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7. WYBRANE ZAGADNIENIA Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ 

7.1. DZIAŁANIA INSPEKCYJNE W 2011 ROKU (Katarzyna Piskur) 

Podstawowym celem działań kontrolnych WIOŚ w Rzeszowie, w ostatnich latach było 
zapewnienie odpowiednich standardów jakości środowiska przez egzekwowanie przestrzegania 
przepisów z zakresu ochrony środowiska. 

W 2011 r. Wydział Inspekcji wykonywał zadania kontrolne w oparciu o przedłożony Wojewodzie 
Podkarpackiemu „Plan Pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie”. 
Roczne plany kontroli zawierały wykaz priorytetów działalności kontrolnej WIOŚ wynikających z celów 
kontroli oraz listę podmiotów wytypowanych do kontroli. 

Przy wyborze celów kontrolnych w 2011 r. uwzględniane były między innymi: 
1. „Ogólne kierunki działania organów Inspekcji Ochrony Środowiska na lata 2007-2013” określone 

przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 
2. Wytyczne do planowania działalności organów Inspekcji Ochrony Środowiska w 2011 r., 

zatwierdzone przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 
3. Główne priorytety „Polityki ekologicznej państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 

2016”. 
4. Konwencje międzynarodowe. 
5. Określane przez Ministra Środowiska obowiązki raportowania do Komisji Europejskiej wynikające 

m.in. z Traktatu Akcesyjnego. 
6. Plany i programy środowiskowe szczebla krajowego i wojewódzkiego oraz regionalnego. 
7. Program Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2010-

2012” zatwierdzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 
8. Zagadnienia, wynikające z przygranicznego położenia województwa podkarpackiego. 
9. Wyniki oceny stanu środowiska, zawarte w raporcie „Stan środowiska w województwie 

podkarpackim w latach 1999-2008”. 
10. Analiza skarg i wniosków o podjęcie interwencji. 

Cele kontrolne na 2011 r. obejmowały przestrzeganie wymogów w następujących obszarach 
ochrony środowiska: 
1. Wytwarzanie odpadów i gospodarowanie odpadami, w tym przepisy o recyklingu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji, przepisy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, przepisy 
w zakresie postępowania z bateriami i akumulatorami, usuwania i unieszkodliwiania instalacji 
i urządzeń zawierających PCB, przepisy rozporządzenia 1013/2006 w sprawie przemieszczania 
odpadów (2006), w instalacjach prowadzących odzysk odpadów sprowadzanych z zagranicy. 

2. Spełnianie zasadniczych wymagań dotyczących wprowadzanych do obrotu opakowań i urządzeń 
emitujących hałas. 

3. Emisja substancji i energii do powietrza, zwłaszcza na obszarach zagrożonych, według oceny 
jakości powietrza, w szczególności PM10, B(a)P i substancji kontrolowanych. 

4. Emisja hałasu do środowiska z zakładów przemysłowych. 
5. Stosowanie zapisów ustawy o nawozach i nawożeniu (2007) przez gospodarstwa rolne 

prowadzące chów lub hodowlę zwierząt oraz stosujących nawozy na gruntach rolnych. 
6. Stosowanie ciężkich olejów opałowych/napędowych zawierających ponadnormatywną zawartość 

siarki. 
7. Poprawa jakości danych przekazywanych w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu 

Zanieczyszczeń. 
8. Przestrzeganie wymagań ochrony środowiska dotyczących ochrony wód, w tym ograniczenie 

emisji zanieczyszczeń do wód powierzchniowych z punktowych źródeł komunalnych i ocena 
realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 

9. Wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów ochrony środowiska dla zakładów dużego 
ryzyka, zakładów zwiększonego ryzyka oraz potencjalnych sprawców poważnych awarii, w tym 
nadzór nad likwidacją skutków niekontrolowanych uwolnień substancji niebezpiecznych do 
środowiska oraz nad substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi (REACH i CLP), a także 
analiza raportów o bezpieczeństwie oraz wykazów substancji niebezpiecznych. 

10. Nadzór nad postępem prac w realizacji zadań określonych dla Polski w Traktacie Akcesyjnym, 
dla których uzyskano derogacje. 

11. Analiza wyników badań emisji substancji lub energii do środowiska i poboru wody. 
12. Sprawdzenie realizacji harmonogramów stanowiących podstawę do odroczenia kar pieniężnych. 
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Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w 2011 r. dokonano oceny 
naruszeń według czterostopniowej skali: 
1. Kategoria 1 – brak realizacji lub naruszenie obowiązków, niezwiązanych z bezpośrednim 

oddziaływaniem na środowisko, wynikających z mocy prawa i decyzji administracyjnych (np. brak 
ewidencji, brak przekazywania wyników pomiarów, brak wykonywania pomiarów). 

2. Kategoria 2 – naruszenia warunków pozwoleń, zezwoleń lub zgłoszeń określających warunki 
korzystania ze środowiska. 

3. Kategoria 3 – brak uregulowań formalno-prawnych korzystania ze środowiska, nieprzestrzeganie 
przepisów dotyczących zapobiegania, usuwania lub ograniczania skutków poważnych awarii 
przemysłowych. 

4. Kategoria 4 – zanieczyszczenie środowiska spowodowane zaniedbaniami w eksploatacji 
instalacji chroniących środowisko lub innymi działaniami użytkownika instalacji.  
Porównując dwa ostatnie lata działalności inspekcyjnej WIOŚ w Rzeszowie, w 2011 r. zmalała 

liczba zakładów pozostających w ewidencji oraz liczba zakładów objętych kontrolą, w odniesieniu do 
roku 2010. Do przyczyn zmniejszenia liczby zakładów będących w ewidencji WIOŚ w Rzeszowie 
zaliczyć należy zmianę ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska (2010), ograniczającą kontrole do 
podmiotów korzystających ze środowiska w rozumieniu art. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz 
wykreślenie zakładów które zakończyły działalność. 

