
 
 
 
 
 

Sprawozdanie z realizacji planu pracy 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach 

za 2006 rok  
 

Lp.  
 

Główne założenia 
przyjęte w planie pracy 

 

 
 

Sposób ich realizacji 

Przyczyny  
niewykon. 
zaplanow. 
działań 
lub uwagi 

1 2 3 4 
 
I. 
 
 
 
A. 

 
Kontrola przestrzegania 
prawa ochrony 
środowiska 
 
Cele kontroli 

 
 
 
 
Cele działalności kontrolnej, określone w rocznym 
planie pracy, osiągnięte zostały poprzez realizację zadań 
stanowiących podstawę do wymuszania na 
użytkownikach środowiska stosowania przepisów 
prawa. Do zadań tych należą: 
 
 kontrola przestrzegania przepisów o ochronie 
środowiska i racjonalnym użytkowaniu zasobów 
przyrody, 

 kontrola przestrzegania decyzji ustalających warunki 
użytkowania środowiska, 

 kontrola eksploatacji urządzeń chroniących 
środowisko przed zanieczyszczeniem, 

 współdziałanie w zakresie ochrony środowiska  
z innymi organami kontrolnymi, organami ścigania 
i wymiaru sprawiedliwości oraz organami 
administracji rządowej i samorządu 
terytorialnego, 

 kontrola spełniania zasadniczych wymagań przez 
wyroby wprowadzane do obrotu na rynku opakowań 
i urządzeń emitujących hałas używanych na zewnątrz 
pomieszczeń, 

 kontrola podmiotów objętych ustawą o recyklingu 
pojazdów wycofanych z eksploatacji, 

 kontrola zakładów przetwarzania zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, 

 kontrola jednostek uczestniczących w międzynaro- 
dowym obrocie odpadami., 

 kontrola podmiotów, których działalność może 
stanowić przyczynę powstania poważnej awarii, 

 rozpoznanie zagrożeń poważnymi awariami. 
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  W ramach realizacji rocznego planu kontroli wykonano: 

 
    341  kontroli kompleksowych i problemowych, 

    67  kontroli interwencyjnych, 

  78  kontroli wynikających z innych potrzeb 

razem:  486 kontroli 
 

 

 
B. 

 
Działania pokontrolne: 

  
Zrealizowane działania pokontrolne o charakterze 

pieniężnym obejmowały: 
 

 

   decyzje o karach za naruszanie wymagań 
ochrony środowiska (kary godzinowe, 
dobowe i łączne) –  

 
 

42 

kary łączne 
na kwotę  zł 
484 669,77 
 

   decyzje o odroczeniu terminów płatności 
nałożonych kar lub rozłożeniu tych 
płatności na raty, w przypadku realizacji 
inwestycji proekologicznych - 

 
 
 

9 

 
 
na kwotę  zł 
378 112,90 

   decyzje o kosztach pobierania próbek oraz 
wykonywania pomiarów i analiz na 
podstawie których stwierdzono narusza- 
wymagań ochrony środowiska - 

 
 
 

4 

 
 
na kwotę  zł 
4 778,86 

   decyzje o karach za brak realizacji 
określonych  obowiązków ustawowych 

        - nie wydawano 
 

 
- 

 
nie zachodziła 
potrzeba 

   mandaty karne na za określone naruszenia 
wymagań ochrony środowiska - 

 
58 

na kwotę  zł 
15 700,00 
 

  2. Działania  pokontrolne posiadające  charakter 
niepieniężny to: 

 

   zarządzenia pokontrolne - 
 

230  

   wystąpienia pokontrolne - 43  

   postanowienia - 22  

   wnioski do innych organów administracji 
samorządowej i rządowej – 

 

    
17 

 

   wnioski do organów ścigania i wymiaru 
sprawiedliwości – 

    
6 

 

   decyzje wstrzymujące lub ograniczające 
działalność prowadzoną z naruszeniem 
przepisów ochrony środowiska – 

 

  
   

5 

 

   decyzje nakładające obowiązek podjęcia 
działań zmierzających do usunięcia przyczyn 
szkodliwego oddziaływania na środowisko  

- nie wydawano 

 
 
- 

 
nie zachodziła 
potrzeba 
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C. 
 

 
Pomiary i badania 
wykonywane w czasie 
działań inspekcyjnych 

 
Ilość badań wykonanych w czasie działań 
inspekcyjnych wykazano w części III B niniejszego 
sprawozdania pn. „Działalność analityczna 
i pomiarowo-badawcza. Badania kontrolne”. 
 
 

 
dotyczy  
Laboratorium 
Inspektoratu  

 
D. 

