WSTĘP
Ogólna ocena istotnych zagadnień dla stanu środowiska na terenie województwa
podlaskiego wykazuje, że w zakresie działalności kontrolnej najistotniejszymi
kierunkami działań jest realizacja kontroli podmiotów pod kątem spełniania
następujących zagadnień:

Przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi oraz przepisów
związanych z zamykaniem niedostosowanych składowisk ze względu na
występujące nieprawidłowości w tym zakresie,

Przestrzegania przepisów ustawy o odpadach w zakresie zbierania,
magazynowania, przetwarzania i unieszkodliwiania różnego rodzaju odpadów
w szczególności odpadów niebezpiecznych ze względu na występujące
znaczne nieprawidłowości w tym obszarze,

Przestrzegania przepisów dot. odprowadzania ścieków oraz prowadzenie
badań ich jakości ze względu na potrzebę ochrony wód powierzchniowych,

Przestrzegania przepisów w zakresie ochrony powietrza przed
zanieczyszczeniem oraz prowadzenie badań emisji zanieczyszczeń
szczególnie w strefach, gdzie stwierdzono przekroczenia standardów,

Przestrzegania przepisów związanych z ochroną przed hałasem oraz
prowadzenie badań jego emisji w celu ograniczenia występujących
uciążliwości hałasowych powodowanych przez zakłady przemysłowe oraz
mniejsze zakłady usługowe,

Likwidacji mogilników środków ochrony roślin oraz urządzeń
zawierających PCB, które nadal funkcjonują na terenie woj. podlaskiego,

Przestrzegania przepisów dotyczących zakładów, które mogą być
przyczyną wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w celu zapobiegania jej
wystąpieniu oraz ograniczenia ewentualnych skutków tych awarii,

Przestrzegania
przepisów
związanych
z
międzynarodowym
przemieszczaniem odpadów oraz ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z
eksploatacji ze względu na konieczność ograniczenia naruszeń w tym
obszarze,

Przestrzegania przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu w celu
ograniczenia występujących naruszeń w rolnictwie, w szczególności na OSN.
Obszar objęty planem kontroli został ujęty w następujące zagadnienia określone
mianem celów kontroli oraz ogólnopolskich cykli kontrolnych:
Ogólnopolskie cele kontroli
1.

2.
3.

Sprawdzenie realizacji przez gminy zadań dotyczących zamykania
składowisk odpadów komunalnych, zgodnie z wytycznymi określonymi w
Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014
Sprawdzenie przestrzegania wymagań w zakresie postępowania z
odpadami, w tym z odpadami niebezpiecznymi
Kontrola przestrzegania przepisów prawa przez wytwórców odpadów
wydobywczych oraz zarządzających obiektami unieszkodliwiania odpadów

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

wydobywczych
Kontrola gospodarki osadami ściekowymi, obejmująca wytwarzanie,
wykorzystywanie, unieszkodliwianie osadów ściekowych
Kontrola przestrzegania wymagań wynikających z ustawy o gospodarce
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
Kontrola terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych składowaniem
niebezpiecznych odpadów przemysłowych
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
Kontrola podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi pod kątem
sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych
Kontrola wywiązania się aglomeracji priorytetowych z realizacji zadań
ujętych
w KPOŚK 2010, wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r.
Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie
emisji substancji i energii do powietrza
Sprawdzenie wykonywania zadań określonych w programach ochrony
powietrza i planach działań krótkoterminowych
Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie
emisji hałasu do środowiska
Sprawdzenie przestrzegania przepisów przez podmioty używające
czynników chłodniczych oraz dokonujące obrotu nimi pod kątem
zastępowania SZWO czynnikami z grupy F-gazów
Sprawdzenie przestrzegania przepisów dotyczących substancji chemicznych
i ich mieszanin
Poprawa jakości danych dostarczanych przez prowadzących instalację w
ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń
Sprawdzenie zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym stosowanym
w instalacjach energetycznego spalania paliw
Sprawdzenie zawartości siarki w oleju do silników statków żeglugi
śródlądowej
Kontrola gospodarstw rolnych podlegających ocenie wypełniania wymogów
wzajemnej zgodności (cross-compliance)
Sprawdzenie wyeliminowania z użytkowania instalacji i urządzeń
zawierających poniżej 50 ppm PCB
Kontrola w zakresie monitorowania stanu likwidacji magazynów i mogilników
środków chemicznych ochrony roślin
Kontrola w zakresie realizacji zadań programu likwidacji „bomb
ekologicznych”
Kontrola w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom
Kontrola w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż gazu łupkowego
Kontrola zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego
Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym
Kontrola stacji demontażu pojazdów
Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o recyklingu pojazdów

28.
29.

30.
31.

wycofanych
z eksploatacji
Działania kontrolne w ramach funkcjonowania systemu transgranicznego
przemieszczania odpadów
Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania instalacji przetwarzających
i wytwarzających odpady, do których są przywożone, lub z których są
wywożone odpady w ramach transgranicznego przemieszczania odpadów
Ocena zgodności wyrobów z zasadniczymi wymaganiami przestrzegania
Dyrektywy 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych
Ocena zgodności wyrobów z zasadniczymi wymaganiami przestrzegania
Dyrektywy 2000/14/WE w sprawie emisji hałasu do otoczenia przez
urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń

