
X. Dzia∏alnoÊç kontrolna Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Ârodowi-
ska w Szczecinie

Przystàpienie Polski do Unii Europejskiej wià˝e si´ z koniecznoÊcià adaptacji prawa polskiego
w ka˝dej dziedzinie gospodarki. Poni˝ej przedstawiamy najwa˝niejsze przepisy prawne, które
zwiàzane sà z dzia∏alnoÊcià kontrolnà Inspekcji Ochrony Ârodowiska i nale˝y wdro˝yç je w ˝ycie.

Wynegocjowane zobowiàzania Polski w obszarze Ârodowisko, wynikajàce z procesu integra-
cji, zosta∏y okreÊlone w Traktacie o przystàpieniu Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europej-
skiej, a wczeÊniej we Wspólnym Stanowisku Unii Europejskiej (dokument z dnia 24 paêdzier-
nika 2001 r. – CONF-PL-95/01). W stanowisku tym uzgodniono szereg okresów przejÊcio-
wych na dostosowanie naszych przepisów do prawa europejskiego:
• w sprawie Êcieków komunalnych (91/271/EWG), do 2015 r.,
• w sprawie zrzutów substancji niebezpiecznych do wód (74/464/EWG), do 2007 r.,
• w sprawie poziomów odzysku odpadów z opakowaƒ (94/62/EWG), do koƒca 2007 r.,
• w sprawie sk∏adowisk (1999/31/WE), do 2012 r.,
• w sprawie kontroli i przesy∏ania odpadów (259/93/EWG), do 2007 r.,
• w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizujàcym (97/43/EUROATOM), do 2006 r.,
• w sprawie ograniczania zawartoÊci siarki w paliwach (99/32/WE ), do 2006 r.,
• w sprawie lotnych zwiàzków organicznych z paliw (94/63WE), do 2006 r.,
• w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeƒ (96/61/WE), do 2010 r.

Lata 2002-2003 by∏y okresem wchodzenia w ˝ycie i wdra˝ania nowych przepisów z zakresu
ochrony Êrodowiska. Najwa˝niejszym aktem prawnym, o charakterze kodeksowym, który
wszed∏ w ˝ycie 1 paêdziernika 2001 roku by∏a ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo
Ochrony Ârodowiska. Obejmuje ona swym zakresem szereg unijnych uregulowaƒ prawnych
zawartych w dyrektywach, a najistotniejsze z nich to :
• Dyrektywa Rady 90/313/EWG w sprawie swobodnego dost´pu do informacji o Êrodowisku,
• Dyrektywa 85/337/EWG w sprawie ocen oddzia∏ywania przedsi´wzi´ç na Êrodowisko (po-

prawiona Dyrektywà 97/11WE),
• Dyrektywa 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeƒ, 
• Dyrektywa 96/62/WE w sprawie oceny i zarzàdzania jakoÊcià powietrza,
• Dyrektywa 84/360/EWG w sprawie ograniczania zanieczyszczeƒ powietrza z zak∏adów

przemys∏owych,
• Dyrektywa 94/67/EWG w sprawie spalania odpadów niebezpiecznych,
• Dyrektywa 96/82/WE w sprawie powa˝nych awarii.

Kolejnym wa˝nym aktem, który wszed∏ w ˝ycie w 2001 roku, by∏a ustawa o odpadach z 27 kwiet-
nia 2001 roku. Ustawa ta równie˝ dostosowuje nasze prawo do wymagaƒ unijnych uj´tych
w dyrektywach, a mianowicie:
• w Dyrektywie 75/442/EWG w sprawie odpadów, znowelizowanej Dyrektywami 91/156/EEC

i 91/692/EEC,
• w Dyrektywie 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych,
• w Dyrektywie 1999/31/WE w sprawie sk∏adowisk odpadów,
• w Rozporzàdzeniu (EWG) 259/93 w sprawie transgranicznego przemieszczania odpadów,
• w Dyrektywie 75/439/EWG w sprawie olejów odpadowych,
• w Dyrektywie 91/157/EWG w sprawie baterii i akumulatorów,
• w Dyrektywie 86/278/EWG w sprawie osadów Êciekowych.

Uzupe∏nieniem ustawy o odpadach by∏y dwie ustawy z dnia 11 maja 2001 roku: O opakowa-
niach i odpadach opakowaniowych oraz O obowiàzkach przedsi´biorców w zakresie gospo-
darowania niektórymi odpadami oraz o op∏acie produktowej i depozytowej. Uwarunkowania
uj´te w tych ustawach sà równie˝ zgodne z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi Unii Eu-
ropejskiej.
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1 stycznia 2002 roku wesz∏a w ˝ycie ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku. Ustawa
ta reguluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasadà zrównowa˝onego rozwoju, a w szcze-
gólnoÊci kszta∏towanie i ochron´ zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarzàdzanie za-
sobami wodnymi.

