiona została struktura kontroli i podjętych działań pokontrolnych przez 
WIOŚ w Poznaniu w roku 2003 w zakresie przeciwdziałania wystąpieniu poważnych awarii. 

Tabela 11.8. 
Struktura kontroli i działań pokontrolnych w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom w roku 2003 prze-

prowadzonych przez WIOŚ w Poznaniu 

Kwalifikacja zakładu 
Rodzaj działań WIOŚ ZDR ZZR Inni potencjalni 

sprawcy 
Inne podmioty 

Kontrole w zakładach 
Planowe i pozaplanowe 9 10 150 
Interwencyjne    11 
Wynikające z ustawy o substancjach 
i preparatach chemicznych 

   4 

Ogółem 9 10 165 
Działania pokontrolne 

Liczba zarządzeń 7 2 2 77 
Liczba obowiązków w zarządzeniach 17 5 6 180 

Najczęściej stwierdzano uchybienia pod kątem: 
braku uregulowań formalno-prawnych w zakresie gospodarki odpadami i sposobu postępowania z odpadami, 
nie spełniania wymagań w zakresie dostosowania stacji i baz paliw do wymagań przepisów rozporządzenia 

Ministra Gospodarki, 
właściwego zabezpieczenia zbiorników magazynowych z substancjami niebezpiecznymi. 

Znaczącą poprawę w zakresie spełniania wymogów ochrony środowiska odnotowano w branży paliwo-
wej. Sukcesywnie prowadzone są modernizacje istniejących stacji i baz paliw płynnych, mające na celu za-
bezpieczenia zbiorników magazynowych na paliwa, instalowanie urządzeń do zbierania par benzyn, montażu 
urządzeń do absorpcji par benzyn, wymiany istniejących nawierzchni oraz wyposażania ich w systemy kana-
lizacji deszczowo-przemysłowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi. 

W wyniku przeprowadzonych działań kontrolnych i rozpoznawczych zweryfikowano prowadzoną przez 
WIOŚ w Poznaniu listę potencjalnych sprawców poważnych awarii. W roku 2003, w porównaniu do roku 
2002, liczba potencjalnych sprawców poważnych awarii zmniejszyła się o 6 jednostek organizacyjnych, ze 
121 do 115 − wykreślono 7 zakładów, a wpisano jeden nowy. Wykreślenie zakładów nastąpiło z powodów 
likwidacji podmiotu, likwidacji instalacji chloru, likwidacji przeterminowanych środków ochrony roślin, 
likwidacji zbiorników na substancje ropopochodne i są to jednostki: 
• PPH SYNCHRON – stacja paliw w Poznaniu, przy ul. Dąbrowskiego; 
• PPH SYNCHRON – stacja paliw w Poznaniu, przy ul. Franowo;  
• Kopalnia Soli Kłodawa; 
• Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kole; 
• Spółdzielnia Handlowo-Usługowa Rolnik w Orchowie; 
• Spółdzielnia Pracy Zaopatrzenia Rolnictwa w Koninie; 
• SKR Stare Miasto. 

Po dokonaniu oceny warunków kryterialnych na listę ZDR wpisano natomiast jednostkę: 
• BP Polska Sp. z o.o. Kraków, Rozlewnia Gazu w Swarzędzu. 

W roku 2003 do tzw. ekoawarii na terenie Wielkopolskiego nie zakwalifikowano żadnego zdarzenia 
(z 11 zgłoszonych interwencji), a dla porównania w roku 2002 zakwalifikowano 3 awarie z 24 zgłoszonych 
zdarzeń.  

Na wypadek wystąpienia poważnej awarii w siedzibie WIOŚ w Poznaniu oraz podległych Delegatur 
w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile wdrożono system całodobowych dyżurów pełnionych przez inspektorów. 
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Realizując zadania z zakresu przeciwdziałania występowaniu poważnych awarii przedstawiciele WIOŚ 
uczestniczą w pracach powiatowych zespołów ds. przeciwpożarowych i ratownictwa, działających przy sta-
rostach powiatowych. 