W 2011 r. wzrosła ilość wykonanych kontroli w stosunku do liczby zakładów znajdujących się 
w ewidencji WIOŚ w Rzeszowie. Dla porównania w 2010 r. skontrolowano 29,65 % zakładów 
pozostających w ewidencji WIOŚ w Rzeszowie, natomiast w 2011 r. kontrolą objęto 41,2 % zakładów 
znajdujących się w ewidencji. Miernik wykonanych kontroli w stosunku do ilości zakładów 
znajdujących się w ewidencji WIOŚ w  2011 r. w województwie podkarpackim przedstawiono na 
rys. 7.1.1. 
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Rys. 7.1.1. Miernik wykonanych kontroli w stosunku do ilości zakładów znajdujących się w ewidencji WIOŚ 
w województwie podkarpackim w 2011 r. [28] 

Dokonując oceny stanu przestrzegania wymagań ochrony środowiska przez kontrolowane 
podmioty oraz analizy ustaleń kontroli w 2011 r., wzięto pod uwagę wyniki kontroli typowych: 
planowych i pozaplanowych. Dane te przeanalizowano określając procentowy udział stwierdzonych 
nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych w danym roku kontroli z zakresu objętego 
konkretną dyrektywą. 

Wyniki kontroli WIOŚ w Rzeszowie w zakresie przestrzegania wymagań dyrektyw i rozporządzeń 
UE za rok 2011 wskazały na kolejne obszary, w których celowe było zintensyfikowanie przez 
Inspektorat nadzoru. Należały do nich instalacje podlegające przepisom dyrektywy 1999/13/WE 
w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych spowodowanej użyciem organicznych 
rozpuszczalników podczas niektórych czynności i w niektórych urządzeniach (1999) oraz instalacje 
podlegające przepisom dyrektywy 2001/80/WE w sprawie ograniczenia emisji niektórych 
zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania (2001). 

W kolejnej grupie znalazły się podmioty eksploatujące instalacje prowadzące odzysk odpadów 
sprowadzanych z zagranicy oraz podmioty gospodarujące odpadami w postaci zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego. W 2011 r. podjęto działania mające na celu wyjaśnienie przyczyn 
nieprawidłowości w tym zakresie oraz spowodowanie zmniejszenia liczby ich występowania. 
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W związku ze stwierdzeniem w 2010 r. znaczącej liczby naruszeń w zakresie przestrzegania 
wymagań ochrony środowiska przez prowadzących instalacje podlegające przepisom dyrektywy 
1999/13/WE, czyli wykorzystujących lotne związki organiczne, problem ten uwzględniono w przyjętym 
na rok 2011 celu kontroli, w ramach którego objęto kontrolą instalacje wykorzystujące lotne związki 
organiczne, pod kątem sprawdzenia, czy spełniane są przez nie warunki określone w w/w dyrektywie.  

Instalacje podlegające przepisom dyrektywy 2001/80/WE w sprawie dużych obiektów 
energetycznego spalania (2001) zostały objęte kontrolami w ramach sprawdzenia przestrzegania 
przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji substancji i energii do powietrza, zmniejszenia emisji 
zanieczyszczeń do powietrza, zwłaszcza na obszarach zagrożonych wg oceny jakości powietrza – 
ograniczenie PM10 i B(a)P oraz w ramach nadzoru nad postępem prac w realizacji zadań określonych 
dla Polski w Traktacie Akcesyjnym, dla których RP uzyskała derogacje. W wyniku przeprowadzonych 
kontroli, w tym kontrolnych pomiarów emisji nie stwierdzono przekraczania ustalonych dla tych 
instalacji standardów emisyjnych. W 2011 r. nastąpił nieznaczny, w stosunku do roku 2010, wzrost 
ilości stwierdzonych naruszeń, jednak było to spowodowane zwiększeniem ilości zakładów poddanych 
kontroli. Stwierdzone naruszenia kwalifikowały się, jako naruszenia 1 i 2 kategorii. 

Nadzór nad wypełnianiem obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu 1013/2006 
w sprawie przemieszczania odpadów (2006), w 2011 r. realizowany był przez kontrole w instalacjach 
prowadzących odzysk odpadów sprowadzanych z zagranicy oraz kontrole transportujących odpady 
w ruchu międzynarodowym. Te ostatnie wykonywane były wspólnie z innymi służbami, 
zaangażowanymi w nadzór nad transgranicznym przemieszczaniem odpadów. Z powodu 
dwukrotnego wzrostu w roku 2011, w stosunku do roku 2010, liczby przeprowadzonych kontroli w tym 
zakresie, nastąpił wzrost liczby stwierdzonych naruszeń, jednak naruszenia te kwalifikowały się 
wyłącznie do kategorii 1 i 2. 

W 2011 r. znacząco, w stosunku do roku 2010, spadła natomiast liczba naruszeń w zakresie 
przestrzegania obowiązków wynikających z: dyrektywy 91/689/EWG (zastąpionej przez dyrektywę 
2008/98/WE) w sprawie odpadów niebezpiecznych (2008), dyrektywy 2006/12/WE (zastąpionej przez 
dyrektywę 2008/98/WE) - Ramowa dyrektywa w sprawie odpadów (2008), dyrektywy 2000/53/WE 
w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (2000). 

Podsumowując, ze stwierdzonych łącznie w 2011 r. 298 naruszeń wymagań ochrony środowiska, 
174 naruszeń zostało zaklasyfikowanych do 1 kategorii (58 % ogółu naruszeń), 72 naruszeń 
sklasyfikowano do 2 kategorii (24 % ogółu naruszeń), 44 naruszeń do 3 kategorii (15 % ogółu 
naruszeń), a tylko 8 naruszeń do 4 kategorii (3 % ogółu naruszeń). 

