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I.  CZĘŚĆ  OGÓLNA 
 

1. Charakterystyka kontroli 

Tytuł: Działania administracji rządowej i podmiotów gospodarczych w zakresie 

zmniejszania emisji zanieczyszczeń powietrza w obszarze przygranicznym z 

Republiką Federalną Niemiec. 

Numer: P/98/197 

Inicjator:  Inicjatywa własna NIK. 

Rodzaj: Kontrola planowa. Jest to jednocześnie kontrola równoległa, której 

przeprowadzenie uzgodnione zostało w 1997 r. między Prezesem Najwyższej Izby 

Kontroli oraz Prezesem Federalnej Izby Obrachunkowej Niemiec. Podsumowanie 

kontroli równoległej przewidziane jest w formie wspólnego z Federalną Izbą 

Obrachunkową Niemiec komunikatu o wynikach tej kontroli. Do czasu 

sporządzenia niniejszej informacji strona niemiecka nie opracowała informacji o 

wynikach swoich badań. 

Cel: Celem kontroli było zbadanie i ocena: 

− bazującej na umowie bilateralnej współpracy polsko-niemieckiej w dziedzinie 

ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem,  

z punktu widzenia jej dotychczasowego przebiegu i dalszego rozwoju oraz 

realizacji leżącego u jej podstaw założenia ustawicznej poprawy stanu 

powietrza poprzez: zmniejszenie szkodliwych emisji, zapewnienie 

nieuciążliwego korzystania z zasobów naturalnych powietrza, zapobieganie 

transgranicznym oddziaływaniom zanieczyszczeń powietrza, 

− działań podejmowanych przez administrację rządową i podmioty gospodarcze 

na rzecz poprawy stanu czystości powietrza w rejonie granicy polsko-

niemieckiej oraz przestrzegania przepisów dotyczących ochrony powietrza. 

Tematyka: Dla osiągnięcia celu kontroli w badaniach kontrolnych koncentrowano się przede 

wszystkim na zagadnieniach dotyczących: 

− przebiegu i efektów realizacji związanych z ochroną powietrza postanowień 

polsko-niemieckiej umowy o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska, 

− działań na rzecz monitoringu i ograniczenia transgranicznych przenoszeń 

zanieczyszczeń powietrza między Polską a Niemcami, 

− wywiązywania się administracji rządowej na szczeblu wojewódzkim z 

obowiązków tworzenia i realizacji programów ochrony środowiska oraz 

ustalania, nadzorowania i kontrolowania realizacji przez podmioty gospodarcze 

warunków ochrony i korzystania  
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z powietrza atmosferycznego, w tym związanych z wymierzaniem i 

regulowaniem opłat za wprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery, jak 

również kar pieniężnych za przekroczenia co do rodzaju lub ilości substancji 

zanieczyszczających powietrze, 

− przestrzegania przepisów związanych z ochroną powietrza przed 

zanieczyszczeniem przez podmioty gospodarcze usytuowane na terenach 

województw wzdłuż granicy polsko-niemieckiej, 

− podejmowanych przez podmioty gospodarcze przedsięwzięć (inwestycyjnych i 

bezinwestycyjnych), mających na celu ograniczenie ich uciążliwości dla 

środowiska ze względu na emisję zanieczyszczeń do atmosfery, 

− skali, kierunków i przyczyn zmian emisji zanieczyszczeń do atmosfery. 

 Kontrola przeprowadzona została w oparciu o ustawowy zakres podmiotowości i 

kryteria przysługujące Najwyższej Izbie Kontroli, określone w art. 2 ust. 1 i 3 oraz 

w art. 5 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli 

(Dz.U. z 1995 r. Nr 13, poz. 59 ze zm.). 

Badany okres: Lata 1994-1998. 

Jednostki 

kontrolowane: Przeprowadzono 24 kontrole w 23 jednostkach. Badaniami objęto: 

• 3 Urzędy Wojewódzkie, tj. Dolnośląski we Wrocławiu (w związku z działalnością byłego Urzędu 

Wojewódzkiego w Jeleniej Górze i w Legnicy), Lubuski w Gorzowie Wielkopolskim (w odniesieniu do 

działalności byłego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp.), oraz 

Zachodniopomorski w Szczecinie (co do działalności byłego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie) - 

posiłkując się kryterium legalności, gospodarności, celowości i rzetelności; 

• 3 Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, tzn. w Szczecinie (w związku z jego działalnością na 

terenie byłego województwa szczecińskiego), we Wrocławiu (co do funkcjonowania byłych 

Wojewódzkich Inspektoratów w Jeleniej Górze i w Legnicy) oraz w Zielonej Górze (w zakresie 

działalności byłych Wojewódzkich Inspektoratów w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze) - pod 

względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności; 

• 17 podmiotów gospodarczych, w tym: 4 elektrownie i elektrociepłownie, 3 przedsiębiorstwa (zakłady) 

energetyki cieplnej, 2 huty miedzi oraz 8 innych podmiotów gospodarczych - pod względem legalności i 

gospodarności. 

 Ilekroć w niniejszej informacji mowa jest o badanych Urzędach Wojewódzkich lub 

Wojewódzkich Inspektoratach Ochrony Środowiska, dotyczy to byłych 

(funkcjonujących do końca 1998 r.) Urzędów Wojewódzkich w Gorzowie Wlkp., 

Jeleniej Górze, Legnicy, Szczecinie i Zielonej Górze lub zlokalizowanych w tych 

samych miastach byłych Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska. 
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 W niniejszej informacji wykorzystano materiały z kontroli Ministerstwa Ochrony 

Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa1 oraz Głównego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska, przeprowadzonych przez NIK w ramach tematu P/99/038 pt. 

„Realizacja zadań w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem”. 

 Wykaz jednostek objętych badaniami stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 

informacji. 

Jednostki prze- 

prowadzające 

kontrolę: Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w: Szczecinie, Wrocławiu (koordynator 

kontroli) i Zielonej Górze. Wykonane w ramach odrębnego tematu kontrole w 

Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz w 

Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, przeprowadził Departament 

Ochrony Środowiska i Budownictwa NIK. 

Czas przeprowa- 

dzenia kontroli: Luty - lipiec 1999 r. (kontrole Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa oraz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

zrealizowane zostały w okresie maj - październik 1999 r.). 

Objaśnienia podstawowych skrótów, stosowanych w dalszym ciągu niniejszej informacji, zebrano w 

załączniku nr 2. 

                                                           
1 W dniu 10 listopada 1999 r. w miejsce Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i 

Leśnictwa utworzono Ministerstwo Środowiska; patrz: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 
października 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Środowiska (Dz.U. Nr 91, poz. 1017). 
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2. Synteza ustaleń kontroli i ocen kontrolowanej działalności 

1. W międzynarodowym bilansie transgranicznego przenoszenia zanieczyszczeń powietrza Polska 

zajmuje pozycję kraju o nadwyżce transgranicznego „eksportu” związków siarki i azotu nad ich 

transgranicznym „importem”, ale mi ędzy Polską  

a Niemcami skala przepływających zanieczyszczeń kształtowała się odmiennie. (Opis str. 33-35, 54-

55) 

2. W objętym badaniami obszarze (tereny wzdłuż granicy polsko-niemieckiej) stan środowiska, w 

tym powietrza, ulegał systematycznej poprawie, głównie dzięki prowadzonym przez użytkowników 

środowiska inwestycjom i modernizacji urządzeń techniczno-technologicznych oraz realizacji 

inicjatyw lokalnych. W analizowanych latach na terenach byłego województwa jeleniogórskiego, 

legnickiego, zielonogórskiego, gorzowskiego i szczecińskiego emisja zanieczyszczeń pyłowych 

zmniejszyła się w granicach od 11,2 do 68,6%, a zanieczyszczeń gazowych w granicach od 12,9 do 

74,2%. (Opis str. 45-46) 

3. Badania wykazały, że 17 skontrolowanych podmiotów gospodarczych 

odprowadziło w latach 1994-1998 do atmosfery 209.575,9 ton zanieczyszczeń 

pyłowych oraz 109.118.140 ton zanieczyszczeń gazowych. Odnotowano przy tym 

wyraźny spadek wielkości ładunków zanieczyszczeń wyemitowanych przez 

badane podmioty gospodarcze. I tak, w latach 1994-1998 wielkość rocznej emisji 

pyłów uległa zmniejszeniu o 70,6%, SO2 o 41,4%, natomiast NOx o 31,6%. Mimo 

poprawy, stan w zakresie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w żadnym ze 

skontrolowanych przedsiębiorstw nie był zadowalający. Spośród 17 poddanych 

kontroli podmiotów gospodarczych, 12 ograniczyło emisję pyłów, 15 emisję SO2, 

natomiast 10 emisję NOx. Postępujący spadek emisji zanieczyszczeń powietrza ze 

źródeł umiejscowionych w skontrolowanych podmiotach gospodarczych był 

wynikiem: realizowanych inwestycji proekologicznych, zmian w technologiach 

produkcji, ograniczenia czasu eksploatacji obiektów bądź urządzeń będących 

źródłem zanieczyszczeń, stosowania paliw o lepszych parametrach i zmniejszenia 

masy ich zużycia, spadku ilości eksploatowanych emitorów. (Opis str. 60-63) 

4. Polsko-niemiecka współpraca w dziedzinie ochrony powietrza miała trwały, zinstytucjonalizowany 

charakter, oparty na podpisanej w dniu 7 kwietnia 1994 r. Umowie między Rządem RP a Rządem 

RFN o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska. Wynikający z tej Umowy program 

współpracy dwustronnej (za którego koordynację i realizację odpowiadał Minister OŚZNiL) na 

ogół realizowany był prawidłowo i rozwijany sukcesywnie w części bezpośrednio lub pośrednio 

dotyczącej ochrony powietrza. I tak np.: 

• Ministerstwo OŚZNiL inicjowało i koordynowało podstawowe zadania, dotyczące 

ograniczenia emisji głównych zanieczyszczeń, określone w Polityce Ekologicznej 

Państwa i w Programie Wykonawczym do Polityki Ekologicznej Państwa do 2000 

r. Skutkiem m.in. działań podejmowanych przez Ministerstwo oraz w związku ze 
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spadkiem produkcji przemysłowej na początku lat dziewięćdziesiątych, już w 1995 

r. zmniejszono emisję SO2 z terytorium Polski do poziomu przewidzianego w II 

protokole siarkowym z Oslo na 2000 r. Ponadto sukcesywnie ograniczano ilości 

odprowadzanego do atmosfery NO2, wypełniając de facto założenia I protokołu 

azotowego z Sofii. (Opis str. 27, 39) 

• Właściwie realizowano obowiązek gromadzenia i analizy danych o stanie 

powietrza i oddziaływujących na nie czynników. Było to możliwe dzięki 

państwowemu monitoringowi środowiska, którego koordynatorem jest Inspekcja 

Ochrony Środowiska. (Opis str. 36-37) 

• Pozytywnym przykładem bezpośredniej współpracy sąsiedzkiej polskich i 

niemieckich władz samorządowych i rządowych, oraz pozarządowych instytucji i 

organizacji w dziedzinie ochrony powietrza, był zainicjowany w 1991 r. Program 

Regionalny Unii Europejskiej „Czarny Trójk ąt”, odnoszący się do terenów 

leżących u zbiegu granic Czech, Niemiec i Polski. (Opis str. 41-42) 

• Administracja rz ądowa sukcesywnie informowała społeczeństwo o sprawach  

z zakresu stanu i ochrony powietrza. (Opis str. 40-41) 

• Finalizowano prace nad ostateczną wersją projektu porozumienia między 

Ministrem OŚZNiL a Ministrem Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa 

Reaktorów RFN o wzajemnym stosowaniu postanowień Konwencji o ocenach 

oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym. (Opis str. 42) 

Obok pozytywów stwierdzono również przypadki niezadowalającej aktywności 

MOŚZNiL w realizacji zadań związanych z ochroną powietrza, w tym 

wynikaj ących z postanowień polsko-niemieckiej Umowy o współpracy w 

dziedzinie ochrony środowiska. Stwierdzono bowiem, iż: 

• Polsko-niemiecka współpraca w zakresie prowadzenia edukacji ekologicznej wymaga rozszerzenia 

i intensyfikacji. Konieczność tą uznała Polsko-Niemiecka Rada Ochrony Środowiska. (Opis str. 40-

41) 

• Nie doprowadzono do zawarcia z RFN porozumienia dotyczącego systemu wzajemnego 

ostrzegania i powiadamiania się o przypadkach nadzwyczajnych transgranicznych zanieczyszczeń 

środowiska, jak również w sprawie uregulowania odpowiedzialności za szkody powodowane przez 

te zanieczyszczenia. (Opis str. 43) 

• Z coraz większym opóźnieniem przekazywano dane o emisji i jakości powietrza w Polsce (w tym na 

obszarach przylegających do granicy polsko-niemieckiej) do Międzynarodowego Programu 

Współpracy w Dziedzinie Monitoringu i Oceny Przenoszenia Zanieczyszczeń na Duże Odległości w 

Europie (zwanego  

w skrócie EMEP), utworzonego na bazie Konwencji Genewskiej. Aktualne pozostaje zalecenie 

EMEP, dotyczące utworzenia jednej lub dwóch stacji pomiarowych na terenie Polski środkowo-

zachodniej. (Opis str. 37-39) 

• Nie zmodyfikowano systemu opłat i kar za zanieczyszczanie powietrza w kierunku wzmocnienia 

ich funkcji stymuluj ącej działania proekologiczne, np. przez zastosowanie rynkowych 
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instrumentów ekonomiczno-finansowych. Dotychczasowe zmiany rozporządzeń regulujących 

wysokości przedmiotowych opłat i kar obejmowały głównie inflacyjną waloryzację stawek. (Opis 

str. 40) 

MOŚZNiL nie opracowało kompleksowej, pogłębionej analizy realizacji programu współpracy 

dwustronnej, przewidzianego w polsko-niemieckiej Umowie  

o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska. W przygotowanym w kwietniu 1999 r. dla 

Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa materiale pt. „Stan 

realizacji przez Polskę konwencji międzynarodowych oraz umów i porozumień wielostronnych i 

dwustronnych (stan na dzień 28 luty 1999 r.)” omówienie wzmiankowanej Umowy sprowadzono 

do przypomnienia faktu istnienia takiego dokumentu, wskazania głównych organów współpracy 

polsko-niemieckiej w dziedzinie ochrony środowiska oraz hasłowego ujęcia niektórych inicjatyw i 

przedsięwzięć tych gremiów. (Opis str. 43) 

Współpraca w zakresie ochrony powietrza byłych UW (objętych badaniami)  

z krajami związkowymi RFN miała zróżnicowany stan uregulowania i poziom aktywności. Z uwagi 

na skalę i przebieg tych kontaktów pozytywnie należy ocenić działalność b. UW w Jeleniej Górze. 

(Opis str. 51-52) 

5. Programowanie założeń wojewódzkiej polityki ekologicznej i ochrony środowiska było udziałem 

jedynie UW w Jeleniej Górze i w Legnicy. Urzędy te nie posiadały jednak aktualnego rozeznania 

co do stopnia realizacji zadań nakreślonych  

w opracowanych z ich udziałem programach. (Opis str. 44-45) 

Brak miarodajnych i aktualnych informacji o rzeczywistej liczbie jednostek 

organizacyjnych emitujących zanieczyszczenia, utrudniał w skontrolowanych UW 

podejmowanie działań na rzecz ochrony powietrza. UW te nie prowadziły, 

publicznie dostępnych, rejestrów jednostek emitujących zanieczyszczenia do 

powietrza oraz rodzajów i ilości emitowanych przez nie zanieczyszczeń. (Opis str. 

48) 

Aktywność 5 badanych UW w dziedzinie ochrony powietrza skupiała się przede wszystkim na 

wydawaniu decyzji o dopuszczalnej emisji, opiniowaniu kierowanych do WFOŚiGW wniosków w 

sprawie dofinansowania zadań, czy wymierzaniu opłat za wprowadzanie substancji 

zanieczyszczających do powietrza. (Opis str. 45) 

6. Braki w uregulowaniu formalno-prawnej strony wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza 

wystąpiły w 4 z 17 badanych przedsiębiorstw. Podmioty te nie dysponowały decyzjami 

wojewodów o dopuszczalnej emisji dla wszystkich eksploatowanych źródeł zanieczyszczeń 

powietrza, przy czym 2 z nich przez 4 lata, jedno przez 3 lata i jedno przez około pół roku. 

Zaniechanie działań na rzecz uzyskania stosownych decyzji było główną przyczyną braku 

całościowego określenia dopuszczalnej emisji. Cztery przedsiębiorstwa (23,5% skontrolowanych) 

nie przestrzegały obowiązku prowadzenia pomiarów emisji zanieczyszczeń z częstotliwością i 

metodyką uzgadnianą corocznie z WIOŚ. W przypadku 5 badanych podmiotów gospodarczych 

(35,3%) nie respektowano nałożonych decyzją administracyjną obowiązków w zakresie 
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częstotliwości wykonywania pomiarów sprawności zainstalowanych urządzeń oczyszczających, a 1 

przedsiębiorstwo nie dysponowało danymi z tego zakresu. Dwa podmioty gospodarcze nie 

przestrzegały decyzji o dopuszczalnej emisji w części dotyczącej czasu pracy źródeł tej emisji. 

(Opis str. 71-73) 

7. Zagadnienia dotyczące ochrony powietrza należały do podstawowych tematów 

działalności kontrolnej WIO Ś, ukierunkowanej m.in. na ograniczenie uciążliwości 

źródeł emisji należących do największych w skali kraju i decydujących o stanie 

zanieczyszczenia powietrza w pasie przygranicznym z Niemcami, jak również na 

ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych ze źródeł technologicznych i 

energetycznych. (Opis str. 55-56) 

Mankamentem w działalności wszystkich badanych WIOŚ był brak pełnych danych o ilości 

podmiotów, które powinny działać na podstawie decyzji o dopuszczalnym poziomie zanieczyszczeń 

odprowadzanych do powietrza oraz danych  

o pozostałych podmiotach, które od 1 stycznia 1998 r. mogły odprowadzać substancje 

zanieczyszczające do powietrza bez decyzji administracyjnych. Ograniczało to możliwość 

kompleksowego sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska. 

(Opis str. 56) 

8. Ze znaczną zwłoką, naruszającą przepisy Kodeks postępowania administracyjnego, wydawane 

były wnioskodawcom decyzje określające rodzaje i ilości emisji dopuszczalnej, jak również decyzje 

o opłatach za te emisje. Sytuację taką stwierdzono w 3 badanych byłych UW. Niezadowalająca 

była sytuacja w zakresie egzekwowania opłat należnych od jednostek organizacyjnych emitujących 

zanieczyszczenia do powietrza. Podejmowane w 4 z 5 badanych byłych UW działania, mające 

poprawić skuteczność windykacji, były niewystarczające. (Opis str. 48-50) 

W 2 byłych UW stwierdzono nieterminowe rozliczanie się z poszczególnymi funduszami ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej ze środków finansowych uzyskanych z opłat za emisje 

zanieczyszczeń do powietrza. W skrajnym przypadku opóźnienia wynosiły ok. 6 miesięcy. (Opis str. 

50-51) 

Skontrolowane przedsiębiorstwa z należnych za lata 1994-1998 opłat uiściły 

94,4%. Wśród 7 podmiotów gospodarczych, które nie w pełni regulowały 

naliczone opłaty, 2 odwołały się od decyzji wojewody, 1 uzyskał odroczenie 

terminu płatności, a 4 utraciły płynność finansową. (Opis str. 64-65) 

9. W stosunku do podmiotów naruszających przepisy o ochronie powietrza ważnym 

narzędziem dyscyplinującym były kary pieniężne za przekraczanie ustalonych 

warunków korzystania z powietrza. System wymierzania tych kar, połączony  

z prawnym instrumentem ich odraczania na okres do 5 lat, służył i służy głównie 

wymuszaniu inwestycyjnych przedsięwzięć, których efektem jest usunięcie 

przyczyn wymierzania kar. Windykacja wymagalnych należności z tytułu tych 

kar przebiegała na ogół poprawnie. WIOŚ wykorzystywały przy tym z 

powodzeniem instytucję odraczania kar, a następnie ich zmniejszania o koszty 
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zrealizowanych przez ukarane podmioty inwestycji, ukierunkowanych na 

ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Procedurę tę stosowano w 4 z 5 

badanych Inspektoratów. (Opis str. 57-58) 

Za przekraczanie dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń do powietrza na 17 

skontrolowanych podmiotów gospodarczych ukaranych zostało 11 (64,7%), w tym 

5 nie zapłaciło w ustalonych przez WIOŚ terminach nałożonych kar pieniężnych  

w łącznej kwocie 6.547,2 tys. zł. (Opis str. 65-67) 

10. Skuteczności egzekucji kar ekologicznych nie sprzyja brak systemu zapewniającego bieżący 

dostęp WIOŚ do danych o stanie realizacji tych kar. (Opis str. 58-59) 

11. Zadania związane z organizowaniem monitoringu zanieczyszczeń atmosferycznych i kontrolą 

przestrzegania przepisów o ochronie środowiska (w zakresie odprowadzania przez jednostki 

organizacyjne substancji zanieczyszczających do powietrza) realizowane były przez 

skontrolowane WIOŚ prawidłowo. Zakres i częstotliwość prowadzonych pomiarów umożliwiał 

prawidłową ocenę jakości powietrza, jak również przyczyniał się do zwiększenia efektywności 

prowadzonych kontroli. Oceny jakości powietrza - dokonywane w oparciu o funkcjonujący system 

monitoringu - były przedmiotem publikacji sporządzanych na użytek organów administracji 

rządowej i samorządowej, instytucji działających w ochronie środowiska, a także środków 

masowego przekazu. (Opis str. 59-60) 

12. Przedsięwzięcia proekologiczne z zakresu ochrony powietrza wspomagane były  

w każdym z 5 analizowanych byłych województw m.in. przez właściwe WFOŚiGW. Również 

NFOŚiGW wspierał finansowo inwestycje z zakresu ochrony powietrza, podejmowane na 

uprzemysłowionych i zurbanizowanych lub o dużych walorach przyrodniczych obszarach byłych 

województw. (Opis str. 47) 

Większość skontrolowanych podmiotów gospodarczych podejmowała i 

realizowała przedsięwzięcia ukierunkowane na ograniczenie skali emitowanych 

zanieczyszczeń, takie jak: modernizacja bloków energetycznych i kotłów, budowa 

instalacji odsiarczania, denitryzacji i oczyszczania spalin, modernizacja instalacji 

odpylających pieców i linii technologicznych, budowa instalacji utylizacji i 

absorpcji gazów i par. W latach 1994-1998 z 17 przedsiębiorstw działania takie 

podejmowało 14 (82,3%), w tym 2 zaniechały inwestycji b ędących w trakcie 

realizacji, bądź w fazie opracowania dokumentacji. Na realizację przedsięwzięć 

przyczyniających się do ograniczenia szkodliwych emisji, badane podmioty 

gospodarcze wydatkowały w sumie 2.430,6 mln zł, w tym 2.358,6 mln zł poniosły 4 

przedsiębiorstwa (Elektrownia „Turów”, Elektrownie „Dolna O dra”, HM 

„Głogów” i EC „Gorzów”). Ok. 93% tych nakładów sfin ansowano ze środków 

własnych inwestorów i kredytów bankowych. Pozostałe ok. 7% nakładów 

sfinansowano ze środków publicznych pochodzących od funduszy ochrony 

środowiska. Kontrole nie stwierdziły przypadków niewłaściwego wykorzystania 

tych środków publicznych. Nie zgłoszono również istotnych uwag co do 
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efektywności finansowanych przy ich pomocy inwestycji proekologicznych oraz w 

kwestii realizacji założonych efektów tych inwestycji. Tylko w Elektrowni 

„Turów” e misja pyłów zmniejszyła się z 54.256 Mg w 1994 r. do 12.352 Mg w 1998 r. (o 

77,2%), emisja SO2 odpowiednio z 200.084 Mg do 106.631 Mg (o 46,7%) i tlenków azotu 

z 24.597 Mg do 14.474 Mg (o 41,2%). (Opis str. 67-71) 

13. W wyniku kontroli stwierdzono uszczuplenia środków publicznych w państwowych i 

samorządowych funduszach celowych w wysokości 12.986.859 zł. Według stanu na 30 czerwca 

2000 r. odzyskano kwotę 1.632.679 zł. (Opis str. 78-79) 
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3. Uwagi i wnioski 

 Ustalenia kontroli wskazują, że niezależnie od działań podjętych przez 

skontrolowane jednostki w czasie kontroli oraz w ramach realizacji wniosków 

pokontrolnych, dla poprawy jakości powietrza oraz uzyskania dalszych efektów 

we współpracy polsko-niemieckiej na rzecz ograniczenia transgranicznego 

przenoszenia zanieczyszczeń powietrza celowe jest, aby: 

I. Minister Środowiska: 

• Zintensyfikował działania dla zapewnienia pełnej realizacji podpisanej w dniu 7 kwietnia 1994 r. 

Umowy między Rządem RP a Rządem RFN o współpracy  

w dziedzinie ochrony środowiska, zwłaszcza w zakresie minimalizacji transgranicznych 

przepływów i skutków zanieczyszczeń powietrza. 

• Doprowadził do zmodyfikowania systemu opłat i kar za zanieczyszczanie powietrza, wzmocnienia 

ich funkcji stymuluj ącej podejmowanie działań proekologicznych, m.in. przez zastosowanie 

rynkowych instrumentów ekonomiczno-finansowych. 

II. Główny Inspektor Ochrony Środowiska: 

• Spowodował – w porozumieniu z Głównym Urzędem Statystycznym - zapewnienie wojewódzkim 

inspektoratom ochrony środowiska kompletnych baz danych  

o podmiotach będących użytkownikami środowiska na terenie poszczególnych województw. 

• Podjął działania zmierzające do stworzenia wojewódzkim inspektoratom ochrony środowiska 

systemu zapewniającego bieżący dostęp do danych o stanie realizacji kar ekologicznych. 

III. Wojewodowie: 

• Wspierali podmioty gospodarcze w staraniach o pozyskanie pozabudżetowych środków 

finansowych (krajowych i zagranicznych), na przedsięwzięcia zmierzające do ograniczania emisji 

zanieczyszczeń do powietrza. 

• Zaprowadzili publicznie dostępne rejestry jednostek emitujących zanieczyszczenia do powietrza 

oraz rodzajów i ilości emitowanych przez nie zanieczyszczeń. 

• Zorganizowali – w porozumieniu z właściwymi Marszałkami Województw - bazy danych, 

obejmujące wiarygodne i aktualne informacje o rzeczywistej liczbie jednostek organizacyjnych, 

emitujących zanieczyszczenia na danym terenie, tzn. jednostek zobowiązanych do posiadania 

decyzji o dopuszczalnej emisji. 

• Bezwzględnie egzekwowali obowiązek posiadania przez zanieczyszczające powietrze jednostki 

organizacyjne decyzji ustalających rodzaje i ilości substancji dopuszczonych do emisji. 

IV. Marszałkowie Województw: 
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• Egzekwowali od podmiotów gospodarczych pełne wnoszenie opłat za wprowadzanie substancji 

zanieczyszczających do powietrza. Terminowo przekazywali te środki na konta odpowiednich 

funduszy ochrony środowiska. 

• Wspierali podmioty gospodarcze w staraniach na rzecz pozyskania pozabudżetowych środków 

finansowych (krajowych i zagranicznych) na przedsięwzięcia zmierzające do ograniczania emisji 

zanieczyszczeń do powietrza. 

• Zorganizowali – w porozumieniu z właściwymi Wojewodami - bazy danych, obejmujące 

wiarygodne i aktualne informacje o rzeczywistej liczbie jednostek organizacyjnych na danym 

terenie, emitujących zanieczyszczenia, tzn. jednostek zobowiązanych do wnoszenia opłat za 

gospodarcze korzystanie ze środowiska. 

V. Starostowie: 

• Bezwzględnie egzekwowali obowiązek posiadania przez zanieczyszczające powietrze jednostki 

organizacyjne decyzji ustalających rodzaje i ilości substancji dopuszczonych do wprowadzenia do 

powietrza. 

• Zapewnili sobie dostęp do wojewódzkich baz danych, obejmujących wiarygodne i aktualne 

informacje o rzeczywistej liczbie jednostek organizacyjnych na danym terenie, emitujących 

zanieczyszczenia, tzn. jednostek zobowiązanych do posiadania decyzji o dopuszczalnej emisji. 

VI. Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony Środowiska: 

• Zwiększyli skuteczność windykacji kar pieni ężnych za przekraczanie ustalonych warunków 

korzystania z powietrza. 

VII. kierownicy podmiotów gospodarczych: 

• Kontynuowali inwestycyjne i bezinwestycyjne działania na rzecz ograniczania wprowadzanych do 

powietrza zanieczyszczeń, dla dochowania ustalonych warunków korzystania ze środowiska. 

• Terminowo realizowali należne opłaty i kary za zanieczyszczanie powietrza. 

 



CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 
Charakterystyka stanu prawnego 

 

16

 

 

II.  CZĘŚĆ  SZCZEGÓŁOWA  

 

1. Charakterystyka stanu prawnego 

1.1. Problematyka ochrony środowiska naturalnego uregulowana została w szeregu aktach prawnych o 

zróżnicowanej hierarchii, w tym w ustawie zasadniczej. W tekście Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej2 

czytamy: 

• w art. 5, iż Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę środowiska kierując się zasadą 

zrównoważonego rozwoju, 

• w art. 68, że władze publiczne są obowiązane do zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom 

degradacji środowiska, 

• w art. 74, że ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych, 

• w art. 86, że każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za 

spowodowane przez siebie jego pogorszenie. 

1.2. Z uwagi na przedmiot kontroli podstawowym aktem prawnym była ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o 

ochronie i kształtowaniu środowiska3, zwana dalej ustawą.  

Z dniem 1 stycznia 1998 r. weszły w życie istotne zmiany jej przepisów (Dz.U. Nr 133 z 1997 r., poz. 

885), w tym dotyczące ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem. Dlatego, w trakcie dalszego 

omawiania przepisów ustawy, wskazano (gdzie było to konieczne) na zasadnicze różnice stanu prawnego 

z lat 1994-1997 i obowiązującego  

w 1998 r. Z kolei w przypisach zasygnalizowano ważniejsze zmiany przepisów ustawy, zaistniałe po 1 

stycznia 1999 r. 

 Ustawa określa zasady ochrony i racjonalnego kształtowania środowiska, m.in. przez ustanowienie 

środków prawnych zapewniających użytkowanie środowiska zgodnie z interesem publicznym oraz 

określenie obowiązków organów państwowych, samorządowych i podmiotów gospodarczych. Ochronie 

powietrza ustawa poświęca rozdział 3 w dziale II. Zdefiniowano w nim m.in. samo pojęcie ochrony 

powietrza, które polega na zapobieganiu powstawania, ograniczaniu lub eliminowaniu wprowadzanych 

do powietrza substancji zanieczyszczających w celu zmniejszenia stężeń do dopuszczalnego poziomu lub 

utrzymania ich na poziomie nie przekraczającym obowiązujących wielkości (art. 25). Z przepisu tego 

wynika, że w ochronie powietrza przyjęto system imisyjno-emisyjny, polegający na tym, że aby osiągnąć 

nieszkodliwe dla środowiska stężenie zanieczyszczeń w powietrzu (imisja), należy przeciwdziałać, 

ograniczać lub eliminować wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza (emisja). 

Zanieczyszczeniem powietrza jest natomiast wprowadzanie do powietrza substancji 

stałych, ciekłych lub gazowych w ilościach, które mogą ujemnie wpłynąć na zdrowie 

                                                           
2 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483). 
3 Ustawa z 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz.U. z 1980 r. Nr 3, poz. 6 ze zm.). 
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człowieka, klimat, przyrodę żywą, glebę, wodę lub spowodować inne szkody w 

środowisku (art. 26). 