1. Uczestniczono w odbiorach obiektów 
przekazywanych do użytkowania; 
wydawano opinie z tym związane 
- ilość odbiorów:  
 

    
 
 

84 

 

 

Inne działania w zakresie 
normowania zasad gospo- 
darczego korzystania ze 
środowiska przez 
poszczególne podmioty 

2. Potwierdzanie osiągania efektów ekologicz- 
nych na zrealizowanych instalacjach 
służących ochronie środowiska przed 
zanieczyszczeniami  
- nie wykonywano 

   

 
- 

 
nie było 
zgłoszeń w tym 
zakresie 

  3.  Opiniowano raporty bezpieczeństwa zakładów 
o dużym ryzyku awarii przemysłowych    
- ilość opinii:                                           5              

                                  

 

  4. Prowadzono bazę danych o zakresie gospodarczego 
korzystania ze środowiska przez podmioty 
gospodarcze aktualizując kwartalnie informacje 
w niej zawarte 
-  liczba podmiotów  w bazie danych:                2062 

 
 

 

  5. Prowadzono rejestr naruszeń dyrektyw UE 
dotyczących zagadnień ochrony środowiska, który na 
bieżąco jest aktualizowany. 

     

 

  6. Wydawano opinie o wywiązywaniu się 
z obowiązku uiszczania przez podmioty 
gospodarcze nakładanych kar  

    - ilość opinii:  

 
 
 
179 

 

 

  7. Prowadzono postępowanie egzekucyjne 
decyzji o charakterze pieniężnym 
i niepieniężnym 

    - ilość postępowań: 
 

 
 
 

18 

 

  8. Wydawano zaświadczenia o spełnianiu 
wymogów ochrony środowiska przez obiekty 
budowlane i urządzenia wykorzystywane 
w działalności gospodarczej (obrót 
materiałami wybuchowymi, przemysł 
gorzelniczy i tytoniowy itp.)  

     - ilość zaświadczeń: 
 

 
 
 
 
 
 

18 
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  9. Wydawano zaświadczenia o spełnianiu 
minimalnych standardów w zakresie ochrony 
środowiska przez gospodarstwa rolne 
i zakłady sektora żywnościowego, które 
ubiegają się o dofinansowanie w ramach 
Sektorowego Programu Operacyjnego 

   - ilość zaświadczeń: 

 
 
 
 
 
 
226 

 

 

  10. Prowadzono wojewódzki rejestr poważnych 
awarii 

   - ilość wpisów do rejestru: 

 
 

0 
 

nie było 
zdarzeń 
o tym 
charakterze 

  11. Prowadzono rejestr zakładów, które mogą  
być źródłem poważnych awarii 
- ilość wpisów do rejestru: 

 
    

17 
  

 

  12. Przygotowywano dane związane 
z raportowaniem wdrażania dyrektyw 
i decyzji UE. 

 

  

  13. Weryfikowano roczne raporty  z zakresu 
emisji gazów cieplarnianych sporządzone 
przez podmioty uczestniczące we 
wspólnotowym systemie handlu 
uprawnieniami do emisji 

     - ilość zweryfikowanych raportów: 
 

 
 
 
 
 

38 

 

 
 
II. 
 
 
A. 
 
 
 

 
 
Monitoring stanu 
środowiska 
 
Zapewnienie monitoro-
wania istotnych elemen- 
tów środowiska zgodnie 
z „Programem monitoringu  
środowiska województwa 
świętokrzyskiego na 
rok 2006”. 

 
 
 
 
1. Jakość powietrza monitorowano, na bazie 

należących do Inspektoratu, następujących stacji 
i stanowisk pomiarowych ujętych w  wojewódzkim 
programie monitoringu środowiska: 
 czterech automatycznych stacji pomiarowych 

rejestrujących poziom stężeń:  
o dwutlenku azotu,   dwutlenku siarki, tlenku 

węgla oraz pyłu zawieszonego PM10, –
w Kielcach (Al. IX Wieków Kielc), 

o dwutlenku azotu i dwutlenku siarki a także 
częściowo pyłu zawieszonego PM10 – 
w Chęcinach (ul. Białego Zagłębia), 

o pyłu zawieszonego PM10 
w Ostrowcu Świętokrzyskim 
(Os.Słoneczne)    

o  pyłu zawieszonego PM10 
w Starachowicach (ul. Złota), 

 stanowisk pomiarów manualnych   (Al. IX 
Wieków Kielc), na których analizowane są 
 godz. stężenia benzenu oraz stężenia metali 
i WWA w pyle zawieszonym.   
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2. Niezależnie od pomiarów własnych koordynowano 

realizację badań na wszystkich stacjach monitoringu 
jakości powietrza w województwie, w  tym 
należących do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej, Akademii Świętokrzyskiej 
w Kielcach oraz  zakładów przemysłowych objętych 
wojewódzkim programem monitoringu środowiska. 