Ogólnopolskie cykle kontrolne
1. Sprawdzenie realizacji zadań własnych gmin w zakresie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach
2. Sprawdzenie realizacji zadań RIPOK w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach
3. Sprawdzenie realizacji zadań zastępczych instalacji na wypadek awarii RIPOK w
zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
4. Sprawdzenie realizacji zadań gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
5. Kontrola przestrzegania przepisów w zakresie gospodarowania odpadami przez
zarządzających spalarniami i współspalarniami odpadów
6. Kontrola przestrzegania przepisów w zakresie emisji zanieczyszczeń do
powietrza przez zarządzających spalarniami i współspalarniami odpadów
Programowanie kontroli planowych odbywa się w oparciu o wytyczne zawarte w
dokumentach Systemu Kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska. Kwalifikowanie
zakładów do planu kontroli odbywa się przy uwzględnieniu:
- kategorii ryzyka do której zakwalifikowane są poszczególne zakłady tj. w planie
kontroli należy ująć 100% podmiotów z kategorii I, 50% podmiotów z kategorii II, 33%
z podmiotów z kategorii III i 25% podmiotów z kategorii IV przy uwzględnieniu
możliwości kadrowych Inspektoratu oraz rezerwy czasowej na kontrole pozaplanowe,
- założeń planu rocznego GIOŚ, w tym przyjętych cykli kontrolnych,
- potrzeby przeprowadzenia kontroli w terminach określonych w decyzjach
administracyjnych dotyczących warunków wykonywania działalności wpływającej na
środowisko wydanych przez WIOŚ,
- propozycji podmiotów do kontroli przedstawianych przez Wojewodę Podlaskiego,
Marszałka Województwa Podlaskiego oraz organy samorządu terytorialnego.
Kontrole pozaplanowe realizowane są w ramach założonej w Planie rezerwy.
Kontrole pozaplanowe stanowią w szczególności kontrole: interwencyjne,
inwestycyjne, zakładów nieobjętych dotychczasową ewidencją WIOŚ oraz na
wniosek innych organów (np. GIOŚ, Urząd Marszałkowski, organy samorządu
terytorialnego).

Informacja zbiorcza o planie rocznym kontroli na 2015 r.
Liczba
planowanych
kontroli
ogółem

Liczba planowanych kontroli w terenie

Planowana
rezerwa czasu
na inne kontrole
w % czasu
przeznaczonego
na kontrole

Liczba etatów
inspekcyjnych
łącznie
z naczelnikiem
wydziału
inspekcji
wg stanu na
30.10.2014 r.

ogółem

kompleksowych

problemowych

Liczba
planowanych
kontroli
opartych o
dokumentację

1

2

3

4

5

6

7

639

488

65

423

151

40

27,5

Imienny wykaz kontroli z wyjazdem w teren zamieszczono w załączniku 1.
Wykaz kontroli w oparciu o analizę dokumentacji zamieszczono w załączniku 2.
Wykaz instalacji IPPC ujętych w planie kontroli na 2015 r. stanowi załącznik nr 3.

UZASADNIENIE DLA PRZYJĘTEJ LICZBY KONTROLI PLANOWYCH
KOMPLEKSOWYCH:
Na rok 2015 zaplanowano 65 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 423. 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 151 kontroli prowadzonych w
oparciu o dokumenty, których obowiązek przeprowadzenia wynika z mocy prawa.
REZERWA CZASU POZOSTAWIONA NA KONTROLE POZAPLANOWE –
40%.

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. 40% liczby kontroli zaplanowanych. Pozostawienie
rezerwy 40% czasu pracy powinno pozwolić na terminowe i właściwe załatwienie
spraw interwencyjnych oraz innych kontroli nieplanowanych.
INNE ZADANIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2015 ROKU Z
ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI INSPEKCYJNO - KONTROLNEJ:
1. 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,
2. Prowadzenie działań kontrolnych w stosunku do nielegalnej działalności w
zakresie recyklingu pojazdów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego we współpracy z organami ścigania,
3. Udział we wspólnych akcjach
inspekcyjnych IMPEL TFS,

kontrolnych

oraz

w

realizacji

projektów

4. Udział we wspólnych akcjach z Policją i PSP w zakresie kontroli przewozów
materiałów niebezpiecznych,
5. Przygotowanie informacji dotyczących wywiązywania się z obowiązku posiadania
pozwolenia zintegrowanego instalacji IPPC, wg stanu na koniec 2014 r.,
6. Ocena jakości danych, dostarczanych przez prowadzących instalacje w ramach
Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, a także
przekazywanie ww. danych za 2014 r. do Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska,
7. 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 2014 r.”,
8. Przekazywanie wyników kontroli przeprowadzonych w gospodarstwach rolnych
podlegających ocenie wypełniania wymogów wzajemnej zgodności - w układzie
półrocznych zestawień,
9. Przekazanie wyników kontroli przestrzegania przepisów art. 29 ustawy o
substancjach chemicznych i ich mieszaninach w zakresie przypisanym IOŚ,
10. Przygotowanie informacji za rok 2014 wynikającej z art. 72 ustawy z dnia
24.04.2009 r. o bateriach i akumulatorach,
11. Przygotowanie informacji niezbędnych do opracowania trzyletniego sprawozdania
z realizacji dyrektywy 96/82/WE.
12. Udział w projekcie wspólnych kontroli Państwowej Inspekcji Pracy/Państwowej
Straży Pożarnej/Inspekcji Ochrony Środowiska w wybranych zakładach branży
naftowej i gazowej oraz przemysłu chemicznego.

13. Wykonywanie zadań związanych z rozpatrywaniem napływających do WIOŚ
skarg i wniosków (w tym wniosków o podjęcie interwencji),
14. 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,
15. Prowadzenie wojewódzkiego rejestru poważnych awarii, z uwzględnieniem
kryteriów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie
poważnych awarii, objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora,
16. Prowadzenie baz danych o spalarniach i składowiskach odpadów,
17. Prowadzenie bazy danych podmiotów korzystających ze środowiska,
18. Prowadzenie bazy danych „Hermes”,