W przypadku wystąpienia poważnej awarii (zgodnej z kwalifikacją ustawową) inspektorzy WIOŚ uczest-
niczą w akcji zwalczania skutków awarii, współdziałając z przedstawicielami PSP oraz przedstawicielami 
wojewody, starostów, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, w zależności od charakteru i zasięgu zagro-
żenia. W ramach działań ustawowych WIOŚ prowadzi rozpoznanie na miejscu wystąpienia poważnej awarii, 
badania stopnia zanieczyszczania środowiska, określa charakter i zasięg zagrożenia. W ramach prewencji 
przeprowadza kontrolę wypełniania wymogów ochrony środowiska przez sprawcę zdarzenia, wydaje zarzą-
dzenia pokontrolne, zakazy i ograniczenia w zakresie korzystania ze środowiska, przygotowuje wystąpienia 
do organów administracji publicznej w sprawie wydania decyzji zobowiązujących sprawców poważnej awa-
rii do przywrócenia środowiska do stanu właściwego. W przypadku braku zidentyfikowanego sprawcy zda-
rzenia przedstawiciele WIOŚ uczestniczą w czynnościach mających na celu jego ustalenie. 

Bardzo poważny problem stanowi system i sposób postępowania z odpadami po wszystkich akcjach ra-
towniczych usuwania skutków poważnych awarii bądź zdarzeń awaryjnych. W szczególności dotyczy to 
zdarzeń, w których nie ustalono sprawcy. Jednostki samorządu oraz zakłady produkcyjne (nie kwalifikujące 
się do listy potencjalnych sprawców awarii) nie posiadają opracowanych programów dotyczących sposobu 
magazynowania i dalszego postępowania z odpadami powstającymi w trakcie działań ratowniczych. Brak 
jest także wyznaczonych i przystosowanych do tego celu miejsc składowania, czy magazynowania. Wielo-
krotnie brak właściwej organizacji jest przyczyną wydłużających się w czasie akcji ratowniczych. 

11.7. Mogilniki 
Szczególnymi obiektami stanowiącymi potencjalne zagrożenie dla środowiska są mogilniki służące do 

gromadzenia przeterminowanych środków ochrony roślin i opakowań po nich. W roku 2003 w ramach kon-
troli planowych skontrolowano 5 mogilników. Ze zidentyfikowanych w latach wcześniejszych 27 mogilni-
ków w roku 2001 zlikwidowano jeden w miejscowości Tworzymirki Gaj w powiecie gostyńskim, natomiast 
w 2003 roku zlikwidowano kolejnych trzynaście (patrz rozdział 9).  

Dalsza realizacja programu likwidacji mogilników jest przewidziana na lata 2004–2005.  

11.8. Gorące miejsca (hot spots) w Wielkopolsce  
W Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego przyjętej przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego 

10 lipca 2000 roku określono miejsca największego oddziaływania na środowisko w skali województwa, tzw. 
„gorące miejsca” (hot spots), zwane też „gorącymi punktami”. Do najważniejszych „gorących miejsc” zaliczono: 
• Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin traktowany jako grupa emitorów wprowadzających naj-

większą ilość substancji do powietrza, obiekty silnie przekształcające stosunki wodne oraz grupa naj-
większych wytwórców odpadów; 

• kopalnie węgla brunatnego w rejonie Konina i Turku stanowiące przyczynę przekształceń powierzchni 
ziemi, ogromnych przerzutów wód podziemnych do wód powierzchniowych (zwłaszcza jezior) oraz po-
wstawanie wielkoprzestrzennych lejów depresyjnych; 

• koncentrację medycznych odpadów w Poznaniu powodującą zagrożenie wynikające z braku spójnego 
systemu ich odbioru i unieszkodliwiana; 

• składowisko odpadów z produkcji fluorków glinu w Luboniu umiejscowione w dnie doliny rzeki Warty 
zagrażające ujęciu wody dla Poznania; 

• oczyszczalne ścieków: Poznań (COŚ i LOŚ), Kalisz, Ostrów, Leszno stanowiące miejsca zrzutu najwięk-
szej ilości zanieczyszczeń do wód; 

• mogilniki na środki ochrony roślin i opakowania po nich. 
W okresie od roku 2000 do 2003 znacznie zmniejszyło się oddziaływanie na środowisko wszystkich wy-

mienionych źródeł lub podjęte zostały działania w celu jego ograniczenia. Weryfikacja listy „hot spots” zo-
stanie dokonana podczas pierwszej oceny realizacji Programu Ochrony Środowiska Województwa 
Wielkopolskiego uchwalonego przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w roku 2003. Monitoring reali-
zacji Programu... jest zaplanowany w okresach dwuletnich dla strategii wdrożeniowej na lata 2004–2007. 
Przy czym w dokumencie programowym pominięto ujęte w Strategii... „gorące punkty”, stanowiące oczysz-
czalnie ścieków dla miasta Poznania (COŚ), Kalisza, Ostrowa Wlkp. i Leszna, gdyż na etapie jego opraco-
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wywania obiekty te zostały już zrealizowane i działały w sposób prawidłowy spełniając wymagania określo-
ne dla oczyszczonych ścieków wprowadzanych do środowiska.  