 

 

  3. Monitorowanie jakości wód powierzchniowych 
(rzek i zbiorników zaporowych) przewidziane ww. 
programem zrealizowano poprzez badania 
analityczno – kontrolne wykonane  w 70 punktach 

    pomiarowo-kontrolnych. 
 

 

  4. Badania chemizmu wód opadowych wykonano na 
stanowisku badawczym IMGiGW w Sandomierzu, 
gdzie comiesięcznie oznaczano skład 
fizykochemiczny opadów atmosferycznych 
przekazując wyniki, zgodnie z obowiązującymi 
wytycznymi resortowymi, do centrum analiz 
krajowych we Wrocławiu. 

 

  5. Założone programem monitoringu badania stanu 
zanieczyszczenia gleb wykonano w ramach 
następujących opracowań tematycznych: 

 
 wpływ transportu na stan gleb położonych 

wzdłuż tras komunikacyjnych (trasa Opatów-
Łódź), 

 
 wpływ zakładów przemysłowych w miastach na 

stan okolicznych gleb (rejon Końskie i rejon 
Starachowice). 

 

 

  6. Pomiary pól elektromagnetycznych wykonano,  
zgodnie z programem, w rejonach obejmujących:  

 
 10 stacji bazowych telefonii komórkowej 

(z terenu województwa), 
 

 3 nadajników radiowych i telewizyjnych 
(Kielce-Telegraf,  Św. Krzyż i Psary). 

 

 

  8. W ramach zadania dotyczącego monitorowania 
istotnych elementów prowadzono wojewódzkie bazy 
danych o środowisku, sporządzano oceny oraz 
rozpowszechniano informacje o środowisku. 
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B. 
 
 
 

 
Gromadzenie 
i przetwarzanie danych 
o stanie środowiska 
 

 
1. Prowadzono i na bieżąco aktualizowano bazy 

danych obejmujące wyniki pomiarów, badań oraz 
informujące w zakresie: 
 stężeń zanieczyszczeń powietrza, 
 jakości wód powierzchniowych, 
 jakości wód podziemnych, 
 zanieczyszczenia gleb, 
 gospodarki odpadami niebezpiecznymi, 
 gospodarki odpadami komunalnymi, 
 zagrożenia hałasem, 
 promieniowania elektromagnetycznego. 

 
2. Uaktualniono i zweryfikowano wojewódzką bazę 

danych o odpadach niebezpiecznych w  systemie 
informatycznym SIGOP przekazując dane do GIOŚ. 

 
3. Zaktualizowano informacje i dane dotyczące 

gospodarki odpadami w systemie informatycznym 
„Karta składowiska, karta spalarni”. 

 
4. Opracowano i przekazano Wojewodzie Świętokrzys- 

kiemu czwartą roczną ocenę jakości powietrza 
w województwie świętokrzyskim za 2005 rok. 

5. Na bieżąco aktualizowano dane o jakości powietrza 
w ramach ogólnokrajowego systemu JPOAT. 

 
6.  Wykonano aktualizację rejestru obszarów na których 

nastąpiło przekroczenie standardów jakości gleby. 
 
7. Comiesięcznie przekazywano Głównemu 

Inspektorowi Ochrony Środowiska wyniki pomiarów 
poziomów substancji w powietrzu ze wszystkich 
stacji pomiarowych (do dnia 10 każdego miesiąca). 

 
8. Comiesięcznie aktualizowano stronę podmiotową 

Inspektoratu w Internecie – w zakresie wyników 
pomiarów jakości powietrza. 

 
9. Terminowo przekazywano dane o stanie środowiska 
     do krajowych baz danych. 
 
10. Comiesięcznie (do dnia 10 każdego miesiąca) 

aktualizowano informacje publikowane w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 

 
11. Sporządzono  obowiązujące informacje 

i sprawozdania z działalności Inspektoratu oraz 
w zakresie danych o stanie środowiska 
(wyszczególnione w części IV niniejszego 
sprawozdania) . 