Powyższe porównanie wskazuje, że w stosunku do roku 2010 o 7 % wzrosła liczba naruszeń 
kategorii 1 oraz bardzo nieznacznie wzrosła liczba naruszeń kategorii 4, natomiast o 9 % spadła liczba 
naruszeń kategorii 2 oraz o 2 % liczba naruszeń kategorii 3. Dane dotyczące ilości naruszeń 
stwierdzonych przez WIOŚ w Rzeszowie w 2011 r. przedstawiono na rys. 7.1.2. 
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Rys. 7.1.2. Ilość naruszeń stwierdzonych przez WIOŚ w Rzeszowie z podziałem na kategorie w 2011 r. [28] 

W 2011 r. wpłynęło do WIOŚ w Rzeszowie 314 wniosków o interwencję, co stanowi o 10 % 
więcej wniosków, niż w roku 2010. Przekazano według właściwości do załatwienia innym organom 
137 wniosków, czyli o 36 % więcej, niż w roku 2010. We własnym zakresie załatwiono 177 wniosków, 
czyli o 4 % mniej, niż w 2010 r. Dane dotyczące sposobu załatwienia wniosków przez WIOŚ 
w Rzeszowie w 2011 r. przedstawia rys. 7.1.3. 
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Ryc. 7.1.3. Sposób załatwienia wniosków przez WIOŚ w Rzeszowie w 2011 r. [28] 

W 2011 r., w porównaniu z rokiem 2010, niemal dwukrotnie zwiększyła się liczba wpływających 
do WIOŚ w Rzeszowie wniosków dotyczących ochrony powietrza, natomiast o 22 % zmalała ilość 
wniosków dotyczących naruszenia przepisów w zakresie gospodarowania odpadami. Liczba 
wniosków dotyczących ochrony czystości wód i gospodarki ściekowej wzrosła o 14 %. W latach 
2010-2011 liczba wniosków dotycząca uciążliwości hałasowej pozostała niezmienna. Analizę 
danych dotyczących liczby wniosków w 2011 r. z podziałem na grupy problemowe przedstawiono na 
rys. 7.1.4. 
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Rys. 7.1.4. Zestawienie liczby wniosków o podjęcie interwencji w rozbiciu na grupy problemowe  
w 2011 r. [28] 

W 2011 r. przeprowadzono 101 kontroli związanych z rozpatrzeniem wniosków o podjęcie 
interwencji. W wyniku stwierdzonych w toku kontroli okoliczności wskazujących na popełnienie 
wykroczenia nałożono, w porównaniu do roku poprzedniego, ponad dwukrotnie więcej mandatów. Na 
podstawie ustaleń kontroli i stwierdzonych nieprawidłowości oraz uchybień wydano o 10 % więcej, niż 
w roku 2010, zarządzeń pokontrolnych i skierowano o 6 % mniej wniosków do organów administracji 
rządowej i samorządowej. Na rys. 7.1.5. przedstawiono dane liczbowe obrazujące działania WIOŚ 
podejmowane w wyniku rozpatrywania wniosków o podjęcie interwencji w 2011 r. 
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W 2011 r., w porównaniu z rokiem 2010, niemal dwukrotnie zwiększyła się liczba wpływających 
do WIOŚ w Rzeszowie wniosków dotyczących ochrony powietrza, natomiast o 22 % zmalała ilość 
wniosków dotyczących naruszenia przepisów w zakresie gospodarowania odpadami. Liczba 
wniosków dotyczących ochrony czystości wód i gospodarki ściekowej wzrosła o 14 %. W latach 
2010-2011 liczba wniosków dotycząca uciążliwości hałasowej pozostała niezmienna. Analizę 
danych dotyczących liczby wniosków w 2011 r. z podziałem na grupy problemowe przedstawiono na 
rys. 7.1.4. 
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Rys. 7.1.4. Zestawienie liczby wniosków o podjęcie interwencji w rozbiciu na grupy problemowe  
w 2011 r. [28] 

W 2011 r. przeprowadzono 101 kontroli związanych z rozpatrzeniem wniosków o podjęcie 
interwencji. W wyniku stwierdzonych w toku kontroli okoliczności wskazujących na popełnienie 
wykroczenia nałożono, w porównaniu do roku poprzedniego, ponad dwukrotnie więcej mandatów. Na 
podstawie ustaleń kontroli i stwierdzonych nieprawidłowości oraz uchybień wydano o 10 % więcej, niż 
w roku 2010, zarządzeń pokontrolnych i skierowano o 6 % mniej wniosków do organów administracji 
rządowej i samorządowej. Na rys. 7.1.5. przedstawiono dane liczbowe obrazujące działania WIOŚ 
podejmowane w wyniku rozpatrywania wniosków o podjęcie interwencji w 2011 r. 
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Rys. 7.1.5. Działania WIOŚ podejmowane w wyniku rozpatrywania wniosków o podjęcie interwencji w 2011 r. [28] 

Powyższe ustalenia potwierdzają dokonanie dokładnej analizy problemów występujących 
w danym roku, aby w roku następnym objąć kontrolą większą grupę zakładów, których dany problem 
dotyczy. Ponadto przeprowadzenie kontroli według priorytetów określonych w celu kontroli, daje 
możliwość dokonania miarodajnej oceny oraz wyciągnięcia konstruktywnych wniosków, dających 
podstawę do podejmowania działań przez Inspekcję Ochrony Środowiska na przyszłość. 

8.2. KONTROLA ZAWARTOŚCI SIARKI W NIEKTÓRYCH PALIWACH CIEKŁYCH 
(Józef Fundakowski) 

Podstawę prawną dla monitorowania i kontrolowania zawartości siarki w lekkim oleju opałowym, 
ciężkim oleju opałowym, oleju do silników statków żeglugi śródlądowej oraz paliwie żeglugowym 
stosowanym w statkach morskich w Polsce stanowią: 
1. Ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (2006) oraz wydane na jej 

podstawie akty wykonawcze. 
2. Ustawa o Inspekcji Handlowej (2000) oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze. 
3. Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska (1991). 
4. Ustawa o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (1995), 

Kontrole zawartości siarki w lekkim oleju opałowym, ciężkim oleju opałowym, oleju do silników 
statków żeglugi śródlądowej oraz paliwie żeglugowym stosowanym w statkach morskich są 
prowadzone przez: 
1. Inspekcję Handlową w zakresie lekkiego oleju opałowego. 
2. Inspekcja Ochrony Środowiska w zakresie ciężkiego oleju opałowego oraz oleju do silników 

statków żeglugi śródlądowej. 
3. Urząd Morski w zakresie paliw żeglugowych stosowanych w statkach morskich. 

