
156 157

CZĘŚĆ XI. 
DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA 
WIOŚ

Waldemar Wach

1. KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI
KONTROLNEJ

W roku 2005 wojewódzkie inspektoraty ochrony 
środowiska realizowały zadania kontrolne wyni-
kające z ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska 
oraz ustalone przez Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska w „Ogólnych kierunkach działalności 
kontrolnej Inspekcji”, które obowiązują od 2002 
roku, jak również w „Wytycznych do planowania 
działalności organów IOŚ w 2005 r.”.

„Ogólne kierunki…” są zbiorem priorytetowych 
zadań, niezbędnych do podejmowania przez organy 
Inspekcji realizacji polityki ekologicznej państwa 
w najbliższych latach. Mają one doprowadzić do 
usunięcia lub ograniczenia najistotniejszych pro-
blemów ekologicznych, charakterystycznych dla 
obszaru całego kraju. Cel ma być osiągnięty poprzez 
praktyczne zastosowanie instrumentów wynika-
jących bezpośrednio z obowiązujących przepisów, 
opartych na prawodawstwie Unii Europejskiej, jak 
również procedur administracyjnych. Powyższe za-
łożenia, w połączeniu z „Wytycznymi …”, pozwoliły 
na sprecyzowanie głównych zadań w zakresie kon-
troli i egzekwowania wymagań ochrony środowiska, 
jakie były realizowane w 2005 roku:
l kontrole wypełniania wymagań ochrony środo-

wiska przez prowadzących instalacje wymaga-
jące uzyskania pozwoleń zintegrowanych,

l kontrole podmiotów w zakresie gospodarowania 
odpadami komunalnymi (jako cykl ogólnokra-
jowy),

l kontrole podmiotów posiadających decyzje 
o ustanowieniu stref ochronnych (jako cykl 
ogólnokrajowy),

l kontrole zakładów wykorzystujących odpady 
poubojowe (jako cykl ogólnokrajowy),

l prowadzenie nadzoru nad zakładami szczegól-
nie uciążliwymi dla środowiska w skali kraju, 
pozostającymi na „Liście 80”,

l kontrole w zakresie funkcjonowania wielkoprze-
mysłowych ferm trzody chlewnej,

l kontrole w zakresie gospodarowania odpadami 
opakowaniowymi oraz ponoszenia opłat w sys-
temie uiszczania opłaty produktowej,

l ograniczanie zanieczyszczeń emitowanych do 
powietrza ze źródeł technologicznych i energe-
tycznych,

l wypełnianie przez inwestorów wymagań ochro-
ny środowiska,

l przestrzeganie zasad postępowania z substan-
cjami zubażającymi warstwę ozonową,

l ochrona zasobów wód, w szczególności wód 
podziemnych, stanowiących źródło zaopatrze-
nia w wodę pitną i na potrzeby gospodarcze,

l ograniczanie uciążliwości związanych z po-
nadnormatywną emisją hałasu do środowiska 
oraz emisją pól elektromagnetycznych,

l sprawdzanie wdrażania zasad przeciwdziałania 
poważnym awariom,

l sprawdzanie zasadniczych wymagań ochrony 
środowiska przez wyroby wprowadzane na 
rynek.
Niezależnie od realizacji tych celów kontrol-

nych przewidziano również wykonywanie działań 
inspekcyjnych, związanych ze specyfiką warunków 
ekologicznych w poszczególnych województwach, 
a także z interwencjami posłów i senatorów, wnio-
skami wojewodów, organów samorządowych i orga-
nizacji pozarządowych oraz skargami ludności.

2. ILOŚĆ I ZAKRES KONTROLI W 2005 R.

Podobnie jak w latach poprzednich, także 
w 2005 roku zarejestrowano liczne nowe podmioty 
gospodarcze nadzorowane przez Wojewódzki In-
spektorat Ochrony Środowiska w Kielcach. Wzrost 
ilości obiektów w ewidencji wiąże się z rejestracją 
zarówno jednostek nowo utworzonych, jak i jed-
nostek powstałych w oparciu o wyodrębnianie 
podmiotów ze struktur likwidowanych zakładów. 
W tabeli 69 zestawiono podstawowe informacje 
o ilości kontroli, najczęściej stosowanych dzia-
łań pokontrolnych i środkach dyscyplinujących 
wykorzystywanych przez Inspektorat w okresie 
2002-2005.

