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W 2013 ROKU
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I. PODSTAWA I ZAŁOŻENIA PLANU PRACY
Zgodnie z zapisami ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, Regulaminem Organizacyjnym Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska, „Wytycznymi do planowania działalności organów Inspekcji Ochrony
Środowiska w 2013 r.”, a także w oparciu o dokumenty i propozycje:






Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
Prezydentów miast Białegostoku, Łomży i Suwałk,
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,
organów samorządu terytorialnego województwa,
zarządów parków narodowych i krajobrazowych
oraz wyników ocen uzyskanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska

ustala się plan działalności kontrolno-badawczej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w
Białymstoku w 2013 roku obejmujący teren woj. podlaskiego.

I. DZIAŁALNOŚĆ INSPEKCYJNO-KONTROLNA
Plan kontroli zakłada realizację celów kontroli wskazanych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz
uwzględnia specyfikę działalności podmiotów gospodarczych na terenie województwa.

LISTA CELÓW KONTROLNYCH PRZYJĘTA DO REALIZACJI W ROKU 2013

Lp Ogólnopolskie cele działań kontrolnych
1

Nadzór nad wypełnianiem wymogów ochrony środowiska przez prowadzących instalacje wymienionych w
Traktacie Akcesyjnym.

2

Sprawdzenie realizacji przez gminy zadań dotyczących zamykania składowisk odpadów komunalnych,
zgodnie z wytycznymi określonymi w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014 r.

3

Sprawdzenie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony powietrza przez prowadzących instalacje
energetycznego spalania paliw określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011
r. w sprawie standardów emisyjnych.

4

Poprawa jakości danych dostarczanych przez prowadzących instalacje w ramach Krajowego Rejestru
Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.

5

Sprawdzenie zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym stosowanym w instalacjach energetycznego
spalania paliw oraz oleju do silników statków żeglugi śródlądowej.

6

Kontrola podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi pod kątem sprawdzenia przestrzegania
prawa i decyzji administracyjnych.

7

Sprawdzenie przestrzegania przepisów przez podmioty używające czynników chłodniczych oraz dokonujące
obrotu nimi pod kątem zastępowania SZWO czynnikami z grupy F-gazów.

8

Ocena przestrzegania wymagań wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach przez podmioty
prowadzące działalność w zakresie wytwarzania, zbierania i przetwarzania zużytych baterii i zużytych
akumulatorów.

9

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

10 Eliminowanie nielegalnej działalności w zakresie recyklingu pojazdów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego.
11 Sprawdzenie prawidłowości realizacji międzynarodowego przemieszczania odpadów z listy zielonej, w
szczególności klasyfikacji przemieszczanych odpadów.
12 Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania instalacji przetwarzających i magazynujących odpady, do
których są lub mają być przywożone, w szczególności odpady niebezpieczne z krajów spoza UE.

Lp Wojewódzkie cele działań kontrolnych
21 Sprawdzanie realizacji obowiązków wynikających z konieczności przeciwdziałania poważnym awariom oraz
przepisów dotyczących substancji i preparatów chemicznych (REACH).
22 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza ze źródeł energetycznych i
technologicznych, zlokalizowanych w pobliżu obszarów NATURA 2000.
23 Ograniczenie uciążliwości związanych z ponadnormatywną emisją hałasu do środowiska.
24 Sprawdzenie spełniania zasadniczych wymagań ochrony środowiska przez wyroby wprowadzone na rynek.
25 Poprawa przestrzegania wymagań ochrony środowiska w rolnictwie, w szczególności na obszarach
szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzenia rolniczego (OSN).
26 Sprawdzanie przestrzegania wymagań ochrony środowiska przez obiekty turystyczne.

Lp Ogólnopolskie cykle kontrolne planowane do realizacji w 2013 r.
1

Sprawdzenie realizacji zadań własnych w 10% gmin w zakresie wynikającym ze znowelizowanej ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2

Ocena wypełniania wymogów ochrony środowiska przez wybrane podmioty wprowadzające na rynek sprzęt
chłodniczy i przetwarzających zużyty sprzęt chłodniczy.

Informacja zbiorcza o planie rocznym kontroli na 2013 r.
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UZASADNIENIE DLA PRZYJĘTEJ LICZBY KONTROLI PLANOWYCH KOMPLEKSOWYCH:
Na rok 2013 zaplanowano 66 kontroli kompleksowych. Kontrole zostaną przeprowadzone:


w zakładach ZZR, ZDR oraz wymagających posiadania pozwolenia zintegrowanego,



w zakładach, które nie były kontrolowane powyżej 5 lat, bądź w których zaszły istotne zmiany



w obiektach nowo wybudowanych przed oddaniem do użytkowania (kontrole inwestycji),



w obiektach, które kontrolowane są po raz pierwszy a ich wpływ na środowisko jest znaczący,

