MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
OCHRONY ŚRODOWISKA
Adres: ul. Ciołkowskiego 2/3, Białystok

00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54
GŁÓWNY INSPEKTORAT
OCHRONY ŚRODOWISKA

OŚ-2b

00 - 922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54

Sprawozdanie z działalności kontrolnej
wojewódzkich inspektorów ochrony
środowiska

Przekazać w terminie
do dnia 14 sierpnia za I półrocze
do dnia 16 lutego za rok

za rok 2015

Numer identyfikacyjny REGON:

Dział 1- CZĘŚĆ KONTROLNA
Liczba kontroli

02

03

2481

273

82

w tym
interwencyjnych

które
potwierdziły
zagrożenie
środowiska

05

06

07

08

09

09a

09b

223

163

269

24

70 22

15

planowych

04

488

Liczba kontroli
o charakterze
instruktażowym

Liczba kontroli
w zakresie
nadzoru rynku

w tym liczba kontroli
międzynarodowego
przemieszczania odpadów
realizowanych wspólnie z
innymi służbami (m.in.
Straż Graniczna, Służba
Celna, Inspekcja Transportu
Drogowego)
10

116

w tym

ogółem

pozaplanowych

01

ogółem

z pomiarami

z pomiarami

ogółem

Ogółem kontrole

interwencyjnych

pozaplanowych

na podstawie
których
stwierdzono
naruszenia
wymagań
ochrony
środowiska

w tym liczba kontroli zakładów przeprowadzonych
w oparciu o dokumenty

planowych

w tym liczba kontroli
w terenie bez ustalonego podmiotu

w tym kontroli zakładów z wyjazdem w teren

na podstawie
których
stwierdzono
naruszenia
wymagań
ochrony
środowiska

11

11a

11b

11c

1584

151 1433

567

Liczba zakładów
korzystających ze środowiska

Liczba zaleceń pokontrolnych

w tym
kontrolowanych
w okresie
sprawozdawczym

Liczba
wydanych
zaleceń
pokontrolnych

12

13

5441

1736

w ewidencji
WIOŚ

Liczba decyzji zakazujących
produkcji, sprowadzania z
zagranicy lub wprowadzania
do obrotu produktów
niespełniających wymagań
ochrony środowiska,
wydanych na podstawie art.
370 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. − Prawo
ochrony środowiska

Liczba zarządzeń pokontrolnych

Liczba zaleceń
uchylonych
przez WSA

Liczba
wydanych
zarządzeń
pokontrolny
ch

Liczba
wniesionych
skarg do
WSA

14c

14d

0

241

Liczba
wniesionych
skarg do
WSA

w
całości

w części

14

14a

14b

2

0

0

Liczba decyzji
wyrażających zgodę na
podjęcie wstrzymanej
działalności lub
użytkowania na podstawie
art. 372 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. − Prawo
ochrony środowiska , na
podstawie art. 32 ust.6, art.
140 ust.6, art. 162 ust.2
ustawy z dnia 14 grudnia
2012r. o odpadach oraz art.
35 ustawy o nawozach i
nawożeniu

Liczba zarządzeń
uchylonych
przez WSA

Liczba decyzji wstrzymujących
działalność na podstawie art.
364 - ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. − Prawo ochrony
środowiska oraz na podstawie
art. 32 ust. 1, art. 140 ust. 1, art.
161 ust. l ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach oraz
art. 33 i art. 34 ustawy z dnia
10 lipca 2007 r. o nawozach i
nawożeniu oraz na postawie art.
9k ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach

Liczba decyzji
o wstrzymaniu
użytkowania
instalacji na
podstawie art. 365
ust.1, 367 ust. 1,3 i
5 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. −
Prawo ochrony
środowiska

w
całości

w
części

14e

14f

14g

15

16

1

0

0

0

0

Liczba decyzji o wstrzymaniu
oddania do użytkowania
instalacji i wstrzymania
użytkowania instalacji,
wydanych na podstawie art.
365 ust. 2 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. − Prawo
ochrony środowiska

Liczba decyzji
wyznaczających termin
usunięcia naruszenia lub
nieprawidłowości
zgodnie z art. 367 ust.2
ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. − Prawo
ochrony środowiska oraz
postanowień zgodnie z
art. 32 ust.3, art. 140
ust.4, art. 161 ust. 2
ustawy z dnia 14 grudnia
2012r. o odpadach
Liczba
decyzji

Liczba
postanowień

17

18

18a

0

0

0

Liczba spraw z zakresu udostępnienia informacji
Liczba decyzji
wydanych na
podstawie
art. 139 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 14
grudnia 2012r. o
odpadach

Liczba decyzji
wydanych na
podstawie art. 247
ustawy – Prawo
ochrony środowiska w
związku
z wystąpieniem awarii

