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Po wdrożeniu od 1 stycznia 1999 r. reformy ustrojowej państwa, rok 1999 był pierwszym rokiem
działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w nowym układzie orga-
nizacyjnym. Dotychczasowe Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska w Krośnie, Prze-

myślu i Tarnobrzegu weszły w skład struktury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rze-
szowie jako Delegatury w Jaśle, Przemyślu i Tarnobrzegu.

Działania Inspekcji Ochrony Środowiska można ogólnie podzielić na zadania związane z kontrolą
przestrzegania, przez użytkowników środowiska przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie
szeroko rozumianej ochrony środowiska oraz na zadania polegające na prowadzeniu badań w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska. Bardzo ważnym zadaniem jest również przygotowywanie
danych związanych z raportowaniem do organów Unii Europejskiej oraz udostępnianie informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, jak również załatwianie wniosków o podjęcie interwencji.

W 1999 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska realizował w szczególności następujące
zadania:
1. kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska,
2. kontrola przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska,
3. udział w postępowaniu dotyczącym lokalizacji inwestycji,
4. udział w przekazywaniu do eksploatacji obiektów, które mogą pogorszyć stan środowiska,
5. podejmowanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem wymagań

związanych z ochroną środowiska,
6. współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontrolnymi, organami ścigania

i wymiaru sprawiedliwości, organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami
społecznymi,

7. prowadzenie badań jakości środowiska,
8. wdrażanie metod analityczno-badawczych i kontrolno-pomiarowych,
9. inicjowanie działań tworzących warunki zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska,
10. prowadzenie postępowania administracyjnego w związku z naruszeniem warunków ochrony

środowiska (wymierzanie kar pieniężnych),
11. wydawanie na podstawie odrębnych przepisów innych decyzji administracyjnych dotyczących

ochrony środowiska.
Liczba zadań kontrolnych w 2008 r. wyraźnie wzrosła w porównaniu z rokiem 1999. Podkarpacki

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska realizował zadania kontrolne w oparciu o uzgodnione z Wo-
jewodą Podkarpackim coroczne „Plany działalności kontrolnej”, a także wytyczne Głównego Inspektora
Ochrony Środowiska.

Komórkami organizacyjnymi prowadzącymi działalność związaną z kontrolą przestrzegania przez
użytkowników środowiska przepisów i decyzji administracyjnych dotyczących szeroko rozumianej
ochrony środowiska, przeciwdziałaniem poważnym awariom środowiskowym, przygotowywaniem
danych do raportów dla organów Unii Europejskiej, jak również załatwianiem wniosków o podjęcie
interwencji są Wydział Inspekcji w WIOŚ w Rzeszowie i Działy Inspekcji w Delegaturach. Zadania kon-
trolne dla organów Inspekcji zapisane zostały w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz szeregu
innych ustaw a w szczególności, ustawie Prawo ochrony środowiska, ustawie o odpadach, ustawie
Prawo wodne, ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, ustawie o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym, ustawie o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, ustawie o han-
dlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, ustawie o systemie
oceny zgodności.

Od wielu lat cele kontroli ukierunkowane są przede wszystkim na wdrażanie w Polsce dyrektyw
i rozporządzeń organów Unii Europejskiej, transponowanych do polskiego systemu prawnego. Kom-
petencje kontrolne organów Inspekcji Ochrony Środowiska dotyczą ponad 40 wspólnotowych aktów
prawnych.

Bardzo ważnym zadaniem WIOŚ w Rzeszowie było w 2008 r. zaangażowanie w działania zwią-
zane z Projektem PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na pod-
stawie doświadczeń norweskich”, jako wspólnego działania Inspekcji Ochrony Środowiska (IOŚ) oraz
Norweskiego Urzędu ds. Kontroli Zanieczyszczeń (SFT). W Projekcie uczestniczył, ze strony polskiej,
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie oraz pilotażowo dwa Wojewódzkie Inspektoraty
Ochrony Środowiska - w Rzeszowie i w Warszawie. W dalszej kontynuacji projektu od 2010 r. przewiduje
się udział innych Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska. Celem ogólnym Projektu, którego
realizację przewidziano na lata 2007-2010, jest usprawnienie procesu przeprowadzania kontroli poprzez
opracowanie procedur priorytetyzacji planowania kontroli, instrukcji przeprowadzania kontroli dla po-
szczególnych branż oraz zasad sporządzania raportów z wykorzystaniem nowego systemu i opraco-
wanie dokumentacji wspomagającej przeprowadzanie kontroli w poszczególnych sektorach przemysłu.
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Omówienie danych za 2008 r. w porównaniu ze stanem za rok 1999