Według danych Głównego Inspektoratu Ochro-
ny Środowiska największa ilość realizowanych 
tematów inspekcyjnych w 2005 roku dotyczyła 
zagadnień (w nawiasach liczby skontrolowanych 
zakładów):

Oczyszczalnia ściekow w Cedzynie
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l ocena prowadzonej gospodarki odpadami, w tym 
odpadami niebezpiecznymi (3484),

l wnoszenie opłat za gospodarcze korzystanie ze 
środowiska (2921),

l ograniczanie zanieczyszczeń emitowanych do 
powietrza ze źródeł technologicznych i energe-
tycznych (2838),

l ochrona zasobów wód, w szczególności wód pod-
ziemnych, stanowiących źródło zaopatrzenia w 
wodę pitną i na potrzeby gospodarcze (1952),

l ocena wypełniania wymogów ochrony środo-
wiska przez prowadzących instalacje odprowa-
dzające ścieki (1130),

l wypełnianie przez inwestorów wymagań ochro-
ny środowiska (1266),

l sprawdzanie zasadniczych wymagań ochrony 
środowiska przez wyroby wprowadzane na 
rynek (1105),

l ograniczanie uciążliwości związanych z po-
nadnormatywną emisją hałasu do środowiska 
(738).
Ocena GIOŚ wskazuje, że w skali kraju najwięcej 

naruszeń wymagań ochrony środowiska ujawniły 
kontrole:
l zakładów przemysłu rolno-spożywczego,
l podmiotów prowadzących szeroko rozumianą 

gospodarkę odpadami,
l jednostek odprowadzających do wód powierzch-

niowych ścieki,
l podmiotów prowadzących działalność w zakre-

sie recyklingu pojazdów samochodowych.
W województwie świętokrzyskim kontrole prze-

prowadzone w 2005 roku związane były z realizacją 
celów inspekcyjnych (tabela 70):

Lp.
DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA

Wyszczególnienie 2002 2003 2004 2005

1. Ilość kontroli 427 396 425 486

2. Ilość zarządzeń pokontrolnych 302 249 298 225

3. Ilość wniosków do sądów grodzkich 1 2 2 4

4. Ilość wniosków do organów ścigania 4 5 3 4

5. Ilość decyzji obejmujących:
a) kary godzinowe i dobowe,
b) kary łączne

85
61

97
67

79
41

41
39

6. Kwota kar łącznych (tys. zł) 418 1 471 875 5 556

7. Kwota kar odroczonych (tys. zł) 71 1 167 674 5 344

8. Kwota kar rozłożonych na raty (tys. zł) 0 36 61 0

9. Mandaty karne: ilość/kwota (zł) 57 / 9 390 19 / 3 100 45 / 9 200 33 / 7 000

10. Koszty poboru: ilość/kwota (zł) 56 / 74 231 59 / 68 957 29 / 38 162 15 / 20 889

Tabela 69. Zestawienie działalności kontrolnej w latach 2002–2005

Tabela 70. Zadania kontrolne realizowane w 2005 r. w ramach planu rocznego (bez kontroli interwen-
cyjnych)

Lp. Cel kontrolny Liczba 
kontroli

% zakładów 
skontrolowanych, 
gdzie stwierdzono 
nieprawidłowości

1 2 3 4

1. Ograniczenie uciążliwości największych źródeł zanieczyszczeń w skali kraju 1 0

2. Wypełnianie wymagań ochrony środowiska przez prowadzących instalacje 
wymagające pozwolenia zintegrowanego 6 100

3. Ocena wypełniania przez inwestorów wymagań ochrony środowiska 30 31

4. Ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do powietrza ze źródeł technolo-
gicznych oraz energetycznych 36 92