Zadania organów Inspekcji Ochrony Ârodowiska okreÊlone w ustawie dnia 20 lipca 1991 ro-
ku nie zosta∏y w ˝aden sposób ograniczone w wyniku wejÊcia w ˝ycie ww. nowych aktów
prawnych, a nawet zakres uprawnieƒ i kompetencji w dziedzinie dzia∏alnoÊci kontrolnej uleg∏
rozszerzeniu (ustawa opakowaniowa i o op∏acie produktowej).

Proces integracji z Unià Europejskà dotyczy nie tylko transpozycji unijnego prawa ochrony Êro-
dowiska do prawodawstwa polskiego, ale równie˝ jego w∏aÊciwego wdro˝enia i egzekwowania.
Ujednolicenie zasad wydawania pozwoleƒ na korzystanie ze Êrodowiska i sposobu prowadze-
nia kontroli przestrzegania ekologicznych wymagaƒ jest g∏ównym zadaniem Europejskiej Sieci
ds. Wdra˝ania i Egzekucji Prawa Ochrony Ârodowiska – z ang. IMPEL. Organizacja ta kolejno
we wszystkich krajach cz∏onkowskich organizuje tzw. Programy Wymiany dla inspektorów
ochrony Êrodowiska, od niedawna tak˝e Programy Porównawcze. Ich celem jest wymiana do-
Êwiadczeƒ i informacji pomi´dzy inspektoratami poszczególnych krajów oraz porównanie zasad
organizacji i metod pracy kontrolnej. Uczestniczàc w tych spotkaniach na zasadach obserwato-
rów, przedstawiciele Inspekcji Ochrony Ârodowiska majà mo˝liwoÊç zapoznania si´ z pracà in-
spekcji w krajach UE i ewentualnego przeniesienia tych doÊwiadczeƒ do Polski.

Niezale˝nie od sieci IMPEL Komisja Europejska utworzy∏a i finansuje dzia∏anie analogicznej
sieci dla krajów ubiegajàcych si´ o wejÊcie do UE, tzw. AC IMPEL. Celem tej bliêniaczej or-
ganizacji jest stymulowanie i przyspieszanie procesów dostosowawczych w zakresie stoso-
wania prawa unijnego i dzia∏aƒ inspekcji ochrony Êrodowiska do wymagaƒ unijnych w krajach
aspirujàcych do Unii. Funkcj´ Narodowego Koordynatora ds. AC IMPEL dla Polski pe∏ni
przedstawiciel G∏ównego Inspektoratu Ochrony Ârodowiska (GIOÂ).

Nowe uregulowania prawne, w szczególnoÊci zagadnienia zwiàzane z nowymi zasadami
udzielania pozwoleƒ emisyjnych, a zw∏aszcza tzw. pozwoleƒ zintegrowanych b´dà wielkim
wyzwaniem tak˝e na polu dzia∏aƒ Inspekcji Ochrony Ârodowiska. Odmienne od dotychczaso-
wych i dotàd niespotykane w naszym systemie prawnym warunki wydawania pozwoleƒ zinte-
growanych wymuszà na korzystajàcych ze Êrodowiska (wnioskodawcach w sprawie wydania
pozwolenia), organach ochrony Êrodowiska (wojewoda lub starosta) oraz na Inspekcji Ochro-
ny Ârodowiska, jako organie kontrolnym, doskona∏à znajomoÊç zagadnieƒ zwiàzanych z sza-
cowaniem ekonomicznym przedsi´wzi´cia, najlepszymi dost´pnymi technikami (BAT) czy
swobodnym poruszaniem si´ w obszarze standardów emisyjnych. A zatem na inspektorach
IOÂ spocznie wyjàtkowa odpowiedzialnoÊç, jako ˝e z mocy ustawy o Inspekcji Ochrony Âro-
dowiska to w∏aÊnie IOÂ jest organem sprawujàcym nadzór nad wszelkimi dzia∏aniami z zakre-
su ochrony Êrodowiska.