Wprowadzenie trójstopniowego terytorialnego podziału państwa (jednostkami tego podziału są
województwa, powiaty, gminy) i wynikające z tego faktu przesunięcie do powiatów części kompetencji
z zakresu ochrony środowiska, wpłynęły w istotny sposób na realizację przez Inspekcję Ochrony
Środowiska zadań ustawowych. Przede wszystkim dokonano szczegółowej inwentaryzacji podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą, w aspekcie ich podziału na szczególnie szkodliwe oddziały-
wanie na środowiska i zdrowie ludzi oraz działalność mogącą pogorszyć stan środowiska. Ewidencja
tych podmiotów jest na bieżąco aktualizowana. Najwięcej zmian w liczbie podmiotów wynika z rejestracji
nowych przedsiębiorstw, przekształceń własnościowych, zaprzestania prowadzenia działalności i wy-
odrębnienia się nowych jednostek z dużych zakładów.

Według stanu na dzień 31 grudnia 1999 r. w ewidencji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Śro-
dowiska w Rzeszowie znajdowały się 2573 jednostki organizacyjne. Liczba podmiotów korzystających
ze środowiska w ewidencji WIOŚ corocznie się zwiększa i na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosiła już 3818,
czyli prawie o 48 % więcej niż w roku 1999.

Do planu kontroli wprowadzane są zakłady o istotnym znaczeniu dla danego terenu, nie tylko
w aspekcie ich oddziaływania na środowisko, ale także pod kątem oczekiwań samorządów i społecz-
ności lokalnych.

Statystyka dotycząca ilości kontroli, wskazuje na znaczny ich wzrost w 2008 r. W roku 1999 liczba
kontroli wyniosła 941, natomiast w 2008 r. przeprowadzono 1646 kontroli. Zwiększenie liczby kontroli
w 2008 r. w stosunku do 1999 r. o 75%, było efektem sukcesywnego wdrażania rozwiązania opartego na
„doświadczeniach norweskich”. Wprowadzono m.in. kontrole inne, oparte na analizie dokumentacji, bez
wyjazdu w teren. Efektem tego działania było skrócenie czasu poświęconego na kontrole. Umożliwiło to
WIOŚ w Rzeszowie, w 2008 r., przeprowadzenie średnio 23 kontroli typowych przez jednego inspektora,
czyli o ok. 4 kontrole więcej w stosunku do roku 2007.

W 1999 r. do skontrolowanych podmiotów skierowano 636 zarządzeń pokontrolnych, którymi nało-
żono obowiązki polegające m.in. na sunięciu nieprawidłowości, uregulowaniu stanu formalnoprawnego.
W 2008 r. wydano 539 zarządzeń pokontrolnych. Z reguły, w jednym zarządzeniu pokontrolnym zawar-
tych jest kilka zobowiązań dotyczących: naruszeń warunków pozwolenia, braku zezwoleń lub zgłoszeń
określających warunki korzystania ze środowiska, braku wykonywania i przekazywania wyników pomia-
rów, zaniedbań w eksploatacji instalacji chroniących środowisko.

Ryc. X.1.

Ryc. X.2.

Liczba podmiotów korzystających ze środowiska w ewidencji WIOŚ w latach 1999-2008 (źródło danych [12])

Liczba kontroli przeprowadzonych w latach 1999-2008 (źródło danych [12])
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Ryc. X.3.

Ryc. X.4.

Liczba wydanych zarządzeń pokontrolnych w stosunku do ogólnej liczby kontroli
w latach 1999-2008 (źródło danych [12])

Liczba decyzji dotyczących kar biegnących w latach 1999-2008 (źródło danych [12])

W porównaniu z rokiem 1999, liczba zarządzeń pokontrolnych w stosunku do liczby kontroli w 2008
roku zmniejszyła się o połowę. Do uzyskania tych efektów z pewnością przyczyniły się działania dys-
cyplinujące Inspekcji Ochrony Środowiska skierowanych do kierowników kontrolowanych jednostek.
W roku 1999 wydano 474 decyzji dotyczących kar biegnących, natomiast w 2008 r. wydano tylko 24 de-
cyzje dotyczące tych kar.

Statystyka ilościowa decyzji dotyczących kar biegnących wydanych przez Podkarpackiego Woje-
wódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w latach 1999-2008 wskazuje na coroczny spadek liczby
decyzji ustalających wymiar kar biegnących. Przyczyną tego zjawiska są realizowane działania napraw-
cze podejmowane przez podmioty oraz zmiana przepisów w zakresie wymierzania kar.
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