5. Przestrzeganie przepisów przez podmioty prowadzące działalność w zakresie 
gospodarowania odpadami komunalnymi 6 100

6. Przestrzeganie wymagań w zakresie eksploatacji składowisk odpadów 12 58

7. Przestrzeganie wymagań przez zakłady wykorzystujące odpady poubojowe 2 50
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Warto zwrócić uwagę, że mimo stosunkowo 
małych wielkości charakteryzujących wojewódz-
two świętokrzyskie, co do liczebności zakładów 
w ewidencji i ilości przeprowadzonych kontroli, to 
WIOŚ Kielce, od wielu lat, ma najwyższy wskaźnik 
ilości przeprowadzonych kontroli w stosunku do 
ilości zatrudnionych inspektorów. W roku 2005 
wskaźnik ten wynosi 40,50 kontroli/inspektora, 
a nieco mniejsze wskaźniki mają kolejne woje-
wództwa: kujawsko-pomorskie (35,25), zachodnio-

-pomorskie (32,74) i lubelskie (31,89). Najniższe 
wskaźniki posiadają województwa: dolnośląskie 
(23,10), pomorskie (22,56) i opolskie (20,11).

3. DZIAŁANIA POKONTROLNE

W celu przymuszenia do usunięcia przyczyn 
szkodliwego oddziaływania na środowisko orga-
ny Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnione są 
do nakładania na kontrolowane podmioty sze-
regu sankcji o charakterze zarówno pieniężnym, 
jak i niepieniężnym. Do podstawowych środków 
oddziaływania, dyscyplinujących użytkowników 
środowiska należy zaliczyć:
l wydawanie decyzji administracyjnych wymie-

rzających kary pieniężne,
l wydawanie decyzji administracyjnych, w któ-

rych wojewódzki inspektor:
- wstrzymuje użytkowanie instalacji powodują-

cej naruszenia wymagań ochrony środowiska 

lub na wniosek kontrolowanego podmiotu 
wyznacza termin usunięcia naruszeń,

- nakazuje natychmiastowe wstrzymanie dzia-
łalności lub użytkowania instalacji powodu-
jące naruszenie wymagań ochrony środowi-
ska,

- wstrzymuje oddanie do użytku nowo zbudowa-
nego lub zmodernizowanego obiektu budowla-
nego, zespołu obiektów lub instalacji związanych 
z przedsięwzięciami zaliczanymi do mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko,

l wydawanie zarządzeń pokontrolnych kierow-
nikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej 
lub osobie fizycznej,

l nakładanie mandatów karnych,
l kierowanie zawiadomień o popełnieniu prze-

stępstwa przeciwko środowisku do organów 
powołanych do ścigania przestępstw,

l udzielanie pouczeń,
l kierowanie wniosków do sądów grodzkich,
l kierowanie wniosków do organów administracji 

publicznej.
Za stwierdzone na podstawie pomiarów kon-

trolnych przekroczeń warunków korzystania ze 
środowiska wymierzane są, zgodnie z art. 298 ust. 
2 ustawy Prawo ochrony środowiska, kary biegnące, 
a następnie po ustaniu naruszenia lub po zakoń-
czeniu roku kalendarzowego ustalane są kary za 
okres, w którym trwało naruszenie lub przekro-
czenie. Wymiar kary biegnącej może ulec zmianie 
na wniosek podmiotu korzystającego ze środowiska, 

1 2 3 4

8. Przestrzeganie wymagań w zakresie postępowania z substancjami stwarzają-
cymi szczególne zagrożenie dla środowiska – PCB 2 0

9. Przestrzeganie wymagań dotyczących termicznego przekształcania odpadów 2 50

10. Ocena prawidłowości wnoszenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środo-
wiska 17 94

11. Ocena realizacji obowiązków wynikających z przeciwdziałania poważnym 
awariom 11 91

12. Nadzór nad podmiotami uczestniczącymi w międzynarodowym obrocie 
odpadami 2 50

13. Wypełnianie wymagań w zakresie promieniowania elektromagnetycznego 1 0

14. Nadzór rynku poprzez kontrole podmiotów zajmujących się obrotem na ryn-
ku opakowań i maszyn używanych na zewnątrz pomieszczeń 38 48