Pozwolenia zintegrowane sà nowoczesnym instrumentem formalno-prawnym, dotychczas nie-
stosowanym i nieznanym w polskim systemie prawnym, ustanowionym w krajach Unii Euro-
pejskiej przez Dyrektyw´ Rady 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograni-
czania (kontroli) zanieczyszczeƒ, tzw. Dyrektywà IPPC. Koncepcja zintegrowanych pozwoleƒ
przetransponowana zosta∏a do polskiej praktyki prawnej przez Prawo Ochrony Ârodowiska.
Podstawowe przepisy w tym zakresie zawiera Tytu∏ III, Dzia∏ IV, Rozdzia∏ 4 ustawy, ale spo-
rzàdzenie wniosku o wydanie zintegrowanego pozwolenia wymaga uwzgl´dnienia szeregu in-
nych przepisów i wymagaƒ szczegó∏owych, okreÊlonych równie˝ w innych ustawach oraz
w stosownych rozporzàdzeniach wykonawczych.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Ârodowiska w Szczecinie aktywnie w∏àczy∏ si´ w proces
wdro˝enia ww. dyrektywy. W efekcie podj´tych dzia∏aƒ dosz∏o do nawiàzania wspó∏pracy
z partnerami z Danii w ramach DANCEE – Duƒskiego Programu Wspó∏pracy na rzecz Ochro-
ny Ârodowiska w Europie Wschodniej. Jednym z takich projektów jest pomoc dla Polski we
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wdra˝aniu Dyrektywy UE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczysz-
czeƒ, finansowanego ze Êrodków DANCEE na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Projektem obj´to wszystkie organy ochrony Êrodowiska wydajàce pozwolenia IPPC, a wi´c
wojewod´ i starostom. Efektem projektu b´dzie wydanie trzech pozwoleƒ zintegrowanych (cu-
krownia, zak∏ady mi´sne i ferma trzody chlewnej) oraz przeprowadzenie kontroli przez WIOÂ
w tych przedsi´biorstwach. Ponadto za∏o˝ono, ˝e w wyniku przeprowadzonych szkoleƒ w ra-
mach czterech seminariów organy ochrony Êrodowiska b´dà wystarczajàco przygotowane do
wydawania pozwoleƒ IPPC. Realizacj´ projektu rozpocz´to w maju 2003 roku, zakoƒczenie
przewiduje si´ na koniec 2004 roku.

Ze wzgl´du na fakt, ˝e zagadnienia zwiàzane z pozwoleniami zintegrowanymi w dalszym cià-
gu sà nowymi poj´ciami, wielu przedsi´biorców prowadzàcych instalacje podlegajàce pod Dy-
rektyw´ Rady 96/61/WE nie dysponuje w dalszym ciàgu wystarczajàcym poziomem wiedzy
na ten temat. W zwiàzku z powy˝szym wszelkie inwentaryzacje tego typu instalacji na tere-
nie województwa zachodniopomorskiego sà obarczone b∏´dem. WIOÂ nie zawsze posiada
dost´p do aktualnych informacji na ten temat (cz´Êç instalacji ulega likwidacji bàdê prze-
kszta∏ceniom). Na dzieƒ 01 stycznia 2004 roku (przy uwzgl´dnieniu powy˝szych zastrze˝eƒ)
na terenie województwa zlokalizowano 133 instalacje tego typu, przy czym organem wydajà-
cym pozwolenie IPPC w 40 przypadkach b´dzie starosta, a w pozosta∏ych wojewoda.

Cele kontroli w latach 2002-2003

Dzia∏alnoÊç kontrolna WIOÂ prowadzona jest g∏ównie w oparciu o plan roczny kontroli usta-
lony na podstawie przedstawianych wczeÊniej przez GIOÂ tzw. celów kontroli. Wybrane cele
kontroli s∏u˝à do ustalenia zadaƒ kontrolnych poszczególnych komórek pionu inspekcji. Cele
kontroli na lata 2002 i 2003 przedstawiono w tabeli X.1. 

Tabela X.1. Cele kontroli
Table X.1. Objectives of the inspection
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Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 roku o substancjach i preparatach chemicznych wprowadza-
nych przez producentów, dystrybutorów i importerów do obrotu.
W planowaniu kontroli podstawowych i sprawdzajàcych uwzgl´dnia si´ tak˝e sugestie ze stro-
ny organów ochrony Êrodowiska, obowiàzki wynikajàce z przepisów Prawa Ochrony Ârodo-
wiska (zak∏ady o du˝ym ryzyku wystàpienia awarii i o zwi´kszonym ryzyku), a tak˝e wytycz-
nych GIOÂ (np. tzw. cykle kontrolne czy „lista 80”). Cz´Êç czasu (z regu∏y 20%) rezerwuje si´
na tzw. kontrole interwencyjne oraz kontrole zwiàzane z odbiorem inwestycji czy wydaniem
stosownego zaÊwiadczenia dla przedsi´biorcy wyst´pujàcego z wnioskiem o potwierdzenie
przez WIOÂ faktu przestrzegania przepisów ochrony Êrodowiska.
W tabeli X.2 przedstawiono sumaryczne zestawienie kontrolowanych przez WIOÂ w Szczeci-
nie podmiotów (zak∏adów) w latach 2002-2003. 