 W ustawie nałożono na jednostki organizacyjne4 obowiązek: 

• stosowania metod, technologii i środków technicznych chroniących powietrze przed 

zanieczyszczeniem (art. 27); 

• prowadzenia pomiarów stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu (art. 28 ust. 2), przy czym 

w obowiązującym do końca 1997 r. kształcie tego artykułu ustawy był to obowiązek samoistny, a po 

jego zmianie z dniem 1 stycznia 1998 r. uwarunkowany wydaniem przez wojewodę decyzji 

administracyjnej, w następstwie przekroczenia dopuszczalnych stężeń substancji 

zanieczyszczających5; 

• posiadania wydanej przez wojewodę decyzji administracyjnej, ustalającej rodzaje i ilości substancji 

zanieczyszczających, dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza (art. 30 ust. 1 i 2), zwanej dalej 

decyzją o dopuszczalnej emisji6; obowiązek ten powstał po zmianie ustawy z dniem 1 stycznia 1998 

r., natomiast w poprzednim kształcie tego artykułu ustawy jedynie wojewodę obciążała powinność 

istnienia decyzji o dopuszczalnej emisji7. 

Komentując obowiązki jednostek organizacyjnych (wynikające z ustawy) należy 

stwierdzić, że decyzja o dopuszczalnej emisji jest podstawowym, prewencyjnym 

instrumentem ochrony powietrza, a konieczność jej uzyskania powoduje, iż emisja 

substancji zanieczyszczających nie jest dowolna i nie kontrolowana, ale 

reglamentowana. 

 Przepisy działu IV ustawy, regulujące odpowiedzialność za skutki naruszenia stanu środowiska (art. 

80-84), przewidywały w latach objętych badaniami, że: 

• jednostka organizacyjna oraz osoba fizyczna ponosi przewidzianą prawem cywilnym 

odpowiedzialność za szkody wynikające z działań lub zaniechań wpływających szkodliwie na 

środowisko (art. 80); 

                                                           
4 Pod pojęciem jednostki organizacyjnej ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska (w art. 3 pkt. 8) 

rozumie przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej 
(Dz.U. Nr 41, poz. 324 ze zm.) oraz jednostki organizacyjne nie prowadzące działalności gospodarczej. 

5 Art. 28 ust. 2 zmieniony został z dniem 1 stycznia 1999 r. przez art. 36 pkt. 4 lit. a) i b) ustawy z dnia  
24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej 
- w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U. Nr 106, poz. 668). Od dnia 1 stycznia 1999 r. organem 
właściwym do wydania decyzji jest starosta, a wojewoda jest organem właściwym do wydawania takiej 
decyzji w stosunku do obiektów zaliczonych do inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i 
zdrowia ludzi. 

6 W myśl art. 35 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  
(j.t. Dz.U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26 ze zm.) organy administracji państwowej obwiązane są załatwiać 
sprawy bez zbędnej zwłoki, jak również niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być 
rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę. 

7 Art. 30 ust. 2 zmieniony został z dniem 1 stycznia 1999 r. przez art. 36 pkt. 5 lit. a) i b) ustawy z dnia  
24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej 
- w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U. Nr 106, poz. 668). Od dnia 1 stycznia 1999 r. organem 
właściwym do wydania decyzji jest starosta. Kopię decyzji starosta przekazuje właściwemu wojewodzie. 
Wojewoda jest natomiast organem właściwym do wydawania decyzji w stosunku do określonych w 
odrębnych przepisach obiektów zaliczonych do inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i 
zdrowia ludzi. 
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• jednostka organizacyjna oraz osoba fizyczna, wykonująca działalność wpływającą szkodliwie na 

środowisko, jest obowiązana podejmować działania mające na celu usunięcie przyczyn szkodliwego 

oddziaływania na środowisko lub zagrożenia i przywrócenie środowiska do stanu właściwego (art. 82 

ust. 1); 

• jeżeli wykonywanie określonej działalności pogarsza stan środowiska, a w szczególności zagraża 

życiu lub zdrowiu ludzi, wojewódzki inspektor ochrony środowiska w porozumieniu z wojewodą 

podejmuje decyzję nakazującą wstrzymanie takiej działalności do czasu zainstalowania urządzeń lub 

wykonania innych czynności zabezpieczających środowisko (art. 83 ust. 1); decyzja, o której mowa 

w art. 83 ust. 1, jest natychmiast wykonalna (art. 83 ust. 2); podjęcie wstrzymanej działalności może 

nastąpić za zgodą wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, w porozumieniu z wojewodą po 

stwierdzeniu, że dokonano czynności zabezpieczających środowisko przed stanem określonym w art. 

83 ust. 1 (art. 83 ust. 3). 

 Zebrane w rozdziale 1 działu V ustawy przepisy o opłatach za gospodarcze korzystanie ze 

środowiska i za wprowadzanie w nim zmian przewidywały (w objętych badaniami latach) m.in., że: 

• opłaty za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza ustala się  

w zależności od ich rodzaju i ilości (art. 86a ust. 1); 

• jednostki organizacyjne zobowiązane są do uiszczania tych opłat, które ustalają we własnym zakresie 

i wnoszą bez wezwania na rachunek urzędu wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce 

korzystania ze środowiska, w terminie do końca miesiąca następującego po upływie każdego 

kwartału (art. 86 ust. 3 i 86b ust. 1 i 3)8; do czasu zmiany ustawy z dniem 1 stycznia 1998 r. 

naliczanie, a także pobieranie opłat za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza, 

przypisane było wojewodzie; 

• jednostki organizacyjne mają obowiązek prowadzenia aktualizowanej co kwartał ewidencji 

zawierającej wykaz rodzajów i ilości zanieczyszczeń wprowadzonych do powietrza oraz dane, na 

których podstawie określono te ilości (art. 86b ust. 4); przepisu tego nie zawierała ustawa w kształcie 

obowiązującym do końca 1997 r.; 

• jednostki organizacyjne są zobowiązane bez wezwania przedstawić wojewodzie,  

w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, informacje (wykazy) dotyczące zanieczyszczeń 

objętych opłatami, wprowadzonych do powietrza w poprzednim roku kalendarzowym (art. 86b ust. 5 

lub art. 86b ust. 1 przed nowelizacją ustawy)9; jeżeli jednostki organizacyjne nie przedstawią 

informacji (wykazu), albo przedstawią informację (wykaz) nasuwający zastrzeżenia, wojewoda 

określa w drodze decyzji (wymierza) opłaty na podstawie ustaleń dokonanych we własnym zakresie 

(art. 86b ust. 7 lub art. 86b ust. 3 przed nowelizacją ustawy); 

                                                           
8 Art. 86b ust. 1 zmieniony został z dniem 1 stycznia 1999 r. przez art. 36 pkt. 19 lit. a) ustawy z dnia  

24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej 
- w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U. Nr 106, poz. 668). Obecnie opłaty te wnosi się na 
rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. 

9 Art. 86b ust. 5 zmieniony z dniem 1 stycznia 1999 r. przez art. 36 pkt. 19 lit. b) ustawy z dnia 24 lipca 
1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej -  
w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U. Nr 106, poz. 668). Obecnie wykazy przedstawia się 
marszałkowi województwa w terminie do końca miesiąca następującego po upływie każdego kwartału. 
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• wykazy, o których mowa w art. 86b ust. 5 ustawy, przechowywane są przez wojewodę w publicznie 

dostępnym rejestrze (art. 86b ust. 6)10; 

• jednostki organizacyjne nie posiadające decyzji o dopuszczalnej emisji, a obowiązane do jej 

posiadania, ponosiły opłaty za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza 

podwyższone o 100%, począwszy od 1 stycznia 1999 r. podwyższone o 200%, natomiast od 1 

stycznia 2000 r. podwyższone o 500% (art. 86b ust. 9 lub art. 86b ust. 7 przed nowelizacją ustawy); 

• opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian ustala się według 

stawek obowiązujących w dniu korzystania ze środowiska lub wprowadzania w nim zmian (art. 86b 

ust. 2 lub art. 86b ust. 5 przed nowelizacją ustawy); w razie nie złożenia informacji (wykazu) w 

terminie wojewoda określając opłaty stosuje stawki obowiązujące w dniu wszczęcia postępowania 

(art. 86b ust. 7 lub art. 86b ust. 6 przed nowelizacją ustawy); 

• obowiązek uiszczenia opłaty przedawnia się z upływem 5 lat licząc od końca roku, w którym upłynął 

termin wniesienia opłaty (art. 86f ust. 1); w obowiązującym do końca 1997 r. kształcie ustawy 

odpowiedni przepis (art. 86f ust. 2) stanowił, iż ustalonej opłaty nie pobiera się po upływie 5 lat od 

dnia, w którym decyzja o ustaleniu opłaty stała się ostateczna; 

• w razie nieterminowego uiszczenia opłaty pobiera się odsetki za zwłokę w wysokości odsetek 

pobieranych za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych; opłaty nie uiszczone w 

terminie podlegają wraz z odsetkami za zwłokę przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w 

przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 86g ust. 2 i 3); 

 W dziale VII ustawy ujęto przepisy karne za naruszenie wymagań ochrony środowiska. M.in. za nie 

przeprowadzanie pomiarów, o których mowa w art. 28 ust. 2 ustawy, przewidziano karę aresztu, 

ograniczenia wolności, grzywny albo karę nagany (art. 106 ust. 1 pkt. 1); obowiązujące przed 1 stycznia 

1998 r. brzmienie tego przepisu przewidywało karę pozbawienia wolności do roku, ograniczenia 

wolności albo grzywny. 

 Z kolei art. 186 kodeksu karnego przewiduje, że kto wbrew obowiązkowi nie utrzymuje w należytym 

stanie lub nie używa urządzeń zabezpieczających powietrze przed zanieczyszczeniem podlega grzywnie, 

karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Tej samej karze podlega, kto oddaje lub 

wbrew obowiązkowi dopuszcza do użytkowania obiekt budowlany lub zespół obiektów nie mających 

wymaganych prawem urządzeń zabezpieczających powietrze przed zanieczyszczeniem11. 

 W dziale VII ustawy ujęte zostały również przepisy o karach pieniężnych za 

naruszenie wymagań ochrony środowiska. I tak m.in. za przekroczenie co do rodzaju 

lub ilości substancji dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza, określonych w 

decyzji o dopuszczalnej emisji, przewidziano wymierzenie przez wojewódzkiego 

inspektora ochrony środowiska kary pieniężnej (art. 110 ust. 1 pkt. 1); od 1 stycznia 

                                                           
10 Art. 86b ust. 6 zmieniony z dniem 1 stycznia 1999 r. przez art. 36 pkt. 19 lit. c) ustawy jw. Obecnie 

wykazy przechowywane są przez marszałka województwa. 
11 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553). 
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1998 r. przepis ten nakładał na wojewódzkiego inspektora ponadto obowiązek pobrania 

wymierzonej kary pieniężnej. 

Decyzje o wymiarze kar pieniężnych oraz decyzje o odroczeniu terminu płatności lub rozłożeniu kary na 

raty przechowywane winny być w publicznie dostępnym rejestrze (art. 110 ust. 1c, dodany w ramach 

nowelizacji). Szczegółowe przepisy na temat wymierzania, terminów płatności oraz ich odraczania i 

rozkładania na raty ujęte zostały  

w art. 110 ust. 4, art. 110a, art. 110b i art. 110c ustawy. 

Do należności z tytułu naliczonych, a nie uiszczonych w terminie kar pieniężnych za naruszenie 

wymagań ochrony środowiska, mają zastosowanie (podobnie jak w przypadku opłat za wprowadzenie 

substancji zanieczyszczających do powietrza) przepisy  

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 110 ust. 3a ustawy). Zgodnie z art. 5 pkt. 1 ustawy z 

dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji12, uprawnionym do żądania 

wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowiązków (w tym opłat i kar pieniężnych) 

wynikających z decyzji i postanowień organów administracji rządowej i organów gmin13, jest właściwy 

do orzekania organ I instancji. W przypadku kar pieniężnych wymierzonych za naruszenie wymagań 

ochrony środowiska jest nim wojewódzki inspektor ochrony środowiska. 

 Wyodrębnione rachunki bankowe, służące do gromadzenia i redystrybucji wpływów z opłat i kar (o 

których mowa w art. 86 ust. 2 pkt. 1 i art. 110 ust. 1 pkt. 1), prowadzone były do końca 1998 r. 

odpowiednio przez wojewodę i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska (art. 87b ust. 4)14. 

Wpływy z tych opłat i kar stanowiły dochód Narodowego, wojewódzkich oraz gminnych funduszy 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej (art. 87 ust. 1 i art. 87b ust. 1)15. Zasady gospodarowania tymi 

funduszami (których środki służą finansowaniu ochrony środowiska w celu realizacji zasady 

zrównoważonego rozwoju) reguluje ustawa w rozdziale 2 działu V (art. 87-88i). 

 Stosownie do art. 90 ust. 1 ustawy, organy administracji rządowej zobligowane były do zapewnienia 

warunków niezbędnych do realizacji zasady zrównoważonego rozwoju oraz przestrzegania przepisów o 

ochronie środowiska na terenie objętym właściwością tych organów przez podległe im i nadzorowane 

przez nie jednostki organizacyjne. Przepis ten, przed wprowadzoną od 1 stycznia 1998 r. nowelizacją, nie 

obejmował fragmentu odnoszącego się do zasady zrównoważonego rozwoju. 

 Funkcjonujący do końca 1997 r. przepis art. 90 ust. 2 ustawy przewidywał, że terenowe organy 

administracji rządowej określają programy ochrony środowiska. W miejsce tego przepisu obowiązywały 

w 1998 r. następujące zasady: 

                                                           
12 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 1991 r. Nr 36, 

poz. 161 ze zm.). 
13 W związku z reformą ustrojową państwa od dnia 1 stycznia 1999 r. są nimi „organy administracji 

rządowej i organy jednostek samorządu terytorialnego”. 
14 Art. 87b ust. 4 zmieniony z dniem 1 stycznia 1999 r. przez art. 36 pkt. 22 lit. c) ustawy z dnia 24 lipca 

1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej -  
w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U. Nr 106, poz. 668). Obecnie rachunki bankowe do 
gromadzenia i redystrybucji wpływów z tytułu opłat i kar prowadzi zarząd województwa. 

15 W związku z reformą ustrojową państwa z dniem 1 stycznia 1999 r. utworzono dodatkowo „powiatowe 
fundusze ochrony środowiska”. 
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• Rada Ministrów określa politykę ekologiczną państwa zgodną z zasadą zrównoważonego rozwoju 

(art. 90 ust. 2); 

• zadaniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz wojewodów jest 

opracowanie programów zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska wynikających z 

polityki ekologicznej państwa (art. 90 ust. 3); częścią tych programów są krajowe i wojewódzkie 

listy przedsięwzięć priorytetowych  

(art. 90 ust. 4). 

 Nadto w ustawie postanowiono, iż: 

• organy administracji rządowej sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie 

środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów  

(art. 91); 

• Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa16 koordynuje działalność organów 

administracji państwowej, organizacji spółdzielczych i społecznych w dziedzinie ochrony 

środowiska oraz sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy, udziela wyjaśnień 

w sprawie ich właściwego stosowania, a także ocenia stan środowiska i zachodzące w nim zmiany 

(art. 92 ust. 1). 

1.3. Z problematyką ochrony powietrza związana jest także ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 

energetyczne17. Celem tego aktu jest m.in. tworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju kraju, 

oszczędnego i racjonalnego użytkowania paliw i energii, uwzględniania wymogów ochrony środowiska 

(art. 1 ust. 2). Zgodnie z art. 4 ust. 1 tejże ustawy przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się 

przesyłaniem i dystrybucją paliw lub energii do odbiorców mają obowiązek utrzymywać zdolność 

urządzeń, instalacji i sieci do realizacji dostaw paliw lub energii w sposób ciągły i niezawodny, przy 

zachowaniu obowiązujących wymagań jakościowych. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

wytwarzania paliw i energii wymaga uzyskania koncesji (art. 32 ust. 1), której udziela wnioskodawcy 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (art. 33 ust. 1),  

a koncesja ta winna określać m.in. zabezpieczenie ochrony środowiska w trakcie oraz po zaprzestaniu 

koncesjonowanej działalności (art. 37 ust. 1 pkt. 6). 

1.4. W latach objętych badaniami kontrolnymi podstawowym aktem wykonawczym  

w dziedzinie ochrony powietrza było rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 lutego 1990 r. w sprawie ochrony powietrza przed 

zanieczyszczeniem18. 

                                                           
16 Od 1 stycznia 1999 r. zastąpiony w ustawie „ministrem właściwym do spraw środowiska”. Od 10 

listopada 1999 r. obowiązuje natomiast rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1999 
r.  
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz.U. Nr 91, poz. 1035; zm.: z 1999 r. 
Dz.U. Nr 111, poz. 1283), jak również rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r.  
w sprawie utworzenia Ministerstwa Środowiska (Dz.U. Nr 91, poz. 1017). 

17 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348 ze zm.). 
18 Rozporządzenie Ministra OŚZNiL z dnia 12 lutego 1990 r. w sprawie ochrony powietrza przed 

zanieczyszczeniem (Dz.U. Nr 15, poz. 92 ze zm.). 
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Przepisy tego rozporządzenia stanowiły, że: 

• Dopuszczalne stężenia substancji zanieczyszczających powietrze ustala się odrębnie dla obszarów 

specjalnie chronionych i pozostałych. Obszary specjalnie chronione obejmują tereny uzdrowisk, 

ochrony uzdrowiskowej, parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych (§ 1 

ust. 1 i 2). 

Wielkość dopuszczalnych stężeń substancji zanieczyszczających powietrze dla obu typów obszarów 

określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. Wielkości te nie dotyczą terenów zajmowanych przez 

jednostki organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą powodującą zanieczyszczenie 

powietrza, gdyż na terenach tych obowiązują przepisy w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń 

i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (§ 2). 

• Decyzję określającą rodzaje i ilości substancji zanieczyszczających powietrze, dopuszczalnych do 

wprowadzania do powietrza, czyli tzw. decyzję o dopuszczalnej emisji, wydaje na czas oznaczony 

terenowy organ administracji państwowej stopnia wojewódzkiego, tj. wojewoda (§ 3 ust. 1). W tym 

samym ustępie § 3 rozporządzenia ustalono zawartość dokumentacji, jaką jednostka organizacyjna 

jest obowiązana przedstawić wojewodzie. 

• Decyzja o dopuszczalnej emisji określa rodzaje i ilości substancji zanieczyszczających, 

dopuszczonych do wprowadzania do powietrza łącznie i osobno dla każdego źródła emisji i emitora 

oraz warunki ich wprowadzania (§ 3 ust. 2). 

• W decyzji o dopuszczalnej emisji mogą być nałożone obowiązki wynikające z potrzeby ochrony 

powietrza przed zanieczyszczeniem. Obowiązki te mogą być też nałożone w drodze odrębnej 

decyzji, także po ustaleniu dopuszczalnej emisji (§ 3 ust. 3 i 4). 

• Dopuszczalne do wprowadzania do powietrza ilości dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i pyłu, 

powstające w procesie energetycznego spalania paliw, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia (§ 4 

ust. 1). 

• Jednostki organizacyjne wprowadzające przez jeden emitor do powietrza w ciągu jednej godziny 

powyżej 1200 kg dwutlenku siarki lub 800 kg pyłów są obowiązane prowadzić w sposób ciągły 

pomiary ilości tych substancji odprowadzanych do powietrza. Jednostki organizacyjne mające 

możliwość wprowadzania do powietrza  

w ciągu godziny powyżej 100 kg dwutlenku siarki albo powyżej 100 kg pyłów są obowiązane 

przeprowadzić dwukrotnie w ciągu roku - w terminach uzgodnionych  

z wojewodą - pomiary ilości tych substancji, odprowadzanych do powietrza. Jednostki organizacyjne 

są obowiązane przynajmniej raz na dwa lata dokonać oceny skuteczności posiadanych urządzeń 

ochronnych (§ 6 ust. 1, 2 i 3). 

W związku z nowelizacją art. 29 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska 

(skutkującą zmianą treści upoważnienia ustawowego) z dniem  

1 stycznia 1998 r. utraciły moc obowiązującą akty wykonawcze wydane na podstawie tego przepisu. I 

tak, rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 lutego 

1990 r. w sprawie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem utraciło moc w części sprzecznej z 

przepisami ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska, w brzmieniu 

ustalonym przez ustawę  
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z dnia 29 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz o zmianach 

niektórych ustaw19. Z kolei z dniem 21maja 1998 r. utraciło moc w zakresie uregulowanym w 

rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 kwietnia 

1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu20. Nowe 

akty wykonawcze Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa zostały wydane na 

podstawie znowelizowanego upoważnienia. Były to: 

− rozporządzenie z dnia 18 września 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania dopuszczalnych 

do wprowadzania do powietrza rodzajów i ilości substancji zanieczyszczających oraz wymagań, 

jakim powinna odpowiadać dokumentacja niezbędna do wydania decyzji ustalającej rodzaje i ilości 

substancji zanieczyszczających dopuszczonych do wprowadzania do powietrza (obowiązujące od 

dnia 15 października 1998 r.)21; 

− rozporządzenie z dnia 3 września 1998 r. w sprawie metod obliczania stężeń zanieczyszczenia 

powietrza dla źródeł istniejących i projektowanych (obowiązuje od dnia 28 września 1998 r.)22; 

− rozporządzenie z dnia 8 września 1998 r. w sprawie wprowadzania do powietrza substancji 

zanieczyszczających z procesów technologicznych i operacji technicznych (obowiązuje od dnia 6 

października 1998 r.)23. 

1.5. W dniu 21 maja 1998 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji 

zanieczyszczających w powietrzu24. 

Rozporządzenie to określa: 

• listy substancji zanieczyszczających oraz dopuszczalne wartości stężeń tych substancji w powietrzu, 

• obszary, na których obowiązują dopuszczalne wartości stężeń, 

• zakres i warunki dotrzymywania dopuszczalnych wartości stężeń, 

• czas obowiązywania dopuszczalnych wartości stężeń. 

Reguluje więc część problematyki, która dotychczas zawarta była w rozporządzeniu  

z 12 lutego 1990 r. w sprawie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem. Podstawową zmianą jest 

uszczegółowienie listy substancji zanieczyszczających powietrze oraz korekta dopuszczalnych wartości 

stężeń niektórych substancji zanieczyszczających  
                                                           
19 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz zmianie 

niektórych ustaw (Dz.U. Nr 133, poz. 885). 
20 Rozporządzenie Ministra OŚZNiL z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń 

substancji zanieczyszczających w powietrzu (Dz.U. Nr 55, poz. 355) - obowiązuje od dnia 21 maja  
1998 r. 

21 Rozporządzenie Ministra OŚZNiL z dnia 18 września 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania 
dopuszczalnych do wprowadzania do powietrza rodzajów i ilości substancji zanieczyszczających oraz 
wymagań, jakim powinna odpowiadać dokumentacja niezbędna do wydania decyzji ustalającej rodzaje i 
ilości substancji zanieczyszczających dopuszczonych do wprowadzania do powietrza (Dz.U. Nr 124,  
poz. 819). 

22 Rozporządzenie Ministra OŚZNiL z dnia 3 września 1998 r. w sprawie metod obliczania stanu 
zanieczyszczenia powietrza dla źródeł istniejących i projektowanych (Dz.U. Nr 122, poz. 805). 

23 Rozporządzenie Ministra OŚZNiL z dnia 8 września 1998 r. w sprawie wprowadzania do powietrza 
substancji zanieczyszczających z procesów technologicznych i operacji technicznych (Dz.U. Nr 121,  
poz. 793). 

24 Rozporządzenie Ministra OŚZNiL z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń 
substancji zanieczyszczających w powietrzu (Dz.U. Nr 55, poz. 355). 
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(np. dopuszczalną wartość stężenia dwutlenku azotu w skali roku zmniejszono z 50 do 40 µg/m3), co ma 

istotne znaczenie dla ochrony powietrza oraz dla jednostek organizacyjnych wprowadzających 

zanieczyszczenia. Powodują one bowiem, iż jednostki organizacyjne, które uzyskały wymaganą decyzję 

o dopuszczalnej emisji przed 21 maja 1998 r., a emitowały w dalszym ciągu np. dwutlenek azotu, 

zobowiązane były w konsekwencji do złożenia wniosku o wydanie nowej decyzji o dopuszczalnej emisji. 

1.6. Kwestię opłat pobieranych od jednostek organizacyjnych za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza 

regulują przepisy: 

• rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1993 r. w sprawie opłat za gospodarcze 

korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian25, które obowiązywało do dnia 31 grudnia 

1997 r., 

• rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie opłat za wprowadzanie 

substancji zanieczyszczających do powietrza oraz za usuwanie drzew lub krzewów26, które weszło w 

życie z dniem 1 stycznia 1998 r. 

W rozporządzeniach tych ustalono m.in.: 

• rodzaje substancji zanieczyszczających, za których wprowadzanie do powietrza pobiera się opłaty, 

oraz jednostkowe stawki tych opłat, 

• współczynniki różnicujące opłaty oraz przypadki podwyższania wysokości opłat. 

Rodzaje substancji zanieczyszczających, za których wprowadzanie do powietrza są pobierane opłaty, 

oraz jednostkowe stawki opłat określono w załącznikach nr 1 do rozporządzeń (§ 2 ust. 1) 

Oba akty wykonawcze (w § 5 rozporządzenia z dnia 27 grudnia 1993 r. i w § 9 rozporządzenia z dnia 30 

grudnia 1997 r.) ustalają rodzaje jednostek zwolnionych od uiszczania opłat za wprowadzanie substancji 

zanieczyszczających do powietrza. 

1.7. W okresie objętym kontrolą przepisy wykonawcze regulujące wysokość, zasady oraz tryb nakładania kar 

pieniężnych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska ulegały zmianie. Do dnia 25 lipca 1995 

r. obowiązywało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1987 r. w sprawie wysokości, zasad i 

trybu nakładania kar pieniężnych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska27, natomiast z 

dniem 26 lipca 1995 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1995 r. w 

sprawie wysokości, zasad i trybu nakładania kar pieniężnych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony 

środowiska oraz współczynników różnicujących wysokość kar pieniężnych28. 

                                                           
25 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1993 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze 
środowiska i wprowadzanie w nim zmian (Dz.U. Nr 133, poz. 638 ze zm.). 

26 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie opłat za wprowadzanie substancji 
zanieczyszczających do powietrza oraz za usuwanie drzew lub krzewów (Dz.U. Nr 162, poz. 1117). 

27 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1987 r. w sprawie wysokości, zasad i trybu nakładania 
kar pieniężnych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska (Dz.U. Nr 41, poz. 240 ze zm.) - 
uchylone z dniem 26 lipca 1995 r. 

28 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1995 r. w sprawie wysokości zasad i trybu nakładania 
kar pieniężnych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska oraz współczynników różnicujących 
wysokość kar pieniężnych (Dz.U. Nr 79, poz. 399) - uchylone z dniem 14 stycznia 1999 r. w związku  
z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie kar pieniężnych 
za naruszenie wymagań ochrony środowiska oraz rejestru decyzji dotyczących tych kar (Dz.U. Nr 162, 
poz. 1138). 
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Przepisy tego rozporządzenia stanowiły m.in., że: 

• karę pieniężną za zanieczyszczenie powietrza wymierza się jednostkom organizacyjnym za 

przekroczenie co do rodzaju lub ilości substancji dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza, 

określonych decyzją wojewody, w wysokości dziesięciokrotnej jednostkowej stawki opłat za 

wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza (§ 1 ust. 1); 

• po stwierdzeniu naruszenia wymagań ochrony środowiska, wojewódzki inspektor ochrony 

środowiska w drodze decyzji określa termin rozpoczęcia naliczania kary pieniężnej oraz wymiar kary 

za przekroczenie co do rodzaju lub ilości substancji dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza - 

obliczony jako suma kar za każdy rodzaj emitowanej substancji (§ 3 ust. 1); 

• naruszenie wymagań ochrony środowiska stwierdza się na podstawie pomiarów rodzaju i ilości 

substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza, wykonanych przez organ oraz 

jednostki organizacyjne zobowiązane do prowadzenia takich pomiarów (§ 3 ust. 2). 

1.8. Zadania Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa określają przepisy ustawy z 

dnia 20 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i 

Leśnictwa29. Według ustawy Minister realizuje politykę państwa w zakresie ochrony środowiska i jego 

racjonalnego kształtowania, leśnictwa, zadrzewień i łowiectwa, a także gospodarki zasobami naturalnymi 

(art. 2), a do zakresu jego działania należą m.in. sprawy ochrony i kształtowania środowiska oraz 

racjonalnego wykorzystywania jego zasobów (art. 3 ust. 1 pkt. 1). 

Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wykonuje swoje zadania w 

szczególności przez (art. 4): 

1) opracowywanie założeń polityki państwa w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i 

leśnictwa, 

2) udział w planowaniu społeczno-gospodarczym i finansowym, 

3) tworzenie warunków ekonomiczno-finansowych, organizacyjnych i technicznych ochrony 

środowiska, gospodarki zasobami naturalnymi i leśnictwa, 

4) tworzenie warunków dla rozwoju współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej  

z zagranicą, w tym również inicjowanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie ochrony 

środowiska, 

5) inicjowanie i opiniowanie programów naukowo-badawczych stosownie do swojego zakresu 

działania, 

6) ustalanie zasad ochrony środowiska oraz racjonalnej gospodarki wodnej, leśnej,  

a także zasobami kopalin przy prowadzeniu działalności produkcyjnej, usługowej, badawczej, a 

ponadto zasad wprowadzania nowych technik i technologii. 

                                                           
29 Ustawa z dnia 20 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa (Dz.U. Nr 73, poz. 433 ze zm.). Ustawa ta zachowała moc obowiązującą po dniu  
1 kwietnia 1999 r. wejścia w życie ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej 
(Dz.U. Nr 141, poz. 943 ze zm.), tzn. do czasu ustalenia szczegółowego zakresu działania ministrów 
kierujących określonym działem administracji rządowej (art. 96 ust. 1 pkt. 7 w związku z art. 89). 
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1.9. W latach objętych badaniami kontrolnymi, zadania Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska - 

działającej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska30 - w 

szczególności obejmowały (art. 2): 

1) kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym użytkowaniu zasobów 

przyrody oraz kontrolę przestrzegania decyzji ustalających warunki użytkowania środowiska, 

2) kontrolę eksploatacji urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem, 

3) podejmowanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem warunków korzystania 

ze środowiska, 

4) organizowanie i koordynowanie państwowego monitoringu środowiska, prowadzenie badań jakości 

środowiska, obserwacji i oceny jego stanu oraz zachodzących  

w nim zmian, 

6) opracowywanie i wdrażanie metod analityczno-badawczych i kontrolno-pomiarowych, 

7) inicjowanie działań tworzących warunki zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz 

usuwanie ich skutków i przywracania środowiska do stanu właściwego, 

8) współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontrolnymi, organami ścigania i 

wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji państwowej i rządowej, samorządu 

terytorialnego i obrony cywilnej, a także organizacjami społecznymi i opiekunami społecznymi. 

 Inspekcja Ochrony Środowiska podlegała Ministrowi Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i 

Leśnictwa (art. 1 ust. 2)31. Organami Inspekcji Ochrony Środowiska są: 

1) Główny Inspektor Ochrony Środowiska, 

2) wojewódzki inspektor ochrony środowiska (art. 3)32. 