Dodatkowo, dwie oczyszczalnie ścieków z terenu Wielkopolski: COŚ w Koziegłowach i LOŚ w Pozna-
niu ujęte były na liście „hot spots” w ramach Programu Bałtyckiego opracowanego na użytek sieci HEL-
COM PITF. Decyzją 18 Narady HELCOM PITF i Decyzją 5 Narady HELCOM PITF z dniem 30 maja 2002 
roku oczyszczalnia ścieków dla miasta Poznania COŚ w Koziegłowach została usunięta z listy „hot spots”, 
jako instalacja spełniająca wymagania w zakresie osiągniętej redukcji zanieczyszczeń ze ścieków wprowa-
dzanych do rzeki Warty.  

11.9. Ogólne wnioski z kontroli przeprowadzonych w województwie wielko-
polskim przez WIOŚ w Poznaniu w zakresie przestrzegania wymagań 
ochrony środowiska przez jednostki organizacyjne 

W roku 2003 podobnie, jak w latach poprzednich, stwierdzono powolną poprawę w zakresie przestrzega-
nia wymagań ochrony środowiska przez jednostki, które podlegają bieżącemu nadzorowi kontrolnemu 
WIOŚ w Poznaniu. W dużej mierze wynika to ze stosowania karnych instrumentów administracyjnych. Do 
obszarów, w których poprawa jest dostrzegalna można zaliczyć gospodarkę komunalną w miastach i gmi-
nach oraz jednostki produkcyjne o stabilnej sytuacji finansowej. Natomiast nadal stosunkowo niski poziom 
znajomości prawa ochrony środowiska, a tym samym jego przestrzegania dotyczy sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw. Stosowanie się do wymogów prawa w tej grupie jednostek jest efektem realizacji obowiąz-
ków nakładanych w wyniku prowadzonych kontroli. Najwięcej stwierdzonych nieprawidłowości w roku 
2003 dotyczyło postępowania z substancjami stwarzającymi szczególne zagrożenie dla środowiska (azbest), 
termicznego przekształcania odpadów oraz postępowania z substancjami i preparatami chemicznymi. Kon-
trole wykazały także liczne uchybienia w zakresie wymagań ochrony środowiska przez władających instala-
cjami, dla których są oni zobowiązani uzyskać pozwolenia zintegrowane oraz prowadzących działalność 
w zakresie transportu odpadami niebezpiecznymi. Ponadto stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły naruszania 
wymagań ochrony środowiska w stosunku do emisji substancji do powietrza, odprowadzania ścieków do wód 
lub do ziemi oraz braku lub niewłaściwym wnoszeniu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. 

Wyniki działań kontrolnych wskazują, że najczęstszymi przyczynami nieprzestrzegania przepisów ochro-
ny środowiska w roku 2003 były: 
• niewystarczająca, a często wręcz niska znajomość prawa wynikająca m.in. ze zmian przepisów, 
• niejednolite i niespójne interpretacje przepisów prawa przez organy administracji wszystkich szczebli, 
• rozproszenie (szczególnie w małych i średnich zakładach) obowiązków w zakresie ochrony środowiska 

na wiele stanowisk pracy, brak jednoznacznego przypisania obowiązków osobom odpowiedzialnym za 
ich realizację, brak pracowników przeszkolonych w tym zakresie, 

• słaba kondycja finansowa wielu przedsiębiorstw, co w znacznym stopniu wpływa na ograniczenia inwe-
stycji związanych z rozwiązywaniem problemów środowiskowych, 

• wysokie koszty łączne uzyskiwania pozwoleń na korzystanie ze środowiska (opracowywanie dokumenta-
cji, wniosków, opłaty za decyzje), 