Tabela X.2. Zak∏ady kontrolowane przez WIOÂ w Szczecinie w latach 2002-2003
Table X.2. Plants inspected by WIOÂ in Szczecin in 2002-2003

W roku 2002 na terenie obj´tym w∏aÊciwoÊcià WIOÂ w Szczecinie przeprowadzono 979 kon-
troli, w tym 255 podstawowych, 532 sprawdzajàcych oraz 192 interwencyjnych. Wynikiem
przeprowadzonych kontroli by∏o:
• wydanie 411 zarzàdzeƒ pokontrolnych,
• wydanie 236 decyzji o karze biegnàcej,
• wydanie 128 decyzji o karze okresowej (∏àcznej) na kwot´ 5 984 144 z∏.,

240 Raport o stanie Êrodowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2002-2003



• skierowanie 63 wniosków do organów administracji samorzàdowej i 14 wniosków do orga-
nów administracji rzàdowej,

• wymierzenie 5 mandatów na kwot´ 650 z∏,
• wydanie 121 decyzji o kosztach kontroli na kwot´ 138 212 z∏.

W roku 2003 WIOÂ w Szczecinie wraz z Delegaturà przeprowadzi∏ 1 005 kontroli, w tym 337 pod-
stawowych, 484 sprawdzajàce oraz 184 interwencyjne. Wynikiem przeprowadzonych kontroli by∏o:
• wydanie 313 zarzàdzeƒ pokontrolnych,
• skierowanie 2 wniosków do sàdów grodzkich,
• wymierzenie 54 mandatów na kwot´ 10.230 z∏,
• skierowanie 67 wniosków do organów administracji samorzàdowej i 5 wniosków do orga-

nów administracji rzàdowej,
• wydanie137 decyzji o karze biegnàcej,
• wydanie 90 decyzji o kosztach kontroli na kwot´ 100 556,02 z∏,
• wydanie 110 decyzji o karze ∏àcznej na kwot´ 5 918 896,74 z∏,

Stan przestrzegania wymagaƒ ochrony Êrodowiska

Z analizy ogólnej przestrzegania wymagaƒ ochrony Êrodowiska wynika, ˝e najwi´cej naru-
szeƒ stwierdzono podczas kontroli dotyczàcych nast´pujàcych celów:
• eliminacja odprowadzanych Êcieków nieoczyszczonych lub niedostatecznie oczysz-

czonych do wód powierzchniowych; w tym celu przeprowadzono 223 kontrole w 2002 ro-
ku z czego w 67,2% kontrole wykaza∏y naruszenia przepisów ochrony Êrodowiska i 221
kontroli w 2003 roku, z czego 51% wykaza∏o naruszenia przepisów ochrony Êrodowiska; 

• ograniczenie zanieczyszczeƒ emitowanych do powietrza ze êróde∏ technologicznych
i energetycznych; w tym celu w 2002 roku przeprowadzono 169 kontroli, w wyniku których
stwierdzono w 48,1% przypadków uchybienia w stosunku do przepisów ochrony Êrodowi-
ska; w roku 2003 przeprowadzono 131 kontroli, w wyniku których stwierdzono w 40% przy-
padków naruszenia prawa; 

• najgorzej przedstawia si´ sytuacja w odniesieniu do przestrzegania przepisów dotyczà-
cych gospodarki odpadami; w roku 2002 na 143 kontrole stwierdzono 76% naruszeƒ, na-
tomiast w 2003 na 113 kontroli stwierdzono 91% naruszeƒ prawnych;

• w ramach kontroli ograniczenia ucià˝liwoÊci ha∏asu: na 99 przeprowadzonych kontroli
w 2002 roku w 27,8% stwierdzono naruszenia przepisów, w 2003 roku – na 73 przeprowa-
dzone kontrole w tym zakresie w 23% stwierdzono naruszenia;

• w 2002 roku kontrolowano ograniczenie ucià˝liwoÊci zak∏adów znaczàco oddzia∏ywujàcych na
Êrodowisko; na 16 kontroli w 50% stwierdzono naruszenia przepisów ochrony Êrodowiska.

W 2002 roku na ogólnà liczb´ 861 skontrolowanych zak∏adów, brak zgodnoÊci z przepisami
ochrony Êrodowiska stwierdzono w 445 podmiotach, co oznacza, ˝e 51,7 % podmiotów na-
rusza∏o wymagania ochrony Êrodowiska. W 2003 roku ogó∏em skontrolowano 935 podmiotów,
z czego 52% podmiotów narusza∏o wymagania ochrony Êrodowiska.