15. Wypełnianie wymogu ograniczania zasięgu uciążliwości powodowanych 
przez jednostki posiadające wyznaczone strefy ochronne 11 9

16. Przestrzeganie przepisów o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 11 73

17. Ochrona zasobów wód, w szczególności podziemnych, stanowiących źródło 
zaopatrzenia ludności w wodę do picia i potrzeb gospodarczych 21 76

18. Ocena prawidłowości postępowania z odpadami, w tym z odpadami niebez-
piecznymi 69 91

19. Przestrzeganie zasad postępowania z substancjami zubożającymi warstwę 
ozonową 1 100
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w którym zawarte są wyniki pomiarów, termin ich 
przeprowadzenia oraz informacja o sposobie ograni-
czenia przekroczenia lub naruszenia. W przypadku, 
gdy w okresie 30 dni od złożenia wniosku wojewódzki 
inspektor ochrony środowiska stwierdzi, że przekro-
czenie lub naruszenie jest wyższe od podanego we 
wniosku lub nie ustało, wymierza nową wysokość 
kary biegnącej, począwszy odpowiednio od doby lub 
godziny, w której stwierdzono bezzasadność wniosku, 
podwyższając stawki dwukrotnie na okres 60 dni.

Ocena zbiorcza dokonana przez Główny Inspek-
torat Ochrony Środowiska wskazuje, że w 2005 roku 
wydano w Polsce 1583 decyzje wymierzające kary 
dobowe i godzinowe oraz 1165 decyzji ustalających 
kary pieniężne łączne. W ogólnej liczbie decyzji 
dominują kary wymierzane za odprowadzanie 
ścieków (62-64%), a odpowiednio niższy udział 
mają kary za emisję zanieczyszczeń do powietrza 
(18-23%), emisję hałasu (13-18%) oraz składowa-
nie lub magazynowanie odpadów (2%). W woje-
wództwie świętokrzyskim, z wykazanych w tabeli 
69 41 decyzji o karach dobowych i godzinowych, 
20 wydano w związku z naruszeniem warunków 
odprowadzania ścieków, 16 dotyczyło emisji za-
nieczyszczeń do powietrza, a 5 nadmiernej emisji 
hałasu. Natomiast z 39 decyzji o karach łącznych 
17 ustalało wysokość kary z tytułu odprowadza-
nia ścieków, 14 emisji zanieczyszczeń do powietrza, 
a 8 związanych było z hałasem. W skali całego kraju, 
w 2005 roku, wymierzono kary na łączną kwotę 
71 836 tys. zł. Pod względem wysokości nałożonych 
kar pieniężnych, na tle innych inspektoratów, woje-
wództwo świętokrzyskie plasowało się na 6 miejscu, 
co obrazuje zestawienie (tab. 71):

W wypadku realizacji przez ukarany podmiot 
inwestycji lub modernizacji instalacji w zakresie, 
jaki ma spowodować usunięcie przyczyn powsta-
wania naruszeń wymogów ochrony środowiska 
i likwidację przekroczeń będących podstawą do 
wymierzenia kar, istnieje możliwość odroczenia 
terminu płatności kar na okres nie dłuższy niż 5 lat. 
Po okresie odroczenia i osiągnięciu zamierzonego 
celu ekologicznego, następuje pomniejszenie wy-
mierzonych kar o kwotę wydatków poniesionych na 
modernizację lub koszty inwestycyjne. W 2005 roku 
Inspektorat odroczył płatności kar pieniężnych 
w wysokości 5,344 mln zł. Wyższe kwoty odroczono 
tylko w 4 województwach: mazowieckie (14,978 mln 
zł), warmińsko – mazurskie (8,896 mln zł), dolno-
śląskie (8,167 mln zł) i wielkopolskie (5,882 mln zł). 
Najniższe wielkości kar odroczono w województwie 
opolskim (0,739 mln zł), podlaskim (0,501 mln zł) 
i zachodniopomorskim (0,071 mln zł).