Celem tych kontroli jest monitorowanie pod względem statystycznym zawartości siarki w lekkim 
oleju opałowym, ciężkim oleju opałowym, oleju do silników statków żeglugi śródlądowej oraz paliwie 
żeglugowym stosowanym w statkach morskich oraz sporządzenie rocznego zbiorczego raportu dla 
Komisji Europejskiej dotyczącego zawartości siarki w tych olejach. Roczny zbiorczy raport dla Komisji 
Europejskiej sporządza Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w oparciu o wyniki 
kontroli zawartości siarki w poszczególnych olejach przekazanych przez: 
1. Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej w zakresie zawartości siarki w lekkim oleju 

opałowym. 
2. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie zawartości siarki w ciężkim oleju 

opałowym oraz oleju do silników statków żeglugi śródlądowej. 
3. Dyrektorów Urzędów Morskich w zakresie zawartości siarki w paliwie żeglugowym stosowanym 

w statkach morskich. 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawia Radzie Ministrów zbiorczy 

raport corocznie do dnia 31 maja następnego roku, a następnie corocznie dostarcza ten raport Komisji 
Europejskiej do dnia 30 czerwca następnego roku. 
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Miejsca pobierania próbek: 
1. Lekki olej opałowy – bezpośrednio ze zbiorników, w których był magazynowany ten gatunek 

paliwa, z dystrybutorów zlokalizowanych na terenie stacji paliw lub z opakowań jednostkowych, 
w których sprzedawany był ten gatunek paliwa. 

2. Ciężki olej opałowy – bezpośrednio ze zbiorników zasilających instalacje energetycznego 
spalania. Zgodnie z § 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dotyczących 
zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane 
ciężkie oleje opałowe (2007) zawartość siarki w przeliczeniu na masę w ciężkim oleju opałowym, 
oznaczonym kodami CN 2710 19 51, 2710 19 55, 2710 19 61, 2710 19 63, 2710 19 65 oraz 2710 
19 69 nie może być większa niż 1 %. Jednocześnie w/w rozporządzenie w § 3 wskazuje 
instalacje, w których stosowane będą ciężkie oleje opałowe, które nie muszą spełniać wymagań 
jakościowych w zakresie zawartości siarki, określonych w § 2 pkt 2. Instalacjami tymi są: 
2.1. Instalacje energetycznego spalania o nominalnej mocy cieplnej równej lub większej niż 

50 MW, które zgodnie z rozporządzeniem w sprawie standardów emisyjnych z instalacji 
(2011) należy zakwalifikować jako źródła nowe oraz które spełniają standardy emisyjne 
określone w tych przepisach. 

2.2. Instalacje energetycznego spalania o nominalnej mocy cieplnej równej lub większej niż 
50 MW, które zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1, należy 
zakwalifikować jako źródła istniejące oraz które spełniają standardy emisyjne określone 
w tych przepisach. 

2.3. Instalacjach energetycznego spalania, niewymienione w pkt 1 lub 2, dla których wartości 
stężeń dwutlenku siarki w gazach odlotowych pochodzących z tych instalacji nie przekraczają 
1 700 mg/m3

u przy zawartości tlenu w gazach odlotowych wynoszącej 3 % na jednostkę 
objętości tych gazów w stanie suchym. 

2.4. Instalacje energetycznego spalania w rafineriach, dla których średnia miesięczna wartość 
stężenia dwutlenku siarki w gazach odlotowych, uśredniona dla wszystkich tych instalacji 
w danej rafinerii, niezależnie od wykorzystywanego rodzaju paliwa lub mieszanki paliw nie 
przekracza 1 700 mg/m3

u. Uśredniając średnie miesięczne wartości stężenia dwutlenku siarki 
w gazach odlotowych dla wszystkich tych instalacji w danej rafinerii, uwzględnia się wartość 
ważoną względem natężenia przepływu objętości gazów odlotowych z poszczególnych 
instalacji. Zgodnie z § 4 w/w rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dotyczących 
zawartości siarki, warunkiem stosowania ciężkich olejów opałowych w instalacjach, o których 
mowa w § 3, jest posiadanie przez prowadzącego te instalacje pozwolenia na wprowadzanie 
gazów lub pozwolenia zintegrowanego. 

3. Olej do silników statków żeglugi śródlądowej – bezpośrednio ze zbiorników zasilających silniki  
 statków. 
4. Paliwo żeglugowe stosowane w statkach morskich – w trakcie dostawy paliwa na statek, 

w przypadku dużych jednostek z tzw. węża bunkrowego, za pomocą którego paliwo było 
dostarczane na statek. 
Analizę jakości próbek olejów prowadzą laboratoria posiadające akredytację Polskiego Centrum 

Akredytacji na badanie zawartości siarki w lekkim oleju opałowym, ciężkim oleju opałowym, oleju do 
silników statków żeglugi śródlądowej oraz paliwie żeglugowym stosowanym w statkach morskich, 
metodami określonymi w rozporządzeniu w sprawie metod badania jakości lekkiego oleju opałowego, 
ciężkiego oleju opałowego oraz oleju do silników statków żeglugi śródlądowej (2007). 

Kontrole zawartości siarki w paliwie stosowanym w instalacjach energetycznego spalania paliw 
polegają na: 
1. Sprawdzeniu przez inspektorów WIOŚ dotrzymywania określonych w rozporządzeniu w sprawie 

standardów emisyjnych z instalacji warunków emisji, umożliwiających stosowanie ciężkich olejów 
opałowych o zawartości siarki większej niż 1 %, np. przez analizę wyników pomiarów 
automonitoringowych lub pomiary kontrolne WIOŚ. 

2. Pobraniu i analizie próbek ciężkiego oleju opałowego. 
Natomiast kontrola zawartości siarki w oleju do silników w statkach żeglugi śródlądowej polega na 

pobraniu i analizie próbek stosowanego paliwa. 
W ramach kontroli zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym stosowanym w instalacjach 

energetycznego spalania paliw, WIOŚ w Rzeszowie w 2011 r. przeprowadził 11 kontroli, w tym 
2 kontrole oparte na analizie wyników pomiarów automonitoringowych emisji dwutlenku siarki do 
powietrza, operatorów prowadzących instalacje energetycznego spalania paliw, gdzie występowało 
prawdopodobieństwo wykorzystywania oleju opałowego ciężkiego oraz 2 kontrole operatorów statków 
żeglugi śródlądowej wykorzystujących olej napędowy. Plan kontroli w roku 2011 został wykonany. 
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W trakcie kontroli pobrano 2 próbki ciężkiego oleju opałowego, stosowanego jako paliwo 
w 2 instalacjach energetycznego spalania paliw, oraz 2 próbki oleju napędowego stosowanego przez 
2 armatorów. Próbki zostały pobrane przez pracownika Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie 
posiadającego zaświadczenie Instytutu Technologii Nafty im. prof. Stanisława Pilata, o posiadaniu 
kompetencji z zakresu poboru prób paliwa żeglugowego i oleju opałowego ciężkiego zgodnie  
z PN-EN ISO 3170:2006.  