Od czasu wprowadzenia regulacji prawnych powodujàcych dwukrotne podwy˝szanie op∏at za
gospodarcze korzystanie ze Êrodowiska w przypadku braku w∏aÊciwych pozwoleƒ wodno-
prawnych w zakresie gospodarki wodno-Êciekowej nastàpi∏ wyraêny wzrost liczby podmiotów
posiadajàcych w∏aÊciwe uregulowania. Tak˝e stan utrzymania i eksploatacji wszystkich po-
wa˝niejszych oczyszczalni Êcieków uleg∏ poprawie. Obserwuje si´ wzrost starannoÊci u˝yt-
kowników w tym zakresie.

Cykle kontrolne

W 2002 roku w ramach cyklu kontrolnego GIOÂ przeprowadzono kontrole w 6 hipermarke-
tach. Protoko∏y wraz z wnioskami zosta∏y przekazane do opracowania do GIOÂ.

W 2003 roku przeprowadzone zosta∏y nast´pujàce cykle kontrolne: 
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1. Wype∏nianie wymagaƒ okreÊlonych w decyzjach GIOÂ zezwalajàcych na sprowadzanie do
kraju odpadów w postaci odzie˝y u˝ywanej – kontrolà obj´to 6 podmiotów. 
W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, ˝e podmioty prowadzi∏y dzia∏alnoÊç z naru-
szeniem obowiàzujàcych przepisów, do których nale˝y zaliczyç:

• prowadzenie ewidencji odpadów niezgodnie z postanowieniami art. 36 ustawy o odpadach
oraz rozporzàdzeniem Ministra Ârodowiska z dnia 11 grudnia 2001 roku w sprawie wzorów
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, kody odpadów ustalonych rozpo-
rzàdzeniem Ministra Ârodowiska z dnia 27 wrzeÊnia 2001 roku w sprawie katalogu odpadów;

• prowadzenie odzysku sprowadzonych odpadów (innych ni˝ komunalne) w oparciu o ze-
zwolenia na odzysk wydane przez Burmistrzów Miast wydanych na podstawie art. 7, 8
i 9 ustawy z dnia 13 wrzeÊnia 1996 roku o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach.

2. Przestrzeganie przez przedsi´biorców przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obo-
wiàzkach przedsi´biorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz op∏acie
produktowej i op∏acie depozytowej – kontrolà obj´to ∏àcznie 9 podmiotów. 
W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, ˝e nie wszystkie podmioty spe∏nia∏y wymogi
obowiàzujàcych przepisów:

• przedsi´biorcy, którzy zdecydowali si´ prowadziç odzysk samodzielnie i korzystajà
z us∏ug osób trzecich, cz´sto mieli problemy z udowodnieniem, ˝e ich odpady zosta∏y
poddane recyklingowi (nie jest dla nich czytelne poj´cie recyklera); 

• brak pisemnych umów na poszczególne czynnoÊci zwiàzane z odzyskiem i recyklingiem
(zbieranie, transport, odzysk, recykling) utrudnia∏ jednoznacznà ocen´, jakie mia∏o byç
przeznaczenie przekazywanego odpadu;

• prawie wszystkie kontrolowane firmy mia∏y problemy z prowadzeniem prawid∏owej (obej-
mujàcej wszystkie dane) dodatkowej ewidencji wymaganej przepisami (brak wzorów);

• w przypadku importu produktów w opakowaniach, ale równie˝ w przypadku opakowaƒ kra-
jowych, istniejà powa˝ne problemy w okreÊleniu masy opakowaƒ wprowadzanych na rynek
(to samo opakowanie w zale˝noÊci od panujàcych warunków – temperatury i wilgotnoÊci –
ma ró˝nà wag´), co nast´pnie rzutuje na prawid∏owoÊç wyliczenia op∏aty produktowej;

• obecny system potwierdzeƒ wykonania recyklingu jest nieprzejrzysty i sprzyja tzw. „handlo-
wi” dokumentami, który to handel jest niemo˝liwy do udowodnienia przez organy kontrolne.