Jedną z konsekwencji stwierdzenia, w wyni-
ku dokonanych pomiarów i badań, naruszenia 
wymogów określających warunki wprowadzania 
substancji i energii do środowiska jest nie tylko 
nakładanie kar pieniężnych, ale również obcią-
żanie podmiotów kosztami tych badań. Koszty 
ustalane są w drodze decyzji administracyjnych. 
W 2005 roku Inspektorat obciążył kontrolowane 
jednostki kosztami badań w wysokości 20,889 tys. 
zł. W skali kraju wyższe kwoty kosztów ustalono 
tylko w województwie wielkopolskim (24,747 tys. 
zł). Należy zaznaczyć, że zmiany przepisów usta-
wy o Inspekcji Ochrony Środowiska spowodowały 
wstrzymanie możliwości stosowania tej sankcji do 
maja 2006 roku.

4. GŁÓWNE ŹRÓDŁA UCIĄŻLIWOŚCI

Wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska 
przez blisko 15 lat sprawowały szczególny nadzór nad 
grupą podmiotów uznanych za najbardziej uciążliwe 
dla środowiska w skali kraju określaną, z racji ilości 
zakwalifikowanych podmiotów „Listą 80”.

Minister Środowiska podjął – na wniosek Głów-
nego Inspektora Ochrony Środowiska – decyzję 
o zakończeniu z dniem 16 października 2005 r. funk-
cjonowania „Listy 80”. Lista 80 zakładów najbardziej 
uciążliwych dla środowiska w skali kraju, została 
ogłoszona przez Ministra Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w styczniu 1990 
roku (obwieszczenie MOŚZNiL w dzienniku „Rzecz-
pospolita” Nr 12 z 15 stycznia 1990 r.). Utworzenie 
listy oraz podjęcie działań w stosunku do zakładów 
umieszczonych na niej stanowiło realizację jednego 
z istotnych elementów Polityki Ekologicznej Państwa, 
jakim była możliwie szybka likwidacja ekstremal-
nych zagrożeń środowiska. Nadzór nad zakładami
 z listy powierzono Głównemu Inspektorowi Ochro-

Tabela 71. Wysokość nałożonych kar łącznych 
w 2005 r.

Lp. Województwo Wysokość kar 
łącznych (tys. zł)

1. Mazowieckie 15 795
2. Warmińsko-mazurskie 9 094
3. Dolnośląskie 6 862
4. Lubelskie 5 920
5. Wielkopolskie 5 571
6. Świętokrzyskie 5 556
7. Małopolskie 4 803
8. Śląskie 4 211
9. Łódzkie 3 995
10. Pomorskie 2 795
11. Kujawsko-pomorskie 2 194
12. Lubuskie 1 915
13. Podkarpackie 1 019
14. Zachodniopomorskie 899
15. Podlaskie 620
16. Opolskie 588
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ny Środowiska. Jak się ocenia, efekty ekologiczne 
uzyskane w okresie 15 lat przez zakłady umieszczone 
na „Liście 80”, wprowadzenie do polskiego prawa no-
wych, skutecznych instrumentów, umożliwiających 
ograniczanie ich uciążliwości, a także wypracowane 
branżowe programy restrukturyzacji – uwzględnia-
jące aspekty ekologiczne – dały podstawę podjęcia 
decyzji o zakończeniu szczególnego nadzoru GIOŚ 
nad „Listą 80”.

W województwie świętokrzyskim lista zakładów 
najbardziej uciążliwych dla środowiska w skali kra-
ju obejmowała 3 jednostki:
1. Elektrownię Połaniec S.A. – Grupa Electrabel 

w Połańcu,
2. Kopalnię Siarki „Grzybów” w Rzędowie,
3. Cementownię „Nowiny” Sp. z o.o. w Sitkówce.

W I półroczu 2005 roku, w uznaniu dokonanych 
zmian i całkowitej przebudowy linii technologicz-
nych i instalacji służących ochronie środowiska 
przed zanieczyszczeniem, z „Listy 80” skreślona 
została Cementownia „Nowiny”. Było to zwieńcze-
nie wieloletnich działań zakładu mających na celu 
z jednej strony stworzenie nowoczesnego zakładu, 
korzystającego z najnowszych technologii produkcji 
cementu, a z drugiej strony maksymalne ograni-
czenie oddziaływania na otoczenie, z jednoczesnym 
stworzeniem systemu pełnego monitorowania emi-
sji substancji i energii do środowiska.