Główny Inspektor Ochrony Środowiska kieruje działalnością Inspekcji Ochrony 

Środowiska, a swe zadania wykonuje przy pomocy Głównego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska (art. 4 ust. 1 i 5). Działający na obszarze województwa wojewódzki 

inspektor ochrony środowiska zadania wykonuje przy pomocy wojewódzkiego 

inspektoratu ochrony środowiska (art. 5 ust. 1 i 3). 

 Kontrolę wykonują: Główny Inspektor Ochrony Środowiska, wojewódzcy inspektorzy ochrony 

środowiska oraz upoważnieni przez nich pracownicy Inspekcji Ochrony Środowiska (art. 9 ust. 1). Na 

podstawie ustaleń kontroli wojewódzki inspektor ochrony środowiska może: 

                                                           
30 Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 77, poz. 335 ze zm.). Jej 

poprzedni tytuł („o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska”) został zmieniony z dniem 1 stycznia  
1999 r. po wejściu w życie ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających 
kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U. Nr 106, 
poz. 668 ze zm.). 

31 Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. Nr 141, poz. 
943) od dnia 1 kwietnia 1999 r. Główny Inspektor Ochrony Środowiska jest centralnym organem 
administracji rządowej, nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw środowiska. 

32 W związku z reformą ustrojową państwa od dnia 1 stycznia 1999 r. organami IOŚ są: 1) Główny 
Inspektor Ochrony Środowiska, 2) wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora ochrony 
środowiska, jako kierownika wojewódzkiej inspekcji ochrony środowiska wchodzącego w skład 
zespolonej administracji wojewódzkiej. 
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1) wydać zarządzenie pokontrolne do kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub 

kontrolowanej osoby fizycznej, 

2) wydać na podstawie odrębnych przepisów decyzję administracyjną, 

3) wszcząć egzekucję, jeżeli obowiązek wynika z mocy prawa lub decyzji administracyjnych (art. 12 ust. 

1). 

W decyzji administracyjnej wojewódzki inspektor ochrony środowiska może w szczególności: 

1) nałożyć obowiązek podjęcia działań zmierzających do usunięcia w określonym terminie przyczyn 

szkodliwego oddziaływania na środowisko, 

2) wymierzyć karę pieniężną, 

3) wstrzymać działalność powodującą naruszenie wymagań ochrony środowiska  

(art. 13 ust. 1 ustawy). 

Inspekcja Ochrony Środowiska współdziała w wykonywaniu czynności kontrolnych  

z innymi organami kontroli, w tym z organami administracji państwowej i rządowej, organami samorządu 

terytorialnego, organami obrony cywilnej oraz organizacjami społecznymi (art. 17 ust. 1). 

Współdziałanie to obejmuje m.in. (art. 17 ust. 2): 

1) uzgadnianie planów kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska z właściwymi terenowymi organami 

administracji rządowej, 

2) przekazywanie właściwym organom administracji państwowej i rządowej oraz organom samorządu 

terytorialnego informacji o wynikach kontroli przeprowadzanych przez Inspekcję Ochrony 

Środowiska. 

 Rozdział 4 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska poświęcony został państwowemu monitoringowi 

środowiska, który według ustawy jest systemem pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska, 

realizowanym przez jednostki organizacyjne organów administracji państwowej i rządowej oraz gmin, 

jak również przez szkoły wyższe i przedsiębiorców (art. 23 ust. 2). 

Celem państwowego monitoringu środowiska jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz ochrony 

środowiska poprzez zbieranie, analizowanie i udostępnianie danych dotyczących stanu środowiska i 

zmian w nim zachodzących (art. 23 ust. 3). 

Państwowy monitoring środowiska obejmuje sieci (art. 23 ust. 4): 

1) krajowe, 

2) regionalne (wojewódzkie i międzywojewódzkie), 

3) lokalne. 

Działalność państwowego monitoringu środowiska koordynują organy Inspekcji Ochrony Środowiska, w 

tym: 

1) sieci krajowe i regionalne - Główny Inspektor Ochrony Środowiska, 

2) sieci lokalne - wojewódzki inspektor ochrony środowiska, w uzgodnieniu z Głównym Inspektorem 

Ochrony Środowiska (art. 24). 

1.10. Poza potrzebą spełnienia krajowych wymagań w zakresie ochrony powietrza, wynikających z 

konieczności dotrzymywania standardów emisji oraz polepszania stanu jakości środowiska Polska 

powinna także realizować zobowiązania o charakterze globalnym i regionalnym, podejmowane przez 
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społeczności i organizacje międzynarodowe. Polska podpisała i ratyfikowała kilka międzynarodowych 

Konwencji w zakresie ochrony środowiska, w tym również związanych z ochroną powietrza. W 

szczególności należy wymienić Konwencję w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na 

dalekie odległości, sporządzoną w Genewie dnia 13 listopada 1979 r.33. Konwencja ta weszła w życie z 

dniem 16 marca 1983 r., a Polska ratyfikowała ją w dniu 19 lipca 1985 r. Zgodnie z postanowieniami 

Konwencji wszystkie kraje-sygnatariusze zobowiązane są do ograniczania i tak dalece jak to jest możliwe 

do stopniowego zmniejszania i zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza, włączając w to transgraniczne 

zanieczyszczenie powietrza na dalekie odległości. Z treści Konwencji wynika, że działania w tym 

kierunku powinny być dostosowane do zrównoważonego rozwoju i obejmować m.in. najlepsze dostępne 

i możliwe z ekonomicznego punktu widzenia technologie oraz techniki ochronne. Konwencja nie 

precyzuje, jakie zanieczyszczenia i w jakim stopniu mają być ograniczone. Sprawę tę regulują protokoły 

do Konwencji, tj. m.in.: 

• Protokół dotyczący długofalowego finansowania wspólnego programu 

monitoringu i oceny przenoszenia zanieczyszczeń powietrza na dalekie odległości 

w Europie (EMEP), podpisany w dniu 28 września 1984 r., który wszedł w życie 

28 stycznia 1988 r.; Polska przystąpiła do Protokołu w dniu 14 września 1988 

r.34; 

• Protokół Helsiński w sprawie redukcji emisji siarki lub jej transgranicznych 

przepływów (tzw. I Protokół siarkowy), podpisany w dniu 8 lipca 1985 r., wszedł  

w życie 2 września 1987 r. i obowiązywał do końca 1993 r. Polska nie była 

sygnatariuszem tego Protokołu; 

• Protokół z Oslo w sprawie redukcji emisji siarki lub jej transgranicznych 

przepływów (tzw. II Protokół siarkowy), podpisany w 1994 r. W czerwcu tego 

roku Polska została jego sygnatariuszem; 

• Protokół Sofijski w sprawie redukcji emisji tlenków azotu lub ich 

transgranicznych przepływów, podpisany w dniu 31 października 1988 r., który 

wszedł w życie 14 lutego 1991 r.; Protokół ten został przez Polskę podpisany w 

dniu 1 listopada 1988 r.; 

• Protokół Genewski w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków 

organicznych lub ich transgranicznych przepływów, podpisany w dniu 18 

listopada  

1991 r.; Polska nie podpisała tego protokołu35. 

 Regionalna współpraca w dziedzinie ochrony środowiska między Rzeczpospolitą Polską a Republiką 

Federalną Niemiec ma swą podstawę w Traktacie między tymi krajami o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej 

                                                           
33 Tekst Konwencji oraz oświadczenie rządowe w sprawie jej ratyfikacji zawarte są w Dz.U. Nr 60  

z 1985 r., poz. 311 i poz. 312. 
34 Tekst Protokołu oraz oświadczenie rządowe w sprawie przystąpienia Polski zawarte są w Dz.U. Nr 40  

z 1988 r., poz. 313 i poz. 314. 
35 Zanieczyszczenie powietrza w Polsce w 1995 r. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska i Państwowa 

Inspekcja Sanitarna; Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 1997 r. 
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współpracy, podpisanym w Bonn dnia 17 czerwca 1991 r., a ratyfikowanym przez Polskę w dniu 17 

stycznia 1992 r.36. Ochronie środowiska poświęcono w Traktacie art. 16, w którym czytamy, że: 

• umawiające się Strony przywiązują duże znaczenie do zapobiegania zagrożeniom środowiska i do 

utrzymania naturalnych podstaw życia również w interesie przyszłych pokoleń; 

• pierwszoplanowe znaczenie we współpracy należy nadać ustaleniu i likwidacji obciążeń środowiska 

na obszarach przygranicznych, w szczególności w dorzeczu Odry; 

• umawiające się Strony będą się angażować na rzecz rozwijania uzgodnionych strategii dotyczących 

regionalnej i międzynarodowej polityki ochrony środowiska  

w celu zapewnienia trwałego, sprzyjającego środowisku rozwoju w Europie. 

Podpisana w dniu 10 listopada 1989 r. wstępna umowa między Rządem PRL a Rządem RFN o 

współpracy w dziedzinie ochrony środowiska reguluje współpracę w tym zakresie. Celem umowy jest 

rozwiązywanie istotnych problemów ekologicznych, badanie szkodliwego oddziaływania na środowisko 

oraz rozwój przedsięwzięć zapobiegawczych. W miejsce tej umowy Rząd RP i Rząd RFN podpisały w 

dniu 7 kwietnia 1994 r. w Schwerinie kolejną umowę w tej samej sprawie37. W nowej umowie szczególny 

nacisk został położony na: ustawiczną poprawę stanu środowiska poprzez zmniejszenie szkodliwych 

emisji, zapewnienie nieuciążliwego korzystania z zasobów przyrody, ochronę wszystkich komponentów 

środowiska w obszarach przygranicznych, zapobieganie transgranicznym oddziaływaniom planowanych 

inwestycji. 

Szczegółowe postanowienia tej umowy dotyczyły m.in.: 

• obowiązku zbierania i analizy danych o stanie powietrza i oddziaływujących na nie czynników oraz 

wymiany tych informacji ze stroną niemiecką, 

• prowadzenia edukacji ekologicznej i informowania społeczeństwa w sprawach dotyczących ochrony 

powietrza, 

• wzajemnego przekazywania doświadczeń we wdrażaniu technologii przyjaznych środowisku oraz 

metod racjonalnego użytkowania surowców i energii, jak również działań podejmowanych na rzecz 

ułatwiania zastosowania takich technologii i metod, 

• wspólnego określenia obszarów szczególnego zagrożenia lub o specjalnych walorach 

środowiskowych i uzgodnienia działań zmierzających do szczególnej ochrony powietrza na tych 

obszarach, 

• wspierania bezpośredniej współpracy sąsiedzkiej polskich i niemieckich władz samorządowych i 

rządowych oraz pozarządowych instytucji i organizacji w dziedzinie ochrony powietrza, 

• zobowiązania do uzgodnienia wykazu działalności, które powinny podlegać transgranicznej ocenie 

oddziaływania na środowisko oraz procedur wzajemnego konsultowania i informowania się o 

zamierzeniach dotyczących takich działalności, 

• wymogu poddawania ocenie oddziaływania na środowisko przypadków zamierzeń dotyczących 

szkodliwych - z punktu widzenia transgranicznego zanieczyszczenia powietrza - działalności, 

                                                           
36 Tekst Traktatu oraz oświadczenie rządowe w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych zawarte są  

w Dz.U. Nr 14 z 1992 r., poz. 56 i poz. 57. 
37 Tekst umowy - niepublikowany. 
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• opracowania systemu wzajemnego ostrzegania i powiadamiania się o przypadkach transgranicznych 

nadzwyczajnych zanieczyszczeń środowiska, w tym powietrza, 

• niezwłocznego informowania o przypadkach transgranicznych, nadzwyczajnych zanieczyszczeń 

powietrza, a także o działaniach podjętych na rzecz usunięcia przyczyn i skutków tych 

zanieczyszczeń. 

 W myśl art. 10 ust. 7 obowiązującej do 1999 r. ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych 

organach rządowej administracji ogólnej38, do zadań wojewodów jako przedstawicieli Rządu RP należała 

współpraca z właściwymi organami innych państw w zakresie współpracy transgranicznej i 

międzynarodowej współpracy międzyregionalnej. 

 Wykaz podstawowych aktów prawnych regulujących problematykę związaną  

z przedmiotem kontroli stanowi załącznik nr 3 do informacji. 

                                                           
38 Ustawa z dnia z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogólnej (jt. Dz.U.  

z 1998 r. Nr 32, poz. 176); obowiązywała do 1999 r. 
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2. Charakterystyka uwarunkowań ekonomiczno-organizacyjnych 

 Województwa przylegające do zachodniej granicy Polski pozostają pod wpływem zanieczyszczeń 

powietrza atmosferycznego emitowanych nie tylko z licznych źródeł39 zlokalizowanych na tym obszarze, 

ale również przenoszonych transgranicznie na terytorium Polski ze źródeł umiejscowionych m.in. na 

terenie Niemiec. Dla transgranicznego przenoszenia zanieczyszczeń40 powietrza zasadnicze znaczenie 

mają wysokie emitory41, usytuowane w obrębie dużych obiektów przemysłowo-energetycznych. 

Wysokość tych emitorów jest przyczyną zwiększenia zasięgu oddziaływania emisji42. Tak więc 

substancje zanieczyszczające powietrze oddziaływają zarówno w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł 

emisji, jak i są przenoszone na duże odległości. W ten sposób zanieczyszczaniu mogą podlegać znaczne 

obszary po obu stronach granicy, w zależności od sytuacji meteorologicznej. 

Według danych GUS za 1997 r. w Polsce znajdowało się w sumie 1574 emitorów  

o wysokości ponad 50 m, z czego 184 (11,7%) zlokalizowane były w przylegających do granicy polsko-

niemieckiej ówczesnych województwach oraz w byłym województwie legnickim. 

 Dokładne informacje o stanie środowiska umożliwiają stworzenie systemu 

wspomagania decyzji w zarządzaniu nim, wyznaczenie obszarów najmocniej 

zdegradowanych i narażonych na dalsze zanieczyszczenie, czy wspieranie działań 

mających na celu ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko, w 

szczególności zmierzających do redukcji emisji zanieczyszczeń. Oceny stanu czystości 

atmosfery dokonuje się na podstawie pomiarów prowadzonych w systemie 

państwowego monitoringu powietrza43, którego koordynatorem jest Inspekcja Ochrony 

Środowiska. Zadaniem tego systemu jest dostarczenie informacji o wielkości stężeń na 

danym obszarze oraz o ładunkach zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza i ich 

trendach. W ramach systemu monitoringu funkcjonuje w Polsce sieć krajowa oraz sieci 

regionalne i lokalne. Sieć krajową tworzą stacje podstawowe należące do WIOŚ, WSS-

E oraz do jednostek naukowo-badawczych. Merytoryczny nadzór nad pracą sieci 

podstawowej sprawuje Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie. W skład krajowej 

                                                           
39 Źródło emisji zanieczyszczeń - miejsce wydalenia (wyemitowania) zanieczyszczeń do atmosfery w tym 

urządzenia lub obiekty budowlane, w których powstają lub są wytwarzane substancje zanieczyszczające; 
wyróżnia się źródła emisji: punktowe (np. kominy, czy grupy emitorów zlokalizowanych w zakładzie 
przemysłowym), liniowe (np. autostrady, ulice, kanały ściekowe) i powierzchniowe (np. powierzchnia 
ziemi, jeziora, morza, osadniki, czy miasta lub aglomeracje). 

40 Transgraniczne zanieczyszczenia powietrza - zanieczyszczenia emitowane na terenie jednego państwa, 
przenoszone wraz z ruchami powietrza i opadające na terenie innego państwa lub innych państw. 

41 Emitor - urządzenie lub obiekt budowlany, przez który wprowadzane są substancje zanieczyszczające do 
powietrza, tj. np. komin, wyrzutnia wentylacyjna itp. 

42 Emisja zanieczyszczeń - wprowadzanie do powietrza zanieczyszczeń w sposób zorganizowany (tzn.  
z wszelkiego rodzaju urządzeń technologicznych i ogrzewczych za pośrednictwem emitorów) lub 
niezorganizowany (np. z hałd, składowisk, w toku przeładunku substancji sypkich lub lotnych, z hal 
produkcyjnych, podczas pożarów). 

43 Monitoring powietrza atmosferycznego - system pomiarów, analiz i ocen stopnia zanieczyszczenia 
powietrza atmosferycznego oraz czynników wpływających na jego jakość; celem monitoringu powietrza 
atmosferycznego jest dostarczenie informacji stanowiących podstawę do: podejmowania działań 
zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, oceny skuteczności tych działań, 
oceny stopnia zagrożenia zdrowia ludzi. 
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sieci podstawowej wchodziło od 66 w chwili jej utworzenia w 1991 r. do 95 w 1998 r. 

specjalnie wyselekcjonowanych stacji pomiarowych. Na obszarze 5 analizowanych 

byłych województw  

w 1998 r. pracowało łącznie 10 stacji podstawowych z tego: 3 w byłym województwie 

jeleniogórskim (Czerniawa, Śnieżka i Jeleniów), 1 w byłym województwie legnickim 

(Legnica), 2 w byłym województwie zielonogórskim (Zielona Góra i Urad), 3 w byłym 

województwie gorzowskim (Gorzów Wlkp., Międzyrzecz i Chyrzyno) oraz 1 w byłym 

województwie szczecińskim (Szczecin). 

Źródłem informacji o transgranicznym transporcie zanieczyszczeń powietrza jest 

Międzynarodowy Program Współpracy w Dziedzinie Monitoringu i Oceny 

Przenoszenia Zanieczyszczeń na Duże Odległości w Europie, zwany w skrócie EMEP. 

Program ten utworzono na bazie Konwencji Genewskiej z 1979 r. w sprawie 

transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości, a Polska jest 

jednym z jego 36 uczestników. Celem EMEP jest dostarczanie społeczności 

międzynarodowej informacji  

o osiadaniu i stężeniach wybranych zanieczyszczeń powietrza na terenie danego kraju 

oraz sporządzanie bilansów ilości zanieczyszczeń przenoszonych transgranicznie i ocen 

wpływu poszczególnych krajów na ładunki zanieczyszczeń powietrza przenoszonych 

nad obszar innych państw. W Polsce na rzecz tego programu pracują 4 stacje (będące 

jednocześnie elementami krajowej sieci stacji podstawowych), w tym 1 usytuowana  

w zachodniej części kraju (na Śnieżce). 

 W świetle ocen służb sanitarnych i ochrony środowiska z lat dziewięćdziesiątych, województwa 

usytuowane wzdłuż granicy polsko-niemieckiej zaliczano do regionów Polski o dużych, lub względnie 

dużych zagrożeniach środowiska wskutek emisji, przede wszystkim SO2. Położenie geograficzne Polski 

powoduje bowiem, że jest ona krajem tranzytowym dla zanieczyszczeń powietrza. Istotna jest przy tym 

częstotliwość wiatrów z poszczególnych kierunków. Według danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki 

Wodnej uśredniony dla wielolecia 1990-1998 ośmiokierunkowy rozkład częstości wiatru, zmierzonego w 

5 miejscowościach zachodniej Polski, przedstawiał się następująco: 

Tabela 1. 
 

Kierunek Częstość wiatru w latach 1990-1998 (w %) 

wiatru Karpacz Zgorzelec Zielona 

Góra 

Gorzów 

Wlkp. 

Słubice 

północny (N) 12,4 3,6 7,6 9,8 7,4 

północno-wschodni (NE) 4,1 8,2 5,5 5,6 5,1 

wschodni (E) 4,4 7,6 9,5 12,9 9,1 

południowo-wschodni (SE) 4,9 2,9 14,0 10,5 4,0 

południowy (S) 11,0 12,2 10,1 11,0 12,8 

południowo-zachodni (SW) 18,4 30,9 14,2 16,6 18,4 

zachodni (W) 21,4 12,8 22,1 19,0 20,4 
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północno-zachodni (NW) 21,3 10,0 16,2 10,7 8,0 

Cisze 2,0 11,8 0,8 3,9 14,8 

Razem SW+W+NW 61,1 53,7 52,5 46,3 46,8 

Wynikająca z powyższej tabeli przewaga w skali roku wiatrów południowo-

zachodnich, zachodnich i północno-zachodnich powoduje, że do Polski docierają 

zanieczyszczenia gazowe i pyłowe atmosfery z terytorium Niemiec, a także z bardziej 

odległych krajów. 

 Wprowadzone w Polsce do powietrza w 1990 r. oraz w 1994 r. i 1996 r.44 poniższe wielkości 

całkowitej emisji głównych zanieczyszczeń powietrza (pyłowych i gazowych)45, obejmują emisję 

dokonywaną przez energetykę i technologie przemysłowe, jak również inne źródła stacjonarne oraz 

mobilne. 

Tabela 2. 
 

Zanieczyszczenie Emisja zanieczyszczeń (tys. ton / rok) Dynamika 

 1990 r. 1994 r. 1996 r. 1996/1990 (%) 

pyły 1950 1395 1250 64,1 

dwutlenek siarki 3210 2605 2368 73,8 

dwutlenek azotu 1280 1105 1154 90,2 

 Jedną z przyczyn obniżenia się poziomu krajowej emisji zanieczyszczeń do atmosfery był z 

pewnością obserwowany na początku lat dziewięćdziesiątych spadek produkcji i zmniejszone w związku 

z tym zapotrzebowanie na energię w różnej postaci. Niemniej jednak wpływająca korzystnie na stan 

czystości powietrza tendencja spadkowa emisji była również w części efektem działalności inwestycyjnej 

w zakresie ochrony powietrza, stosowania paliw stałych o lepszej jakości i czystszych ekologicznie paliw 

ciekłych i gazowych. 

Analizowane rodzaje zanieczyszczeń w dalszym ciągu jednakże dominują w powietrzu. Ma to swoje 

źródło m.in. w stosowaniu przestarzałych technologii o dużej energochłonności i wysokich wskaźnikach 

emisji zanieczyszczeń, w dominującym wciąż udziale zasiarczonych i niskokalorycznych paliw stałych w 

bilansie paliwowo-energetycznym kraju, jak również w braku w zakładach emitujących zanieczyszczenia 

powietrza urządzeń do ich redukcji, co wiąże się także z niedostatkiem środków finansowych na 

realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. 

Należy przy tym zwrócić uwagę na widoczny w pierwszej połowie obecnego dziesięciolecia wzrost w 

skali kraju46: 

a) udziału nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w produkcie krajowym brutto z 0,7 % w 

1990 r. do 1,0 % w latach 1991-1995 i 1,6 % w latach 1996-1997, 

                                                           
44 Odwoływanie się w niniejszej charakterystyce do danych za 1996 r. wynika z faktu, że są to najbardziej 

aktualne i dostępne w opracowaniach statystycznych dane z omawianego zakresu. 
45 Dane szacunkowe Instytutu Ochrony Środowiska, wyliczone na podstawie zużycia paliw i wskaźników 

technologicznych. 
46 Według danych GUS „Ochrona Środowiska 1998”. 
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b) udziału inwestycji ochrony środowiska w nakładach inwestycyjnych ogółem w gospodarce 

narodowej z 3,6 % w 1990 r. do 6,3 % w 1994 r. i do 8,1 % w 1997 r., 

c) nakładów inwestycyjnych na ochronę powietrza z 126,8 mln zł w 1990 r. i 941,9 mln zł w 1994 r. do 

3.746,9 mln zł w 1997 r. 

 Opłaty za korzystanie ze środowiska naturalnego oraz kary za naruszenie ustalonych warunków 

korzystania ze środowiska są podstawowym, funkcjonującym w Polsce od wielu lat, narzędziem 

ekonomicznym stymulującym proekologiczne zachowania podmiotów gospodarczych, wpływającym na 

ograniczanie zarówno wielkości poboru surowców ze środowiska, jak i ilości odprowadzanych do niego 

zanieczyszczeń.  

Opłaty i kary wpływają do gminnych i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska oraz do 

NFOŚiGW47, tworząc zasoby finansowe przeznaczane na wspieranie przedsięwzięć ochrony środowiska. 

Jednym z rodzajów stosowanych opłat i nakładanych kar są opłaty i kary za emisje do powietrza 

atmosferycznego dwutlenku siarki i tlenków azotu. Wysokość należnych opłat uzależniona jest od ilości 

emitowanych gazów oraz stężeń zawartych w nich zanieczyszczeń. Kary wymierzane są za 

odprowadzanie do środowiska ponadnormatywnych ilości gazów oraz za przekroczenia dopuszczalnych 

stężeń zanieczyszczeń. 

Emisja dwutlenku siarki i tlenków azotu do powietrza w latach 1995-1998 objęta była opłatą w 

wysokości 28 gr za 1 kg SO2 i 28 gr za 1 kg NOx w przeliczeniu na NO2. Kara pieniężna za 

przekroczenie wielkości emisji określonej decyzją Wojewody stanowiła 10-krotność stawki opłat. 

W Polityce Ekologicznej Państwa, przyjętej uchwałą Sejmu RP w dniu 10 maja 1991 r. (M.P. Nr 18, 

poz.118), do priorytetów średniookresowych w dziedzinie ochrony powietrza zaliczono osiągnięcie w 

roku 2000 ograniczenia o 10% emisji NOx i 30% emisji SO2. 

 Z bilansu transgranicznego przenoszenia siarki - będącego efektem prac prowadzonych w ramach 

programu EMEP - wynika, iż w 1997 r. w skali Europy Polska zajęła pierwszą, a Niemcy czwartą 

pozycję w ilości emisji tego rodzaju zanieczyszczenia powietrza. Całkowita wyemitowana w 1997 r. na 

terytorium Niemiec ilość siarki wyniosła 722,9 tys. ton, natomiast w Polsce wyemitowano w sumie 886,4 

tys. ton, z czego  

348,2 tys. ton (39,3%) osiadło na terytorium kraju, a pozostałe 538,2 tys. ton (60,7%) przeniesione 

zostało za granicę. 

W ogólnej ilości 640,6 tys. ton siarki, jaka osiadła w 1997 r. na terytorium Polski 292,4 tys. ton, tj. 

45,6% pochodziło z zagranicy, z czego najwięcej - 95,2 tys. ton (32,6%) -  

z Niemiec. W tym samym okresie na terytorium Niemiec osiadło w sumie 521,4 tys. ton siarki, w tym 

30,0 tys. ton (5,7%) napłynęło z Polski. 

Na poniższym wykresie przedstawiono skalę emisji siarki utlenionej w Niemczech i Polsce oraz 

wielkości jej transgranicznego przemieszczenia między tymi krajami  

w 1997 r. 

Wykres 1. 

                                                           
47 Z dniem 1 stycznia 1999 r. w związku z reformą ustrojową państwa utworzono dodatkowo „powiatowe 

fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej”. 
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 Równie istotne zagrożenie dla środowiska naturalnego stwarza emisja do atmosfery związków azotu. 

Według sporządzonego w ramach programu EMEP bilansu przenoszenia transgranicznego azotu za 1997 

r. Polska była szóstym, a Niemcy drugim w Europie krajem pod względem wielkości emisji tego 

zanieczyszczenia. Na terytorium Niemiec wyemitowano 420,4 tys. ton tlenków azotu, natomiast w Polsce 

245,1 tys. ton, z czego 52,1 tys. ton (21,3%) osiadło na terenie kraju. Pozostałe 193,0 tys. ton emisji NOx 

w Polsce przeniesione zostało za granicę. 

W ogólnej ilości 168,7 tys. ton tlenków azotu, jaki osiadł w 1997 r. na terytorium Polski, 116,6 tys. ton, 

tj. 69,1% pochodziło z zagranicy, z czego najwięcej z Niemiec, bo 29,8 tys. ton (25,6%). W tym samym 

okresie na terytorium Niemiec osiadło w sumie 267,2 tys. ton azotu, w tym 8,5 tys. ton (3,2%) napłynęło 

z Polski. 

Na wykresie nr 3 przedstawiono skalę emisji azotu utlenionego w Niemczech i Polsce, oraz wielkości 

jego transgranicznego przemieszczenia między tymi krajami w 1997 r. 

 

 

 

 

 

Wykres 2. 
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 Skuteczne rozwiązywanie problemów ochrony środowiska w Polsce nie jest możliwe bez szerokiej 

współpracy międzynarodowej. Wynika to z globalnego charakteru wielu problemów ekologicznych i 

transgranicznego przepływu zanieczyszczeń, podjętych już zobowiązań prawnomiędzynarodowych 

Polski, a także korzyści, jakie przynosi współpraca międzynarodowa, w tym w zakresie wymiany wiedzy 

i przepływu technologii. Podejmowane w ostatnich latach działania, w tym również objęte współpracą 

polsko-niemiecką, przyczyniły się z jednej strony do lepszego rozpoznania stanu środowiska, a z drugiej 

do ograniczenia wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, zwłaszcza ze źródeł 

największych i najbardziej uciążliwych. Wpłynęło to bez wątpienia na poprawę stanu zanieczyszczenia 

powietrza atmosferycznego i warunków ekologicznych na obszarach przylegających do zachodniej 

granicy Polski. 

Jak zasygnalizowano wcześniej, daleki transport zanieczyszczeń atmosfery, których źródła leżą w 

granicach jednego kraju, bywa powodem powstawania niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym 

innego kraju. Zaobserwowanie tego typu zjawisk  

w Europie w latach sześćdziesiątych doprowadziło do podpisania w 1979 r. w Genewie przez kraje 

członkowskie Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych, w tym Polskę, 

Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości. Zobowiązuje 

ona m.in. do przekazywania danych  

o krajowej emisji uzgodnionych zanieczyszczeń. Narzędziem służącym realizacji tego wymogu jest 

program EMEP, dostarczający rządom informacje, m.in. na temat ilości zanieczyszczeń przenoszonych z 

kraju do kraju. 

Transgraniczne aspekty ochrony środowiska znalazły również swoje miejsce w polsko-niemieckiej 

współpracy w dziedzinie ochrony środowiska, bazującej na podpisanej  

w dniu 7 kwietnia 1994 r. dwustronnej umowie w tej sprawie, jak również na porozumieniu z dnia 17 

czerwca 1991 r. w sprawie powołania Polsko-Niemieckiej Rady Ochrony Środowiska. Rada ta w dniu 12 

września 1991 r. powołała z kolei Polsko-Niemiecką Komisję ds. Współpracy Sąsiedzkiej w Dziedzinie 

Ochrony Środowiska.  

W pracach tej Komisji obok przedstawicieli Rządów uczestniczą również przedstawiciele wojewodów z 
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województw nadgranicznych i przedstawiciele landów sąsiadujących z Polską. Posiedzenia Komisji 

odbywają się raz do roku i mają charakter sprawozdawczo-informacyjny. Obie strony omawiają 

zamierzenia inwestycyjne mogące mieć wpływ na teren kraju sąsiedniego, poruszane są tematy 

współpracy na szczeblach lokalnych oraz kwestie finansowania zadań. 
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3. Istotne ustalenia kontroli 

3.1. Realizacja związanych z ochroną powietrza postanowień polsko-
niemieckiej umowy o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska. 

Podpisanie w Schwerinie, w dniu 7 kwietnia 1994 r. Umowy między Rządem RP  

a Rządem RFN o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska (zwanej w dalszym ciągu „Umową”), 

wynikało m.in. z zamiaru umacniania i rozszerzania tej współpracy, której zręby sformułowano w 

postanowieniach Traktatu między Rzeczpospolitą Polską  

a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z dnia 17 czerwca 1991 r. 

Jednocześnie z Traktatem podpisano Porozumienie o powołaniu Polsko-Niemieckiej Rady Ochrony 

Środowiska pod przewodnictwem Ministra OŚZNiL oraz Federalnego Ministra Środowiska, Ochrony 

Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów. Organ ten stanowił najwyższy szczebel we wzajemnej 

współpracy, sprawował kluczową rolę w inicjowaniu i koordynowaniu bilateralnych prac w dziedzinie 

ochrony środowiska, jak też definiował nowe płaszczyzny i wypracowywał nowe sposoby współdziałania 

w tej sferze między Polską a Niemcami. Z kolei Rada uchwałą z dnia 12 września 1991 r. powołała 

Polsko-Niemiecką Komisję ds. współpracy w dziedzinie ochrony środowiska, której podstawowym 

zadaniem było ustalanie i likwidacja obciążeń środowiska w obszarze przygranicznym, w szczególności 

w dorzeczu Odry. 