Badania na zawartość siarki w pobranych próbkach wykonał na zlecenie WIOŚ w Rzeszowie 
Instytut Nafty i Gazu w Krakowie, który stwierdził w 1 próbce ciężkiego oleju opałowego pobranego do 
badań niespełnienie wymagań jakościowych w zakresie zawartości siarki, określonych w 
rozporządzeniu w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz 
rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (2007). Pozostałe 
próbki spełniały wymagania jakościowe. 

W wyniku kontroli nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych standardów emisji SO2 
określonych w pozwoleniach posiadanych przez kontrolowane podmioty, zawartość siarki w oleju 
wykorzystywanym do silników statków żeglugi śródlądowej była poniżej 0,1 %. 

W oparciu o aktualny wykaz statków żeglugi śródlądowej, zarejestrowanych na terenie 
województwa podkarpackiego, przekazany przez Urząd Żeglugi Śródlądowej w Krakowie, WIOŚ 
w Rzeszowie w roku 2012 przeprowadzi kontrole 3 armatorów, eksploatujących 3 statki, co stanowi 
10,71 % ogólnej liczby statków zarejestrowanych na terenie województwa podkarpackiego.  

W związku ze stwierdzonym przypadkiem stosowania oleju opałowego niespełniającego 
wymagań jakościowych określonych w ustawie, skierowany został jeden wniosek do właściwej 
prokuratury. Prokurator skierował akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Łańcucie. Do dnia 
sporządzenia raportu nie zapadł wyrok w tej sprawie.  

7.3. OCENA STANU PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH 
SUBSTANCJI KONTROLOWANYCH (Leszek Kmieć) 

Występujący naturalnie ozon jako część stratosfery jest niezbędny dla życia na Ziemi. Ozon 
absorbując szkodliwe promieniowanie ultrafioletowe Słońca powoduje, że tylko jego część dociera do 
powierzchni Ziemi. Zmniejszanie się warstwy ozonowej zwiększa oddziaływanie promieniowania 
ultrafioletowego na żywe organizmy Ziemi. W ramach Protokołu Montrealskiego (1987) 
zidentyfikowano określoną liczbę substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) w stratosferze. 
Z tego powodu produkcję i zużycie SZWO na świecie poddano kontroli. Najbardziej popularne 
substancje zubożające warstwę ozonową (SZWO) oraz ich zamienniki przedstawiono w tab. 7.3.1. 

Tab. 7.3.1. Najbardziej popularne substancje zubożające warstwę ozonową (SZWO) i ich zamienniki [11] 

Substancje zubożające 
warstwę ozonową (SZWO) Zastosowanie Zamienniki 

CFCs, HCFCs Czynniki chłodnicze HFCs, węglowodory, ditlenek węgla, amoniak 
CFCs, HCFCs Środki spieniające HFCs, węglowodory, ditlenek węgla 
CFCs, HCFCs, tetrachlorek 
węgla, 1,1,1-trichloroetan, 
bromochlorometan 

Rozpuszczalniki,  
środki myjące 

HFCs,PFCs, fluorowane etery, perchloroetylen, 
węglowodory  

Halony, HCFCs Środki gaśnicze HFCs, PFCs, ditlenek węgla, mgła wodna, proszki 
gaśnicze, gazy obojętne 

Bromek metylu Fumigacja gleby, obiektów 
i produktów 

Alternatywy chemiczne (PH3,dazomet,fluorek sulfurylu) 
i niechemiczne (ogrzewanie, chłodzenie, substraty gleby) 

CFCs, HCFCs Propylenty (gazy pędne) w 
aerozolach i sprayach HFCs, węglowodory, etery 

 
Z dniem 1 maja 2004 r. na mocy Traktatu o przystąpieniu RP do Unii Europejskiej zaczęło 

obowiązywać w Polsce prawo wspólnotowe w tym m. in. rozporządzenie 2037/2000, w sprawie 
substancji zubożających warstwę ozonową (2000), zastąpione rozporządzeniem 1005/2009. Nakłada 
ono ograniczenia na obrót i używanie substancji kontrolowanych oraz instalacji napełnianych tego 
rodzaju substancjami na terenie UE. Uzupełnieniem rozporządzenia w Polsce jest ustawa 
o substancjach zubożających warstwę ozonową (2004) i rozporządzenia wykonawcze. Zgodnie 
z art.32 w/w ustawy nadzór w zakresie postępowania z substancjami kontrolowanymi oraz 
z produktami, urządzeniami i instalacjami zawierającymi te substancje, sprawuje Minister Środowiska 
za pośrednictwem Inspekcji Ochrony Środowiska. 

W zakresie sprawowanego nadzoru organy Inspekcji Ochrony Środowiska są obowiązane do 
przeprowadzania kontroli używania i obrotu substancjami kontrolowanymi przez podmioty oraz kontroli 
używania i obrotu produktami, urządzeniami i instalacjami zawierającymi substancje kontrolowane 
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a także dokonywania okresowych ocen stanu przestrzegania przepisów dotyczących substancji 
kontrolowanych. Kontrole są przeprowadzane na zasadach i w trybie określonym w ustawie 
o Inspekcji Ochrony Środowiska (1991) i ustawie o swobodzie działalności gospodarczej (2004). 

W ewidencji prowadzonej przez WIOŚ w Rzeszowie, na koniec 2011 r. znajdowały się 122 
podmioty potencjalnie podlegające przepisom ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową 
(2004). W 2011 r. kontrolą objęto 26 podmiotów, z których 12 nie podlegało już przepisom ustawy, 
ponieważ dokonały zamiany czynników chłodniczych na takie, które nie niszczą warstwy ozonowej. 
Na 14 skontrolowanych podmiotów stosujących SZWO tylko w 3 przypadkach stwierdzono naruszenie 
ustawowych obowiązków polegających na braku badań szczelności instalacji i nieterminowym 
wykonywaniu przeglądów instalacji. Naruszenia stwierdzono w niekontrolowanych dotychczas 
zakładach. 