Pozostałe 2 podmioty również podjęły wiele 
działań, które znacznie zmniejszyły zakres oddzia-
ływania na środowiska. W ostatnim okresie żaden 
z zakładów nie ponosił kar z tytułu nieprzestrze-
gania wymagań ochrony środowiska.

Po likwidacji „Listy 80” można przyjąć, że pewnym 
wyznacznikiem stopnia oddziaływania podmiotów na 
środowisko jest zakwalifikowanie instalacji do grupy 
wymagającej pozwolenia zintegrowanego. Zgodnie 
z ustawą Prawo ochrony środowiska, pozwolenia 
zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, 
której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę 
prowadzonej w niej działalności, może powodować 
znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów 
przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Zgodnie z posiadanym rozpoznaniem, na tere-
nie województwa świętokrzyskiego znajduje się 60 
instalacji, na terenie 55 zakładów, które wymagają 
pozwoleń zintegrowanych.

Na terenie województwa istnieje 1 instalacja, któ-
rej operator był zobowiązany uzyskać pozwolenie 
zintegrowane w terminie do 30.04.2004 r. Jest to Mię-
dzygminne składowisko odpadów w Przededworzu 
(gm. Chmielnik). Zakład Usług Komunalnych, który 
jest użytkownikiem tej instalacji, uzyskał pozwolenie 
zintegrowane w lutym 2005 r. Wojewódzki Inspek-
torat Ochrony Środowiska w Kielcach uzgadniał 
projekt decyzji udzielającej pozwolenia.

Ponadto funkcjonuje 7 instalacji, których ope-
ratorzy byli zobowiązani do uzyskania pozwolenia 
zintegrowanego w terminie do 31.12.2004 r. Są to 
3 cementownie (Cementowania „Nowiny”, Cemen-
towania „Grupa Ożarów” i Lafarge Cement Polska 

– Cementownia Małogoszcz), 2 zakłady wapiennicze 
(Zakłady Przemysłu Wapienniczego „Trzuskawica” 
i „Lhoist Bukowa”) oraz 2 fermy trzody chlewnej 
(w Śladkowie Dużym i w Łukowej). Organem wła-
ściwym do wydania tych pozwoleń jest Wojewoda 
Świętokrzyski. W ustawowo określonym terminie 
pozwolenia zintegrowane uzyskały wszystkie 
cementownie i 1 zakład wapienniczy. Natomiast 
drugi zakład wapienniczy – ZPW „Trzuskawica” 

– uzyskał pozwolenie dopiero w 2005 r., łącznie 
z programem dostosowawczym dla instalacji. Fer-
my trzody chlewnej złożyły wnioski o pozwolenia 
w końcu 2004 r. Wnioski były kilkakrotnie uzu-
pełniane i ostatecznie zwrócone do aktualizacji 
uwzględniającej stan faktyczny. Według uzyska-
nych informacji, oba wnioski mają być ponownie 
złożone i rozpatrzone w 2006 r.

Na terenie województwa istnieje 8 instalacji, któ-
rych operatorzy byli zobowiązani uzyskać pozwo-
lenia zintegrowane w terminie do 31.12.2005 r. We 
wszystkich przypadkach są to fermy hodowli drobiu. 
Wojewoda Świętokrzyski jest organem właściwym 
do wydania pozwoleń dla 6 instalacji (w Bilczy, Sob-
kowie, Woli Morawickiej, Włoszczowie, Helenówce 
i Pawłowicach), Starosta Buski – dla 1 instalacji 
(w Mikułowicach), Starosta Pińczowski – dla 1 in-
stalacji (w Gołuchowie). W ustawowym terminie 
żaden z użytkowników nie uzyskał pozwolenia. Dla 
7 ferm zlecono opracowanie wniosków o uzyskanie 
pozwolenia i do 31.12.2005 r. 6 z nich takie wnioski 
złożyło. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środo-
wiska w Kielcach otrzymał do uzgodnienia projekt 
1 decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego. 
Ze względu na braki merytoryczne i formalne 
we wniosku oraz decyzji, wydano postanowienie 
o odmowie uzgodnienia projektu.

