
Kielce, dn. 19.02.2016 r. 

Ip.0441.2.2016 

 

Sprawozdanie z działalności kontrolnej 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach 

za 2015 rok. 

 

1. W 2015 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach realizował 

kontrole w jednostkach i podmiotach gospodarczych na terenie całego województwa 

świętokrzyskiego. Według stanu na koniec grudnia 2015 r. liczba inspektorów 

wykonujących typowe kontrole terenowe wynosiła 16.   

2. Celem podejmowanych działań było przede wszystkim nadzorowanie zagadnienia 

gospodarczego korzystania ze środowiska przez poszczególnych użytkowników oraz 

dostosowywania się ich do obowiązujących przepisów, a także kontrole eksploatacji 

urządzeń i instalacji chroniących środowiska przed zanieczyszczeniem.. W okresie 

sprawozdawczym, oprócz zadań ustawowych, wykonywano równocześnie inne 

działania kontrolne ujęte w „Ogólnych kierunkach działania organów Inspekcji 

Ochrony Środowiska w latach 2013-2015” oraz w „Wytycznych do planowania 

działalności organów Inspekcji Ochrony Środowiska w 2015 roku”.  

Wykonano działania ustawowe związane z zapobieganiem powstawania poważnych 

awarii przemysłowych.  

Przeprowadzono 44 kontrole zakładów (na 77 podmiotów będących w rejestrze 

WIOŚ), na terenie których funkcjonują instalacje IPPC tj. instalacje podlegające pod 

obowiązek posiadania pozwolenia zintegrowanego.  

W roku sprawozdawczym kontynuowano działania kontrolne w ramach 

ogólnopolskiego systemu nadzoru rynku wewnętrznego w zakresie kontroli opakowań 

i urządzeń, rozpoczęto działania sprawdzające w zakresie wprowadzania do obrotu 

drewna i produktów z drewna, a także kontrole stacji demontażu oraz zakładów 

przetwarzających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Przeprowadzano również 

kontrole podmiotów podejrzanych o prowadzenie nielegalnego demontażu pojazdów 

poza stacjami demontażu. 

3. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono łącznie 789 kontroli.  

Zrealizowano plan kontroli na 2015 r. wykonując 347 kontroli podmiotów, w tym: 

 212 kontroli zakładów w terenie, 

 135 kontroli w oparciu o dokumenty (kontrole automonitoringowe). 

Ponadto zrealizowano 442 kontrole pozaplanowe, w tym: 

 119 kontroli zakładów, w tym 90 interwencyjnych,   

 14 interwencyjnych wyjazdów w teren w celu rozpoznania zgłoszeń 

dotyczących zanieczyszczenia środowiska, 

 sprawdzono 147 pojazdów w trakcie 3 akcji kontroli transportów, towarów  

i odpadów w ramach międzynarodowych akcji inspekcyjnych IMPEL TFS we 

współpracy z Urzędem Celnym, Izbą Celną, Strażą Graniczną, Inspekcją 

Transportu Drogowego i Policją. 



Kontrole pozaplanowe przeprowadzone w terenie w większości miały charakter 

interwencyjny i wykonywane były na wnioski mieszkańców, organizacji 

pozarządowych, organów samorządowych i Wojewody. 

4. Wykaz jednostek (podmiotów) skontrolowanych w 2015 r. znajduje się w Tabeli nr 2, 

stanowiącej załącznik do niniejszego sprawozdania.  

5. Wobec stwierdzanych w czasie kontroli nieprawidłowości w zakresie przestrzegania 

wymogów ochrony środowiska stosowano działania pokontrolne o charakterze 

pieniężnym oraz niepieniężnym. 

W ramach działań pokontrolnych o charakterze pieniężnym wydano: 

 99 decyzji administracyjnych, w tym 73 decyzje administracyjne o charakterze 

pieniężnym na kwotę 393 594 zł, 

 56 mandatów karnych na kwotę 23 600 zł. 