 
 

 



 7

1 2 3 4 
C. Informowanie 

administracji rządowej, 
samorządowej oraz 
społeczeństwa o stanie 
środowiska 
 

1. Opracowano i rozpowszechniono informację 
pn. „Ocena stanu czystości wód powierzchniowych 
woj. świętokrzyskiego w roku 2005”. Informację 
przekazano do Wojewody Świętokrzyskiego, 
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, GIOŚ, 
IMGW, RZGW w Warszawie i Krakowie.Wyniki 
oceny udostępniono poprzez Internet, na stronie 
Inspektoratu pod adresem  www.kielce.pios.gov.pl. 

 

 

  2. Opracowano i rozpowszechniono raport pn. Stan 
środowiska w województwie świętokrzyskim w roku 
2005” wydany w wersji elektronicznej i w formie 
tekstowej w ramach serii wydawniczej Biblioteka 
Monitoringu Środowiska (1000 egz). Odbiorcami 
publikacji były między innymi: organy administracji 
rządowej, samorządowej i zespolonej, organizacje 
proekologiczne, szkoły, uczelnie, instytuty naukowo-
badawcze, biblioteki, podmioty gospodarcze 
realizujące monitoring środowiska, instytucje 
zajmujące się statutowo problematyką ochrony 
środowiska oraz posłowie i senatorowie związani 
z regionem świętokrzyskim. Publikację udostępniono 
również poprzez Internet, na stronie podmiotowej 
Inspektoratu. 

 

 

  3. Sporządzono 112  informacji określających aktualny 
stan zanieczyszczenia powietrza - dla potrzeb 
projektowych. 

 

 

  4. Opracowano dla potrzeb samorządów, w tym 
powiatów, informacje o stanie środowiska na danym 
terenie, co dotyczy: 

   powiatów: buskiego, jędrzejowskiego, kieleckiego,  
sandomierskiego i starachowickiego rozpatrywane 
na posiedzeniach Komisji Ochrony Środowiska, 
a następnie Sesjach Rad Powiatów w których 
wzięto udział; 

   Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego - na 
posiedzenie odbyte u Marszałka Województwa 
Świętokrzyskiego poświęcone omówieniu proble-
mów związanych z uporządkowaniem gospodarki 
wodno-ściekowej wokół budowanego zbiornika 
„Wióry” - prezentując stan czystości wód rzeki 
Świśliny. 

 

 

  5. Udostępniono 23 zainteresowanym (podmiotom 
gospodarczym oraz innym jednostkom) wyniki badań 
i pomiarów dotyczących jakości środowiska. 

 

   
6. Nie wydawano zaświadczeń o nieprzekraczaniu  

dopuszczalnych stężeń szkodliwych substancji 
zanieczyszczających powietrze i wodę na terenie 
ekologicznych gospodarstw rolnych w związku 
z brakiem podań. 

 
zniesiono 
obowiązek 
w tym 
zakresie dla 
rolników 

http://www.kielce.pios.gov.pl/
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7. Zamieszczono w Internecie, na stronie WIOŚ, 
(www.kielce.pios.gov.pl), w formie tekstowej 
i graficznej opracowania, wyniki badań oraz inne 
informacje zgodnie z art. 30 ustawy Prawo 
ochrony środowiska w zakresie dotyczącym: 

    oceny i klasyfikacji stref wg art. 89 ust. 1 ustawy 
Prawo ochrony środowiska, 

    wyników pomiarów stężeń zanieczyszczeń 
powietrza, 

 wyników rocznej oceny i klasyfikacji wód 
powierzchniowych i podziemnych sporządzonej za 
2005 rok. 

 

 

 

 
III 
 
 
 
 
 
 
A. 
 
 
 

 
Działalność analityczna 
i pomiarowo-badawcza  
realizowana przez 
Laboratorium Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony 
Środowiska 
 
Dalszy rozwój 
i doskonalenie systemu 
jakości 

 
 
 
 
 
 
 
 
Laboratorium Inspektoratu posiada akredytację 
nieprzerwalnie od 1997 r.  
Planowany na 4.12. 2006 r. audit Polskie Centrum 
Akredytacji przesunęło na 22.02.2007 r. (z przyczyn 
niezależnych od Inspektoratu).  
 

 

 
B. 

 
Badania kontrolne 

 
Realizując pkt. I planu pracy „Kontrola przestrzegania 
prawa o ochronie środowiska” Laboratorium 
Inspektoratu w skali roku wykonało: 
 

 

   oznaczenia, pomiary i analizy wykonane we 
wszystkich wymagających tego próbach wody 
ścieków, w tym również w celu określenia 
stanu i składu ścieków dla stwierdzenia 
naruszenia wymagań ochrony środowiska  
(38 prób)  - 

  
 
 

329 
ozna-
czeń 

 

   
 pomiary emisji pyłowo-gazowych w kontrolo- 

  wanych obiektach (6 prób) – 
 

 
27 

ozna-
czeń 

 

   pomiary akustyczne (emisja hałasu 
przemysłowego – 13 obiektów) - 

34 
po-

miary 
 

 

  - badania gleby (36 prób) - 64 
ozna- 
czenia 

 

   pomiary natężenia promieniowania 
elektromagnetycznego (rejon 4 obiektów, 
46 pionów pomiarowych) – 

 

138 
pomia
-rów 

 

 

http://www.kielce.pios.gov.pl)/
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C. 