 Koordynacja i odpowiedzialność za realizację Umowy, której postanowienia nie miały terminowego 

charakteru, spoczywała na Ministrze OŚZNiL. Wynikający z tej Umowy program współpracy 

dwustronnej, a w zasadzie przyjętych zobowiązań, nie we wszystkich elementach (dotyczących 

bezpośrednio lub pośrednio ochrony powietrza) był aktywnie wprowadzany i rozwijany. Obok 

przykładów pozytywnych stwierdzono również przypadki niedostatecznej aktywności w realizacji 

postanowień Umowy związanych z ochroną powietrza. 

1. Obowiązek zbierania i analizy danych o stanie powietrza i oddziaływujących na nie czynników oraz 

wymiany tych informacji. 

Gromadzenie i przetwarzanie danych o stanie powietrza w latach 1994-1998 

realizowano w oparciu o funkcjonujący przez cały ten okres program państwowego 

monitoringu środowiska, którego koordynatorem była Inspekcja Ochrony 

Środowiska, podległa Ministrowi OŚZNiL. System państwowego monitoringu 

środowiska swą strukturą organizacyjną obejmował bloki informacyjne, w tym: 

• blok „emisja” - gromadzący informacje (pochodzące ze sprawozdań zakładów przemysłowych 

oraz innych jednostek gospodarczych i administracyjnych) o jakościowej i ilościowej 

charakterystyce zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska przez określone źródła, 

• blok „jakość środowiska” - gromadzący dane o rzeczywistej zawartości zanieczyszczeń w 

poszczególnych komponentach środowiska (w tym stężeń substancji zanieczyszczających 

powietrze), pochodzące z pomiarów prowadzonych w oparciu o sieć krajową, sieci regionalne i 

lokalne monitoringu zanieczyszczeń powietrza. 
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Z kolei bezpośrednia wymiana informacji o stanie powietrza ze stroną niemiecką ograniczona była 

do danych o zanieczyszczeniu powietrza w rejonie „Czarnego Trójkąta”, które przekazywano w 

ramach Programu Regionalnego Unii Europejskiej „Czarny Trójkąt”. Uczestnicy tego programu 

(Polska-Czechy-Niemcy i Komisja Europejska) opracowali odrębny system monitorowania jakości 

powietrza, który składa się z 44 stacji monitoringowych, a uruchomiony został pod nazwą JAMS 

(Joint Air Monitoring System). Strona polska wystąpiła o licencję na satelitarną transmisję danych, 

co umożliwi szybką międzynarodową wymianę informacji na temat jakości powietrza w tym 

regionie. 

Ponadto Polska, podobnie jak Niemcy, dostarcza dane o emisji i jakości powietrza do europejskich 

baz danych i sieci monitoringowych, w tym do programu EMEP, utworzonego na bazie Konwencji 

Genewskiej w sprawie transgranicznego przenoszenia zanieczyszczeń powietrza na dalekie 

odległości. W odniesieniu do zakresu tych informacji, Polska cieszy się opinią kraju bardzo dobrze 

wypełniającego zobowiązania. Tym niemniej dane o emisji zanieczyszczeń w Polsce (po 

zatwierdzeniu przez MOŚZNiL) wysyłane są w ostatnich latach do EMEP z coraz większym 

opóźnieniem. Nieterminowe przekazanie danych miało miejsce zarówno w odniesieniu do emisji za 

1995 r. (przekazanych w 1997 r.), jak i danych za 1996 r., które przesłano w kwietniu 1998 r., choć 

obowiązującym terminem przesyłania informacji za dany rok jest 31 grudnia następnego roku. 

Skompletowanie danych przeznaczonych dla EMEP uzależnione było bezpośrednio od ukończenia 

przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) opracowań dotyczących gospodarki, w tym zwłaszcza 

bilansów paliwowo-energetycznych, dostępnych dopiero pod koniec roku następującego po roku 

bilansowanym. Drugim powodem opóźnień był fakt, iż bilanse emisji zanieczyszczeń do powietrza 

wykonywane były na zasadzie opracowań eksperckich, zlecanych corocznie przez MOŚZNiL. 

Podkreślić należy, iż dla przyspieszenia i ujednolicenia wykonywania tych prac przewidziano, w 

oparciu o zagraniczne (amerykańskie) środki pomocowe, utworzenie Centrum Inwentaryzacji Emisji, 

odpowiedzialne w skali kraju za bilansowanie emisji zanieczyszczeń do powietrza. 

Do końca 1998 r. nie powołano Kierownika ds. Jakości pomiarów prowadzonych na rzecz EMEP w 

Polsce, chociaż zgodnie z decyzją Organu Sterującego EMEP powinien być powołany już w 1996 r. 

Za przekazywanie do bazy danych EMEP krajowych wyników pomiarów odpowiedzialni byli 

natomiast przedstawiciele instytucji bezpośrednio nadzorujących ich prowadzenie (tzn. Instytutu 

Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Instytutu Ochrony Środowiska) oraz krajowy koordynator 

programu EMEP, usytuowany w Instytucie Ochrony Środowiska. 

Nadal aktualne pozostaje zalecenie Organu Sterującego EMEP, dotyczące utworzenia jednej lub 

dwóch stacji pomiarowych na terenie Polski środkowo-zachodniej. Obszar ten został zaliczony do 

rejonów o niewystarczającej gęstości sieci pomiarowej pracującej na rzecz EMEP. Przeprowadzone 

przez MOŚZNiL rozpoznanie wskazuje, iż uruchomienie w zalecanym rejonie nowej stacji 

pomiarowej związane jest z kosztami przekraczającymi aktualne możliwości w tym zakresie. 

Funkcjonujące w tym rejonie stacje pomiarowe, w których po modernizacji możliwa byłaby 

realizacja programów pomiarowych EMEP, nie spełniają z kolei wymogów odpowiedniej lokalizacji. 

2. Podejmowanie skutecznych działań w celu zapobiegania, zmniejszania i zwalczania szkodliwego 

oddziaływania transgranicznego na środowisko. 
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W okresie objętym kontrolą MOŚZNiL inicjowało i koordynowało podstawowe zadania określone w 

Polityce Ekologicznej Państwa i w Programie wykonawczym do polityki ekologicznej państwa do 

2000 r., a dotyczące ograniczenia emisji do powietrza atmosferycznego głównych zanieczyszczeń. W 

Polityce Ekologicznej Państwa, do średniookresowych priorytetów ekologicznych zaliczono m.in.:  

− ograniczenie emisji SO2 do atmosfery o 30%, 

− ograniczenie emisji NOx do powietrza atmosferycznego o 50%. 

W programie wykonawczym do Polityki Ekologicznej Państwa do roku 2000,  

w części dotyczącej ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem, ustalono natomiast, iż poprawa 

czystości powietrza osiągana będzie przede wszystkim poprzez poprawę jakości węgla, modernizację 

technik spalania w elektrowniach węglowych, budowę instalacji do odpylania i odsiarczania gazów 

odlotowych, zamianę czynnika grzewczego z węgla na gaz i wykorzystanie niekonwencjonalnych 

źródeł energii. Realizacja powyższych celów ma pozwolić do końca 2000 r. na ograniczenie emisji 

SO2 o 1000 tys. ton/rok i emisji NO2 o 130 tys. ton/rok. Za priorytetowe inwestycje uznano np.: 

− instalację palników niskoemisyjnych i modyfikację procesów spalania dla ograniczenia emisji 

dwutlenku azotu, m.in. w Elektrowni „Dolna Odra”, 

− instalację kotłów fluidalnych, m.in. w Elektrowni „Turów”. 

Skutkiem działań podejmowanych przez Ministerstwo, a także z powodu spadku produkcji 

przemysłowej na początku lat dziewięćdziesiątych, już w 1995 r. zmniejszono emisję SO2 z 

terytorium Polski do poziomu 2.376 tys. ton/rok (realizując tym samym zobowiązania II protokołu 

siarkowego z Oslo, przewidziane na 2000 r.) oraz sukcesywnie ograniczano ilości odprowadzanego 

do atmosfery NO2 (wypełniając de facto założenia I protokołu azotowego z Sofii). 

MOŚZNiL w trybie uzgodnień ustalało wykazy priorytetowych celów do finansowania przez 

NFOŚiGW, uwzględniając dyspozycje ustawowe w tym zakresie oraz Politykę Ekologiczną Państwa 

z 1991 r. 

Narzędziem stymulującym w badanym okresie podejmowanie proekologicznych działań przez 

podmioty gospodarcze, był wprowadzony przez Ministra OŚZNiL pakiet aktów wykonawczych do 

ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska, które wymagały uzyskania pozwolenia od władz 

wojewódzkich na gospodarcze korzystanie ze środowiska, limitowały ilość zanieczyszczeń 

odprowadzanych do powietrza atmosferycznego oraz zobowiązywały zakłady do ponoszenia opłat za 

korzystanie ze środowiska i kar za przekroczenie warunków tego korzystania. 

Nie przeprowadzono modyfikacji systemu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w 

kierunku wzmocnienia ich funkcji stymulującej podejmowanie działań proekologicznych, w tym 

przez zastosowanie rynkowych instrumentów ekonomiczno-finansowych. Dotychczasowe zmiany 

rozporządzeń regulujących wysokość przedmiotowych opłat i kar dotyczyły głównie waloryzacji 

stawek podyktowanej inflacją. 

Z inicjatywy i na zlecenie MOŚZNiL wykonano szereg programów, raportów i ocen 

związanych z emisją zanieczyszczeń do atmosfery, jak np.: 

- Propozycje modyfikacji systemu opłat za emisję zanieczyszczeń do powietrza 
atmosferycznego, 

- Krajowy program redukcji SO2 w energetyce zawodowej i Krajowy program redukcji 
SO2 do roku 2010, 
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- Oceny funkcjonujących instalacji redukcji SO2 i NOx, 
- Informacja o realizacji ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska 1994-1996 i inne. 

3. Prowadzenie edukacji ekologicznej i informowanie społeczeństwa o problemach ochrony powietrza. 

Polskie prawo z zakresu ochrony środowiska nie przewiduje swobodnego dostępu do informacji z tej 

dziedziny. Dostęp do nich odbywa się na zasadach ogólnych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 

społecznym oraz biorąc pod uwagę potrzeby władz państwowych i samorządowych, wyniki badań 

jakości powietrza atmosferycznego w Polsce, oparte w głównej mierze na danych uzyskiwanych w 

ramach państwowego monitoringu środowiska, upowszechniane były cyklicznie, m.in.: 

• co 5 lat powstaje „Raport o stanie środowiska w Polsce” (wydawany przez GIOŚ), 

• co rok lub 2 lata publikowany jest „Raport o zanieczyszczeniu powietrza w Polsce” (wydawany 

przez GIOŚ), 

• rokrocznie powstają Raporty o stanie środowiska w województwach (wydawane przez WIOŚ), czy 

Opracowania Statystyczne pn. „Ochrona Środowiska” (wydawane przez GUS). 

Aktywnością w rozpowszechnianiu wyników pomiarów uzyskanych z sieci monitoringu powietrza 

wykazał się WIOŚ w Jeleniej Górze, który w oparciu o środki finansowe NFOŚiGW wydał w 1997 r. 

„Raport o jakości powietrza w regionie Czarnego Trójkąta w okresie od lipca 1996 r. do czerwca 

1997 r.”, a w 1998 r. „Raport  

o jakości powietrza wzdłuż zachodniej i południowo-zachodniej granicy Polski  

w 1997 r.”. 

W 1995 r. Polsko-Niemiecka Komisja ds. współpracy w dziedzinie ochrony środowiska wydała 

dwujęzyczną publikację pt. „Elektrownie i kopalnie po obu stronach granicy polsko-niemieckiej. 

Informacja o wpływie na środowisko elektrowni i kopalni odkrywkowych węgla brunatnego 

znajdujących się w regionach przygranicznych”. Sfinansowało ją MOŚZNiL oraz Federalne 

Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów. 

W ramach Polsko-Niemieckiej Rady Ochrony Środowiska funkcjonują tematyczne grupy robocze, w 

tym grupa zajmująca się edukacją ekologiczną, na forum której omawiano m.in. współpracę z 

organizacjami ekologicznymi i ich działalność. Tym niemniej na swym VII posiedzeniu w dniach 29-

30 czerwca 1998 r. Rada uznała konieczność intensyfikacji prac oraz rozszerzenia zakresu 

współpracy w ramach grupy roboczej - edukacja ekologiczna. 

4. Przekazywanie doświadczeń we wdrażaniu technologii przyjaznych środowisku oraz metod 

racjonalnego użytkowania surowców i energii, jak również działania podejmowane na rzecz 

ułatwiania zastosowania takich technologii i metod. 

Praktyczne zastosowanie powyższego postanowienia Umowy miało miejsce w toku realizacji 

Programu „Czarny Trójkąt”, w tym priorytetowej dla strony polskiej proekologicznej modernizacji 

Elektrowni „Turów”. W toku badań kontrolnych nie stwierdzono innych przykładów wzajemnego 

przekazywania doświadczeń we wdrażaniu technologii przyjaznych powietrzu, jak również metod 

racjonalnego  

- z punktu widzenia tego składnika środowiska - wykorzystania surowców i energii. 
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5. Wspólne określanie obszarów szczególnego zagrożenia lub o specjalnych walorach środowiska i 

uzgadnianie działań zmierzających do szczególnej ochrony powietrza na tych obszarach. 

Przykładem obszaru o specjalnych walorach przyrodniczych, będącego przedmiotem wspólnej troski 

stron Umowy, jest Międzynarodowy Park Dolina Dolnej Odry, którego Rada Programowa ma status 

grupy roboczej Polsko-Niemieckiej Rady Ochrony Środowiska. Wyrazem rangi jaką nadano temu 

obszarowi geograficznemu, jest wspólna deklaracja z dnia 7 maja 1992 r. Ministra OŚZNiL, Ministra 

Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów RFN, Wojewody Szczecińskiego i 

Ministra Środowiska, Ochrony Przyrody i Gospodarki Przestrzennej Brandenburgii w sprawie 

utworzenia obszaru chronionego w Dolinie Dolnej Odry. 

Wspólnie ze stroną niemiecką i czeską wyznaczono obszar szczególnie zagrożony, 

tzw. „Czarny Trójkąt”. Dla tego obszaru stworzono specjalny Program Regionalny 

Unii Europejskiej, którego głównym celem jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń 

do powietrza w tym regionie oraz odbudowa zdegradowanych drzewostanów. 

Program ten jest realizowany przy aktywnym udziale strony polskiej, polegającym 

m.in. na modernizacji Elektrowni „Turów”, czy stworzeniu nowoczesnej 

regionalnej sieci stacji monitoringu powietrza. 

6. Wspieranie bezpośredniej współpracy sąsiedzkiej polskich i niemieckich władz samorządowych i 

rządowych oraz pozarządowych instytucji i organizacji w dziedzinie ochrony powietrza. 

W przypadku tego postanowienia Umowy pozytywnym przykładem jest realizowany z udziałem 

władz i instytucji Polski i Niemiec wymieniony wcześniej Program Regionalny Unii Europejskiej 

„Czarny Trójkąt”. Ponadto Rada Ochrony Środowiska uzgodniła w 1998 r. utworzenie grupy 

roboczej ds. koordynacji wspólnych polsko-niemieckich projektów pilotowych w dziedzinie ochrony 

środowiska, która  

w pierwszym etapie uzgodni szczegółowe procedury współpracy. Warunki finansowania 

przedsięwzięć będą określane osobno dla każdego projektu. Jako możliwy do realizacji pierwszy 

projekt strona niemiecka wskazała zadanie nie związane  

z ochroną powietrza, a strona polska propozycję przyjęła. 

7. Zobowiązanie do uzgodnienia wykazu działalności, które powinny podlegać transgranicznej ocenie 

oddziaływania na środowisko oraz procedur wzajemnego konsultowania i informowania się o 

zamierzeniach dotyczących takich działalności. 

Zagadnienie to realizowano w ramach grupy roboczej ds. Konwencji o ocenach oddziaływania na 

środowisko w kontekście transgranicznym. W 1999 r. kontynuowano prace nad ostateczną wersją 

projektu porozumienia między Ministrem OŚZNiL a Ministrem Środowiska, Ochrony Przyrody i 

Bezpieczeństwa Reaktorów RFN o wzajemnym stosowaniu postanowień wyżej wymienionej 

Konwencji. Dla wsparcia praktycznego wprowadzenia transgranicznych ocen oddziaływania na 

środowisko, przeprowadzano - jako uzupełnienie prac grupy roboczej - wspólny polsko-niemiecki 

test oceniający funkcjonowanie postanowień tej Konwencji w praktyce. 
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8. Wymóg poddawania ocenie oddziaływania na środowisko zamierzeń dotyczących działalności 

szkodliwych ze względu na transgraniczne zanieczyszczanie powietrza. 

Według stanu na koniec lipca 1999 r. strony Umowy wspólnie, jak i samodzielnie strona polska, nie 

poddawały ocenie oddziaływania na środowisko zamierzeń dotyczących działalności, które mogą 

wpływać na transgraniczne zanieczyszczanie powietrza. Sytuacja w tym zakresie powinna ulec 

zmianie po podpisaniu porozumienia o wzajemnym stosowaniu postanowień Konwencji o ocenach 

oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym (patrz wyżej - podpunkt 7). 

 

 

9. Opracowanie systemu wzajemnego ostrzegania i powiadamiania się o przypadkach nadzwyczajnych 

transgranicznych zanieczyszczeń środowiska. Uregulowanie spraw odpowiedzialności za szkody 

powodowane przez transgraniczne (w tym awaryjne) zanieczyszczenia powietrza. 

Do końca I półrocza 1999 r. nie zawarto stosownych porozumień w tych sprawach, 

uwzględniających odpowiednie uregulowania międzynarodowe obowiązujące obie strony Umowy, w 

szczególności zaś Konwencję w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowych z dnia 17 

marca 1992 r. Konwencja ta nie weszła jeszcze w życie. Polska ją podpisała, lecz nie ratyfikowała. 

Tym niemniej na odbytym  

w dniach 29-30 czerwca 1998 r. posiedzeniu Rada Ochrony Środowiska uznała, iż prawidłowo 

przebiega praca w grupie roboczej ds. awarii przemysłowych o transgranicznym oddziaływaniu na 

środowisko. 

 W materiale, przygotowanym w kwietniu 1999 r. przez Departament Współpracy  

z Zagranicą MOŚZNiL na posiedzenie Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i 

Leśnictwa, pt. „Stan realizacji przez Polskę konwencji międzynarodowych oraz umów i porozumień 

wielostronnych i dwustronnych (stan na dzień 28 luty 1999 r.)”, analiza realizacji Umowy sprowadziła 

się do: przypomnienia faktu istnienia takiego dokumentu, wskazania głównych organów współpracy 

polsko-niemieckiej w dziedzinie ochrony środowiska (tzn. Polsko-Niemieckiej Rady Ochrony 

Środowiska i Polsko-Niemieckiej Komisji ds. współpracy sąsiedzkiej w dziedzinie ochrony środowiska), 

hasłowego ujęcia niektórych inicjatyw i przedsięwzięć tych gremiów. Nie dokonano tym samym 

pogłębionej, kompleksowej analizy realizacji przewidzianego w umowie programu współpracy 

dwustronnej. 

3.2. Koordynowanie i nadzór nad problematyką ochrony powietrza  
w działalności organów administracji rządowej. 

3.2.1. Koordynacja i nadzór Wojewodów 

 W strukturach organizacyjnych każdego z 5 badanych b. UW (w Gorzowie Wlkp., Jeleniej Górze, 

Legnicy, Szczecinie i Zielonej Górze) wyodrębniono wydziały zajmujące się ochroną środowiska. Do ich 

zadań i kompetencji należało m.in.: 

• opracowywanie polityki ekologicznej i programów ochrony środowiska, 
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• wydawanie pozwoleń na gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie  

w nim zmian, w tym decyzji o rodzajach i dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń do powietrza 

atmosferycznego, 

• naliczanie i egzekucja opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, w tym za wprowadzanie 

substancji zanieczyszczających do powietrza, 

• prowadzenie rozliczeń wpływów z ww. opłat pomiędzy fundusze ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej, 

• prowadzenie rejestrów informacji o jednostkach zanieczyszczających powietrze i objętych 

opłatami za emisję zanieczyszczeń do powietrza, źródłach zanieczyszczeń, wielkościach i 

rodzajach zanieczyszczeń dopuszczonych do wprowadzenia oraz wprowadzonych przez jednostki 

do powietrza. 

Ponadto do końca 1998 r. zadaniem Wojewody jako przedstawiciela Rządu RP była współpraca 

transgraniczna i międzynarodowa współpraca międzyregionalna, obejmująca ochronę środowiska. 

Objęte kontrolą byłe urzędy wojewódzkie realizowały te zadania następująco: 

1. Programowanie założeń prowadzonej na terenie województwa polityki ekologicznej i ochrony 

środowiska było udziałem UW w Jeleniej Górze i w Legnicy. Pozostałe UW nie opracowały 

programów zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska, wynikających z założeń polityki 

ekologicznej państwa, a obejmujących m.in. wojewódzkie listy przedsięwzięć priorytetowych. 

Byłe UW w Legnicy i w Jeleniej Górze nie posiadały natomiast rozeznania co do stopnia realizacji 

zadań nakreślonych w opracowanych z ich udziałem programach. Informacje odnośnie przedsięwzięć 

z zakresu ochrony powietrza, realizowanych  

w latach 1997-1998 przez samorządy i przedsiębiorstwa z tych województw, uzyskiwano dopiero w 

trakcie kontroli NIK. 

• Były UW w Legnicy opracował w sierpniu 1995 r. „Politykę ekologiczną województwa 
legnickiego”. Drugie wydanie tego dokumentu opracowano w kwietniu 1997 r. 
Opracowanie to zawierało jedynie ogólne kierunki działań, mających na celu poprawę 
stanu środowiska naturalnego. Nie określało natomiast ilości poszczególnych 
przedsięwzięć, miejscowości, w których powinny zostać wykonane, ani wielkości 
środków niezbędnych do ich sfinalizowania. UW w Legnicy nie miał rozeznania potrzeb, 
po zrealizowaniu których osiągnięty zostanie zadowalający stan środowiska. Przyjęte w 
„Polityce ekologicznej województwa legnickiego” priorytety zakładały m.in. poprawę 
stanu zanieczyszczenia powietrza w trzech horyzontach czasowych. W ramach działań 
krótkookresowych, których efekty winny być uzyskane w ciągu 3-4 lat, zamierzano 
zlikwidować tzw. „emisję niską”, wymienić stare kotły węglowe w małych i średnich 
kotłowniach lokalnych na kotły gazowe, zlikwidować nieefektywne kotłownie i podjąć 
budowę w pełni zautomatyzowanych węzłów cieplnych, jak również zobowiązać zakłady 
do realizacji programów ograniczania emisji zanieczyszczeń. Działania 
średniookresowe (o 10-letnim horyzoncie czasowym) obejmowały m.in. budowę i 
rozbudowę sieci gazowych, instalacji odsiarczania spalin, rozbudowę systemu 
monitoringu powietrza, automatyzację systemów ciepłowniczych. Realizując zadania 
krótko i średniookresowe w latach 1995-1997 zmodernizowano 322 kotłownie węglowe 
(zmiana opału na gaz lub olej), zlikwidowano 21 kotłowni, wybudowano 5.880 mb sieci 
cieplnej. Łącznie w latach 1995-1998 zgazyfikowano 7 miast i 69 miejscowości 
instalując sieć gazową (wraz z przyłączami) o długości 502,4 km. Liczba odbiorców 
gazu do celów grzewczych zwiększyła się z 6.039 do 12.114, tj. o 100,6%. 
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• Dokument pn. „Polityka ekologiczna województwa jeleniogórskiego” opracowany 
został w UW w Jeleniej Górze w 1996 r. W opracowaniu tym wyszczególniono m.in., 
gdzie i jakie zadania zamierza się wykonać. W zakresie ochrony powietrza do 
przedsięwzięć priorytetowych na lata 1996-2000 zaliczono m.in. zmniejszenie emisji w 
zakładach najbardziej uciążliwych, a ujętych na liście krajowej (Elektrownia „Turów”, 
„Wizów” SA) i wojewódzkiej zakładów najbardziej uciążliwych dla środowiska, jak 
również modernizację kotłowni w miastach, rozbudowę gazowej sieci przemysłowej i 
rozdzielczej. Znaczna część tych przedsięwzięć została wykonana. Dotyczyło to m.in. 
inwestycji prowadzonych przez Elektrownię „Turów”, która na 6 zadań zrealizowała 5, 
a w przypadku ostatniego (składowanie wewnętrzne popiołów) I etap wykonano w 
grudniu 1998 r. Realizując przedsięwzięcie dotyczące modernizacji uciążliwych 
kotłowni na 34 zadania zakończono 10, rozpoczęto 5, ze względu na brak środków nie 
podjęto prac w 14 obiektach. Pozostałe 5 zadań nie zostało rozpoczętych z uwagi na 
likwidację lub ogłoszenie upadłości zakładów, bądź ograniczenie produkcji, przez co 
działalność tych zakładów przestała być uciążliwa dla środowiska. W ramach 
przedsięwzięcia dotyczącego rozbudowy miejskich sieci ciepłowniczych rozpoczęto 6 z 7 
zadań, tj. przystąpiono do prac m.in. w Jeleniej Górze, Kamiennej Górze, Lubawce, 
Zgorzelcu i Bogatyni. Przystąpiono także do rozbudowy gazowej sieci przesyłowej i 
rozdzielczej w miastach i na obszarach turystyczno-wypoczynkowych, a m.in. w 
Lubaniu, Zgorzelcu i w Jeleniej Górze. W ramach tego przedsięwzięcia na terenie 
byłego województwa jeleniogórskiego do końca 1998 r. m.in. wybudowano 37,1 km sieci 
gazowej oraz zmodernizowano kolejne 20,7 km sieci gazowej i 146 kotłowni. 

Byłe UW w Jeleniej Górze i w Legnicy w niewielkim stopniu mogły wpływać na realizację 

przytoczonych przedsięwzięć. Ich aktywność i możliwości - podobnie jak  

w przypadku byłych UW w Gorzowie Wlkp., Szczecinie i Zielonej Górze - ograniczały się 

najczęściej do wydawania decyzji o dopuszczalnej emisji, opiniowania kierowanych do WFOŚiGW 

wniosków w sprawie dofinansowania zadań, wymierzania opłat za wprowadzanie substancji 

zanieczyszczających do powietrza, czy naliczania zwiększonych opłat w przypadku braku decyzji o 

dopuszczalnej emisji, co w stosunku do zakładów emitujących niewielkie ilości zanieczyszczeń nie 

przynosiło spodziewanych efektów. 

W związku z wdrożoną w 1999 r. reformą ustrojową państwa, zadanie opracowania wojewódzkiego 

programu ochrony środowiska należy obecnie do kompetencji sejmiku województwa. 

2. W latach 1994-1998 stan środowiska, w tym powietrza, ulegał w byłym województwie legnickim 

systematycznej poprawie. Decydujący wpływ na stężenie i ilość wyemitowanych do atmosfery 

substancji zanieczyszczających miał KGHM „Polska Miedź” SA w Lubinie, a przede wszystkim 

wchodzące w jego skład HM „Legnica” i „Głogów”, znajdujące się na krajowej liście zakładów 

najbardziej uciążliwych dla środowiska. Podstawowe znaczenie dla poprawy jakości powietrza miały 

prowadzone przez KGHM „Polska Miedź” SA inwestycje i modernizacje urządzeń techniczno-

technologicznych. Realizując opracowany w 1990 r. program ochrony środowiska (zaakceptowany 

przez Wojewodę Legnickiego) HM „Legnica” i „Głogów” zmniejszyły skalę emitowanych do 

atmosfery zanieczyszczeń gazowych z 36,2 tys. Mg w 1994 r. do 4,8 tys. Mg w 1998 r. (o 86,7%), jak 

również zanieczyszczeń pyłowych odpowiednio z 1,4 tys. Mg do 128,8 Mg (o 90,8%). Ograniczenie 

emisji zanieczyszczeń było również udziałem innych podmiotów gospodarczych z terenu byłego 

województwa legnickiego. Łącznie w tym województwie emisja zanieczyszczeń gazowych 
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zmniejszyła się z 46,2 tys. Mg w 1994 r. do 11,9 tys. Mg w 1998 r. (o 74,2%), a zanieczyszczeń 

pyłowych odpowiednio z 4,8 do 2,1 tys. Mg (o 56,3%). 

 Podobne tendencje wystąpiły w analizowanym okresie na terenie byłego województwa 

jeleniogórskiego. Decydujący wpływ na stopień zanieczyszczenia powietrza w tym regionie 

wywierała Elektrownia „Turów” w Bogatyni. W porównaniu  

z 1994 r. podmiot ten zmniejszył w 1998 r. emisję pyłów o 41,9 tys. Mg (o 77,2%), jak również 

emisję gazów o 103,6 tys. Mg (o 46,1%). Tak znaczące ograniczenie ilości wprowadzanych do 

powietrza zanieczyszczeń Elektrownia „Turów” uzyskała w wyniku realizacji inwestycji 

proekologicznych, w tym m.in. prowadzonej sukcesywnie od początku lat 90-ych wymiany 

elektrofiltrów, budowy instalacji odsiarczania spalin oraz rekonstrukcji bloków energetycznych. 

Łącznie w byłym województwie jeleniogórskim wielkość emisji zanieczyszczeń pyłowych 

zmniejszyła się w latach 1994-1997 o 68,6% (z 56,7 tys. Mg do 17,8 tys. Mg), a zanieczyszczeń 

gazowych o 37,8% (z 236,9 tys. Mg do 147,2 tys. Mg). 

 Również w pozostałych graniczących z Niemcami byłych województwach, mimo braku 

ogólnowojewódzkich programów ochrony środowiska, odnotowano poprawę w zakresie emisji 

zanieczyszczeń do powietrza, wynikającą m.in. z realizacji inicjatyw lokalnych i przedsięwzięć 

podejmowanych przez zlokalizowane na tych terenach podmioty gospodarcze. 

W byłym województwie gorzowskim zrealizowano szereg przedsięwzięć z zakresu ochrony 

powietrza, finansowanych m.in. przy udziale NFOŚiGW i WFOŚiGW, polegających przede 

wszystkim na gazyfikacji 14 miejscowości stanowiących siedziby gmin oraz 16 wsi. W latach 1995-

1997 na terenie tego województwa emisja gazów zmalała z 21,8 tys. Mg w 1995 r. do 13,0 tys. Mg w 

1997 r. (o 40,4%), a pyłów odpowiednio z 13,4 tys. Mg do 11,9 tys. Mg (o 11,2%). 

Z kolei na terenie byłego województwa zielonogórskiego, m.in. w wyniku zrealizowanych 

przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska, nastąpiło wyraźne zmniejszenie 

ilości wprowadzanych do powietrza zanieczyszczeń. Np. emisja gazów w 1995 r. wynosiła 23 tys. 

Mg, a w 1997 r. spadła do 19,5 tys. Mg  

(o 15,2%). Z kolei ilość wyemitowanych pyłów wynosiła w 1995 r. 27 tys. Mg,  

a w 1997 r. zmalała do 13,3 tys. Mg (o 50,7%). 