Na terenie województwa świętokrzyskiego wyda-
no do 31.12.2005 r. 10 pozwoleń zintegrowanych.

Obowiązujące przepisy ściśle określają kolejne 
terminy uzyskiwania pozwoleń przez poszczególne 
branże gospodarki. Ostateczną, końcową datą, jaka 
została ustalona w Traktacie Akcesyjnym, kiedy 
to wszyscy użytkownicy instalacji będą musieli 
posiadać pozwolenia zintegrowane jest dzień 31 
października 2007 roku.

5. PRZECIWDZIAŁANIE POWAŻNYM 
AWARIOM

Zgodnie z danymi Głównego Inspektora Ochro-
ny Środowiska w krajowym rejestrze potencjalnych 
sprawców poważnych awarii, na koniec 2005 roku, 
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znajdowały się 1062 podmioty, z czego 342 stano-
wiły zakłady zakwalifikowane do zakładów dużego 
i zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej, na podstawie kryteriów określonych 
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, zawiera-
jących wyższe wartości progowe ilości substancji 
niebezpiecznych dla zakładów dużego ryzyka 
i niższe wartości progowe dla zakładów zwiększo-
nego ryzyka.

Rejestr województwa świętokrzyskiego obejmo-
wał w 2005 roku 17 jednostek, z czego 5 uznano za 

zakłady dużego ryzyka, a 8 za zakłady zwiększo-
nego ryzyka (tabela 72).

W 2005 roku przeprowadzono 15 kontroli 
w zakładach mogących spowodować poważne awa-
rie, z czego 11 w zakładach o dużym (ZDR) i zwięk-
szonym ryzyku (ZZR) ich wystąpienia. W wyniku 
tych kontroli wydano 16 zarządzeń pokontrolnych, 
które wiązały się ze stwierdzonymi naruszeniami 
określonych wymogów.

Tabela 72. Wykaz zakładów na terenie województwa świętokrzyskiego, które ze względu na ilość 
stosowanych substancji mogą stanowić przyczynę powstania poważnej awarii

Lp. Nazwa zakładu Miejscowość Stopień ryzyka
1. NAFTOBAZY Sp. z o.o. w Warszawie

Baza Paliw Nr 6 Skarżysko Kościelne ZDR

2. GASPOL S.A. – Region Południowy
Rozlewnia gazu LPG Stąporków ZDR

3. Intergaz – System Ltd Sp. z o.o.
Terminal Gazowy Gołuchów Wola Żydowska ZDR

4. Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki SIARKOPOL w Grzybowie
Zakład Produkcji Chemicznej Dobrów ZDR

5. Zakłady Przemysłu Gipsowego ,,Dolina Nidy” 
Oddział Kopalni w Leszczach       
Baza gazu płynnego 

Leszcze ZDR

6. Intergaz Sp. z o.o.
Rozlewnia Gazu Nowiny ZZR

7. CONSTAR S.A.
Zakłady Mięsne Starachowice ZZR

8. Elektrownia Połaniec S.A. – Grupa Electrabel Połaniec ZZR
9. ,,Explominex”

Skład Materiałów Wybuchowych Gliniany ZZR

10. EXPLO ERG Sp. z o.o.
Skład Materiałów Wybuchowych Karsznice ZZR

11. PRO CHEMIKA Sp. z o.o.
Wydział Skraplania Siarkowodoru Dobrów ZZR

12. BLASTEXPOL Sp. z o.o.
Skład Materiałów Wybuchowych Morawica ZZR

13. Zakłady Metalowe MESKO S.A. Skarżysko-Kamienna ZZR
14. KERRY Polska Sp. z o.o. Kielce Pozostałe
15. Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego Kielce Pozostałe
16. Przetwórstwo Owoców i Warzyw GOMAR

Zakład Produkcyjny Pińczów Pozostałe

17. EXPOL Sp. z o.o. 
Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego nr 2 Dwikozy Pozostałe
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