 
Badania stanu 
środowiska 

 
W celu realizacji „Programu badania jakości środowiska 
(pkt. II Planu Pracy) w Laboratorium WIOŚ w skali 
roku wykonano następującą ilość oznaczeń i pomiarów: 
 

 

    badania i oznaczenia cech fizyko-chemicz., 
bakteriologicznych i hydrobiologicznych 
jakości wód powierzchniowych  
w 70 punktach pomiarowo-kontrolnych 

   (802 próby) – 
 

 
 

33101 
ozna-
czeń 

 

 

   badania i oznaczenia wskaźników 
określających zanieczyszczenie wód 
opadowych (na stanowisku IMGW w 
Sandomierzu) 

   (12 prób) –  

 
 264 
ozna-
czenia 

 

   badanie gleb (w zakresie wykazanym w pkt. 
II.A. 5) - 

  42 próby – 

294 
ozna-
czenia 

 

 

    pomiary akustyczne (komunikacja) na terenie 
wybranych miast 

       - nie realizowano (zadanie fakultatywne) 

 
- 
 

  

   badania stężeń zanieczyszczeń powietrza, 
a w tym: 

  pomiary manualne i bieżąca obsługa 
4 automatycznych stacji monitoringu 
przystosowanych do ciągłych pomiarów  

  (w zakresie wykazanym w pkt. II.A. 1) -  

 
 
 

3053 
pomia-

ry 

 

   
  pomiary poziomów pól 
elektroktromagnetycznych w środowisku 
(13 obiektów w zakresie wykazanym 
w pkt. II A. 6) – 13 obiektów, 237 pionów 
pomiarowych  - 

 
 

710 
pomia-

rów 

 

 
 
D. 

 
 
Badania i pomiary 
wykonywane dla innych 
potrzeb 

 
 
Wykonane prace laboratoryjne w ramach umów 
zawartych ze zleceniodawcami: 

 

  analizy laboratoryjne w ramach badań wody 
i ścieków (251 prób) – 
 

884     
ozna-
czenia 

 

    pomiary emisji pyłowo-gazowych powietrza 
   (13 pomiarów) – 
 

65 
ozna- 
czeń 

 

   analizy laboratoryjne wykonane w badaniach 
gleb  (48 prób) – 

 

96 
ozna-

czeń 

 

    pomiary poziomu natężenia hałasu 
  (5 obiektów)  –  
 

11 
pomia 

-rów 
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IV 

 
Informacje 
o działalności 
i opracowania 
statystyczne 

 
1.  Opracowano i przesłano do Głównego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska „Informację o realizacji 
zadań Inspekcji Ochrony  Środowiska w 2005 
roku” - w oparciu o obowiązujące wytyczne 
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska pn. 
„Założenia merytoryczne i organizacyjne 
przygotowania informacji” na podstawie 
szczegółowych danych zestawionych 
i zinterpretowanych przez poszczególne komórki 
organizacyjne Inspektoratu. 

 
2. Opracowano i przekazano do Wydziału Prawnego 

i Nadzoru Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego obowiązujące sprawozdania – 
zgodnie z dyspozycją nr 1/05 Wojewody 
Świętokrzyskiego z dnia 3 stycznia 2005 roku 
w sprawie realizacji zarządzenia Nr 63 Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1999 r. 
w sprawie szczegółowych zasad składania przez 
Wojewodę sprawozdania z wykonanej działalności 
(dz. U. Nr 36, poz. 540). 

3. Opracowano i przesłano do Głównego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska obowiązujące sprawozdania 
statystyczne za 2005 rok, w tym: 

 
- sprawozdanie OŚ-2a z działalności Inspekcji 

Ochrony Środowiska w zakresie badań powietrza, 
wód, gleb i gospodarki odpadami za 2005 r., 

 
- sprawozdania OŚ-2b z działalności kontrolnej za 

rok 2005 i za I półrocze 2006 r. 
 

 

 
 
 
 
 
Kielce, 2007-01-24 
 
Sprawozdanie sporządziła: 
Elżbieta Strumieńska 
tel. 34-21-758 
 