3. Przestrzeganie przez podmioty wymagaƒ ochrony Êrodowiska w zakresie gospodarowania
olejami odpadowymi.
Na terenie województwa zachodniopomorskiego 253 podmioty posiadajà pozwolenie na
wytwarzanie olejów odpadowych lub posiadajàcych decyzj´ zatwierdzajàcà program go-
spodarki odpadami, w tym olejami odpadowymi, zaÊ trzy podmioty posiadajà zezwolenie
na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów olejo-
wych. Kontrolà obj´to 12 podmiotów.
W wyniku przeprowadzonych kontroli ustalono, ˝e:

• w kontrolowanych podmiotach przestrzegany jest obowiàzek selektywnej zbiórki olejów
odpadowych i innych zu˝ytych p∏ynów,

• nie wszystkie podmioty mia∏y uregulowanà gospodark´ odpadami zgodnie z obowiàzu-
jàcymi przepisami,

• w nie wszystkich kontrolowanych podmiotach prowadzenie ewidencji odpadów odbywa-
∏o si´ zgodnie z postanowieniami art. 36 ustawy o odpadach oraz rozporzàdzeniem Mi-
nistra Ârodowiska z dnia 11 grudnia 2001 roku w sprawie wzorów dokumentów stosowa-
nych na potrzeby ewidencji odpadów, kodów odpadów zgodnie z rozporzàdzeniem Mini-
stra Ârodowiska z dnia 27 wrzeÊnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.

Kontrole inwestycyjne

¸àcznie w roku 2002 do WIOÂ wp∏yn´∏o 215 wniosków o interwencje, z czego 150 rozpatrzo-
no, a 65 przekazano do za∏atwienia innym organom. W porównaniu z rokiem 2001 iloÊç zg∏o-
szonych wniosków o interwencje nieznacznie wzros∏a. Najcz´Êciej kontrole interwencyjne do-
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tyczy∏y ochrony wód i gospodarki Êciekowej (71). Pozosta∏e zwiàzane by∏y z gospodarkà od-
padami (48), ochronà przed ha∏asem (44) i ochronà powietrza (38). Na terenie dzia∏ania
WIOÂ problemem staje si´ dzia∏alnoÊç du˝ych ferm hodowlanych trzody chlewnej i drobiu.
Powszechne sà skargi na ucià˝liwoÊç ferm, wynikajàcà z rozprzestrzeniania si´ odorów.

W 2003 roku ∏àcznie wp∏yn´∏o 280 skarg i wniosków o podj´cie interwencji, tj. o 30% wi´cej
ni˝ 2002 w roku (199 spraw za∏atwiono we w∏asnym zakresie, tj. o 33 % wi´cej w stosunku
do 2002 roku). 
W wyniku podj´cia dzia∏aƒ przez inspekcj´ wykonano 176 kontroli interwencyjnych (o 53%
wi´cej ni˝ w roku poprzednim), w wyniku których wydano 70 zarzàdzeƒ pokontrolnych (o 11%
wi´cej ni˝ w 2002 roku).
Najwi´cej zg∏oszeƒ dotyczy∏o ochrony czystoÊci wód i gospodarki Êciekowej (87), a tak˝e nie-
prawid∏owoÊci zwiàzanych z gospodarkà odpadami (72), niewiele mniej dotyczy∏o ucià˝liwo-
Êci zwiàzanej z ha∏asem (51) oraz zanieczyszczenia powietrza (50). Pozosta∏e grupy proble-
mowe, których dotyczy∏y skargi i wnioski to:
• ochrona przyrody 9 zg∏oszeƒ
• dzia∏alnoÊç inwestycyjna 3 zg∏oszenia
• ochrona przed promieniowaniem 2 zg∏oszenia
• stosunki wodne i podtapianie gruntów 2 zg∏oszenia
• sprawy zwiàzane ze stosowaniem prawa górniczego i geologicznego 1 zg∏oszenie
• sprawy ró˝ne 3 zg∏oszenia

Kontrole interwencyjne – niezale˝nie od ustaleƒ merytorycznych – w wi´kszoÊci przypadków
wykazujà biernoÊç lub wr´cz niech´ç s∏u˝b samorzàdowych (g∏ównie gminnych) do podejmo-
wania dzia∏aƒ rozwiàzujàcych sprawy ucià˝liwoÊci i wynikajàcych z tego konfliktów mi´dzy-
ludzkich, nawet jednoznacznie le˝àcych w zakresie ich kompetencji.

Przyczyny nieprzestrzegania przepisów ochrony Êrodowiska

Podstawowà przyczynà nieprzestrzegania przepisów ochrony Êrodowiska jest ich nieznajo-
moÊç. W ciàgu ostatnich dwóch lat, w zwiàzku z koniecznoÊcià dostosowania polskich prze-
pisów do standardów unijnych, ukaza∏o si´ bardzo du˝o aktów prawnych dotyczàcych Êrodo-
wiska. Wdro˝enie tych przepisów ujawnia pewne ich niedostosowanie do naszych warunków,
stàd koniecznoÊç nowelizacji niektórych zapisów prawnych. Cz´ste zmiany nie wp∏ywajà ko-
rzystnie na stan przestrzegania przepisów, powodujà zam´t interpretacyjny nie tylko u korzy-
stajàcych ze Êrodowiska, ale tak˝e pracowników organów ochrony Êrodowiska.