W ramach działań pokontrolnych o charakterze niepieniężnym wystosowano: 

 155 zarządzeń pokontrolnych, 

 19 wniosków do organów administracji rządowej, 

 52 wnioski do organów administracji samorządowej,  

 2 wnioski do organów ścigania w sprawach ujawnionych nieprawidłowości, 

które nosiły znamiona przestępstwa lub budziły takie podejrzenia.  

 Większość ujawnionych w czasie kontroli nieprawidłowości dotyczyło gospodarki 

odpadami. Kontrole wykazywały nieprawidłową klasyfikacje odpadów, 

magazynowanie odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych, brak 

osiągnięcia wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów, brak 

uzgodnień w zakresie postępowania z odpadami niebezpiecznymi i innymi niż 

niebezpieczne, brak lub niewłaściwie prowadzoną ilościową i jakościową 

ewidencję wytwarzanych odpadów, nieprzesyłanie sprawozdań rocznych  

w zakresie gospodarowania odpadami do Marszałka Województwa. 

 Inne występujące nieprawidłowości to brak uregulowań formalnoprawnych  

w zakresie korzystania ze środowiska, niedotrzymywanie standardów określonych 

w decyzjach administracyjnych lub wynikających bezpośrednio z przepisów. 

 Nadal stwierdzano przypadki prowadzenia demontażu pojazdów wycofanych  

z eksploatacji poza stacjami demontażu. Miejsca takie były kontrolowane w ramach 

zwalczania tzw. „szarej strefy”. 

 Najczęściej występujące naruszenia w zakresie ochrony powietrza stwierdzane 

podczas kontroli to: brak ograniczenia nadmiernej emisji niezorganizowanej  

z kopalni i zakładów przeróbczych oraz tzw. „niskiej emisji” powodującej znaczne 

uciążliwości. W zakresie gospodarki wodno-ściekowej stwierdzano 

niedotrzymywanie warunków pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody lub 

odprowadzania ścieków, nieprowadzenie pomiarów ilości pobieranej wody lub 

ilości i jakości odprowadzanych ścieków, niewłaściwą eksploatację urządzeń do 

oczyszczania ścieków. 

 W dalszym ciągu zgłaszane były uciążliwości odorowe powstające w trakcie 

eksploatacji biogazowi, ferm drobiu i trzody chlewnej oraz magazynowania  

i stosowania nawozów naturalnych. 



6. W trakcie kontroli miały miejsce następujące utrudnienia: 

 brak chęci współpracy kontrolowanego z inspektorami oraz zatajanie 

informacji, 

 podczas kontroli punktów nielegalnego demontażu nie ma możliwości 

ustalenia statusu samochodu ze względu na brak dostępu do bazy CEPIK, 

 korzystanie przez kontrolowanych z istniejących luk w prawie, 

 brak odpowiednich narzędzi (przepisów prawa) do egzekwowania obowiązków 

ustawowych, w tym brak możliwości wyegzekwowania zapisów miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, 

 coraz częściej sprawy dotyczące odpadów wykraczają poza obszar 

województwa i kraju. 

7. W 2015 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przygotował i wydał 

łącznie 573 informacje i zaświadczenia o spełnianiu wymogów z zakresu ochrony 

środowiska oraz braku zaległości z tytułu płatności kar za gospodarcze korzystanie ze 

środowiska na potrzeby osób i podmiotów gospodarczych korzystających ze środków 

unijnych w ramach sektorowych programów operacyjnych, a także opinii dot. planów 

zagospodarowania przestrzennego gmin, międzynarodowego przemieszczania 

odpadów, raportów o bezpieczeństwie zakładów dużego ryzyka wystąpienia awarii 

przemysłowej.  

 

 

 

 

 

 

W załączeniu: 

- Tabela nr 1 

Wykaz kontroli przeprowadzonych przez jednostki  

administracji zespolonej i ich skutki w 2015 r. 

- Tabela nr 2  

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, 

oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie 

za okres: styczeń- grudzień 2014 r. 

Sporządziła Joanna Jońca-Borowiec 

tel. 41 3421554 

 

Opracowała:  

Elżbieta Autret 

Naczelnik Wydziału Inspekcji 

tel. 41 342 14 91 