Ogólna wielkość emisji zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza na obszarze byłego 

województwa szczecińskiego uległa także ograniczeniu. Przykładowo: pyłów z 20,4 tys. Mg w 1994 

r. do 9,9 tys. Mg w 1997 r. (o 51,5%), SO2 odpowiednio  

z 87,4 tys. Mg do 76,1 tys. Mg (o 12,9%), a NOx odpowiednio z 35,6 tys. Mg do 30,4 tys. Mg (o 

14,6%). Zasadniczy wpływ na ten efekt, oprócz modernizacji lokalnych kotłowni koksowo-

węglowych i gazyfikacji niektórych miast i gmin, miały przedsięwzięcia podejmowane przez 

podmioty gospodarcze najbardziej na tym terenie uciążliwe dla środowiska. I tak w latach 1994-1997 

np.: Zakłady „Wiskord” SA w Szczecinie ograniczyły emisję pyłów z 1035 do 538 Mg (o 48,0%) i 

gazów z 1977 do 1625 Mg (o 17,8%), a „Police” SA zmniejszyły emisję pyłów z 1598 do 1248 Mg 

(o 21,9%) i gazów z 1.067.114 do 1.025.502 Mg (o 3,9%). 
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3. W każdym z analizowanych byłych województw przedsięwzięcia proekologiczne  

z zakresu ochrony powietrza wspomagane były przez właściwe WFOŚiGW. I tak,  

w latach 1994-1998: 

• WFOŚiGW w Jeleniej Górze dofinansował 394 zadania o wartości kosztorysowej ponad 
163 mln zł, na co wydatkował ogółem ponad 79,2 mln zł, z czego 48,4 mln zł przekazał 
inwestorom w formie dotacji (61,1%), a 30,8 mln zł w formie pożyczek (38,9%). 

• WFOŚiGW w Legnicy przekazał na realizację 215 inwestycji (o wartości kosztorysowej 
181 mln zł) prawie 77,8 mln zł, z tego 24,5 mln zł w formie dotacji (31,5% ogółu 
środków), 1,9 mln zł w formie dopłat do kredytów (2,4%) oraz 51,4 mln zł w formie 
pożyczek (66,1%). 

• WFOŚiGW w Gorzowie Wlkp. przeznaczył (w latach 1993-1998) na ochronę powietrza 
5,5 mln zł, z czego 4,1 mln zł (75,4%) na modernizację kotłowni i 1,4 mln zł (24,6%) na 
gazyfikację miast i gmin. 

• WFOŚiGW w Szczecinie rozdysponował na zadania z zakresu ochrony powietrza przed 
zanieczyszczeniami kwotę 34 mln zł, co stanowiło ok. 98% zapotrzebowania. 

Również NFOŚiGW wspierał finansowo inwestycje z zakresu ochrony powietrza, podejmowane na 

uprzemysłowionych i zurbanizowanych lub o dużych walorach przyrodniczych obszarach badanych 5 

byłych województw. Dane o ilości i koszcie zadań ukierunkowanych na zmniejszenie emisji 

zanieczyszczeń do powietrza, a realizowanych w tych województwach przy pomocy środków 

przekazanych przez NFOŚiGW w latach 1994-1998, przedstawiono w tabeli nr 3. 

Tabela 3. 
 

Wyszczególnienie Byłe województwo 
 Gorzów J. Góra Legnica Szczecin Z. Góra 
Ilość zadań/umów ogółem 8 25 7 12 7 
Koszt zadań ogółem (mln zł) 11,8 1.261,2 97,6 84,2 3,6 
Kwota środków NFOŚiGW 
przewidzianych na realizację zadań z 
umów (mln zł) 

 
 

4,0 

 
 

146,8 

 
 

19,9 

 
 

23,8 

 
 

1,4 
% środki NFOŚiGW/koszt zadań 33,9% 11,6% 20,4% 28,3% 38,9% 
Środki przekazane w latach 94-98 przez 
NFOŚiGW (mln zł)*)  

 
3,2 

 
134,9 

 
12,9 

 
22,8 

 
1,3 

w tym:       - w 1994 r. 0,8 5,5 7,1 0,9 0,3 
- w 1995 r. 0,6 120,9 0,3 10,5 0,0 
- w 1996 r. 0,0 5,0 3,8 9,4 0,7 
- w 1997 r. 0,0 1,9 0,0 0,9 0,3 
- w 1998 r. 1,8 1,6 1,7 1,1 0,0 

* ) różnica między kwotą środków przewidzianych (przyznanych) w umowach a przekazanych w latach 
1994-1998, wynika z terminów realizacji zadań, wykraczających poza ramy czasowe 
analizowanego okresu. 

Sumaryczne efekty ekologiczne, uzyskane z dofinansowanych przez fundusze ochrony środowiska 

przedsięwzięć związanych z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń powietrza, określane były 

szacunkowo, nie zawsze były kompletne, a tym samym nie dawały pełnego obrazu uzyskanej poprawy 

stanu środowiska. 

4. Podejmowanie działań na rzecz ochrony powietrza przed emisją szkodliwych substancji utrudniał w 

byłych UW brak miarodajnych i aktualnych informacji o rzeczywistej liczbie jednostek 

organizacyjnych emitujących zanieczyszczenia, tzn. zobowiązanych do posiadania decyzji 
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określających rodzaje i ilości substancji dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza oraz 

zobowiązanych do wnoszenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. 

Liczba jednostek organizacyjnych, które nadsyłały informacje zawierające wykazy rodzajów i ilości 

substancji zanieczyszczających wprowadzonych do powietrza systematycznie malała. Byłe UW nie 

badały przyczyn tego zjawiska, a więc nie ustalały czy wystąpiły one w związku z naruszeniem 

przepisów ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska. 

Kontrola wykazała także, iż UW nie zaprowadziły publicznie dostępnych rejestrów jednostek 

emitujących zanieczyszczenia do powietrza oraz rodzajów i ilości emitowanych przez nie 

zanieczyszczeń, do czego zobowiązywały je postanowienia art. 86 lit. b ust. 6 ustawy o ochronie i 

kształtowaniu środowiska. 

Ponadto: 

• W byłym UW w Jeleniej Górze na 170 zaewidencjonowanych jednostek szczególnie 
uciążliwych dla środowiska 151 posiadało na koniec 1998 r. decyzje o dopuszczalnej 
emisji, a działania podejmowane w celu zobowiązania pozostałych jednostek do 
uzyskania stosownej decyzji były mało skuteczne. W 1998 r. nie prowadzono działań 
mających na celu wyegzekwowanie od użytkowników środowiska informacji o rodzajach i 
ilościach wyemitowanych do powietrza zanieczyszczeń. 

• Mało skuteczne były działania UW w Legnicy mające na celu zobowiązanie podmiotów 
gospodarczych do przedłożenia dokumentacji umożliwiającej wydanie decyzji o 
dopuszczalnej emisji. 

• W UW w Zielonej Górze przed 1998 r. nie wykorzystywano wykazu jednostek 
występujących o wydanie decyzji o dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń do powietrza do 
ustalenia, czy zostały one obciążone za gospodarcze korzystanie ze środowiska w zakresie 
emisji. Natomiast w 1998 r. nie prowadzono analiz sprawdzających, czy jednostki 
samodzielnie (bez decyzji administracyjnych) wnosiły opłaty za wprowadzanie 
zanieczyszczeń do powietrza. 

5. Działania byłych urzędów wojewódzkich na rzecz ograniczania emisji substancji zanieczyszczających 

powietrze w dużej mierze sprowadzały się do wydawania decyzji określających rodzaje i ilości emisji 

dopuszczalnej, jak również decyzji o opłatach za te emisje. Pierwsze z nich często wydawane były 

wnioskodawcom ze zwłoką, naruszającą przepisy art. 35 ustawy - Kodeks postępowania 

administracyjnego48, według którego organy administracji państwowej obwiązane są niezwłocznie 

załatwiać sprawy rozpatrywane w oparciu o dowody przedstawione przez stronę, tj. w ciągu miesiąca, 

ale nie później niż w ciągu 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych. 

• Na 7 zbadanych decyzji o dopuszczalnej emisji byłego UW w Gorzowie Wlkp., 3 wydane 
były z opóźnieniem, w tym 2 prawie 5-letnim. 

• UW w Szczecinie uchybił terminom załatwienia wniosków podmiotów gospodarczych  
o wydanie 6 z 23 analizowanych decyzji o dopuszczalnej emisji, ponieważ czas 
oczekiwania na te decyzje zawierał się w przedziale od 33 do 193 dni. 

Również decyzje administracyjne o naliczaniu opłat za gospodarcze korzystanie ze 

środowiska wydawane były ze znaczną zwłoką. I tak np.: 

• Spośród 23 analizowanych decyzji byłego UW w Gorzowie Wlkp. w sprawie opłat za 
zanieczyszczanie powietrza, 5 wydano w okresie od 2 do 3,5 miesięcy po dacie złożenia 

                                                           
48 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26 

ze zm.) 
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przez jednostki organizacyjne informacji stanowiących podstawę naliczenia opłat, a w 4 
w okresie od 4 do 10 miesięcy. 

• Spośród 185 zbadanych decyzji UW w Zielonej Górze o opłatach, w 118 przypadkach 
decyzje wydano po 6 miesiącach od daty otrzymania danych, w 33 przypadkach po 10 
miesiącach, a w 6 po 15 miesiącach. 

• W odniesieniu do byłego UW w Szczecinie ustalono, iż 9 analizowanych zakładów 
wnoszących opłaty w okresach rocznych oczekiwało w 1998 r. na stosowne decyzje od 38 
do 310 dni, licząc od daty złożenia przez zainteresowany podmiot wykazów zawierających 
dane o rodzajach i ilości zanieczyszczeń wprowadzonych do powietrza w 1997 r. 
Wysokości kwot, których terminy wniesienia zostały w ten sposób sprolongowane, 
wyniosły od 4,9 tys. zł (decyzja po 173 dniach) do 1.324,4 tys. zł (decyzja po 276 dniach). 

6. Ilość wydanych w latach 1994-1998 przez 5 byłych UW decyzji o opłatach za emisje substancji 

zanieczyszczających powietrze, jak również wysokość należnych i uregulowanych w analizowanych 

województwach opłat z tego tytułu (w tys. zł), przedstawiono w tabeli nr 4. 

Tabela 4. 
 

Decyzje/Opłaty Lata 

 1994 1995 1996 1997 1998 

Ilość wydanych decyzji  3003 4909 5657 4956 4569 

Opłaty naliczone 408.394,5 116.681,8 81.413,5 149.613,9 43.559,2 

Opłaty wniesione 433.030,9 99.199,8 79.310,4 123.036,7 103.639,5 

% opłat wniesionych 106,0 85,0 97,4 82,2 237,9 

Z powyższej tabeli wynika, iż w latach 1994-1998 w 5 analizowanych byłych UW kwestia skali 

wymiaru i realizacji opłat przedstawiała się następująco: 

− wysokość wymierzonych opłat za emisje do powietrza wyniosła w sumie 799.662,9 tys. zł, 

− wysokość opłat wpłaconych wyniosła 838.217,3 tys. zł, co stanowiło 104,8% opłat naliczonych w 

ramach decyzji. 

Przewaga opłat uiszczonych nad wymierzonymi miała swe źródło w obowiązujących od 1 stycznia 

1998 r. przepisach, obligujących jednostki organizacyjne do samodzielnego naliczania (bez decyzji 

administracyjnych) i wnoszenia opłat za gospodarcze korzystanie z powietrza. 

W ujęciu graficznym porównanie sumarycznych wielkości naliczonych i uiszczonych opłat za emisje 

zanieczyszczeń do powietrza, przedstawiało się w latach 1994-1998 dla badanych byłych 

województw następująco: 

Wykres 3. 
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7. Niezadowalająca była sytuacja w zakresie dochodzenia opłat należnych od jednostek organizacyjnych 

emitujących zanieczyszczenia do powietrza. Podejmowane w 4 z 5 badanych byłych UW działania, 

mające poprawić skuteczność ich windykacji, były niewystarczające. 

• UW w Jeleniej Górze nie podjął działań egzekucyjnych w stosunku do 46 podmiotów, 
które nie dokonały dobrowolnych wpłat za emisję substancji zanieczyszczających do 
powietrza w 1998 r., przy spadku wpływów z tego tytułu o 21% w latach 1997-1998. 

• W UW w Zielonej Górze w 41 przypadkach zalegania podmiotów w regulowaniu opłat, 
wymierzonych na kwotę ok. 386 tys. zł, nie podjęto działań na rzecz ich wyegzekwowania. 

• W UW w Legnicy nie przystąpiono do wyegzekwowania opłat od 98 jednostek 
organizacyjnych, które nie dopełniły obowiązku dobrowolnego naliczenia i wniesienia 
opłat za 1998 r., w sytuacji zmniejszenia w 1998 r. w stosunku do roku poprzedniego 
wpływów  
z tego tytułu o 38,9%. Z kolei wezwania do zapłaty, kierowane do jednostek zalegających 
z opłatami, wysyłano niejednokrotnie kilkanaście miesięcy po upływie terminu płatności. 

• W ewidencji należności UW w Szczecinie, dotyczących opłat za zanieczyszczanie 
powietrza, nie ujęto kwot zaległości podmiotów, które nie dopełniły w 1998 r. obowiązku 
wniesienia tych opłat z uwagi na nie dokonanie we własnym zakresie ustaleń mogących 
być podstawą wymierzenia opłat. 

8. W 2 na 5 analizowanych byłych UW stwierdzono nieprawidłowości w zakresie rozliczania się z 

poszczególnymi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej z opłat za emisje 

zanieczyszczeń do powietrza. I tak: 

• W UW w Gorzowie Wlkp. nie zawsze przestrzegano ustawowego obowiązku 
przekazywania tych środków do dnia 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, 
zarówno na Narodowy, jak Wojewódzki i gminne fundusze ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej. NFOŚiGW w 1998 r. nie otrzymał środków w styczniu, lipcu i 
październiku, a w 7 innych miesiącach opóźnienia sięgały od 2 do 15 dni. Z kolei gminne 
fundusze otrzymywały należne im środki po powstaniu większych kwot zobowiązań. 

• Wniesione w IV kwartale 1998 r. przez jednostki organizacyjne z terenu byłego 
województwa legnickiego opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 
6.156,2 tys. zł, przekazane zostały na konto nowopowstałego Dolnośląskiego UW bez 
uprzedniego podziału na kwoty przeznaczone dla poszczególnych funduszy ochrony 
środowiska. W rezultacie jeszcze w czerwcu 1999 r. podległe Wojewodzie 
Dolnośląskiemu służby finansowe i ochrony środowiska nie uporały się z podziałem i 
przekazaniem na konta właściwych funduszy środków z opłat za IV kwartał 1998 r. w 
wysokości 3.588,8 tys. zł, w tym ponad 637 tys. zł z byłego UW w Legnicy. 
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9. Współpraca w zakresie ochrony powietrza badanych UW z krajami związkowymi RFN miała 

zróżnicowany (w zależności od województwa) stan uregulowania i poziom aktywności, zależnie od 

skali zagrożeń emisją szkodliwych dla jakości powietrza zanieczyszczeń, czy od priorytetów 

formułowanych na szczeblu organów powołanych przez Rządy RP i RFN do bieżącej współpracy w 

dziedzinie ochrony środowiska. 

 Zakres i złożoność problemów związanych z degradacją środowiska u zbiegu granic Polski, Czech i 

Niemiec nabrał na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych strategicznego charakteru nie 

tylko na szczeblu regionalnym i spowodował nawiązanie współpracy pomiędzy tymi krajami. 

Współpraca, w którą zaangażowała się również Unia Europejska (dostarczając finansowego wsparcia 

przez Program Regionalny PHARE), zaowocowała powstaniem w 1992 r. programu regionalnego 

„Czarny Trójkąt”, rozumianego jako pomoc organizacyjna, finansowa i techniczna dla krajów 

„Czarnego Trójkąta”. Przedstawiciele byłego Wojewody Jeleniogórskiego byli aktywnymi 

uczestnikami Komitetu Zarządzającego Programem „Czarny Trójkąt”, który praktycznie stał się 

ciałem konsultacyjnym ds. zarządzania środowiskiem w całym regionie. Ponadto regionalna 

współpraca polsko-niemiecka w zakresie ochrony środowiska, w tym powietrza, prowadzona była w 

ramach corocznych spotkań bilateralnych Jelenia Góra - Saksonia. Łącznie odbyło się 7 spotkań, 

podczas których delegacje wzajemnie wymieniały i uaktualniały informacje dotyczące sfery ochrony 

powietrza, m.in.: kierunków polityki ekologicznej i jej zorientowania na ograniczenie emisji 

zanieczyszczeń powstających w procesach energetycznego spalania paliw, kierunków współpracy w 

ramach programu „Czarny Trójkąt”, stanu realizacji zadań inwestycyjnych, ustalenia zasad 

postępowania przy uzgadnianiu lokalizacji inwestycji mogących mieć niekorzystny wpływ na kraj 

sąsiedni, wymiany danych imisyjnych i modeli rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. 

 W mniejszym zakresie niż UW w Jeleniej Górze, współpracę z zachodnimi sąsiadami Polski 

nawiązał UW w Legnicy. W ramach programu PHARE, realizowanego w latach 1995-1999, Urząd 

ten koordynował przez trzy lata prace polegające na kontaktach z gminami i podmiotami 

regionalnymi przy sporządzaniu wniosków do programu, organizowaniu szkoleń, uczestniczeniu we 

wstępnych etapach opiniowania wniosków. Współpraca ta nie dotyczyła jednak ochrony powietrza. 

Przedstawiciele byłego Wojewody Legnickiego nie uczestniczyli też w pracach Polsko-Niemieckiej 

Komisji ds. współpracy sąsiedzkiej w dziedzinie ochrony środowiska. 

 Wpływ na stan czystości powietrza na terenie byłego województwa zielonogórskiego i gorzowskiego 

miała emisja substancji zanieczyszczających odprowadzanych do powietrza na terenie RFN, przede 

wszystkim ze źródeł energetyki przemysłowej.  

W sierpniu 1996 r. Minister Ochrony Środowiska, Przyrody i Gospodarki Przestrzennej 

Brandenburgii i Wojewoda Gorzowski, wypełniając postanowienia Traktatu między Polską a RFN o 

dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z dnia 17 czerwca 1991 r., podpisali „Wspólne 

oświadczenie o współpracy w zakresie ochrony środowiska i przyrody”, w którym obydwie strony 

deklarowały chęć współpracy  

w zakresie rozwoju regionalnej polityki ochrony środowiska. W szczególności współpraca miała 

obejmować opracowywanie wspólnych projektów z zakresu ochrony środowiska, rozwijanie 
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kontaktów specjalistów i naukowców oraz stałą i regularną wymianę informacji. Współpracy takiej 

jednakże nie nawiązano. Podejmowane w województwie gorzowskim działania na rzecz ochrony 

powietrza przed nadmierną emisją substancji zanieczyszczających miały wyłącznie charakter lokalny 

i nie dotyczyły regionalnej współpracy transgranicznej. Podobnie przedstawiała się sytuacja w byłym 

województwie zielonogórskim. Należy mieć nadzieję, iż stan ten ulegnie zmianie w związku z 

odbytym w kwietniu 1999 r. spotkaniem Marszałka Województwa Lubuskiego z przedstawicielami 

rządu Brandenburgii, podczas którego omówiono zasady przyszłej współpracy w zakresie ochrony 

środowiska. 

 Były UW w Szczecinie nie prowadził w ramach polsko-niemieckich kontaktów na szczeblu krajów 

związkowych RFN i byłego województwa szczecińskiego, żadnych działań z zakresu ochrony 

powietrza. Chociaż pracownicy UW brali udział w posiedzeniach Wspólnej Komisji Ochrony 

Środowiska Landu Meklemburgii i Województwa Szczecińskiego, tym niemniej Komisja ta nie 

zajmowała się sprawami ochrony powietrza. Również w pracach Polsko-Niemieckiej Komisji ds. 

współpracy sąsiedzkiej w dziedzinie ochrony środowiska kwestie ochrony powietrza atmosferycznego 

nie były podejmowane w odniesieniu do obszaru byłego województwa szczecińskiego, bowiem nie 

stanowiły dla tego gremium (w tym dla strony niemieckiej) istotnego problemu. 

3.2.2. Koordynacja i nadzór Inspekcji Ochrony Środowiska 

3.2.2.1. Podejmowane przez Inspekcję Ochrony Środowiska w latach 1994-1998 działania na rzecz 

ograniczania zanieczyszczania powietrza atmosferycznego, wynikały z ogólnych zadań w zakresie 

ochrony środowiska sformułowanych w ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony 

Środowiska49. W okresie tym Główny Inspektor Ochrony Środowiska, działając za pośrednictwem 

wojewódzkich inspektorów, organizował i prowadził monitoring stanu środowiska oraz kontrolę 

przestrzegania przez jego użytkowników prawa z zakresu ochrony środowiska, w tym w części 

odnoszącej się do powietrza. 

 Główny Inspektor Ochrony Środowiska prawidłowo koordynował działalność państwowego 

monitoringu powietrza w zakresie zbierania, analizowania i udostępniania danych dotyczących stanu jego 

zanieczyszczenia oraz zachodzących w nim zmian. Na potrzeby tej działalności Inspekcja Ochrony 

Środowiska posiadała jednolity system badań i ocen elementów środowiska. W zakresie analizy 

parametrów zanieczyszczeń powietrza w warstwie przyziemnej, państwowy monitoring środowiska 

powiązany był ze światową, a w szczególności europejską siecią monitoringową. Podstawowym 

instrumentem wykorzystywanym do koordynowania działalności sieci pomiarowej na poziomie 

krajowym były corocznie wydawane zarządzenia GIOŚ w sprawie krajowej sieci stacji podstawowych 

monitoringu zanieczyszczeń powietrza. Zarządzenia te określały lokalizacje stacji należących do sieci, 

ich programy pomiarowe, zalecane metodyki, sposób gromadzenia i transmisji danych do centralnej bazy 

systemu. Ponadto zawierały dyspozycje dotyczące utworzenia nowych stacji. Krajowa sieć obejmowała  

w 1995 r. 89 , a w 1998 r. 95 wyselekcjonowanych stacji pomiarowo-kontrolnych50, których zadaniem 

                                                           
49 Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 77, poz. 335 ze zm.). 
50 Patrz także: rozdz. 2 części szczegółowej niniejszej informacji. 
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było określanie emisji do powietrza najważniejszych zanieczyszczeń oraz badanie stanu jakości 

powietrza. Jednym z corocznie realizowanych zadań o charakterze koordynacyjnym były testy 

międzylaboratoryjne, organizowane przez GIOŚ dla laboratoriów Inspekcji Ochrony Środowiska i 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

Środki, z których GIOŚ dokonywał zakupów centralnych dla potrzeb WIOŚ, przyznawane były (w 

ramach umów-dotacji) przez NFOŚiGW. Na zakupy aparatury do pomiaru zanieczyszczeń powietrza i 

uniwersalnej wydatkowano 9.489 tys. zł w 1995 r.,  

2.540 tys. zł w 1996 r., 1.417 tys. zł w 1997 r. i 120 tys. zł w 1998 r. 

Badania prowadzone w ramach sieci podstawowej monitoringu powietrza wykazały poprawę jakości 

powietrza nad terytorium Polski w 1997 r.51 w stosunku do 1996 r. i lat poprzednich. I tak np.: 

• Przekroczenia dopuszczalnych stężeń średnich rocznych zanieczyszczeń wystąpiły: na ok. 
16% w 1996 r. i ok. 9% w 1997 r. łącznej liczby stanowisk pomiarowych SO2, na 2%  
w 1996 r. i 5% w 1997 r. stanowisk pomiarowych pyłu oznaczanego metodą 
reflektometryczną, na 65% w 1996 r. i 47% w 1997 r. stanowisk z wagowymi i in. 
pomiarami stężeń pyłu. Na żadnym z ponad 80 stanowisk z pomiarami stężeń NO2 w roku 
1996 i 1997 nie miało miejsca przekroczenie średniego stężenia rocznego. 

• Przekroczenia dopuszczalnych stężeń głównych zanieczyszczeń powietrza często 
dotyczyły stanowisk na obszarach specjalnie chronionych, o znacznie ostrzejszych 
wartościach dopuszczalnych stężeń (szczególnie SO2 i NO2). Stężenia średnio roczne 
uzyskane z pomiarów na tych stanowiskach były w przypadku SO2 i NO2 znacznie niższe 
od wartości dopuszczalnych, obowiązujących na pozostałych obszarach. Większość 
stanowisk, na których w 1996 i 1997 r. rejestrowano wysokie stężenia SO2 i pyłu 
zawieszonego, znajduje się w uprzemysłowionych rejonach Polski południowej, w tym na 
terenie byłego województwa katowickiego. Podobne rezultaty uzyskano w latach 
poprzednich. 

• W 1997 r. nastąpiło zmniejszenie stężeń głównych zanieczyszczeń powietrza w stosunku 
do 1996 r. Najbardziej widoczne zmiany miały miejsce w przypadku pyłu z pomiarów 
wagowych (w skali kraju o ok. 23%) i SO2 (o ok. 20%). Stężenia NO2 i pyłu z pomiarów 
reflektometrycznych zmniejszyły się przeciętnie w skali kraju o ok. 5%. Obserwowane 
zmiany stężeń miały związek głównie z warunkami meteorologicznymi panującymi w 
Polsce w obu latach. Z porównania zmian stężeń głównych zanieczyszczeń powietrza ze 
zmianami emisji wywnioskowano, że korzystne zmiany emisji krajowej, szczególnie SO2 i 
pyłu, nie zawsze były widoczne w postaci zmniejszenia stężeń w skali kraju. Wynika to 
zarówno z faktu, że ograniczenia emisji w różnym stopniu dotyczą różnych obszarów, jak 
również z istotnego wpływu warunków meteorologicznych na stężenia zanieczyszczeń w 
atmosferze. 

 Działania GIOŚ na rzecz ograniczenia transgranicznych przenoszeń zanieczyszczeń powietrza 

związane były z podstawowymi zadaniami Inspekcji Ochrony Środowiska,  

w tym z monitoringiem powietrza na terenach przygranicznych. Dotyczyło to w szczególności polskiej 

części „Czarnego Trójkąta”, gdzie: 

• W latach 1994-1997 np. na stacji automatycznej w Czerniawie (byłe województwo 
jeleniogórskie) średnioroczne stężenie pyłów wzrosło o 5,2%, SO2 o 25,0%, a NO2 
pozostało na tym samym poziomie. Na obszarze monitorowanym przez stację na Rozdrożu 
Izerskim (byłe województwo jeleniogórskie) w tym samym czasie nastąpił spadek stężenia 
pyłu o 6,3%, wzrost stężenia SO2 o 10,0% i NO2 o 100,0%. Wstępne wyniki pomiarów 

                                                           
51 Ostatnie opublikowane przez Inspekcję Ochrony Środowiska badania jakości powietrza w Polsce, tzn.  

w: Zanieczyszczenie powietrza w Polsce w latach 1996-1997. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska 
i Państwowa Inspekcja Sanitarna; Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 1998 r. 



CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 
Istotne ustalenia kontroli 

 

54

przeprowadzonych w 1998 r. wskazują, iż na obu stacjach odnotowano trendy spadkowe 
stężeń dla wszystkich analizowanych powyżej zanieczyszczeń. 

• Rejestrowane w latach 1996-1997 stężenia w znacznym stopniu odzwierciedlały 
oddziaływanie emisji z niemieckich i czeskich źródeł energetyczno-przemysłowych oraz z 
Elektrowni „Turów”. Świadczą o tym wzrosty stężeń SO2 w górach - w Czerniawie i na 
Rozdrożu Izerskim, gdzie poza zanieczyszczeniami napływowymi nie występują żadne inne, 
zwłaszcza  
w sezonie pozagrzewczym.  

• Rejestrowane stężenia zanieczyszczeń w większości spełniają normy wprowadzone w Polsce 
w 1998 r., a także normy obowiązujące w Niemczech oraz nie przekraczają stężeń 
zalecanych w dyrektywach Rady Unii Europejskiej. 

 Transgraniczne przenoszenie zanieczyszczeń w atmosferze było przedmiotem badań prowadzonych 

od 1977 r. w ramach programu EMEP. Odzwierciedlone w wynikach tych prac zmiany udziału Polski i 

Niemiec we wzajemnych przepływach transgranicznych związków siarki i azotu utlenionego w latach 

1995-1997 ilustruje tabela nr 552. 

 GIOŚ w dotychczasowej działalności nie planował kontroli użytkowników 

środowiska. Samodzielne kontrole podejmowane były sporadycznie w przypadkach 

szczególnie skomplikowanych interwencji, skarg oraz spraw związanych z 

orzecznictwem. Natomiast pracownicy GIOŚ brali udział w kontrolach realizowanych 

przez WIOŚ. 

 

 

 

Tabela 5. 
 

Kierunek przepływu 1995 r. 1996 r. 1997 r. 

 (tys. Mg) / (%) (tys. Mg) / (%) (tys. Mg) / (%) 

Transgraniczny przepływ siarki    

z Polski do Niemiec 31,3 / 5,4 44,2 / 8,3 30,0 / 5,7 

z Niemiec do Polski 159,5 / 43,2 75,6 / 25,8 95,2 / 32,6 

Transgraniczny przepływ azotu    

z Polski do Niemiec 7,5 / 4,4 10,5 / 5,9 8,5 / 3,2 

z Niemiec do Polski 49,7 / 36,2 26,0 / 22,9 29,8 / 25,6 
 

3.2.2.2. Skontrolowane WIOŚ na ogół prawidłowo realizowały zadania związane z organizowaniem 

monitoringu zanieczyszczeń atmosferycznych i kontrolą przestrzegania przepisów o ochronie środowiska 

w zakresie odprowadzania przez jednostki organizacyjne substancji zanieczyszczających do powietrza. 

Utrzymywano przy tym współpracę z innymi organami kontroli, zwłaszcza z Państwową Inspekcją 

Sanitarną i Państwową Inspekcją Pracy. 

                                                           
52 Dane dla 1997 r. mają charakter prowizoryczny i mogą ulec zmianom po zweryfikowaniu wstępnych 

obliczeń. Patrz także: rozdz. 2 części szczegółowej niniejszej informacji. 
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 Podstawą działalności kontrolnej WIOŚ były kwartalne i roczne plany kontroli. Zagadnienia 

związane z ochroną powietrza atmosferycznego należały w tych planach do podstawowych celów 

kontroli, ukierunkowanych m.in. na ograniczenie uciążliwości źródeł emisji należących do największych 

w skali kraju i byłych województw, jak również na ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych ze źródeł 

technologicznych i energetycznych. Stosowane w WIOŚ zasady organizacji i metodologii planowania 

działalności kontrolnej były zgodne z przepisami ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska. Podstawowe 

cele kontroli oraz kierunki ich realizacji formułowane były na podstawie wytycznych Głównego 

Inspektora Ochrony Środowiska. Poprzez uzgadnianie planów kontroli z Wojewodami w działalności 

kontrolnej WIOŚ uwzględniano również regionalne i lokalne potrzeby (priorytety) tego organu 

administracji rządowej, związane  

z ochroną środowiska. 

 W analizowanym okresie 5 badanych Inspektoratów przeprowadziło łącznie ok. 2,3 

tys. kontroli, dotyczących przestrzegania przepisów o ochronie powietrza, z czego: 

najwięcej WIOŚ w Szczecinie (662 kontrole), a najmniej WIOŚ w Gorzowie Wlkp. 