Naruszenia przepisów wynikajàce z winy podmiotu korzystajàcego ze Êrodowiska dotyczà
g∏ównie niew∏aÊciwej gospodarki odpadami (brak uregulowaƒ formalno-prawnych, brak ewi-
dencji odpadów, niew∏aÊciwe magazynowanie odpadów). Wiele k∏opotów z przestrzeganiem
prawa majà te˝ eksploatujàcy ma∏e oczyszczalnie Êcieków. Cz´sto ochronà Êrodowiska w za-
k∏adach zajmujà si´ osoby, które zagadnienia te majà przypisane jako zadanie dodatkowe.
TrudnoÊci finansowe korzystajàcych ze Êrodowiska, zarówno przedsi´biorstw produkcyjnych,
jak te˝ podmiotów gminnych i komunalnych, tak˝e by∏y przyczynà nie wywiàzywania si´
z obowiàzków.

Cz´Êç spoÊród przedsi´biorców lekcewa˝àco traktuje obowiàzujàce przepisy dotyczàce
ochrony Êrodowiska, okreÊlajàc je jako utrudnienia biurokratyczne prowadzenia dzia∏alnoÊci
gospodarczej.

Kontrole sprawdzajàce

W 2002 roku przeprowadzono 532 kontrole sprawdzajàce, stanowiàce 54,3% ogólnej iloÊci
przeprowadzonych kontroli (979). Natomiast w 2003 roku wykonano 484 kontrole sprawdza-
jàce, które stanowi∏y 48,1% wszystkich przeprowadzonych kontroli (1 005).

243Dzia∏alnoÊç kontrolna Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Ârodowiska w Szczecinie



Przej´cie oczyszczalni Êcieków przez gminy lub dzia∏ajàce w ich imieniu przedsi´biorstwa ko-
munalne znacznie poprawi∏o warunki eksploatacji ma∏ych obiektów (dotyczy∏o to w szczegól-
noÊci obiektów dawnych PGR). Takie post´powanie pozwala uchroniç wiele obiektów od za-
niedbaƒ, a nawet dewastacji przez przypadkowych u˝ytkowników. Kontrole sprawdzajàce wy-
kaza∏y, ˝e w zdecydowanej wi´kszoÊci podmioty, którym wydano zarzàdzenia pokontrolne zo-
bowiàzujàce je do usuni´cia zaniedbaƒ, realizowa∏y te zarzàdzenia.

W przypadku trudnoÊci w dotrzymywaniu terminów wykonania zarzàdzeƒ zak∏ady wyst´po-
wa∏y do WIOÂ o przesuni´cie terminów.

Problemem jest wykonanie zarzàdzeƒ, których realizacja wymaga nak∏adów finansowych.
Dotyczy to remontów i modernizacji wyeksploatowanych instalacji. Przyk∏adem tego sà stacje
paliw oraz ma∏e oczyszczalnie Êcieków (poni˝ej 3000 RLM). 

Analizujàc wyniki kontroli sprawdzajàcych mo˝na jednak zauwa˝yç: 
• coraz rzadziej spotykane przypadki ra˝àcych nieprawid∏owoÊci, co mo˝e Êwiadczyç o po-

wolnym, ale jednak wzroÊcie ÊwiadomoÊci ekologicznej korzystajàcych ze Êrodowiska
i ogó∏u spo∏eczeƒstwa;

• przejmowanie przez gminy i ich przedsi´biorstwa komunalne obiektów oczyszczalni Êcie-
ków od bardzo s∏abych finansowo podmiotów jakimi sà spó∏dzielnie mieszkaniowe, zw∏asz-
cza w rejonach popegeerowskich. Jest to w∏aÊciwy kierunek, który winien byç przewidzia-
ny odpowiednimi przepisami w okresie po upadku gospodarstw PGR. Pozwoli∏oby to
uchroniç wiele obiektów od zaniedbaƒ, a nawet dewastacji przez przypadkowych u˝ytkow-
ników. Stan tych obiektów po przej´ciu przez silniejsze finansowo podmioty ulega pozytyw-
nym zmianom.