Liczba
postanowień

liczba wniosków o
udostępnienie informacji
o środowisku i jego ochronie
Liczba
na podstawie ustawy z dnia 3
wydanych
października 2008 r. o
opinii,
udostępnianiu informacji o
zaświadczeń środowisku i jego ochronie,
stanowisk i
udziale społeczeństwa w
informacji
ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na
środowisko (z wyłączeniem

liczba decyzji
odmawiających
udostępnienia
informacji
o środowisku i jego
ochronie
(z wyłączeniem decyzji
dotyczących informacji
z zakresu PMS)

wniosków dotyczących
informacji z zakresu PMS)

liczba wniosków o
udostępnienie
informacji
publicznej
na podstawie
ustawy z dnia 6
września 2001 r.
o dostępie do
informacji
publicznej

liczba decyzji
odmawiających
udostępnienia
informacji publicznej

19

20

21

22

23

24

25

25a

25b

25c

0

1

0

0

2

236

10

0

3

0

Liczba wniosków do
organów ścigania
Liczba decyzji
w zakresie niezgodności
wyrobu
z zasadniczymi
wymaganiami

Liczba wniosków do
sądów powszechnych

Ogółem

liczba spraw
w których
orzeczono
winę

Liczba wniosków i wystąpień do organów administracji

Wykroczenia
Liczba mandatów
karnych

Ogółem

liczba spraw,
w których
orzeczono
winę

Ogółem

kwota
zł

rządowej

liczba
udzielonych
pouczeń

samorządowej

Ogółem

w trybie art. 16
ust. 2 ustawy z
dnia 20 lipca
1991 r.
o Inspekcji
Ochrony
Środowiska

Ogółem

w trybie art. 16
ust. 2 ustawy z
dnia 20 lipca
1991 r.
o Inspekcji
Ochrony
Środowiska

26

27

27a

28

28a

29

29a

30

31

32

33

34

0

2

0

1

1

31

11300

129

20

0

76

4

Liczba zakładów, które korzystają
z odroczenia kar

Liczba postępowań egzekucyjnych

decyzje WIOŚ
wynikających
z mocy prawa

powinny ukończyć
przedsięwzięcie

ukończyły
przedsięwzięcie

Liczba decyzji
odmawiających
odroczenia terminu
płatności kar lub
rozłożenia na raty
lub zawieszenia kar
na podstawie ustawy
o utrzymaniu
czystości i porządku
w gminach

Liczba przypadków
wystąpienia poważnej
awarii objętych
obowiązkiem zgłoszenia do
GIOŚ

Ogółem

z pomiarem
lub
z pobraniem
próbki
do analizy

pieniężne

niepieniężne

35

35a

36

37

38

39

40

41

75

0

0

3

3

0

0

0

Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska

a – wymierzono
b – wpływy

Naliczania kar za
przekroczenia
a
ustalonych warunków
korzystania ze
środowiska – ogółem b

0

01

02

Liczba decyzji
Kwota zł
Liczba decyzji
Kwota zł
Liczba decyzji
Kwota zł
Liczba decyzji
Kwota zł
Liczba decyzji
Kwota zł
Liczba decyzji

Kwota zł
Liczba decyzji
Kwota zł

Liczba decyzji
Kwota zł
Wielkość środków niewyegzekwowanych zł

06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

649 6 610
1623897.57

376312
13 216448,72 9
1574894,12
0
0
0
0
6 49619 0
0
1 73469 38
28

1315786
4

1035400
4423,11

3223

Kwota zł

Kwota zł

05
Liczba decyzji

Liczba decyzji

04
Kwota zł

Kwota zł

03

1200,17 0
0

Koszty rozlożone
na raty (ordynacja
podatkowa)

Koszty odroczone
(ordynacja
podatkowa)

Liczba decyzji

02
Liczba decyzji

Kwota zł

01

Niewyegzekwowane
należności

Koszty ponoszone w związku
z prowadzeniem kontroli

w okresie
sprawozdawczym

Ogółem

Kary rozłożone
na raty w trybie ustawy Ordynacja
podatkowa

Kary umorzone na podstawie ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w
gminach

Kary odroczone na podstawie innych
ustaw niż Prawo ochrony środowiska
oraz na podstawie ustawy Ordynacja
podatkowa
Kary zawieszone na podstawie ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w
gminach

Kary wymierzone w związku
z niezrealizowaniem przedsięwzięcia w
terminie lub nieusunięciem przyczyn
wymierzenia odroczonej kary

Kary rozliczone w związku
z terminową realizacją przedsięwzięcia
które usunęło przyczynę ponoszenia kar

Kary odroczone
w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony
środowiska

Kary za okres trwania naruszenia i kary
za inne naruszenia

00
Liczba decyzji

Liczby decyzji dotyczących kar biegnących

Decyzje w zakresie:

Liczba decyzji ogółem

Dział 2 – DECYZJE PIENIĘŻNE

25
26
27
28

0
0