Struktura branżowa skontrolowanych zakładów przedstawia się następująco: 10 zakładów 
masarskich, 2 ogólnospożywcze, 1 zakład unieszkodliwiania odpadów, 1 zakład z branży odlewniczej. 
Strukturę skontrolowanych w 2011 r. zakładów przedstawiono na rys. 7.3.1. 

4% 4%
46%7,5%

38,5%

podmioty nie podlagające przpisom ustawy

zakłady branży masarskiej

zakłady branży spożywczej

zakłady unieszkodliwiania odpadów

zakłady branży odlewniczej

 

Ryc. 7.3.1. Procentowy udział zakładów kontrolowanych w 2011 r. [28] 

Na podstawie przeprowadzonych kontroli w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji 
zawierających substancje kontrolowane w większości przypadków stwierdzono, że urządzenia są 
utrzymywane w dobrym stanie technicznym oraz, że pracownicy zakładów, w których są 
eksploatowane instalacje zawierające SZWO podejmują działania związane z realizacją obowiązków 
nałożonych na prowadzącego instalację, wynikające z ustawy o substancjach zubożających warstwę 
ozonową (2004). 

Główną przyczyną nie wywiązywania się przez podmioty używające substancji zubożających 
warstwę ozonową z nałożonych obowiązków, jest nieznajomość przepisów prawa w zakresie 
postępowania z tymi substancjami oraz nieświadomość wagi problemu i skutków nadmiernej emisji do 
środowiska w/w substancji. 

W postępowaniu pokontrolnym zastosowano: 2 pouczenia, 1 grzywnę pieniężną (mandat karny 
kredytowany), 3 zarządzenia pokontrolne. Mandat oraz pouczenia zastosowano za brak badań 
szczelności instalacji, natomiast zarządzeniami pokontrolnymi zobowiązano do terminowego 
wykonywania przeglądów instalacji. Kontrole potencjalnych użytkowników substancji zubożających 
warstwę ozonową przeprowadzone przez WIOŚ w Rzeszowie w latach 2008-2011 przedstawiono 
w tab. 7.3.2. 

Tab. 7.3.2. Kontrole potencjalnych użytkowników SZWO w latach 2008-2011 [28] 

Lp. Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 
1. Ilość zakładów w ewidencji 213 153 168 122 
2. Ilość kontroli potencjalnych użytkowników SZWO 48 38 20 26 
3. Ilość kontroli użytkowników SZWO 38 30 16 14 
4. Ilość stwierdzonych w kontrolach nieprawidłowości 36 14 2 3 

15 15 3 6 
15 9 2 3 
0 6 1 2 5. 

Podjęte działania pokontrolne: 
- zarządzenia 
- pouczenia 
- mandaty  0 0 0 1 
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Podczas kontroli wszyscy przedsiębiorcy byli informowani o konieczności stopniowego 
wycofywania z użycia SZWO. Edukację w tym zakresie prowadziły również firmy usługowo-serwisowe, 
mające dostęp do nowości technicznych w zakresie chłodnictwa i klimatyzacji. Uświadamiano 
użytkownikom, że eksploatacja instalacji wypełnionych odzyskanym, a zarazem zanieczyszczonym 
czynnikiem chłodniczym wpływa na obniżenie efektywności oraz wydajności urządzeń chłodniczych 
i klimatyzacyjnych, a ponadto może powodować awarie urządzeń i emisję SZWO do powietrza. Z tego 
powodu w większości kontrolowanych podmiotów, obsługę instalacji chłodniczych powierzano 
wyspecjalizowanym firmom serwisowym (do obsługi wymagane jest posiadanie stosownego 
świadectwa kwalifikacji), zapewniając przez to niezawodność pracy urządzeń oraz przestrzeganie 
obowiązujących przepisów. Firmy serwisowe natomiast, mając od początku roku 2010 ograniczony 
dostęp do czynników chłodniczych z grupy HCFC (w szczególności do R-22), preferują stosowanie 
zamienników R-22 z grupy wodorofluorowęglowodorów (HFC) lub ich mieszanin, które nie zubożają 
warstwy ozonowej.  

Od początku obowiązywania ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową (2004) 
obserwuje się tendencję do wycofywania czynników chłodniczych zubożających warstwę ozonową 
i zastępowania ich czynnikami nie niszczącymi warstwy ozonowej. Powoduje to stałe zmniejszanie się 
liczby podmiotów stosujących SZWO. Obowiązujący od 2010 r. zakaz produkcji i wprowadzania do 
obrotu substancji zubożających warstwę ozonową spowodował duży wzrost cen na stosowane 
jeszcze SZWO pochodzące z odzysku, co stanowi istotną motywację dla użytkowników do zastąpienia 
SZWO czynnikami nie zubożającymi warstwy ozonowej. 

 

Rys. 7.3.2. Instalacja chłodnicza z wykorzystaniem R-22 (SZWO) w Zakładzie Przetwórstwa Mięsnego „Szarek”, 
Jarosław – Widna Góra, 2012 r. [28] 

7.4. CYKL KONTROLNY INSTALACJI I URZĄDZEŃ ZAWIERAJĄCYCH PCB 
(Ewa Sitnik) 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w okresie kwiecień – czerwiec 2011 r. 
realizował zadania, w ramach ogólnopolskiego cyklu kontrolnego, dotyczącego zaprzestania 
użytkowania instalacji i urządzeń zawierających PCB.  

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo ochrony środowiska (2001), PCB - to 
polichlorowane difenyle, polichlorowane trifenyle, monometylotetrachlorodifenylometan, 
monometylodichlorodifenylometan, monometylofibromodifenylometan oraz mieszaniny zawierające 
jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0,005 % wagowo łącznie.  

W rozporządzeniu w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji 
stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji 
lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie 
dla środowiska (2002), dopuszczono wykorzystywanie PCB w użytkowanych urządzeniach lub 
instalacjach, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2010 r.  