Ocena post´pów i ró˝nic ekologicznych w uk∏adzie bran˝owym

Poprawa w spe∏nianiu wymagaƒ ochrony Êrodowiska wystàpi∏a w bran˝y ciep∏owniczej. Po-
wszechna by∏a wymiana kot∏owni opalanych w´glem na kot∏ownie gazowe bàdê olejowe,
w zwiàzku z czym zmniejszy∏a si´ znacznie emisja zanieczyszczeƒ do powietrza.
W bran˝y komunalnej, zak∏ady gospodarki komunalnej przejmowa∏y oczyszczalnie Êcieków
ma∏ych podmiotów (spó∏dzielni mieszkaniowych), w zwiàzku z czym nast´powa∏a poprawa ich
eksploatacji. Poprzez rozbudow´ sieci kanalizacyjnych, Êcieki w∏àczane by∏y do oczyszczalni
gminnych. Utrwala si´ fakt wyraênej poprawy w zakresie eksploatacji i utrzymania komunal-
nych oczyszczalni Êcieków. Za przyczyny takiej zmiany mo˝na uznaç nast´pujàce okoliczno-
Êci: niesprawna oczyszczalnia jest êród∏em coraz powa˝niejszych obcià˝eƒ finansowych,
a z drugiej strony posiadanie sprawnej i zadbanej oczyszczalni staje si´ elementem podno-
szàcym ocen´ i rang´ gminy.

Nadal wyst´powa∏o naruszenie wymagaƒ ochrony Êrodowiska w kompleksach mieszkanio-
wych po by∏ych PGR, w których Êcieki gromadzone by∏y w zbiornikach bezodp∏ywowych.
Zbiorniki te bardzo cz´sto nie sà opró˝niane, a Êcieki odprowadzane sà do gruntu bàdê cie-
ków wodnych.

Zauwa˝a si´ wyraênà popraw´ w gospodarce Êciekowej w obiektach MON. W Jednostkach
Wojskowych w Olesznie i Âwidwinie wybudowane zosta∏y nowe oczyszczalnie, które osiàga-
jà bardzo dobre efekty oczyszczania Êcieków.

Kontrole sprawdzajàce wykaza∏y, ˝e w porównaniu z 2002 rokiem poprawi∏a si´ sytuacja
w energetyce cieplnej (brak przekroczeƒ dopuszczalnych wartoÊci SO2, NO2 i py∏ów). Podob-
nie jak w ostatnich latach powszechna by∏a wymiana kot∏owni opalanych w´glem na kot∏ow-
nie gazowe bàdê olejowe, w zwiàzku z czym zmniejszy∏a si´ znacznie emisja zanieczyszczeƒ
do powietrza.

Nadal stwierdza si´ naruszenia prawa (przekroczenia emisji styrenu) podczas produkcji ele-
mentów z ˝ywic poliestrowych. Aktualnie powstaje wiele niedu˝ych zak∏adów tej bran˝y (cz´-
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sto z naruszeniem przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym), które kosztem zdrowia
pracowników i Êrodowiska próbujà utrzymaç si´ na konkurencyjnym rynku.

Najcz´Êciej wyst´pujàce naruszenia

Najcz´Êciej wyst´pujàcym naruszeniem warunków w zakresie gospodarki wodno-Êciekowej
jest przekraczanie warunków pozwoleƒ wodnoprawnych. W wi´kszoÊci wypadków dotyczy to
oczyszczalni technologicznie przestarza∏ych, cz´sto tak˝e przecià˝onych hydraulicznie np.
z powodu wspó∏pracy z ogólnosp∏awnà siecià kanalizacyjnà, odprowadzanie Êcieków z naru-
szeniem warunków pozwolenia wodnoprawnego lub bez pozwolenia 
Najcz´stszymi przyczynami naruszeƒ by∏o nieprzestrzeganie przepisów dotyczàcych gospo-
darki odpadami i brak wymaganych zezwoleƒ, nieprowadzenie ewidencji odpadów lub prowa-
dzenie jej z uchybieniami. Nagminnie wyst´puje proceder spalania ró˝nego rodzaju odpadów,
nie tylko komunalnych, w paleniskach domowych, a wi´c urzàdzeniach do tego nieprzystoso-
wanych. Jednostki organizacyjne prowadzàce inwestycje (inwestorzy i wykonawcy, a najcz´-
Êciej podwykonawcy) nie posiada∏y uregulowanej gospodarki odpadami wymaganej przepisa-
mi art. 17 ustawy o odpadach (ziemia z wykopów jak i inne odpady trafia∏y w miejsca na ten
cel nieprzeznaczone). Jednostki te nie prowadzi∏y ewidencji odpadów. 

W ma∏ych zak∏adach drzewnych wyst´puje przekroczenie dopuszczalnych norm ha∏asowych,
a tak˝e niezorganizowana emisja py∏u. Przekroczenie dopuszczalnego poziomu ha∏asu przez
zak∏ady zlokalizowane w pobli˝u zabudowaƒ mieszkalnych stanowi∏o równie˝ jednà z przy-
czyn nieprzestrzegania prawa.
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