(250 kontrole). Stwierdzono, że w wyniku kontroli przeprowadzonych przez 3 

Inspektoraty (w Jeleniej Górze, Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze) wydano 627 

zarządzeń pokontrolnych, skierowano 1 wniosek do kolegium ds. wykroczeń, nałożono 

72 mandaty karne na kwotę 5.722 zł, skierowano 152 wnioski do organów administracji 

rządowej i 33 wnioski do administracji samorządowej, spowodowano przeprowadzenie 

50 postępowań egzekucyjnych wynikających z decyzji WIOŚ i 43 egzekucji z mocy 

prawa. Zebrane w toku tych kontroli materiały wykorzystywano m.in. do informowania 

UW  

o nieprawidłowościach dotyczących nieterminowego i niepełnego regulowania przez 

jednostki organizacyjne opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, czy o braku 

wymaganych decyzji określających rodzaje i ilości substancji zanieczyszczających 

dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza. 

 Z punktu widzenia możliwości kompleksowego sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania 

przepisów ochrony środowiska, mankamentem w działalności WIOŚ był brak pełnych danych o ilości 

podmiotów, które powinny działać na podstawie decyzji  

o dopuszczalnym poziomie zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza oraz danych o pozostałych 

podmiotach, które od 1 stycznia 1998 r. mogą odprowadzać substancje zanieczyszczające do powietrza 

bez decyzji administracyjnych. Podstawą stworzonych ewidencji użytkowników środowiska były rejestry 

skontrolowanych podmiotów oraz bazy danych UW, stworzone na potrzeby wydawania decyzji o 

opłatach za gospodarcze korzystanie ze środowiska. 

 W związku z przeprowadzonymi kontrolami Inspektoraty wydawały - na podstawie przepisów 

ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska - zarządzenia pokontrolne, obligujące poddanych kontroli 

użytkowników powietrza do podjęcia działań zmierzających do usunięcia stwierdzonych 

nieprawidłowości. Wydane zarządzenia pokontrolne wynikały bezpośrednio z ustaleń kontroli i były 

adekwatne do rodzaju i rozmiarów stwierdzonych nieprawidłowości. Były również egzekwowane. 
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Stwierdzono przy tym, iż zarządzenia pokontrolne nie zawsze wydawano w ciągu 2 tygodni od daty 

zakończenia kontroli, tj. w terminie określonym w grudniu 1991 r. przez Głównego Inspektora Ochrony 

Środowiska. 

• WIOŚ w Szczecinie na 23 zarządzenia pokontrolne, wydane po przeprowadzonych w latach 
1994-1998 kontrolach zakładów zaliczonych do najbardziej uciążliwych dla środowiska,  
7 wydał między 21 a 72 dni od zakończenia kontroli. 

• W następstwie zakończonych w dniu 12 lipca 1995 r. i 27 czerwca 1997 r. kontroli 
Elektrowni „Turów” WIOŚ w Jeleniej Górze wydał zarządzeniach pokontrolne 
odpowiednio  
w dniu 24 sierpnia 1995 r. (po 43 dniach) i 8 sierpnia 1997 r. (po 42 dniach). 

 W stosunku do podmiotów naruszających przepisy o ochronie powietrza, ważnym narzędziem 

dyscyplinującym były kary pieniężne za przekraczanie ustalonych warunków korzystania z powietrza. 

System wymierzania tych kar, połączony z prawnym instrumentem ich odraczania na okres do 5 lat, 

służył i służy głównie wymuszaniu inwestycyjnych przedsięwzięć, których efektem jest usunięcie 

przyczyn wymierzania kar.  

W latach 1994-1998 na okoliczność ponadnormatywnego zanieczyszczania powietrza skontrolowane 

WIOŚ wydały łącznie 473 decyzje o karach pieniężnych. Kwota wymierzonych kar wyniosła łącznie 

98.447,9 tys. zł, z czego uiszczono 17.261,8 tys. zł (17,5%). Dane z tego zakresu w podziale na 

poszczególne lata analizowanego okresu ilustruje tabela nr 6 i wykres nr 4. 

 

Tabela 6. 
 

Decyzje / Kary Lata 

 1994 1995 1996 1997 1998 

Ilość wydanych decyzji  77 97 86 117 96 

Kary nałożone (tys. zł) 18.422,8 17.664,6 23.686,7 29.834,4 8.839,4 

Kary uiszczone (tys. zł) 1.915,4 1.736,5 1.813,3 6.752,3 5.044,3 

% kar uiszczonych 10,4 9,8 7,7 22,6 57,1 

Wykres 4. 
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W latach 1994-1998 najwięcej kar wymierzył WIOŚ w Legnicy. W sumie 

użytkownikom powietrza z terenu byłego województwa legnickiego naliczono 127 kar 

pieniężnych na kwotę 83.558,0 tys. zł, z czego wpłacono 8.417,2 tys. zł (10,1%). Z 

kolei najmniej kar wymierzył WIOŚ w Gorzowie Wlkp., bo 39 na kwotę 516,9 tys. zł, z 

czego uiszczono 512,4 tys. zł (99,1%). 

Na niezrealizowane wierzytelności z tytułu kar (różnica między karami wymierzonymi 

i uiszczonymi) składały się przede wszystkim kary odroczone, umorzone (w wyniku 

skompensowania z kosztami inwestycji ochrony powietrza) oraz pozostałe należności. 

Strukturę kar naliczonych, uiszczonych i niezrealizowanych w latach 1994-1998 

przedstawiono dla poszczególnych Inspektoratów w tabeli nr 7, według stanu na 31 

grudnia 1998 r. (w tys. zł). 

Tabela 7. 
 

Lp Kary WIOŚ 

  Szczecin Gorzów Z. Góra Legnica J. Góra 

1. wymierzone 11.859,2 516,9 1.102,6 83.558,0 1.411,2 

2. uiszczone 7.542,9 512,3 295,5 8.417,2 493,8 

3. umorzone 916,1 0,0 349,1 70.781,9 550,8 

4. odroczone 2380,6 0,0 458,0 4.060,7 99,4 

5. pozostałe należne 1.019,6 4,6 0,0 298,2 267,2 

6. % 3 : 1 7,7 x 31,7 84,7 39,0 

7. % 4 : 1 20,1 x 41,5 4,9 7,0 

8. % 5 : 1 8,6 0,9 x 0,4 18,9 

 WIOŚ z powodzeniem wykorzystywały instytucję odraczania kar, a następnie ich 

zmniejszania o koszty zrealizowanych przez ukarane podmioty inwestycji, 

ukierunkowanych na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Możliwość taką 

przewidywały przepisy ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska. Był to istotny 

element oddziaływania na proekologiczne zachowania emitentów zanieczyszczeń 

powietrza.  

W latach 1994-1998 przedmiotową procedurę stosowano w 4 z 5 analizowanych 

Inspektoratów (poza WIOŚ w Gorzowie Wlkp.). I tak np. WIOŚ w Legnicy wydał 

decyzje zmniejszające wartość kar naliczonych w analizowanym okresie o kwotę 

70.781,9 tys. zł, w tym: 

• HM „Legnica” o kwotę 14.624,9 tys. zł z tytułu uruchomienia instalacji „Solinox” (o 
wartości 50.430 tys. zł), przeznaczonej do utylizowania SO2 z gazów odlotowych i spalin. 

• HM „Głogów” o kwotę 55.106,5 tys. zł w wyniku realizacji inwestycji o wartości 92.497 
tys. zł, obejmujących budowę instalacji odpylania pieców szybowych, odsiarczania 
spalin oraz utylizacji gazów wentylacyjnych. 
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Windykacja zaległych kar pieniężnych przebiegała na ogół poprawnie. Do podmiotów opóźniających 

płatności nałożonych kar badane WIOŚ wysyłały upomnienia wraz  

z wezwaniami do zapłaty. W przypadkach nieskuteczności upomnień, sprawy wymagalnych należności 

kierowano na drogę postępowania egzekucyjnego w administracji,  

a wierzytelności dłużników znajdujących się w likwidacji lub upadłości zgłaszano do właściwych 

miejscowo sądów. Nie stwierdzono przypadków przedawnienia należności z tytułu kar. W zakresie 

ujawniania i egzekwowania wymagalnych płatności kar pieniężnych wystąpiły nieprawidłowości w 3 z 5 

analizowanych byłych WIOŚ: 

• WIOŚ Szczecin w rocznym sprawozdaniu OŚZ-2b z działalności kontrolnej nie wykazał na 
koniec 1998 r. zaległości w spłacaniu naliczonych w latach 1994-1998 kar pieniężnych za 
nadmierne zanieczyszczanie powietrza. Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 1998 r. - 
stanowiąca różnicę między karami wymierzonymi a uregulowanymi, odroczonymi i 
umorzonymi po zrealizowaniu inwestycji - wynosiła ok. 1.019,6 tys. zł. Przyczyną tej 
rozbieżności było m.in. nie ujęcie w ewidencji księgowej kary na kwotę 585,9 tys. zł, 
nałożonej w kwietniu 1995 r. na Fabrykę Papieru Szczecin-Skolwin SA. Decyzję w sprawie 
tej kary wydział merytoryczny przekazał do księgowości WIOŚ w Szczecinie dopiero w maju 
1999 r., tzn.  
z ponad 2-letnim opóźnieniem w stosunku do daty jej uprawomocnienia. 

• W WIOŚ Jelenia Góra wystąpiły nieliczne przypadki zwłoki w kierowaniu spraw do 
egzekucji w sytuacji nieskuteczności upomnień. Dotyczyło to m.in. Fabryki Tkanin 
Meblowych „Fama” w Pobiednej, nie reagującej na upomnienia z 24 marca i 2 września 
1998 r. o zapłatę kar na kwotę 8,4 tys. zł, czy też Olszyńskich Fabryk Mebli (upomnienie z 2 
września 1998 r.), zwlekającej z wniesieniem kwoty 43,1 tys. zł. 

• WIOŚ w Legnicy nie wyegzekwował od Dolnośląskiej Fabryki Instrumentów Lutniczych  
w Lubinie kar pieniężnych w kwocie 24 tys. zł (za ponaddopuszczalną emisję zanieczyszczeń 
do powietrza w latach 1993-1996), prolongowanych do dnia 30 czerwca 1998 r. i w końcu 
podwyższonych w kwietniu 1999 r. o 50%. Według WIOŚ przyczyną nie podjęcia czynności 
windykacyjnych był m.in. brak informacji z samorządu województwa o nieuregulowaniu 
tych kar. 

 W świetle powyższego podkreślić należy, iż od 1 stycznia 1999 r. brak jest prawnych możliwości 

prowadzenia przez WIOŚ wyodrębnionego rachunku bankowego  

w celu gromadzenia i redystrybucji wpływów z tytułu kar ekologicznych, chociaż zgodnie z art. 110 ust. 

1 ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska wojewódzki inspektor ochrony środowiska wymierza i 

pobiera karę pieniężną za naruszanie przez jednostki organizacyjne wymagań ochrony środowiska. 

Stosownie bowiem do zapisu art. 79 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o przepisach 

wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną53, samorząd województwa przejął z dniem 

1 stycznia 1999 r. prawa i obowiązki wynikające z zobowiązań i należności z tytułu kar ekologicznych. 

Przepis ten jest zgodny z art. 87b ust. 4 ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska54 stanowiącym, iż 

zarząd województwa prowadzi wyodrębnione rachunki bankowe w celu gromadzenia i redystrybucji 

wpływów, w tym z tytułu kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy. W tej sytuacji prawnej 

odczuwalny był  brak bieżącego dostępu WIOŚ (zobligowanego do rozliczania i egzekwowania 

wymierzonych kar) do gromadzonych w 1999 r. przez samorząd województwa informacji  

                                                           
53 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o przepisach wprowadzających ustawy reformujące administrację 

publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zm.). 
54 Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (j.t. Dz.U. z 1994 r. Nr 49, poz. 

196 ze zm.). 
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o stanie realizacji nałożonych kar ekologicznych, co stwierdzono na przykładzie Dolnośląskiego WIOŚ 

we Wrocławiu. 

 Zakres i częstotliwość prowadzonych przez WIOŚ pomiarów monitoringowych 

umożliwiał pełną ocenę jakości powietrza, jak również przyczyniał się do zwiększenia 

efektywności kontrolnej. Oprócz wyników pracy krajowej i regionalnej sieci 

monitoringowej, do oceny zanieczyszczeń powietrza wykorzystywane były 

uzupełniająco przez WIOŚ pomiary wykonywane w sieciach lokalnych (należących np. 

do Elektrowni „Turów” i Elektrowni „Dolna Odra”) oraz wyniki badań prowadzonych 

przez Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne w ramach ogólnego nadzoru 

nad jakością powietrza w miastach. 

Laboratoria i stacje pomiarowe WIOŚ dysponowały aparaturą kontrolno-pomiarową umożliwiającą pełną 

analizę co najmniej głównych rodzajów i stężeń zanieczyszczeń powietrza. Wykorzystanie tej aparatury 

było na ogół prawidłowe. Tym niemniej: 

• WIOŚ w Legnicy nie prowadził oznaczeń analizatorem spalin „Ultramat-23” o wartości 
114,4 tys. zł, którym dysponował od dnia 30 maja 1995 r. na zasadzie użyczenia. Już  
w momencie jego odbioru od Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie, aparat ten był 
niekompletny. Dopiero w listopadzie 1996 r. dostarczone zostały reduktory do gazów 
wzorcowych. Ponadto podczas prób uruchomienia ujawniono wady oprogramowania. 
Istotnym mankamentem był także brak odpowiednich zabezpieczeń filtracyjnych. 

• Część należącej do WIOŚ w Szczecinie aparatury kontrolno-pomiarowej (analizator NO-
NOx w stacji automatycznej imisji „Brama Portowa”, zestaw pomiarowy emisji pyłów i 
gazów w mobilnym laboratorium pomiarowym, analizatory spalin i pyłomierze) była 
przestarzała lub zawodna i wymagała wymiany. 

 Oceny jakości powietrza atmosferycznego - dokonywane w oparciu o funkcjonujący system 

monitoringu - były przedmiotem publikacji sporządzanych na użytek organów administracji rządowej i 

samorządowej, instytucji współdziałających w ochronie środowiska, jednostek administrujących 

obszarami chronionymi, a także środków masowego przekazu. Ponadto raporty o stanie powietrza w 

obszarze „Czarnego Trójkąta” były przekazywane współpracującym przy realizacji tego programu, 

państwowym organom ochrony środowiska Niemiec i Czech. WIOŚ w Jeleniej Górze od 1998 r. 

redagował także własną stronę w Internecie, przeznaczoną głównie do ciągłej prezentacji danych o stanie 

powietrza i warunkach atmosferycznych w rejonie „Czarnego Trójkąta”. 

3.3. Działania podmiotów gospodarczych w dziedzinie ochrony powietrza 
przed zanieczyszczeniami 

3.3.1. Wielkość i struktura wprowadzonych do powietrza zanieczyszczeń 

1. Z ustaleń kontroli wynika, że 17 skontrolowanych podmiotów gospodarczych odprowadziło w latach 

1994-1998 do powietrza atmosferycznego 209,6 tys. ton zanieczyszczeń pyłowych oraz 109.118,1 tys. ton 

zanieczyszczeń gazowych, w tym 1.139,7 tys. ton SO2 i 247,9 tys. ton NOx. 

Największe ilości pyłów wyemitowały: Elektrownia „Turów” - 136.471 ton, EC „Gorzów” - 

35.978 ton i Elektrownie „Dolna Odra” - 17.399 ton. Przedsiębiorstwa te należały również do 

podmiotów odprowadzających do powietrza w analizowanych latach największe ilości SO2 i 
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NOx, tj. Elektrownia „Turów” odpowiednio 664.969 i 92.701 ton, Elektrownie „Dolna Odra” 

odpowiednio 318.796 i 121.237 ton, a EC „Gorzów” odpowiednio 23.253 i 14.664 ton. Do 

znaczących emitentów zanieczyszczeń gazowych zaliczała się także HM „Głogów” - 70.612 

ton SO2 i 1.144 ton NOx oraz „Police” SA - 28.800 ton SO2 i 10.903 ton NOx. 

2. W badanym okresie odnotowano wyraźny spadek wielkości wyemitowanych przez skontrolowane 

podmioty gospodarcze ładunków zanieczyszczeń. I tak, wielkość rocznej emisji pyłów uległa 

zmniejszeniu o 70,6%, SO2 o 41,4%, natomiast NOx o 31,6%. 

W największym stopniu emisję pyłów ograniczyła w tych latach HM „Legnica” - o 91,7%,  

HM „Głogów” - o 90,4% i Elektrownia „Turów” - o 77,2%. Najwyższą redukcję emisji SO2  

w tym samym przedziale czasu osiągnęła HM „Legnica” - o 96,6%, HM „Głogów” - o 87,5% 

oraz MZEC w Zielonej Górze - o 56,0%. Największą redukcję NOx stwierdzono natomiast  

w Elektrowni „Turów” - o 41,2%, w Elektrowni „Dolna Odra” - o 34,2% oraz w PPKS w 

Nowej Soli - o 33,3%. 

Dominującym trendem było ograniczanie wielkości odprowadzanych do powietrza zanieczyszczeń. Tym 

niemniej nie w każdym ze skontrolowanych przedsiębiorstw stan  

w zakresie emisji zanieczyszczeń do atmosfery był już zadowalający. Emitują one bowiem nadal znaczne 

ilości niepożądanych substancji, zwiększając nawet okresowo emisję niektórych rodzajów 

zanieczyszczeń. Dotyczyło to np. EC „Zielona Góra”  

(w zakresie pyłów i SO2), WPEC w Legnicy (w zakresie pyłów i SO2), „Police” SA  

(w zakresie SO2 i NOx), Rockwool Polska (w zakresie pyłów), czy wchodzących  

w skład Zespołu Elektrowni „Dolna Odra”: Elektrowni „Szczecin” (w zakresie SO2 i NOx) i Elektrowni 

„Pomorzany” (w zakresie pyłów i NOx). Spośród 17 poddanych kontroli podmiotów gospodarczych, 12 

ograniczyło emisję pyłów w 1998 r. w stosunku do 1994 r., a pozostałe 5 odnotowało dla tych samych lat 

wzrost emisji tego zanieczyszczenia. W przypadku SO2 dotyczyło to odpowiednio 15 i 2 podmiotów 

gospodarczych, natomiast w przypadku emisji NOx odpowiednio 10 i 7 przedsiębiorstw. 

Ilości pyłów oraz głównych zanieczyszczeń gazowych (SO2 i NOx), wyemitowanych do atmosfery przez 

skontrolowane podmioty gospodarcze w latach 1994-1998, przedstawiono w tabeli nr 8 oraz 

zilustrowano na wykresie nr 5. 

Tabela 8. 
 

Rodzaj zanie- Lata (Mg/rok) Ogółem 

-czyszczenia 1994 1995 1996 1997 1998 (Mg/rok) 

Pyły 74.703,8 50.039,4 36.811,0 26.031,2 21.990,5 209.575,9 

SO2 310.973,1 227.522,7 208.497,5 210.348,0 182.399,6 1.139.740,9 

NOx 58.550,3 53.220,1 48.664,9 47.359,7 40.061,9 247.856,8 

Wykres 5. 
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Postępujący spadek emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł umiejscowionych  

w skontrolowanych podmiotach gospodarczych był wypadkową wielu czynników.  

W zależności od przedsiębiorstwa podstawowe znaczenie (z punktu widzenia ograniczenia sumarycznej 

uciążliwości dla powietrza) miały: zrealizowane inwestycje proekologiczne, zmiany w technologiach 

produkcji, ograniczenie czasu eksploatacji obiektów bądź urządzeń będących źródłem zanieczyszczeń, 

stosowanie paliw o lepszych parametrach i zmniejszenie masy ich zużycia, spadek ilości 

eksploatowanych emitorów. 

Zaistniałe na przestrzeni lat 1994-1998 w skontrolowanych przedsiębiorstwach zmiany ilości emitorów 

ogółem i w poszczególnych grupach wysokościowych przedstawiono  

w tabeli nr 9. 

Tabela 9. 
 

Emitory 1994 1998 % 98/94 

Wysokość do 50 m 688 638 92,7 

Wysokość od 51 do 99 m 29 21 72,4 

Wysokość od 100 m 32 40 125,0 

Suma 749 699 93,3 

3. Badania wykazały, iż masa zanieczyszczeń zatrzymanych lub zneutralizowanych  

w urządzeniach oczyszczających badanych podmiotów gospodarczych, uległa w analizowanym okresie 

zmniejszeniu w przypadku pyłów i zwiększeniu w odniesieniu do gazów. Rozmiary i dynamikę zmian w 

tym zakresie zaprezentowano w tabeli nr 10 i na wykresie nr 6. 

Tabela 10. 
 

Zatrzymane lub zneutralizowane 

zanieczyszczenia 

1994 1998 % 98/94 

Pyłowe (Mg/rok) 3.756.291 2.662.003 70,9 

Gazowe ogółem (Mg/rok): 574.746 682.752 118,8 
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   - SO2 275.620 369.922 134,2 

   - NOx 12 58 483,3 

Wykres 6. 
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Powyższe tendencje były wypadkową zarówno efektów podejmowanych i wdrażanych 

inwestycji proekologicznch, pozytywnych zmian w ilości i jakości używanych paliw, 

jak i prawie 100% dyspozycyjności oraz nie zawsze wystarczającej skuteczności 

użytkowanych urządzeń ochrony powietrza. 

W tabeli nr 11 porównano ilości stosowanych w 1994 r. i 1998 r. urządzeń ochrony 

powietrza przez skontrolowane przedsiębiorstwa. 

Tabela 11. 
 

Urządzenia ochrony powietrza 1994 1998 % 98/94 

Cyklony 102 100 98,0 

Multicyklony 23 23 100,0 

Filtry tkaninowe 64 128 200,0 

Elektrofiltry 51 49 96,1 

Urządzenia mokre 83 93 112,1 

3.3.2. Opłaty za emisje zanieczyszczeń do powietrza 

W latach 1994-1998 skontrolowane przedsiębiorstwa, w związku z emitowaniem do atmosfery 

zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, zobowiązane były do wniesienia opłat  

w ogólnej wysokości 402.967,6 tys. zł, z czego uiściły 380.305,8 tys. zł, tj. 94,4%.  

W tym okresie uśredniony dla 17 badanych podmiotów gospodarczych stopień regulowania należnych 

opłat uległ zdecydowanej poprawie, bo z 80,2% w 1994 r. wzrósł do co najmniej 99,7% w latach 1996-

1998. Kwoty należnych od tych podmiotów i wniesionych przez nie opłat za emisje zanieczyszczeń 

pyłowo-gazowych przedstawiono  

na wykresie nr 7 i w tabeli nr 12. 
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Tabela 12. 
 

Opłaty Lata (w tys. zł) Ogółem 

 1994 1995 1996 1997 1998 (tys. zł) 

Naliczone  83.449,3 81.860,3 73.583,2 85.190,4 78.884,4 402.967,6 

Zapłacone 66.956,3 76.207,9 73.339,1 85.087,4 78.715,1 380.305,8 

% należności 80,2 93,1 99,7 99,9 99,8 94,4 

Ilość podmiotów gospodarczych (spośród skontrolowanych) nie w pełni regulujących opłaty za emisje 

substancji zanieczyszczających powietrze w poszczególnych latach i  

w całym badanym okresie (lata 1994-1998), przedstawiono w tabeli nr 13. 

Tabela 13. 
 

Podmioty nie w pełni Lata Ogółem 

regulujące opłaty 1994 1995 1996 1997 1998  

Ilość 5 6 4 3 4 7 

Udział wśród badanych (%) 29,4 35,3 23,5 17,7 23,5 41,2 

Wśród 7 podmiotów gospodarczych, które nie w pełni uiszczały opłaty wymierzone  

w latach 1994-1998, 2 uczyniły to w związku z odwołaniem się od decyzji wojewody bądź z wniesieniem 

do sądu skargi na stosowną decyzję, 1 z powodu odroczenia terminu płatności, a pozostałe 4 w związku z 

brakiem płynności finansowej. I tak: 

• MZEC w Zielonej Górze nie odprowadził do końca marca 1999 r. kwoty 303,9 tys. zł opłat  
z tytułu emisji zanieczyszczeń do powietrza w latach 1995-1996, oczekując na stanowisko 
Ministra OŚZNiL w sprawie wniesionego odwołania od decyzji ustalających te opłaty. 

• Na nieuiszczone przez Elektrownię „Turów” opłaty w wysokości 21.108,2 tys. zł składały 
się opłaty dodatkowe, wymierzone decyzjami byłego Wojewody Jeleniogórskiego za brak 
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decyzji o emisji dopuszczalnej w II półroczu 1994 r. i II kwartale 1995 r. Ich uregulowanie 
uzależnione było od wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego w toczących się w tych 
sprawach postępowaniach. 

• EC „Zielona Góra” nie wniosła opłat wymierzonych w latach 1994-1995 na sumę 746,2 
tys. zł, z tym że od 28 grudnia 1998 r. dysponowała decyzją byłego Wojewody 
Zielonogórskiego, odraczającą spłatę do 2001 r. Ponadto w wyniku zastosowania błędnych 
parametrów spalonego węgla zaniżono o 1.965 zł wysokość wymaganych opłat z tytułu 
emisji zanieczyszczeń za IV kw. 1998 r. 

• DZO w Szprotawie z powodu pogarszającej się sytuacji ekonomiczno-finansowej nie 
uregulowały w całości opłat za lata 1994-1998 z tytułu emisji zanieczyszczeń do powietrza, 
tj. kwoty 182,9 tys. zł. Nie uiszczono także odsetek za zwłokę w kwocie 134,0 tys. zł. Z 
końcem maja 1999 r. Zarządca Komisaryczny DZO w Szprotawie wystąpił z wnioskiem o 
ogłoszenie upadłości tego podmiotu gospodarczego. 

• „Fakot” SA z powodu ciągłego niedoboru środków finansowych, wynikającego z 
prowadzonej ze stratą działalności gospodarczej, zalegał z opłatami z tytułu emisji 
zanieczyszczeń do powietrza w latach 1996-1998 na kwotę 138,8 tys. zł. 

• „Farm-Obra” Spółka z o.o. nie dopełniła obowiązku wniesienia należnych od niej opłat za 
wprowadzanie w latach 1994-1998 zanieczyszczeń do powietrza w kwocie ogółem 112,5 
tys. zł oraz odsetek za zwłokę w wysokości 11,5 tys. zł. Przyczyną tego była zła sytuacja 
ekonomiczna tego podmiotu. 

• PPKS w Nowej Soli dopiero na wezwanie Marszałka Województwa Lubuskiego z 29 
stycznia 1999 r. przedstawił wykaz naliczonych opłat za 1998 r. w wysokości 69,3 tys. zł. 

W sumie na koniec badanego okresu skontrolowane podmioty gospodarcze nie uiściły opłat za emisję 

zanieczyszczeń do powietrza na kwotę 22.661,8 tys. zł, stanowiącą 5,6% całości opłat naliczonych tym 

podmiotom w latach 1994-1998. 

Wśród 10 przedsiębiorstw, które rozliczyły się w całości z naliczonych opłat, 1 regulowało je przeważnie 

z naruszeniem wymaganego terminu płatności. I tak: 

W latach 1994-1998 PEC w Jeleniej Górze nie dotrzymało terminu wniesienia opłat w 14 na 
23 przypadki, mimo to nie zawsze uiszczało odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań  
z tego tytułu. Z 11.130 zł odsetek wymierzonych PEC za lata 1994-1998 nie wpłacono 3.684 zł 
(33,1%). Organ wymierzający karne odsetki nie naliczał ich jednakże w każdym przypadku 
opóźnionego regulowania opłat. Ich dodatkowa kwota, dotycząca lat 1994-1997, ustalona 
została przez kontrolera NIK w wysokości 2.597 zł. 

Dwa podmioty gospodarcze, tj. Elektrownia „Turów” i Elektrownia „Dolna Odra”, dysponowały 

własnymi systemami ciągłych pomiarów rzeczywistej emisji i imisji zanieczyszczeń powietrza, 

wykonanymi i rozbudowywanymi w latach dziewięćdziesiątych, a mogącymi służyć jako źródło danych 

do naliczania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. 

Wyniki własnych pomiarów emisji tylko w przypadku drugiego z wymienionych zakładów 
energetyki zawodowej stanowiły podstawę do naliczania opłat za wprowadzanie do powietrza 
pyłów i gazów. Natomiast Elektrownia „Turów” wykorzystywała wyniki ciągłych pomiarów 
emisji wyłącznie do szacowania jej poziomu i śledzenia trendów zmian. Spowodowane to było 
konstrukcją obiektów w których umieszczono punkty pomiarowe. Nie spełniały one bowiem 
metrologicznych wymogów, gwarantujących dokładność pomiarów, uniemożliwiając tym 
samym rzetelne obliczenie ładunków zanieczyszczeń niesionych w spalinach i w konsekwencji 
prawidłowe sporządzenie rozliczeń finansowych z tytułu należnych opłat za wprowadzanie 
zanieczyszczeń do powietrza. W tej sytuacji do naliczania opłat w zakresie emisji 
zanieczyszczeń stosowany był w latach 1994-1998 bilans odpadów paleniskowych i emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery poszczególnych bloków Elektrowni oraz okresowe pomiary i 
analizy spalanego węgla. Elektrownia „Turów” zamierza przystosować istniejący system 
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pomiarów ciągłych emisji zanieczyszczeń do naliczania opłat z tytułu wprowadzania 
zanieczyszczeń do powietrza, najszybciej na przełomie lat 1999-2000. 

3.3.3. Kary za nadmierne emisje zanieczyszczeń do powietrza 

1. Ustalenia kontroli wykazały, iż spośród 17 zbadanych podmiotów gospodarczych  

w latach 1994-1998 za przekroczenie dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń do powietrza ukaranych 

zostało 11 przedsiębiorstw, w tym 2 przedsiębiorstwom wymierzono kary pieniężne tylko w jednym roku, 

3 w dwóch latach, 1 w trzech latach i 5 w czterech latach. Wysokości wymierzonych oraz zapłaconych 

lub rozliczonych w latach 1994-1998 przez te podmioty kar pieniężnych za ponadnormatywne emisje 

zanieczyszczeń przedstawione zostały w tabeli nr 14 (w tys. zł) i na wykresie nr 8. 

 

 

Tabela 14. 
 

Kary za emisje Lata Ogółem 

zanieczyszczeń 1994 1995 1996 1997 1998  

Nałożone 20.311,8 35.492,6 6.120,8 10.593,6 3956,6 76.475,4 

Uiszczone lub 19.534,8 34.656,5 4.960,8 8.345,1 2.431,0 69.928,2 

rozliczone       

% należności 96,2 97,6 81,1 78,8 61,4 91,4 

Wykres 8. 
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2. Najwyższe kary za nadmierną emisję zanieczyszczeń do atmosfery wymierzono: 

• HM „Głogów” za przekroczenia w latach 1994-1997 dopuszczalnych poziomów emisji 
pyłowo-gazowych, m.in. przez Elektrociepłownię, Fabrykę Kwasu Siarkowego, Wydział 
Ołowiu, suszarnię koncentratu. Wysokość nałożonych Hucie kar wyniosła 48.023,2 tys. zł. 

• HM „Legnica” za niedotrzymanie w latach 1993-1997 dopuszczalnych wielkości emisji 
pyłów i gazów, w tym: SO2, NOx, tlenku węgla, dwusiarczku węgla i innych. Huta obciążona 
została karami w wysokości łącznej 17.205,7 tys. zł. 
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• „Police” SA za nadmierne w latach 1992-1996 emisje pyłów, SO2, amoniaku, związków 
fluoru, NOx i tlenku węgla. Wysokość wymierzonych kar wyniosła 9.566,9 tys. zł. 

• WPEC w Legnicy za ponaddopuszczalne w latach 1994-1997 wielkości emisji pyłów i 
tlenku węgla z kotłów ciepłowni. Suma nałożonych kar wyniosła 699,4 tys. zł. 