UZASADNIENIE DLA PRZYJĘTEJ LICZBY KONTROLI PLANOWYCH, PROBLEMOWYCH:
Ilość kontroli problemowych została ustalona na 415. Ilość ta pozwoli na ocenę poprawy lub pogorszenia stanu
środowiska w kontrolowanych obiektach oraz sprawdzenie realizacji wydanych zarządzeń pokontrolnych.
Kontrolowane podmioty mają obowiązek okresowo przekazywać do WIOŚ różne raporty i sprawozdania.
Przekazywane w dokumentach informacje są poddawane analizie i ocenie. W planie kontroli przyjęto również
64 kontrole prowadzone w oparciu o dokumenty, których obowiązek przeprowadzenia wynika z mocy prawa.
REZERWA CZASU POZOSTAWIONA NA KONTROLE POZAPLANOWE – 30%.
Uzasadnienie: Ilość kontroli pozaplanowych i interwencyjnych przeprowadzanych na wniosek obywateli, na
wniosek Wojewody, władz samorządowych i mediów utrzymuje się na wysokim poziomie. Przyjmuje się, że
kontrole pozaplanowe i interwencyjne będą stanowiły ok. 30% liczby kontroli zaplanowanych. Pozostawienie
rezerwy 30% czasu pracy powinno pozwolić na terminowe i właściwe załatwienie spraw interwencyjnych oraz
innych kontroli nie planowanych.
INNE ZADANIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2013 ROKU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI
INSPEKCYJNO - KONTROLNEJ:
1.

stosowanie w praktyce działania WIOŚ Systemu Kontroli, w tym Informatycznego Systemu Wspomagania
Kontroli wypracowanych w ramach projektu polsko-norweskiego „Wzrost efektywności działalności
Inspekcji Ochrony Środowiska na podstawie doświadczeń norweskich”,

2.

wykorzystanie laboratoriów mobilnych zakupionych w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i
Środowisko” w celu zwiększenia liczby kontroli z pomiarem w zakresie badania jakości ścieków i pomiarów
hałasu,

3.

prowadzenie działań kontrolnych w stosunku do nielegalnej działalności w zakresie recyklingu pojazdów
oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego we współpracy z organami ścigania,

4.

udział we wspólnych akcjach kontrolnych oraz w realizacji projektów inspekcyjnych IMPEL TFS,

5.

udział we wspólnych akcjach z Policją i PSP w zakresie kontroli przewozów materiałów niebezpiecznych,

6.

przygotowanie informacji dotyczących wywiązywania się z obowiązku posiadania pozwolenia
zintegrowanego instalacji IPPC, wg stanu na koniec 2012 r.,

7.

ocena jakości danych, dostarczanych przez prowadzących instalacje w ramach Krajowego Rejestru
Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, a także przekazywanie ww. danych za 2012 r. do Głównego
Inspektora Ochrony Środowiska,

8.

przekazanie do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, danych niezbędnych do sporządzenia
„Raportu z przeprowadzonej przez Inspekcję Ochrony Środowiska kontroli zawartości siarki w ciężkim oleju
opałowym oraz w oleju do statków żeglugi śródlądowej w 2012 r.”,

9.

przekazywanie wyników kontroli przeprowadzonych w gospodarstwach rolnych podlegających ocenie
wypełniania wymogów wzajemnej zgodności w układzie półrocznych zestawień,

10. przekazanie wyników kontroli przestrzegania przepisów art. 29 ustawy o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach w zakresie przypisanym IOŚ,
11. przygotowanie informacji za rok 2012 wynikającej z art. 72 ustawy z dnia 24.04.2009 r. o bateriach i
akumulatorach,
12. przygotowanie informacji
kontrolowanych w 2012 r.,
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13. przygotowanie informacji o wynikach kontroli podmiotów wprowadzających i przetwarzających sprzęt
chłodniczy,
14. przygotowanie informacji o realizacji zadań własnych gminy w zakresie wynikającym ze znowelizowanej
ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
15. wykonywanie zadań związanych z rozpatrywaniem napływających do WIOŚ skarg i wniosków (w tym
wniosków o podjęcie interwencji),
16. prowadzenie i aktualizacja wojewódzkiego rejestru zakładów, które mogą być źródłem poważnych awarii,
w tym zakładów o dużym ryzyku (ZDR), zakładów o zwiększonym ryzyku (ZZR)oraz pozostałych zakładów,
17. prowadzenie wojewódzkiego rejestru poważnych awarii, z uwzględnieniem kryteriów określonych w
rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie poważnych awarii, objętych obowiązkiem zgłoszenia do
Głównego Inspektora,
18. prowadzenie baz danych o spalarniach i składowiskach odpadów,
19. prowadzenie bazy danych podmiotów korzystających ze środowiska,
20. prowadzenie bazy danych „Hermes”,
21. wprowadzanie danych do bazy podmiotów będących źródłem emisji hałasu do środowiska,