Celem kontroli przeprowadzonych w ramach cyklu, była ocena realizacji wymogu zaprzestania 
użytkowania instalacji i urządzeń zawierających PCB oraz ocena prawidłowości postępowania 
z odpadami zawierającymi PCB, w szczególności poprawności prowadzenia procesów dekontaminacji 
i unieszkodliwiania. Zasady realizacji cyklu określone zostały w wytycznych do przeprowadzenia 
ogólnokrajowego cyklu kontrolnego pt. „Ocena realizacji ujętego w Krajowym planie gospodarki 
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odpadami 2010 zadania: zaprzestanie użytkowania instalacji i urządzeń zawierających PCB; 
dekontaminacja i unieszkodliwianie PCB”, opracowanych w Głównym Inspektoracie Ochrony 
Środowiska.  

W ramach cyklu skontrolowano 26 zakładów wykorzystujących PCB w instalacjach 
i urządzeniach, w tym wszystkie zakłady które zgłosiły do rejestru, prowadzonego przez Marszałka 
Województwa Podkarpackiego, instalacje lub urządzenia, w których PCB były lub są wykorzystywane. 
Ponadto skontrolowano 1 zakład prowadzący proces dekontaminacji urządzeń zawierających PCB 
oraz 1 zakład będący zbierającym odpady zawierające PCB. 

             

Rys. 7.4.1. Szafa sterownicza, z bateriami kondensatorów wymienionych na nie zawierające PCB w rozdzielni 
NN, zainstalowana w Cukrowni Ropczyce, 2011 r. [28] 

Zgodnie z wytycznymi do przeprowadzenia ogólnokrajowego cyklu kontrolnego, WIOŚ 
w Rzeszowie po kontrolach podmiotów podlegających obowiązkowi wycofania z użytkowania instalacji 
i urządzeń zawierających lub mogących zawierać PCB, wystąpił do Wojewódzkich Inspektoratów 
Ochrony Środowiska w: Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Opolu i Lublinie z informacją 
o podmiotach, którym kontrolowani przekazali urządzenia zawierające PCB do dekontaminacji lub 
odpady zawierające PCB do dalszego unieszkodliwienia, celem przeprowadzenia kontroli tych 
podmiotów. WIOŚ w Rzeszowie otrzymał natomiast informację o podmiotach, którym kontrolowane 
zakłady przekazały urządzenia zawierające PCB do dekontaminacji lub odpady zawierające PCB do 
dalszego unieszkodliwienia z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, 
Kielcach oraz we Wrocławiu. W przesłanych pismach wymienione zostały dwie firmy: Ran-Dickmar 
Sp. z o.o. w Tarnobrzegu, jako zbierająca odpady zawierające PCB i VOLTEON S.A. w Widełce 
(obecna nazwa ELTEL Networks Rzeszów S.A.) prowadząca proces dekontaminacji urządzeń 
zawierających PCB. Ustalenia kontroli w w/w zakładach nie wykazały nieprawidłowości w zakresie 
postępowania z przyjętymi urządzeniami i odpadami zawierającymi PCB. 

Ponadto z uzyskanych w trakcie kontroli informacji wynikało, że odpady zawierające PCB 
odebrała również RAF-EKOLOGIA Sp. z o.o. w Jedliczu oraz FHU EKO-TOP Sp. z o.o. w Rzeszowie. 
W związku z brakiem możliwości przeprowadzenia kontroli w w/w firmach, z powodu kontroli 
prowadzonych przez inne organy kontrolne, WIOŚ w Rzeszowie zwrócił się z prośbą o podanie 
informacji dotyczących postępowania z odebranymi odpadami zawierającymi PCB. Na podstawie 
uzyskanych odpowiedzi ustalono, że odbiorcami odpadów były firmy posiadające stosowne 
zezwolenia na dalsze ich zagospodarowanie.  

Na podstawie wyników kontroli zakładów objętych cyklem kontrolnym należy stwierdzić, że 28 % 
zakładów nie spełnia wymagań ochrony środowiska w zakresie prawidłowego postępowania 
z urządzeniami i odpadami zawierającymi PCB.  
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Najistotniejsze nieprawidłowości dotyczyły pięciu zakładów. W trzech kontrowanych jednostkach 
urządzenia zawierające PCB nie zostały wyłączone z eksploatacji i nadal pracowały, a w dwóch 
zakładach, odpady zawierające PCB nie zostały usunięte w określonym ustawowo terminie.  

W jednym przypadku na zlecenie zakładu po przebadaniu wszystkich posiadanych instalacji 
i urządzeń podejrzanych o obecność PCB przez specjalistyczną firmę stwierdzono, że kontrolowana 
jednostka ich nie posiada. W dwóch zakładach zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości 
wytworzonych odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach 
służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za 2010 r. zostało nieterminowo przesłane 
Marszałkowi Województwa Podkarpackiego, a w jednym przypadku nastąpiło błędne sporządzenie 
zbiorczego zestawienia danych w zakresie zebranych odpadów, z naruszeniem właściwości 
miejscowej organu oraz podanie niewłaściwego kodu odpadu. Ustalenia jednej kontroli wykazały, że 
nie zostały przesłane informacje o urządzeniach zawierających, bądź mogących zawierać PCB do 
Marszałka Województwa Podkarpackiego. 

Na podstawie ustaleń kontroli stwierdzono, że wszystkie kontrolowane podmioty posiadały 
uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami, a odpady przekazane zostały 
podmiotom posiadającym stosowne decyzje na zbieranie odpadów. 

W trakcie kontroli realizowanych w ramach cyklu, na dwóch kierowników kontrolowanych 
jednostek nałożono mandat karny z art. 345 i art. 351 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska (2001) 
oraz w trzech przypadkach zastosowano środki oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia, 
zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks wykroczeń (1971). 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami po kontrolach przeprowadzonych w ramach 
cyklu kontrolnego, podjęto następujące działania pokontrolne: 
1. Skierowano pięć zarządzeń pokontrolnych zobowiązujących do usunięcia nieprawidłowości. 
2. O wynikach kontroli przeprowadzonych w pięciu zakładach poinformowano Marszałka 

Województwa Podkarpackiego oraz w jednym zakładzie - Marszałka Województwa 
Mazowieckiego. 