3. Czterem z kontrolowanych podmiotów gospodarczych zaliczono należne kary pieniężne do kosztów 

przeprowadzonych inwestycji proekologicznych. I tak: 

• HM „Głogów” WIOŚ odroczył, a następnie rozliczył kary pieniężne w wysokości 41.407,4 
tys. zł, stanowiące część kar naliczonych w latach 1994-1997 za przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów emisji pyłów i gazów. Kwotę tę zaliczono na poczet 
wydatkowanych przez Hutę środków m.in. na budowę instalacji odsiarczania spalin 
Elektrociepłowni, modernizację ciągu pieców szybowych, modernizację linii produkcyjnej 
kwasu siarkowego. 

• HM „Legnica” WIOŚ odroczył, a następnie rozliczył kary w łącznej wysokości 14.670,2  
tys. zł, wymierzone w 1995 r. i 1998 r. za wyższe od dopuszczalnych emisje zanieczyszczeń 
do powietrza. Na poczet tych kar zaliczono nakłady na inwestycje (budowy instalacji 
odsiarczania gazów SOLINOX i instalacji urządzeń odpylających), których ukończenie 
spowodowało usunięcie przyczyn wymierzenia tych kar. 

• WIOŚ odroczył Rockwool Polska, a następnie rozliczył  kwotę 319,1 tys. zł kar pieniężnych, 
naliczonych w latach 1995-1997 za przekraczanie dopuszczalnej emisji tlenku węgla i 
amoniaku. Całość tych kar zaliczono w efekcie do wydatków inwestycyjnych poniesionych 
m.in. na modernizację pieców szybowych, skutkującą obniżeniem ilości spalanego koksu. 

• PEC w Jeleniej Górze WIOŚ odroczył, a następnie rozliczył kary w wysokości 37,2 tys. zł, 
naliczone w 1996 r. za ponaddopuszczalne emisje SO2 i pyłów, zaliczając całą kwotę do 
kosztów inwestycji ukierunkowanych na ochronę powietrza. 

4. Spośród 11 ukaranych podmiotów gospodarczych, 5 nie zapłaciło nałożonych kar za nadmierną emisję 

zanieczyszczeń do powietrza w łącznej kwocie 6.547,2 tys. zł  

w ustalonych przez WIOŚ pierwotnych terminach. W 3 przypadkach terminy płatności kar na kwotę 

6.243,1 tys. zł odroczono na okresy po 1998 r., w 1 przypadku karę rozłożono na raty (300,1 tys. zł) i w 1 

umorzono 4,0 tys. zł. 

Na wartość nie uiszczonych, a odroczonych kar pieniężnych składała się m.in. kwota 672,9  
tys. zł, stanowiąca prolongowane do 30 maja 2000 r. płatności WPEC w Legnicy za 
przekroczenie dopuszczalnej emisji pyłów z ciepłowni „Centralnej”. Odroczenie to 
uwarunkowane zostało wybudowaniem i oddaniem do eksploatacji (do 30 czerwca 2000 r.) 
instalacji kompleksowego oczyszczania spalin kotłowych w tej ciepłowni. Dotrzymanie tego 
warunku jest mało realne. Funkcjonowała wprawdzie instalacja oczyszczania spalin dla kotła 
nr 1 (wybudowana kosztem 10.917,5 tys. zł, stanowiącym 36,0% wartości kosztorysowej całej 
inwestycji), ale do maja 1999 r. nie została ona odebrana od wykonawcy, pomimo zakończenia 
prac budowlano-montażowych z końcem 1998 r. Wykonane pomiary gwarancyjne wykazały, iż 
nie dotrzymano 3 spośród 10 gwarantowanych parametrów funkcjonowania instalacji. 

Ilości podmiotów gospodarczych (spośród 17 skontrolowanych) nie regulujących  

w pełni kar za ponaddopuszczalne emisje zanieczyszczeń w poszczególnych latach i  

w całym badanym okresie lat 1994-1998 przedstawiono w tabeli nr 15. 

Tabela 15. 
 

Podmioty gosp. nie w pełni Lata Ogółem 

regulujące kary pieniężne 1994 1995 1996 1997 1998 94-98 

Ilość 2 3 2 3 2 5 
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Odsetek badanych (%) 11,8 17,7 11,8 17,7 11,8 29,4 

3.3.4. Działalność inwestycyjna na rzecz ochrony powietrza 

1. W celu niedoprowadzania do emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z procesów technologicznych 

w ilościach przekraczających poziom dopuszczalny (określony w stosownych decyzjach wojewody), 

większość skontrolowanych podmiotów gospodarczych realizowała przedsięwzięcia inwestycyjne, takie 

jak: modernizacja bloków energetycznych i kotłów, budowa instalacji odsiarczania, denitryzacji i 

oczyszczania spalin (gazów), montaż lub modernizacja instalacji odpylających pieców i linii 

technologicznych, budowa instalacji wentylacji procesów technologicznych, budowa instalacji utylizacji i 

absorpcji gazów czy par, modernizacja i wymiana elektrofiltrów. W latach 1994-1998  

z 17 przedsiębiorstw objętych badaniami działania takie podejmowało 14 (82,3%). I tak: 

• Instalacje odsiarczania spalin (gazów) wykonane zostały w 3 przedsiębiorstwach, tzn.  
w Elektrowni „Turów” (kosztem 9.427,0 tys. zł), HM „Głogów” (nakładem 102.331,3  
tys. zł) i w HM „Legnica” (za 49.320,6 tys. zł), a w toku realizacji była taka instalacja  
w Elektrowniach „Dolna Odra” (wydatkowano 97.980 tys. zł). 

• Instalację oczyszczania spalin zbudowano w PEC w Jeleniej Górze (kosztem 3.530,8 tys. 
zł, w tym 784,1 tys. zł w latach 1994-1998), a w trakcie realizacji była podobna 
instalacja  
w WPEC w Legnicy (wydatkowano 10.917,5 tys. zł). Natomiast w Elektrowni „Turów” 
prowadzono rozbudowę instalacji denitryzacji spalin (nakładem 1.855,1 tys. zł). 

• Modernizacje kotłów bloków energetycznych pod kątem m.in. ograniczenia emisji, 
przeprowadzono w 2 elektrowniach, tzn. w Elektrowni „Turów” (kosztem 1.553.050,2 
tys. zł) i w Zespole Elektrowni „Dolna Odra” (nakładem 58.354 tys. zł). 

• Budowę zespołu gazowo-parowego (eliminującego kotły opalane węglem) realizowano  
w EC „Gorzów” (kosztem 103.071,4 tys. zł). 

 Na realizację przedsięwzięć przyczyniających się do ograniczenia szkodliwych emisji (m.in. wyżej 

wymienionych), 14 kontrolowanych podmiotów gospodarczych wydatkowało w sumie 2.430,6 mln zł, z 

czego: 42,3 mln zł (1,7%) w 1994 r., 128,2 mln zł (5,3%) w 1995 r., 638,5 mln zł (26,3%) w 1996 r., 

861,8 mln zł (35,5%) w 1997 r., 759,6 mln zł (31,2%) w 1998 r. 

 Wysokość nakładów poniesionych w poszczególnych latach analizowanego okresu przez badane 

podmioty gospodarcze na korzystne z punktu widzenia ochrony powietrza inwestycje, pokazuje wykres 

nr 9. 

Wykres 9. 
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2. Spośród 14 podmiotów gospodarczych, które w latach 1994-1998 prowadziły inwestycje związane z 

ochroną powietrza, 4 poniosły największe wydatki stanowiące 97,0% łącznych nakładów inwestycyjnych 

w tym okresie. Największy udział w łącznej kwocie tych nakładów (2.430,6 mln zł) miały: Elektrownia 

„Turów” - 1.858,2 mln zł (76,5%), Elektrownie „Dolna Odra” - 237,4 mln zł (9,8%), HM „Głogów” - 

159,8 mln zł (6,6%) i EC „Gorzów” - 103,2 mln zł (4,2%). Wymienione przedsiębiorstwa realizowały 

inwestycje proekologiczne wykorzystując przede wszystkim środki własne i kredyty bankowe, a w 

ograniczonym stopniu środki publiczne na które złożyły się pożyczki funduszy ochrony środowiska. 

Wielkość i udział środków publicznych w finansowaniu tych inwestycji w latach 1994-1998 

przedstawiono w tabeli 16. 

Tabela 16. 
 

 Podział nakładów na inwestycje związane z ochroną 
powietrza wg źródeł finansowania (w mln zł / w %) 

Podmiot gospodarczy  
środki własne 

 
kredyty bankowe 

środki publiczne 
(fundusze ochrony 
środowiska) 

Elektrownia „Turów” 622,5 / 33,5 1.093,9 / 58,9 141,7 / 7,6 
Elektrownie „Dolna Odra” 111,9 / 47,1 1254,5 / 52,9 0,0 / 0,0 
HM „Głogów” 139,0 / 87,0 0,0 / 0,0 20,8 / 13,0 
EC „Gorzów” 6,8 / 6,6 96,4 / 93,4 0,0 / 0,0 

Łącznie  880,3 / 37,3 1.315,8 / 55,8 162,5 / 6,9 

Istotnym w działalności tych przedsiębiorstw było prowadzenie na ogół efektywnej 

polityki ochrony powietrza, opartej na konsekwentnej realizacji planowanych, 

proekologicznych zadań inwestycyjnych. Podstawowym przy tym założeniem było 

ograniczanie emisji pyłowej i gazowej zanieczyszczeń do atmosfery poprzez 

opanowanie procesów technologicznych. W wyniku kontroli nie zgłoszono istotnych 

uwag do realizacji inwestycji w wymienionych w powyższej tabeli podmiotach 

gospodarczych, jak również do związanego z tymi inwestycjami wydatkowania środków 

publicznych: 
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• Elektrownia „Turów” - w 1997 r. oddano do eksploatacji, realizowane od 1994 r., instalacje 
suchego odsiarczania spalin kotłowych na blokach energetycznych nr 8, 9 i 10. Z punktu 
widzenia ochrony powietrza istotne było rozpoczęcie w 1995 r. procesu rekonstrukcji 6 z 10 
bloków energetycznych, polegającego m.in. na zastąpieniu kotłów pyłowych kotłami 
fluidalnymi. W grudniu 1998 r., tzn. z prawie siedmiomiesięcznym opóźnieniem, oddano po 
rekonstrukcji do próbnej eksploatacji dwa bloki (nr 1 i 2), a zaawansowanie modernizacji 
kolejnego (nr 3) oszacowane zostało w tym czasie na 16%. Założonym efektem rekonstrukcji 
bloków energetycznych jest zmniejszenie emisji z każdego takiego bloku m.in. SO2  
z 1535 do 200 g/GJ, a pyłów z 95 do 90 g/GJ. Realizacja wzmiankowanych powyżej 
przedsięwzięć wymagała znacznych nakładów, poniesionych ze środków własnych Elektrowni 
„Turów”. Do końca 1998 r. wydatkowano bowiem na rekonstrukcję trzech bloków 
energetycznych kwotę 1.484,2 mln zł (66,3% wartości kosztorysowej ich rekonstrukcji), a na 
budowę instalacji suchego odsiarczania spalin kotłowych kwotę 27,8 mln zł. W wyniku 
realizowania przez Elektrownię „Turów” wymienionych wcześniej inwestycji zmniejszyła się  
w latach 1994-1998 ilość zanieczyszczeń, wprowadzanych do powietrza w wyniku spalania 
węgla brunatnego do celów energetycznych. Emisja pyłów zmniejszała się systematycznie, bo z 
54.256 Mg w 1994 r. do 12.352 Mg w 1998 r., tj. o 77,2%. W tym samym czasie obniżyła się 
również roczna emisja SO2 z 200.084 Mg do 106.631 Mg (o 46,7%) i tlenków azotu z 24.597 
Mg do 14.474 Mg (o 41,2%). 

• Elektrownie „Dolna Odra” – w latach 1994-1998 łączne nakłady inwestycyjne na ochronę 
środowiska przekroczyły 35% nakładów inwestycyjnych ogółem, natomiast inwestycje związane 
z ochroną powietrza stanowiły w omawianym okresie ponad 90% środków poniesionych na 
inwestycje ochrony środowiska. Na skalę efektywności tych inwestycji wskazały wyniki 
pomiarów. Np. na bloku nr 5 Elektrowni „Dolna Odra”, zmodernizowanym  
w 1994 r., emisja pyłu wynosiła 571,3 kg/h i 621,4 kg/h, a po wymianie 2 elektrofiltrów  
14 kg/h i 32,2 kg/h. Z kolei emisja tlenku azotu przed wymianą elektrofiltrów wynosiła 594,3 
kg/h i 649,3 kg/h, a po modernizacji 564 kg/h i 425,4 kg/h. 

• EC „Gorzów” - w 1998 r. w stosunku do 1994 r. o ponad połowę zmniejszyła się emisja 
zanieczyszczeń pyłowych, tzn. z 8805 Mg do 4505 Mg (o 48,8%), a zanieczyszczeń gazowych 
odpowiednio z 745.562 Mg do 665.230 Mg (o 10,8%). Przyczyniło się do tego zmniejszenie o 
17% masy spalanego węgla z równoczesną poprawą jego parametrów, a przede wszystkim 
ograniczenie o połowę czasu eksploatacji obiektu EC-1 wyposażonego w przestarzałe 
urządzenia ochrony powietrza. Szczególne znaczenie dla dalszego ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń do powietrza miała budowa w latach 1997-1998 bloku gazowo-parowego, 
oddanego do eksploatacji w styczniu 1999 r. Wartość tej inwestycji przekroczyła 103 mln zł. 
Umożliwiło to wyłączenie z eksploatacji uciążliwej dla środowiska starej części EC „Gorzów”, 
tj. obiektu EC-1. 

• HM „Głogów” - odzwierciedleniem efektów uzyskanych z inwestycyjnych i bezinwestycyjnych 
starań Huty na rzecz ochrony powietrza była wielkość procentowego wskaźnika ilości 
emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń, przypadających na jedną tonę wyprodukowanej 
miedzi. W badanym okresie wskaźnik ten dla dwóch przykładowych rodzajów zanieczyszczeń 
kształtował się następująco: 

- dla pyłu: 3,8% w 1994 r., 2,4% w 1995 r., 2,0% w 1996 r., 1,5% w 1997 r. i 0,3%  
w 1998 r., 

- dla SO2: 59,4% w 1994 r., 54,0% w 1995 r., 54,6% w 1996 r., 37,0% w 1996 r. i 6,6%  
w 1998 r. 

3. Nie wszystkie badane przedsiębiorstwa podjęły dostateczne działania na rzecz ograniczenia ładunków 

zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza atmosferycznego, mimo obowiązku zapewnienia ochrony 

środowiska (w szczególności przez budowę lub instalowanie oraz sprawne funkcjonowanie i eksploatację 

urządzeń chroniących środowisko), wynikającego z przepisu art. 66 pkt. 5 ustawy o ochronie i 
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kształtowaniu środowiska55. W objętym kontrolą okresie spośród 17 przedsiębiorstw 3 nie realizowały 

żadnych zadań inwestycyjnych związanych bezpośrednio z ochroną powietrza, a 2 zaniechały inwestycji 

będącej w trakcie realizacji, bądź w fazie opracowywania dokumentacji. I tak: 

• EC „Zielona Góra” nie przystąpiła do wymiany lub modernizacji urządzeń odpylających, 
mimo iż przeprowadzone w latach 1994, 1996 i 1998 badania tych urządzeń wykazały ich 
niższą sprawność od określonej w decyzji o dopuszczalnej emisji. Miało to bezpośredni 
wpływ na emisję pyłu, chociaż wskutek zmniejszenia masy spalanego węgla ilość tego 
zanieczyszczenia wprowadzonego do powietrza w latach 1994-1998 uległa ograniczeniu  
o 16,7% i nie przekroczyła poziomu emisji dopuszczalnej. Nadmienić należy, iż szczególne 
znaczenie dla ograniczenia przez Elektrociepłownię emisji zanieczyszczeń do powietrza 
będzie miała planowana budowa bloku gazowo-parowego o mocy 190 MWe i 80 MWt, 
wykorzystującego lokalne zasoby gazu ziemnego. Koszt tej inwestycji, będącej w fazie 
zaawansowanych prac programowo-projektowych, szacowany jest na kwotę 150 mln USD. 

• PPKS w Nowej Soli nie przystąpił do modernizacji 3 funkcjonujących cyklonów 
(zainstalowanych w kotłowni Przedsiębiorstwa) o niewystarczającym poziomie sprawności, 
co było podstawową przyczyną przekraczania dopuszczalnej wielkości emisji pyłów. 
Podejmowane przez PPKS w Nowej Soli działania zmierzające do ograniczenia emisji 
miały organizacyjny charakter i polegały na zmniejszeniu ilości spalanego węgla oraz 
zmianie ogrzewania dworca autobusowego w Nowej Soli poprzez przełączenie na zasilanie 
z miejskiej sieci cieplnej. 

• „Farm-Obra” Spółka z o.o. nie planowała i nie wykonała żadnych prac ukierunkowanych 
na zmniejszenie emisji substancji zanieczyszczających powietrze, mimo stwierdzonego  
w latach 1997-1998 przekraczania przez Spółkę dopuszczalnej emisji gazów i pyłów. 
Związane to było m.in. z generowaniem ujemnego wyniku finansowego i brakiem płynności 
finansowej. 

• „Fakot” SA  prowadziła w latach 1995-1997  modernizację kotłowni zakładowej, 
polegającą na zastosowaniu kotłów opalanych olejem opałowym w miejsce użytkowanych 
kotłów węglowych. Do czasu zaniechania tego przedsięwzięcia Spółka wydatkowała na 
jego realizację 283,5 tys. zł (ok. 20% planowanych nakładów), w tym ok. 246 tys. zł na 
zakup 2 kotłów na olej opałowy typu KOG 3.0, których nie zagospodarowano. Z dalszej 
realizacji tej inwestycji zrezygnowano w związku ze zmianą koncepcji, tj. zamiarem 
zastosowania  
w przyszłości kotłów własnej produkcji, opalanych gazem. 

• „Wizów” SA nie przyniosły wymiernych efektów w dziedzinie ochrony powietrza nakłady  
w wysokości 41,2 tys. zł, poniesione w latach 1995-1996 na opracowanie dokumentacji 
technicznej dotyczącej modernizacji instalacji odpylania części mokrej produkcji 
trójpolifosforanu sodu, bowiem do czasu zakończenia kontroli nie przystąpiono do 
realizacji tego przedsięwzięcia. 

3.3.5. Przestrzeganie przepisów i decyzji regulujących zagadnienie ochrony 
powietrza 

1. Na 17 skontrolowanych podmiotów gospodarczych, które powinny posiadać decyzje wojewody o 

dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego,  

w latach 1994-1998 cztery przedsiębiorstwa posiadały częściowo uregulowany stan formalnoprawny w 

tym zakresie, w tym dwa przez 4 lata, jedno przez 3 lata i  jedno przez mniej niż pół roku. Przyczyną 

braku całościowego określenia emisji dopuszczalnej było przede wszystkim zaniechanie działań na rzecz 

uzyskania stosownych decyzji o dopuszczalnej emisji. I tak: 

                                                           
55 Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (j.t. Dz.U. z 1994 r. Nr 49, poz. 

196 ze zm.). 
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• PEC w Jeleniej Górze nie posiadało w latach 1994-1997 ustalonych emisji 
dopuszczalnych dla części eksploatowanych kotłowni lokalnych o mocy cieplnej poniżej 1 
MWt, gdyż  
z punktu widzenia tego przedsiębiorstwa korzystniejsze ekonomicznie było ponoszenie 
dodatkowych opłat za brak decyzji o dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń do powietrza. 

• MZEC w Zielonej Górze w latach 1994-1997 nie dysponowały decyzjami o dopuszczalnej 
emisji zanieczyszczeń do powietrza dla funkcjonujących w tym czasie lokalnych kotłowni 
koksowych, węglowych i części gazowych, ponosząc z tego tytułu podwyższone o 100% 
opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza. 

• Elektrownie „Dolna Odra” nie posiadały decyzji o dopuszczalnej emisji z emitorów 
niskich Elektrowni „Pomorzany” (od 1 stycznia 1996 r. do 22 kwietnia 1997 r.) oraz w 
zakresie niskiej emisji Elektrowni „Dolna Odra” (od 1 stycznia 1996 r. do 2 grudnia 
1998 r.) i emisji z instalacji zbiorników magazynowych stacji załadunkowej popiołów tej 
samej Elektrowni (od 1 stycznia 1996 r. do 2 grudnia 1998 r.). 

• „Wizów” SA w okresie od 1 września 1997 r. do 19 lutego 1998 r. nie dysponowała 
ważną decyzją o rodzajach i ilościach zanieczyszczeń dopuszczonych do wprowadzenia 
do powietrza z produkcji trójpolifosforanu sodu, kwasu fosforowego i soli fosforowych 
oraz z ciepłowni. Z kolei w okresie od 19 września 1995 r. do 30 stycznia 1996 r. Spółka 
nie dysponowała decyzją o dopuszczalnej emisji substancji pyłowych i gazowych 
pochodzących  
z wytwarzającej cement instalacji do przemiału żużla. W obu przypadkach podstawową 
przyczyną braku stosownych uregulowań było zwlekanie z uzyskaniem analizy 
uciążliwości dla powietrza atmosferycznego emitorów wydziałów produkcyjnych (w 
pierwszym przypadku), oceny oddziaływania na środowisko (w drugim przypadku). 

2. W czterech przedsiębiorstwach (23,5% skontrolowanych) wystąpiło zjawisko niezadowalającej 

skuteczności urządzeń ochrony powietrza. Dotyczyło to: 

• Elektrowni „Turów”, która w 1998 r. nie wywiązywała się w pełni z obowiązku pracy 
instalacji suchego odsiarczania na blokach energetycznych nr 8, 9 i 10 ze skutecznością 
nie niższą niż 30%. Nie zapewniła również, wymaganej w latach 1995-1998 decyzjami 
Wojewody Jeleniogórskiego, skuteczności odpylania spalin kotłowych przez elektrofiltry 
niektórych bloków energetycznych. Przyczyną tej sytuacji było fizyczne zużycie oraz 
usterki  
w funkcjonowaniu elektrofiltrów, co w efekcie powodowało zwiększoną emisję pyłów. 

• W PEC w Jeleniej Górze nie osiągano w latach 1994-1996 przewidzianej dla instalacji 
oczyszczania spalin w ciepłowni „Zabobrze” skuteczności. Dopiero odstąpienie 
Wojewody Jeleniogórskiego od ustalania minimalnych poziomów skuteczności 
oczyszczania dla tej instalacji oraz przeprowadzenie jej modernizacji, pozwoliło na 
osiągnięcie w latach 1997-1998 wyższej skuteczności oczyszczania i dochowanie 
administracyjnych warunków jej eksploatacji. 

• EC „Zielona Góra”, gdzie badania skuteczności działania urządzeń odpylających, 
przeprowadzone w latach 1994, 1996 i 1998, wykazały ich generalnie niższą sprawność 
od określonej w decyzji o dopuszczalnej emisji. 

• W HM „Legnica” w 1994 r. stwierdzono 4 przypadki niższej od wymaganej sprawności 
urządzeń odpylających na 17 wykonanych pomiarów, w 1995 r. dotyczyło to 3 z 35 
pomiarów, w 1996 r. odpowiednio 2 z 21 pomiarów, w 1997 r. 3 wśród 23 pomiarów, a w 
1998 r. 1 spośród 19 pomiarów. 

3. Cztery przedsiębiorstwa nie przestrzegały obowiązku prowadzenia pomiarów emisji zanieczyszczeń 

powietrza z częstotliwością i metodyką uzgadnianą corocznie z WIOŚ. 

• Wbrew decyzjom Wojewody Legnickiego o rodzajach i ilościach zanieczyszczeń 
dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza HM „Głogów” w 1998 r., a HM 
„Legnica” w 1995 r. i 1997 r., prowadziły pomiary emisji bez uprzedniego uzgodnienia z 
WIOŚ ich metodyki i częstotliwości. 
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• W Elektrowni „Dolna Odra” w latach 1994-1998 nie zawsze dokonywano pomiarów 
emisji zanieczyszczeń i skuteczności odpylania elektrofiltrów przy maksymalnym 
obciążeniu kotłów, dla których ustalone zostały dopuszczalne parametry wprowadzania 
pyłów i gazów do powietrza. 

• „Stilon” SA zaprzestał w 1990 r. wykonywania pomiarów stężeń niektórych szkodliwych 
gazów, ale dopiero w 1997 r. wystąpił do Wojewody Gorzowskiego o zwolnienie z tego 
obowiązku, uzasadniając to brakiem znaczącej ich imisji. Z kolei w 1998 r., z uwagi na 
wyłączenie z eksploatacji niektórych emitorów, nie wykonał w 9 stałych punktach 
obowiązkowych pomiarów emisji. Nie powiadomiono jednakże o tym fakcie Prezydenta 
Gorzowa, do którego kompetencji należy od 1 stycznia 1999 r. wydawanie decyzji o 
rodzajach i ilościach dopuszczalnej emisji. 

4. W przypadku 5 podmiotów gospodarczych nie respektowano nałożonych decyzją administracyjną 

obowiązków w zakresie częstotliwości wykonywania pomiarów sprawności zainstalowanych urządzeń 

oczyszczających, a 1 przedsiębiorstwo nie dysponowało danymi z tego zakresu. I tak: 

• „Wizów” SA nie w pełni wywiązywała się z nałożonego przez Wojewodę 
Jeleniogórskiego obowiązku wykonywania co najmniej raz w roku pomiarów 
skuteczności zainstalowanych urządzeń oczyszczających. Nie przeprowadzono pomiarów 
sprawności oczyszczania gazów lub pyłów pochodzących z neutralizatora (1994 r., 1995 
r. i 1997 r.), ekstrakcji (1995 r. i 1997 r.), filtra Prayona (1997 r.) oraz suszarni 
trójpolifosforanu sodu (1997 r.). Ponadto w 1998 r. nie badano sprawności urządzeń 
odpylających związanych z linią produkcji cementu. 

• HM „Legnica” nie w pełni przestrzegała wymóg - wynikający z decyzji Wojewody 
Legnickiego - przeprowadzania dwukrotnie w ciągu roku pomiarów sprawności urządzeń 
odpylających. Odstępstwo tego rodzaju miało miejsce w 1994 r., w trakcie którego na 
Wydziale Rozładunku Koncentratu wykonano tylko 1 stosowny pomiar. 

• W Hucie „Głogów” w 1998 r. na 66 emitorów jedynie 29 (43,9%) objęto pomiarami 
kontrolnymi stopnia sprawności i skuteczności przynależnych do nich urządzeń do 
ochrony powietrza. 

• W EC „Gorzów” część pomiarów skuteczności redukcji urządzeń odpylających 
przeprowadzano poza sezonem grzewczym, a nie w jego trakcie. 

• W Elektrowni „Pomorzany” (wchodzącej w skład Zespołu Elektrowni „Dolna Odra”)  
w latach 1995-1998 nie prowadzono z ustaloną w decyzji Wojewody Szczecińskiego 
częstotliwością oceny skuteczności pracy elektrofiltrów 3 kotłów. 

• WPEC w Legnicy nie dysponował danymi o faktycznej skuteczności wszystkich urządzeń 
służących eliminowaniu zanieczyszczeń emitowanych do powietrza. 

5. Dwa podmioty gospodarcze niewłaściwie realizowały decyzje o emisji dopuszczalnej  

w części dotyczącej czasu pracy źródeł emisji. 

• HM „Legnica” przekroczyła w 1996 r. dozwolony czas pracy konwertora Fabryki Kwasu 
Siarkowego w okresie postoju awaryjnego instalacji odsiarczania gazów „Solinox”. 

• EC „Gorzów” w latach 1994-1998 wydłużała nawet o 23,7% w skali roku, wyznaczony 
czas pracy pojedynczego kotła. 

6. Wystąpiły również pojedyncze przypadki nie respektowania w innych kwestiach decyzji o dopuszczalnej 
emisji: 

• Huta „Legnica” nie wywiązywała się z nakazu natychmiastowego powiadamiania WIOŚ 
i Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy o wszystkich 
awariach urządzeń ochrony powietrza oraz technologicznych, będących źródłami 
zanieczyszczeń powietrza. 

• W WPEC w Legnicy do końca kwietnia 1999 r. nie wykonano króćców pomiarowych na 
emitorze ciepłowni w Głogowie, chociaż termin wykonania tych króćców upłynął w dniu 
31 marca 1991 r. 
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• „Wizów” SA nie dotrzymywała terminów przekazywania Wojewodzie Jeleniogórskiemu i 
WIOŚ wyników własnych pomiarów emisji, czy skuteczności urządzeń oczyszczających. 
Opóźnienia w tym zakresie wynosiły od 4 dni (w przypadku danych za IV kwartał 1997 
r.) do 13 dni (w przypadku wyników pomiarów za I kwartał 1997 r.). 

7. Ponadto: 

• „Farm-Obra” Spółka z o.o. i PPKS w Nowej Soli nie zaprowadziły, aktualizowanej co 
kwartał, ewidencji emisji zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza, co było 
obowiązkiem wynikającym z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1998 r. w 
sprawie ewidencji i rejestru wykazów zanieczyszczeń wprowadzonych do powietrza56. Z 
kolei „Stilon” SA nie uwzględnił w przekazanym Marszałkowi Województwa Lubuskiego 
egzemplarzu takiej ewidencji za IV kw. 1998 r. wszystkich wymaganych danych o emisji i 
urządzeniach ochrony powietrza. 

• Aż 7 spośród 17 skontrolowanych podmiotów gospodarczych sporządzało z błędami 
obowiązkowe, roczne sprawozdania GUS o emisji zanieczyszczeń powietrza oraz o stanie 
urządzeń oczyszczających (wzór OS-1). 

• Służby ochrony środowiska WPEC w Legnicy i HM „Głogów” nie prowadziły 
dogłębnych analiz kształtowania się i przyczyn występowania ponadnormatywnych 
emisji pyłowo-gazowych. 

                                                           
56 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie ewidencji i rejestru wykazów 

zanieczyszczeń wprowadzonych do powietrza (Dz.U. Nr 102, poz. 647). 
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III. POSTĘPOWANIE  KONTROLNE  I DZIAŁANIA 
PODJĘTE  PO  ZAKOŃCZENIU  KONTROLI  

 

1. Podpisanie protokołów kontroli 

 Wszystkie protokoły kontroli podpisane zostały przez kontrolerów i kierowników 

kontrolowanych jednostek. Nie wystąpiły przypadki zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń 

zawartych w protokołach kontroli. W 6 skontrolowanych jednostkach przeprowadzono 

narady pokontrolne, w trakcie których omówiono ustalenia kontroli oraz przedstawiono 

wnioski mające na celu usprawnienie działalności badanych podmiotów i usunięcie 

stwierdzonych nieprawidłowości. 

2. Zasięganie informacji 

 W toku przeprowadzonych kontroli jednostkowych pobrano - na podstawie art. 29 ust. 2 lit. f ustawy 

o NIK - dodatkowe informacje w 18 jednostkach organizacyjnych nie objętych kontrolą. W 5 

przypadkach powołano - na podstawie art. 49 ust. 4 ustawy  

o NIK - specjalistę do dokonania określonych czynności badawczych. 

Ponadto koordynator kontroli, w związku z prowadzonymi badaniami, zasięgał informacji w: 

c) Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - w 
zakresie stopnia i kierunków wykorzystania w latach 1994-1998 środków pochodzących z 
opłat i kar za emisję zanieczyszczeń do powietrza, jak również stosowania preferencji 
kojarzonych z ochroną powietrza; 

d) Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska - dotyczących m.in. działań 
podejmowanych na rzecz ograniczenia transgranicznych przenoszeń zanieczyszczeń 
powietrza w rejonie granicy polsko-niemieckiej; 

e) Instytucie Ochrony Środowiska - w zakresie aktualnej oceny i prognoz stanu 
zanieczyszczenia powietrza oraz transgranicznego przenoszenia zanieczyszczeń w obrębie 
polsko-niemieckiej strefy przygranicznej; 

f) Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej – w zakresie charakterystyki 
warunków meteorologicznych (a w szczególności cyrkulacji wiatrów) w latach 1990-1998 
na obszarach wzdłuż granicy polsko-niemieckiej. 