• brak środków na realizację zaplanowanych działań w zakresie usuwania zaniedbań w ochronie środowi-
ska oraz bieżące remonty i modernizacje instalacji, 

• brak profesjonalnej, fachowej obsługi specjalistycznych urządzeń chroniących środowisko, 
• lekceważący stosunek pracodawców do problemów związanych z ochroną środowiska i podporządkowa-

nie tej sfery działalności wynikom produkcji i sprzedaży, 
• redukcja etatów i stanowisk pracy odpowiedzialnych za ochronę środowiska, powodowaną złą kondycją 

finansową zakładów, 
• brak realizacji zobowiązań wynikających z posiadanych decyzji administracyjnych, 
• brak lub częściowa realizacja zarządzeń pokontrolnych, nałożonych na jednostki podczas wcześniejszych 

kontroli, 
• kierowanie się własnymi priorytetami: problemy produkcji, zbytu, wypełnianie obowiązków podatko-

wych, ubezpieczeniowych, wynikających z kodeksu pracy, wśród których ochrona środowiska uważana 
jest za mniej ważną dziedzinę, 

• konieczność dostosowania warunków produkcji i rozwiązań technologicznych do wymogów unijnych 
i kierowanie na ten cel posiadanych zasobów finansowych z pominięciem lub przeniesieniem na termin 
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późniejszy problemów ochrony środowiska, co dotyczyło w szczególności zakładów szeroko rozumianej 
branży spożywczej, 

• niechęć dzierżawców obiektów do inwestowania w modernizacje z obawy przed stratami finansowymi, 
co związane jest z niepewnością warunków umów zawieranych z właścicielami obiektów. 
Analiza wyników kontroli przeprowadzonych przez WIOŚ w Poznaniu w roku 2003 wykazała nieznaczną 

poprawę jakości odprowadzanych ścieków do wód lub do ziemi z zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego i 
komunalnych urządzeń kanalizacyjnych. Poprawa ta spowodowana jest ciągłym od wielu lat, aczkolwiek spo-
wolnionym w ostatnich latach, procesem budowy nowych oczyszczalni ścieków, rozbudowy i modernizacji 
istniejących. Naruszenia w tym obszarze w dalszym ciągu występują w związku z istniejącymi systemami ka-
nalizacyjnymi, które nie są wyposażone w urządzenia oczyszczające lub są wyposażone w urządzenia oparte na 
przestarzałych technologiach nie zapewniających wymaganej redukcji zanieczyszczeń w ściekach. 

Zdecydowana poprawa w zakresie ochrony powietrza nastąpiła w branży mleczarskiej oraz w sektorze 
energetycznym, głównie na skutek postępującej likwidacji lokalnych kotłowni grzewczych i włączaniem 
systemów energii cieplnej do kotłowni zbiorczych oraz sukcesywną wymianą urządzeń kotłowni pozwalają-
cych na stosowanie paliwa olejowego lub gazowego zamiast węglowych. Natomiast nie stwierdzono popra-
wy w zakresie ochrony powietrza w działalności gorzelni rolniczych, które nadal stanowią źródło 
ponadnormatywnej emisji sadzy. W obecnie obowiązującym prawie władający instalacją gorzelni nie są 
zobowiązani do posiadania pozwolenia na emisję substancji do powietrza, co przyczyniło się do znacznego 
spadku skuteczności działań WIOŚ w tej sferze. 

Stwierdzono również, że sukcesywnie zwiększa się liczba składowisk zarządzanych zgodnie z obowiąz-
kami określonymi w decyzjach zatwierdzających instrukcje eksploatacji składowisk. W województwie wiel-
kopolskim realizowany jest proces ciągłego doposażenia terenów miejskich i wiejskich w pojemniki do 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a także wdrażanie zorganizowanego systemu zbiórki i usuwania 
odpadów w jednostkach osadniczych. W przypadku selektywnej zbiórki odpadów zdecydowanym impulsem 
stał się rozwój organizacji odzysku i tym samym tworzenie się rynku zbytu wysegregowanych odpadów. 

Zaniedbania i naruszenia w zakresie ochrony środowiska są problemem w zakładach chowu i hodowli 
zwierząt. Dotyczą one wszystkich komponentów środowiska, z wyjątkiem emisji hałasu. Właściciele ferm 
główną przyczynę naruszeń widzą w obszernym i skomplikowanym prawie ochrony środowiska. 
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