3. W jednym przypadku wystąpiono do Starosty Niżańskiego. 
4. O wynikach kontroli w jednym zakładzie poinformowano WIOŚ w Warszawie.  

Realizując obowiązki nałożone zarządzeniami pokontrolnymi, zakłady podjęły niezwłocznie 
działania celem wywiązania się z obowiązku zaprzestania użytkowania urządzeń zawierających PCB 
oraz unieszkodliwienia odpadów. Jednak wymiana pracujących urządzeń zawierających PCB na nowe 
wiązała się z dużym obciążeniem finansowym kontrolowanych zakładów. Z odpowiedzi udzielonych 
na zarządzenia pokontrolne wynika, że do końca 2011 r. odpady zawierające PCB zostały usunięte. 

Istnieje prawdopodobieństwo, że nie wszystkie podmioty, których dotyczyła problematyka cyklu 
zostały zidentyfikowane. Nie można wykluczyć, że nie wszystkie podmioty przesyłały Marszałkowi 
Województwa Podkarpackiego wymagane informacje o rodzajach, ilości i miejscach występowania 
substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w programach kontroli planowych, 
będzie uwzględniał zagadnienia dotyczące wykorzystania energii elektrycznej w procesach 
produkcyjnych, a w szczególności zwracał uwagę czy kontrolowana jednostka posiada instalacje albo 
urządzenia zawierające lub mogące zawierać PCB.  

7.5. KONTROLA W ZAKRESIE RECYKLINGU POJAZDÓW WYCOFANYCH 
Z EKSPLOATACJI (Danuta Gorycka) 

 Obowiązki dotyczące recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji określone są w ustawie 
o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (2005). Ustawa przenosi do polskiego prawa zapisy 
dyrektywy 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (2000). 
 Inspekcja Ochrony Środowiska jest jednym z organów biorących udział w kontroli obrotu 
pojazdami, na wszystkich jego etapach. WIOŚ w Rzeszowie prowadzi nadzór nad instalacjami do 
demontażu pojazdów zarówno na etapie oddawania do użytkowania (na wniosek Marszałka 
Województwa Podkarpackiego), jak i w trakcie ich późniejszej eksploatacji, w czasie corocznych 
kontroli. Kontrolom podlegają również punkty zbierania pojazdów i strzępiarki. WIOŚ w Rzeszowie 
współpracuje również z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w zakresie sprawdzenia poprawności sporządzenia rocznych sprawozdań działalności stacji 
demontażu oraz rzetelności informacji w nich zawartych. 
 Według stanu na koniec 2011 r., zgodnie z wykazem prowadzonym przez Marszałka 
Województwa Podkarpackiego, na terenie województwa podkarpackiego uprawnionych do demontażu 
pojazdów było 47 podmiotów. W odniesieniu do 2010 r. działalność zakończyła 1 stacja demontażu, 
natomiast 1 stacja została uruchomiona w 2011 r., w związku z czym stan ilościowy stacji demontażu 
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nie uległ zmianie. Ponadto do zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji uprawnionych było 
11 podmiotów oraz 1 uprawniony podmiot do prowadzenia strzępienia pojazdów.  
 Wszystkie stacje demontażu pojazdów, objęte kontrolą w 2011 r. spełniały minimalne wymagania 
techniczne i organizacyjne określone w rozporządzeniu w sprawie minimalnych wymagań dla stacji 
demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. W ocenie WIOŚ 
w Rzeszowie stacje demontażu pojazdów funkcjonowały prawidłowo. Przeprowadzone w 2011 r. 
kontrole wykazały jedynie nieprawidłowości dotyczące wypełniania formularzy służących do 
sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych oraz stosowanych na potrzeby ewidencji 
odpadów. 
 Jednym z istotnych zadań IOŚ, jest również walka z tzw. „szarą strefą” w systemie 
gospodarowania odpadami, w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji. W tym przypadku kontrole 
prowadzone są najczęściej na wniosek innych organów lub w związku z interwencjami osób 
fizycznych, czy podmiotów gospodarczych. 

 

Rys. 7.5.1. Stacja demontażu pojazdów wycofanych 
z eksploatacji w Rzeczycy Długiej, 2011 r. [28] 

Rys. 7.5.2. Stacja demontażu pojazdów wycofanych 
z eksploatacji w Stalowej Woli, 2011 r. [28] 

 W 2011 r. przeprowadzono kontrole 27 podmiotów nieumieszczonych w wykazie Marszałka 
Województwa Podkarpackiego, a podejrzanych o prowadzenie demontażu pojazdów. Prowadzenie 
demontażu pojazdów poza instalacją spełniającą określone wymagania i bez uregulowanego stanu 
formalno-prawnego w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami stwierdzono w 1 przypadku. 
Demontaż prowadzony był poza obiektem budowlanym, na otwartym terenie, bezpośrednio na 
powierzchni gruntu. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zostały wszczęte przez WIOŚ 
w Rzeszowie postępowania administracyjne, w wyniku których wydane zostały decyzje 
administracyjne: nakazująca przedsiębiorcy wstrzymanie działalności polegającej na odzysku 
odpadów polegającym na demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, wymierzeniu kary 
pieniężnej za prowadzony odzysk odpadów bez wymaganego zezwolenia oraz kary pieniężnej za 
dokonywanie poza stacją demontażu: usunięcia z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów 
i substancji niebezpiecznych. 
 Ponadto w jednym przypadku stwierdzono prowadzenie zbiórki pojazdów wycofanych 
z eksploatacji bez wymaganego zezwolenia. Wobec powyższego zostało wszczęte postępowanie 
w sprawie nałożenia kary pieniężnej za zbieranie odpadów bez wymaganego zezwolenia i wydana 
została decyzja administracyjna.  
 Na rys. 7.5.3. przedstawiono rozmieszczenie stacji demontażu pojazdów, punktów zbierania 
pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz strzępiarki na terenie województwa podkarpackiego 
w 2011 r. 
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Rys. 7.5.3. Mapa rozkładu stacji demontażu pojazdów, punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji 
oraz strzępiarki na terenie województwa podkarpackiego w 2011 r. [28] 

 

 

 