3. Postępowanie pokontrolne 

3.1. W wyniku przeprowadzonych kontroli Najwyższa Izba Kontroli wystosowała łącznie 36 wystąpień 

pokontrolnych, z czego 24 do kierowników kontrolowanych jednostek, a pozostałe 12 - w związku z 

przeprowadzonymi kontrolami - do właściwych przedmiotowo terenowych organów administracji 

rządowej lub samorządowej (m.in. do Marszałka Województwa - 6, Wojewody - 2, Wojewódzkiego 

Inspektora Ochrony Środowiska - 3). W wystąpieniach pokontrolnych sformułowano w sumie 81 
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wniosków pokontrolnych, z czego 63 skierowanych do kierowników skontrolowanych jednostek, a 18 do 

adresatów pozostałych wystąpień pokontrolnych. W przypadku wystąpień pokontrolnych skierowanych: 

a) do Wojewodów wnioskowano m.in. o: 

• zorganizowanie publicznie dostępnego rejestru danych o rodzajach i ilości substancji 
zanieczyszczających dopuszczonych do wprowadzania do powietrza przez jednostki 
organizacyjne dla których Wojewoda jest organem właściwym do wydania decyzji o 
dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń do powietrza, 

• rozliczenie i przekazanie na konta odpowiednich funduszy ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej kwoty 3.588.790 zł, otrzymanej w styczniu 1999 r. z byłych UW w 
Legnicy i Jeleniej Górze; 

b) do Marszałków Województw wnioski dotyczyły m.in.: 

• rozważenia możliwości zorganizowania między WIOŚ we Wrocławiu a Zarządem 
Województwa Dolnośląskiego przepływu informacji o stanie regulowania kar pieniężnych 
wymierzonych za naruszanie wymagań ochrony środowiska celem m.in. skutecznego 
rozliczania i egzekwowania wymierzonych kar, 

• naliczenia, wymierzenia oraz skutecznego egzekwowania od podmiotów z terenu 
województwa dolnośląskiego i lubuskiego opłat (i/lub karnych odsetek) z tytułu emisji 
zanieczyszczeń do powietrza, 

• ustalenia stanu prawnego i sytuacji finansowej dłużników byłego WIOŚ w Jeleniej Górze, 
postawionych w stan likwidacji lub upadłości w celu dokonania weryfikacji należności 
pod kątem realnych możliwości ich odzyskania oraz ewentualnego podjęcia decyzji  
o umorzeniu wierzytelności; 

c) do Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska wnioskowano m.in. o: 

• wymierzanie podmiotom gospodarczym łącznych kar pieniężnych za przypadki 
przekroczeń dopuszczalnych poziomów emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz skuteczne 
egzekwowanie tych kar, 

• terminowe wydawanie decyzji ustalających łączną karę pieniężną za przekroczenie 
dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń do atmosfery, jak również sporządzenie pełnego 
rejestru podmiotów prowadzących działalność gospodarczą powodującą zanieczyszczanie 
powietrza, 

• terminowe wydawanie zarządzeń pokontrolnych oraz konsekwentne i skuteczne 
egzekwowanie ich realizacji; 

d) do kierowników skontrolowanych podmiotów gospodarczych wnoszono m.in. o: 

• przestrzeganie decyzji administracyjnych o rodzajach i ilościach zanieczyszczeń 
dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza w kwestii np.: 
− przeprowadzania z zadaną częstotliwością pomiarów sprawności wszystkich urządzeń 

ochrony powietrza, 
− osiągania przez urządzenia ochrony powietrza (elektrofiltry, cyklony) ustalonego 

poziomu skuteczności, 
− prowadzenia pomiarów emisji zanieczyszczeń powietrza z uzgodnioną z WIOŚ 

częstotliwością i metodyką, 
• inwentaryzację emitorów - pod względem ich ilości czy rozmiarów - w celu 

przeprowadzenia aktualizacji decyzji o dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń, 
• podjęcie skutecznych działań organizacyjno-technicznych, przeciwdziałających 

wprowadzaniu do powietrza niekontrolowanych zanieczyszczeń, bądź w ilościach 
przewyższających emisje dopuszczalne, 

• prowadzenie analiz kształtowania się uzyskiwanych wielkości emisji zanieczyszczeń 
pyłowo-gazowych i skuteczności urządzeń oczyszczających, jak również przyczyn 
przekraczania dopuszczalnych poziomów emisji zanieczyszczeń, 



POSTĘPOWANIE KONTROLNE I DZIAŁANIA 
PODJĘTE PO ZAKOŃCZENIU KONTROLI 

 

76

• utrzymywanie urządzeń ochrony powietrza w stanie zapewniającym właściwą skuteczność 
ich działania, 

• prowadzenie ewidencji wprowadzanych do powietrza zanieczyszczeń, 
• terminowe i w pełnej wysokości uregulowanie zobowiązań (wraz z karnymi odsetkami)  

z tytułu opłat za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza czy kar za przekraczanie 
dopuszczalnych wielkości emisji zanieczyszczeń, 

• rzetelne sporządzanie rocznego sprawozdania statystycznego OS-1 o emisji 
zanieczyszczeń powietrza oraz o stanie urządzeń oczyszczających. 

3.2. W przypadku jednego wystąpienia pokontrolnego wniesione zostały (w trybie  

art. 61 ust. 1 ustawy o NIK) zastrzeżenia do ocen i uwag w nim zawartych. Zastrzeżenia zgłosił Prezes 

Elektrowni „Dolna Odra”, kwestionując m.in.: 

• ocenę, iż nieprawidłowością było wyliczanie w I i II kw. 1998 r. wielkości emisji 
zanieczyszczeń w oparciu o algorytmy EKOP AUTOTERM Opole, 

• stwierdzenie, że wraz z uruchomieniem ciągłego pomiaru emisji zanieczyszczeń nie 
zapewniono niezbędnych warunków dla poprawnego i rzetelnego ich wykorzystania do 
ustalania opłat kwartalnych za korzystanie ze środowiska, 

• uwagę, iż nie przekazywano Wojewodzie i WIOŚ wyników obowiązkowych pomiarów 
emisji zanieczyszczeń i skuteczności urządzeń oczyszczających, do czego zobowiązywała 
decyzja Wojewody Szczecińskiego i zarządzenie pokontrolne WIOŚ. 

Komisja Odwoławcza Delegatury NIK w Szczecinie podjęła uchwałę o 

uwzględnieniu w całości zgłoszonych zastrzeżeń, poprzez dokonanie w wystąpieniu 

pokontrolnym skreśleń zapisów odnoszących się do zakwestionowanych uwag i 

ocen. Uchwała Komisji Odwoławczej została zatwierdzona przez Prezesa NIK. 

4. Wykonanie wniosków NIK 

 Z uzyskanych dotychczas odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne wynika, że ich adresaci (z 

wyjątkiem Zarządcy Komisarycznego DZO w Szprotawie) podjęli działania zmierzające do realizacji 

wniosków pokontrolnych. I tak np.: 

a) Wojewoda Dolnośląski: 

− poinformował, że publicznie dostępny rejestr danych o rodzajach i ilościach substancji 
zanieczyszczających dopuszczonych do wprowadzania do powietrza (zawartych w 
decyzjach o emisjach dopuszczalnych) jest w trakcie opracowywania, 

− rozliczył i przekazał na konta odpowiednich funduszy ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej kwotę 3.588.790 zł środków z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, 
przekazanych przez byłego Wojewodę Legnickiego i Wojewodę Jeleniogórskiego; 

b) spośród Marszałków Województw: 

• Marszałek Województwa Dolnośląskiego: 

− poinformował o wszczęciu w stosunku do „Wizów” SA postępowania 
administracyjnego w celu naliczenia i wyegzekwowania opłat za emisję w IV kw. 1995 
r. pyłów z Przemiałowni Surowców Mineralnych i Wiążących oraz podwyższonych 
opłat za brak decyzji o emisji dopuszczalnej z niektórych obiektów technologicznych i 
pomocniczych  
w okresie od 19 września 1995 r. do 30 stycznia 1996 r. i w IV kw. 1997 r., 

− zadeklarował podjęcie starań o wyegzekwowanie od Dolnośląskiej Fabryki 
Instrumentów Lutniczych w Lubinie przynajmniej części z 38,9 tys. zł zaległych kar 
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pieniężnych za naruszanie wymagań ochrony środowiska, choć bez wszczynania 
postępowania egzekucyjnego, które - zdaniem adresata wniosku pokontrolnego - 
doprowadziłoby ten podmiot gospodarczy do upadłości, 

− podjął działania na rzecz naliczenia i wyegzekwowania opłat za emisję w 1998 r. 
substancji zanieczyszczających do powietrza od 98 jednostek z terenu byłego 
województwa legnickiego i 46 z byłego województwa jeleniogórskiego, 

− zobowiązał Departament Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego do 
przekazywania każdego miesiąca WIOŚ pełnej informacji o wpłatach z tytułu kar 
pieniężnych za naruszanie wymagań ochrony środowiska; 

• Marszałek Województwa Lubuskiego informował, iż: windykacja zaległości za lata 1994-
1998 podmiotów z byłego województwa gorzowskiego z tytułu opłat za emisję substancji 
zanieczyszczających do powietrza będzie prowadzona, natomiast zadłużenie DZO w 
Szprotawie z tytułu opłat za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza zgłoszone zostanie 
do zaspokojenia z masy upadłości z uwagi na jej ogłoszenie w dniu 29 czerwca 1999 r.; 

c) wśród WIO Ś: 

• WIO Ś we Wrocławiu poinformował m.in., że: 

− poczynił starania w celu usprawnienia przepływu z Urzędu Marszałkowskiego 
informacji o stanie uiszczania należności z tytułu kar pieniężnych wymierzonych przez 
WIOŚ za naruszanie wymagań ochrony środowiska, 

− wdrożono do pomiarów kontrolnych analizator emisji spalin „Ultramat-23” o wartości 
114,4 tys. zł; 

• w WIO Ś w Szczecinie: stopniowo uzupełniany jest informatyczny rejestr skontrolowanych 
źródeł emisji zanieczyszczeń, usprawniono wewnętrzny tryb przekazywania służbie 
księgowej prawomocnych decyzji o karach za zanieczyszczanie powietrza, w stosunku do 
Fabryki Papieru „Szczecin-Skolwin” wszczęto egzekucję kary łącznej, natomiast dla 
„Police” SA wydano decyzję odraczającą terminy płatności części wymierzonych kar 
łącznych; 

d) wśród skontrolowanych podmiotów gospodarczych: 

• Elektrownia „Turów” : przystąpiła do modernizacji eksploatowanych systemów 
pomiarowych pod kątem ich wykorzystania od 2000 r. do naliczania opłat za gospodarcze 
korzystanie ze środowiska, jak również czyni starania o pozyskanie ze źródeł polskich 
(NFOŚiGW) i zagranicznych dodatkowych środków na finansowanie przedsięwzięć z 
zakresu ochrony powietrza; 

• EC „Gorzów”  zobowiązała stosowne służby do przestrzegania terminów wykonywania 
pomiarów emisji i skuteczności odpylania urządzeń ochrony powietrza, jak również do 
przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania zmiany decyzji o dopuszczalnej 
emisji pod kątem m.in. uwzględnienia aktualnych potrzeb pracy kotłów, czy zmniejszenia 
uciążliwości źródeł emisji; 

• EC „Zielona Góra”  zaplanowała na 2000 r. i lata późniejsze sukcesywną wymianę baterii 
cyklonów w celu sprostania wymogom decyzji o dopuszczalnej emisji w zakresie osiągania 
przez urządzenia ochrony powietrza wymaganego poziomu skuteczności; 

• WPEC w Legnicy opracowało program działań zmierzających do ograniczenia ilości 
zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza oraz wykonało analizę przyczyn 
przekraczania w 1998 r. dopuszczalnych poziomów emisji zanieczyszczeń, na podstawie 
której przystąpiono do opracowywania aktualnych analiz uciążliwości eksploatowanych 
ciepłowni; 

• PEC w Jeleniej Górze w celu zapobieżenia ponadnormatywnej emisji zanieczyszczeń 
gazowych rozpoczęło prace remontowo-modernizacyjne instalacji odsiarczania spalin 
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Elektrociepłowni „Miasto” oraz zaplanowało likwidację największej (o mocy 232 kW) 
węglowej kotłowni lokalnej; 

• HM „Legnica” : uzgodniła z WIOŚ metody pomiarów imisji i emisji zanieczyszczeń 
powietrza, ustaliła z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim tryb i formy zgłaszania awarii 
urządzeń technologicznych i służących ochronie powietrza, opracowała zasady rejestracji 
danych o czasie pracy i przestojach urządzeń technologicznych; 

• HM „Głogów” : wystąpiła do Zarządu KGHM „Polska Miedź” SA z wnioskiem o ujęcie w 
programie inwestycyjnym modernizacji systemu odpylania i utylizacji gazów na Wydziale 
Ołowiu, zadeklarowała terminowe wykonywanie zaleceń pokontrolnych WIOŚ, uzgodniła 
z WIOŚ metody prowadzenia pomiarów emisji zanieczyszczeń powietrza; 

• „Stilon” SA  w wyniku przeprowadzenia inwentaryzacji emitorów zanieczyszczeń (pod 
względem ilości funkcjonujących) uzyskała decyzję aktualizującą obowiązki w zakresie 
miejsc i częstotliwości wykonywania pomiarów emisji zanieczyszczeń; 

•  „Fakot” SA  zadeklarowała, iż: uregulowane zostaną opłaty za wprowadzanie w latach 
1996-1998 do powietrza substancji zanieczyszczających, a w ramach kontynuowania 
przedsięwzięć służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza w miejsce 
przewidzianej do likwidacji kotłowni opalanej miałem węglowym, zbudowane zostaną w 
latach 2000-2003 cztery lokalne kotłownie opalane gazem; 

• „Wizów” SA  informowały m.in.: o powołaniu komisji do prowadzenia analiz kształtowania 
się wielkości emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych i skuteczności urządzeń 
oczyszczających, jak również o zobowiązaniu służby ochrony środowiska do 
przestrzegania obowiązków w zakresie wykonywania pomiarów sprawności 
zainstalowanych urządzeń oczyszczających; 

• DZO w Szprotawie poinformowały natomiast, że nie przystąpiły do realizacji wniosków 
pokontrolnych z uwagi na brak środków na regulowanie zobowiązań, zatrzymanie 
produkcji i wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. 

5. Efekty finansowe kontroli 

 Efekty finansowe kontroli wyrażają się kwotą 12.986.859 zł stwierdzonych uszczupleń w środkach 

publicznych, z czego 1.642.681 zł w państwowych funduszach celowych, a 11.344.178 zł w 

samorządowych funduszach celowych. Na wykazane uszczuplenia złożyły się m.in. następujące kwoty: 

• 1.636.401 zł z tytułu odraczania terminów płatności i rozkładania na raty opłat za 
wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza przez były UW w Gorzowie 
Wielkopolskim, 

• 10.858.688 zł, ustaloną w toku kontroli WIOŚ w Szczecinie, a wynikającą ze zwłoki w 
wydawaniu dla „Police” SA decyzji o łącznych karach pieniężnych za przekraczanie 
dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń w 1997 r. i 1998 r. (w sumie 10.272.743 zł) oraz z 
nieujęcia w ewidencji księgowej (do czasu kontroli), wymagalnej od sierpnia 1998 r. kary 
łącznej, wymierzonej Fabryce Papieru „Szczecin-Skolwin” SA za ponadnormatywne 
zanieczyszczanie powietrza (585.945 zł), 

• 106.000 zł, wynikającą z nieregulowania przez „Fakot” SA opłat za wprowadzanie 
substancji zanieczyszczających do powietrza, 

• 44.000 zł, dotyczącą nieuregulowanych przez Spółkę z o.o. „Farm-Obra” opłat za emisję 
zanieczyszczeń do powietrza. 

W wyniku działań kontrolnych odzyskano (według stanu na dzień 30 czerwca 2000 r.) kwotę 1.632.679 

zł, w tym: 
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• 6.280 zł do państwowego funduszu celowego od PEC w Jeleniej Górze w związku z 
uiszczeniem karnych odsetek za nieterminowe regulowanie w latach 1994-1998 opłat za 
emisję substancji zanieczyszczających do powietrza, 

• 86.887 zł do samorządowych funduszy celowych od PPKS w Nowej Soli z tytułu 
uregulowania zaległych opłat (wraz z odsetkami) za odprowadzanie do powietrza 
zanieczyszczeń pochodzących ze spalania energetycznego i ze spalania w silnikach 
spalinowych, 

• 1.349.941 zł do samorządowych funduszy celowych od „Police” SA w związku z 
uiszczeniem części łącznych kar pieniężnych za przekraczanie dopuszczalnej emisji 
zanieczyszczeń. 
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WYKAZ JEDNOSTEK OBJ ĘTYCH BADANIAMI 
ORAZ INSTYTUCJI, W KTÓRYCH ZEBRANO INFORMACJE.  

 
 
 

A. Jednostki  skontrolowane 

I. Urzędy wojewódzkie 

1. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu 

2. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim 

3. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie 

II. Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska 

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu - Delegatury w Jeleniej Górze i Legnicy 

2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze 

3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie 

III. Podmioty gospodarcze 

1. Elektrownia „Turów” w Bogatyni 

2. Zespół Elektrowni „Dolna Odra” SA w Nowym Czarnowie 

3. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Jeleniej Górze 

4. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy 

5. Elektrociepłownia „Zielona Góra” SA w Zielonej Górze 

6. Elektrociepłownia „Gorzów” SA w Gorzowie Wielkopolskim 

7. Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Zielonej Górze 

8. KGHM „Polska Miedź” SA - Oddział Huta Miedzi „Legnica” w Legnicy 

9. KGHM „Polska Miedź” SA - Oddział Huta Miedzi „Głogów” w Głogowie 

10. Dolnośląskie Zakłady Odlewnicze w Szprotawie 

11. Zakłady Chemiczne „Police” SA w Policach 

12. Zakłady Chemiczne „Wizów” SA w Bolesławcu 

13. Zakłady Włókien Chemicznych „Stilon” SA w Gorzowie Wielkopolskim 

14. Rockwool Polska Spółka z o.o. w Cigacicach 

15. Fabryka Kotłów „Fakot” SA w Nowej Soli 

16. Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Nowej Soli 

17. Przedsiębiorstwo Rolno-Przetwórcze „Farm-Obra” Spółka z o.o. w Obrze 

 

B. Jednostki skontrolowane w ramach odrębnego tematu kontroli∗∗∗∗) 

1. Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 

2. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 

                                                           
∗∗∗∗) W informacji wykorzystano materiały z kontroli przeprowadzonych w III kw. 1999 r. przez 

Najwyższą Izbę Kontroli w ramach tematu P/99/038 pt. „Realizacja zadań w zakresie ochrony 
powietrza przed zanieczyszczeniem”. 
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C. Instytucje, w których zebrano informacje 

1. Instytut Ochrony Środowiska 

2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

3. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

4. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 



          Załącznik nr 2 

 

 
 

OBJAŚNIENIA PODSTAWOWYCH SKRÓTÓW 

 

 

W informacji zastosowano m.in. następujące skróty: 

∗ Minister OŚZNiL - Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, 

∗ MOŚZNiL - Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, 

∗ GIOŚ  -  Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 

∗ UW  -  Urząd Wojewódzki, 

∗ WIOŚ  -  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, 

∗ WSS-E  -  Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, 

∗ NFOŚiGW  -  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

∗ WFOŚiGW  -  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

∗ GUS  -  Główny Urząd Statystyczny, 

∗ EMEP - European Monitoring and Evaluation Programme (Międzynarodowy Program Współpracy w 

Dziedzinie Monitoringu i Oceny Przenoszenia Zanieczyszczeń na Duże Odległości w Europie), 

∗ JAMS  -  Joint Air Monitoring System (Wspólny System Monitoringu Powietrza), 

∗ Elektrownia „Turów”  -  Elektrownia „Turów” w Bogatyni, 

∗ Elektrownie „Dolna Odra” - Zespół Elektrowni „Dolna Odra” SA w Nowym Czarnowie, 

∗ EC „Zielona Góra”  -  Elektrociepłownia „Zielona Góra” SA w Zielonej Górze, 

∗ EC „Gorzów”  -  Elektrociepłownia „Gorzów” SA w Gorzowie Wielkopolskim, 

∗ WPEC w Legnicy  -  Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy, 

∗ PEC w Jeleniej Górze - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Jeleniej Górze, 

∗ MZEC w Zielonej Górze - Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Zielonej Górze, 

∗ HM „Legnica” - KGHM „Polska Miedź” SA - Oddział Huta Miedzi „Legnica”  

w Legnicy, 

∗ HM „Głogów” - KGHM „Polska Miedź” SA - Oddział Huta Miedzi „Głogów”  

w Głogowie, 

∗ „Wizów” SA  -  Zakłady Chemiczne „Wizów” SA w Bolesławcu, 

∗ „Police” SA  -  Zakłady Chemiczne „Police” SA w Policach, 

∗ „Stilon” SA  -  Zakłady Włókien Chemicznych „Stilon” SA w Gorzowie Wlkp., 

∗ DZO w Szprotawie  -  Dolnośląskie Zakłady Odlewnicze w Szprotawie, 

∗ „Fakot” SA  -  Fabryka Kotłów „Fakot” SA w Nowej Soli, 

∗ PPKS w Nowej Soli  -  Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Nowej Soli, 

∗ Rockwool Polska  -  Rockwool Polska Spółka z o.o. w Cigacicach, 

∗ „Farm-Obra” Spółka z o.o. - Przedsiębiorstwo Rolno-Przetwórcze „Farm-Obra” Spółka z o.o. w 

Obrze, 
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∗ SO2  -  dwutlenek siarki, 

∗ NOx  -  tlenki azotu, 

∗ NO2  -  dwutlenek azotu. 
 



           Załącznik nr 3 
 
 

WYKAZ  AKTÓW  PRAWNYCH 
 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r.  
Nr 78, poz. 483). 

2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz.U.  
z 1994 r. Nr 49, poz. 196 - jednolity tekst; zm.: z 1995 r. Dz.U. Nr 90, poz. 446 i  
Nr 141, poz. 692; z 1996 r. Dz.U. Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622 i Nr 156, poz. 773; z 1997 r. 
Dz.U. Nr 46, poz. 296, Nr 88, poz. 554, Nr 96 poz. 592, Nr 121, poz. 770 i Nr 133, poz. 885; z 1998 r. 
Dz.U. Nr 106, poz. 668 i z 2000 r. Dz.U. Nr 12, poz. 136). 

3. Ustawa z dnia 20 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa (Dz.U. Nr 73, poz. 433; zm.: z 1991 r. Dz.U.  
Nr 101, poz. 444 i Nr 114, poz. 492; z 1997 r. Dz.U. Nr 141, poz. 943). 

4. Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 77, poz. 335; zm.: z 1996 r. 
Dz.U. Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Dz.U. Nr 121, poz. 770, Nr 133, poz. 885 i Nr 141, poz. 943; z 1998 
r. Dz.U. Nr 106, poz. 668 i z 2000 r. Dz.U. Nr 12, poz. 136). 

5. Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów 
administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U.  
Nr 106, poz. 668; zm.: z 1998 r. Dz.U. Nr 162, poz. 1115 i Nr 162, poz. 1126). 

6. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o przepisach wprowadzających ustawy reformujące administrację 
publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872; zm.: z 1998 r. Dz.U. Nr 162, poz. 1126). 

7. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. Nr 141, poz. 943; zm.: z 
1998 r. Dz.U. Nr 162, poz. 1122; z 1999 r. Dz.U. Nr 41, poz. 412 i  
Nr 70, poz. 778). 

8. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348; zm.:  
z 1997 r. Dz.U. Nr 158, poz. 1042; z 1998 r. Dz.U. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 
1126; z 1999 r. Dz.U. Nr 88, poz. 980 i Dz.U. Nr 110, poz. 1255). 

9. Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 41, poz. 324; zm.: z 1990 r. 
Dz.U. Nr 26, poz. 149, Nr 34, poz. 198, Nr 86, poz. 504; z 1991 r. Dz.U. Nr 31, poz. 128, Nr 41, poz. 
179, Nr 73, poz. 321, Nr 105, poz. 452, Nr 106, poz. 457, Nr 107, poz. 460; z 1993 r. Dz.U. Nr 28, poz. 
127, Nr 47, poz. 212, Nr 134, poz. 646;  
z 1994 r. Dz.U. Nr 27, poz. 96 i Nr 127, poz. 627; z 1995 r. Dz.U. Nr 60, poz. 310,  
Nr 85, poz. 426, Nr 90, poz. 446, Nr 141, poz. 700, Nr 147, poz. 713; z 1996 r. Dz.U. Nr 41, poz. 177 i 
Nr 45, poz. 199; z 1997 r. Dz.U. Nr 9, poz. 44, Nr 23, poz. 117,  
Nr 43, poz. 272, Nr 54, poz. 348, Nr 60, poz. 369, Nr 75, poz. 471, Nr 88, poz. 554,  
Nr 96, poz. 591, Nr 98, poz. 602, Nr 106, poz. 677, Nr 113, poz. 733, Nr 114, poz. 740, Nr 121, poz. 
770, Nr 124, poz. 783, Nr 133, poz. 884, Nr 157, poz. 1026; z 1999 r. Dz.U. Nr 40, poz. 401 i Nr 41, 
poz. 412. 

10. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.  
z 1980 r. Nr 9, poz. 26 - jednolity tekst; zm.: z 1980 r. Dz.U. Nr 27, poz. 111; z 1982 r. Dz.U. Nr 7, poz. 
55, Nr 45, poz. 289; z 1983 r. Dz.U. Nr 41, poz. 185; z 1984 r. Dz.U. Nr 34, poz. 183; z 1986 r. Dz.U. 
Nr 47, poz. 228; z 1987 r. Dz.U. Nr 21, poz. 123 i  
Nr 33, poz. 186; z 1989 r. Dz.U. Nr 20, poz. 107; z 1990 r. Dz.U. Nr 34, poz. 201;  
z 1991 r. Dz.U. Nr 100, poz. 442 i Nr 119, poz. 513; z 1994 r. Dz.U. Nr 122, poz. 593; z 1995 r. Dz.U. 
Nr 1, poz. 1 i Nr 74, poz. 368; z 1996 r. Dz.U. Nr 43, poz. 189 i  
Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Dz.U. Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 
944; z 1998 r. Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Dz.U. Nr 22, poz. 268). 

11. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 1991 r. Nr 
36, poz. 161 - jednolity tekst; zm.: z 1992 r. Dz.U. Nr 20, poz. 78; z 1993 r. Dz.U. Nr 28, poz. 127; z 
1995 r. Dz.U. Nr 85, poz. 426 i Nr 141, poz. 692;  
z 1996 r. Dz.U. Nr 43, poz. 189, Nr 146, poz. 680 i Nr 156, poz. 773; z 1997 r. Dz.U. Nr 137, poz. 926 i 
Nr 141, poz. 943 i 944; z 1998 r. Dz.U. Nr 133, poz. 872 i Nr 162, poz. 1126). 
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12. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553; zm.: z 1997 r. Dz.U. Nr 128, 
poz. 840; z 1999 r. Dz.U. Nr 64, poz. 729 i Dz.U. Nr 83, poz. 931). 

13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1987 r. w sprawie wysokości, zasad i trybu 
nakładania kar pieniężnych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska (Dz.U. z 1991 r. Nr 89, 
poz. 104 - jednolity tekst) - uchylone z dniem 26 lipca 1995 r. 

14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1993 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie 
ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian (Dz.U. Nr 133, poz. 638; zm.: z 1994 r. Dz.U. Nr 51, poz. 
203 i Nr 140, poz. 772; z 1995 r. Dz.U. Nr 153, poz. 775; z 1996 r. Dz.U. Nr 154, poz. 747; z 1997 r. 
Dz.U. Nr 96, poz. 592); uchylone z dniem 1 stycznia 1998 r. 

15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie opłat za wprowadzanie substancji 
zanieczyszczających do powietrza oraz za usuwanie drzew lub krzewów (Dz.U. Nr 162, poz. 1117; zm.: 
z 1998 r. Dz.U. Nr 162, poz. 1129); obowiązuje od dnia 1 stycznia 1998 r. 

16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1995 r. w sprawie wysokości, zasad i trybu 
nakładania kar pieniężnych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska oraz współczynników 
różnicujących wysokość kar pieniężnych (Dz.U. Nr 79, poz. 399); uchylone z dniem 14 stycznia 1999 r. 

17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie kar pieniężnych za naruszenie 
wymagań ochrony środowiska oraz rejestru decyzji dotyczących tych kar (Dz.U. Nr 162, poz. 1138); 
obowiązuje od dnia 14 stycznia 1999 r. 

18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie ewidencji i rejestru wykazów 
zanieczyszczeń wprowadzonych do powietrza (Dz.U. Nr 102, poz. 647). 

19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa 
Środowiska (Dz.U. Nr 91, poz. 1017). 

20. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Środowiska (Dz.U. Nr 91, poz. 1035; zm.: z 1999 r. Dz.U. Nr 111, poz. 1283). 

21. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  
z dnia 12 lutego 1990 r. w sprawie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem (Dz.U. Nr 15, poz. 92; 
zm.: z 1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 885). 

22. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  
z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w 
powietrzu (Dz.U. Nr 55, poz. 355); obowiązuje od dnia 21 maja 1998 r. 

23. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  
z dnia 3 września 1998 r. w sprawie metod obliczania stanu zanieczyszczenia powietrza dla źródeł 
istniejących i projektowanych (Dz.U. Nr 122, poz. 805). 

24. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  
z dnia 8 września 1998 r. w sprawie wprowadzania do powietrza substancji zanieczyszczających z 
procesów technologicznych i operacji technicznych (Dz.U. Nr 121, poz. 793; zm.: z 1998 r. Dz.U. Nr 
164, poz. 1186). 

25. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  
z dnia 18 września 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania dopuszczalnych do wprowadzania 
do powietrza rodzajów i ilości substancji zanieczyszczających oraz wymagań, jakim powinna 
odpowiadać dokumentacja niezbędna do wydania decyzji ustalającej rodzaje i ilości substancji 
zanieczyszczających dopuszczonych do wprowadzania do powietrza (Dz.U. Nr 124, poz. 819). 

26. Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości, sporządzona 
w Genewie dnia 13 listopada 1979 r. (Dz.U. z 1985 r. Nr 60, poz. 311). 

27. Oświadczenie rządowe z dnia 18 października 1985 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Rzeczpospolitą 
Ludową Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości, 
sporządzonej w Genewie dnia 13 listopada 1979 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 312). 

28. Protokół do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie 
odległości, dotyczący długofalowego finansowania wspólnego programu monitoringu i oceny 
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przenoszenia zanieczyszczeń powietrza na dalekie odległości w Europie (EMEP), sporządzony w 
Genewie dnia 28 września 1984 r. (Dz.U. z 1988 r. Nr 40, poz. 313). 

29. Traktat między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i 
przyjaznej współpracy, podpisany w Bonn dnia 17 czerwca 1991 r. (Dz.U. z 1992 r. Nr 14, poz. 56). 

30. Oświadczenie rządowe z dnia 17 stycznia 1992 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych 
Traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i 
przyjaznej współpracy, podpisanego w Bonn dnia 17 czerwca 1991 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 57). 

31. Umowa między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy 
w dziedzinie ochrony środowiska, podpisana w Schwerinie dnia 7 kwietnia 1994 r. (niepublikowana). 

 
 


