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Wystąpienie pokontrolne 
 
 
 Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 1995 
r. Nr 13, poz. 59), zwanej dalej ustawą o NIK, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu skontrolowała 
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy w przedmiocie działań podejmowanych przez 
administrację rządową i podmioty gospodarcze na rzecz zmniejszania emisji zanieczyszczeń powietrza  
w obszarze przygranicznym z Republiką Federalną Niemiec w latach 1994-1998. 

 W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 27 
kwietnia 1999 r. oraz omówione na naradzie pokontrolnej w dniu 12 maja 1999 r., Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura we Wrocławiu, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Kierownikowi niniejsze 
wystąpienie pokontrolne. 

 W objętym kontrolą okresie Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  
w Legnicy (WPEC) funkcjonowało na obszarze byłego województwa legnickiego jako przedsiębiorstwo 
użyteczności publicznej o wielozakładowej strukturze. Badania wykazały, iż w WPEC nie przywiązywano 
należytej wagi do problemów związanych z ochroną powietrza przed zanieczyszczeniami, powstającymi w 
trakcie spalania węgla, tj. w procesie wytwarzania energii cieplnej w postaci ciepłej wody i pary. 
Uzewnętrznieniem tego było nieodpowiednie usytuowanie służby ochrony powietrza w strukturze organizacyjnej 
przedsiębiorstwa, niezadowalający stan wyposażenia w przyrządy pomiarowe, a przede wszystkim niepełna 
realizacja przez WPEC zadań z zakresu ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami. 

 Podporządkowanie służb zajmujących się w WPEC w badanym okresie sprawami ochrony powietrza 
(do końca maja 1996 r. Dział Kontroli Eksploatacji a od czerwca  
1996 r. Wydział Ochrony Powietrza i Gospodarki Wodnej) nie sprzyjało w praktyce nadaniu odpowiedniej rangi 
realizowanym przez te służby zadaniom. W latach 1994-1998 funkcjonowały one bowiem w ramach pionu 
zastępcy dyrektora ds. eksploatacji, tj. pionu odpowiedzialnego za bieżącą eksploatację istniejących w WPEC 
źródeł zanieczyszczeń powietrza (kotłowni). Przestarzałe było wyposażenie Wydziału Ochrony Powietrza i 
Gospodarki Wodnej w sprzęt używany do pomiarów emisji zanieczyszczeń, co skutkowało większą 
pracochłonnością i mniejszą dokładnością tych pomiarów. Do końca 1998 r. wykorzystywano jedynie ręczny 
pyłomierz grawimetryczny P-10 (z 1985 r.), ręczny analizator spalin GA-60 (z 1992 r.) i suszarkę spalin LG-10 
(z 1995 r.). Dopiero w lutym 1999 r. zakupiono automatyczny pyłomierz grawimetryczny P-10ZA. 

 W badanym okresie w WPEC nie opracowywano programów ochrony środowiska, w tym ochrony 
powietrza przed emitowanymi zanieczyszczeniami, chociaż zadanie opracowania takiego programu wpisane 
zostało do zakresu obowiązków zastępcy dyrektora ds. eksploatacji Andrzeja Tomasika. Przedsięwzięcia z 
dziedziny ochrony powietrza włączane były natomiast do planu remontów i inwestycji WPEC. W wyniku 
realizacji tych planów w latach 1994-1998 zlikwidowano 12 własnych  (o łącznej mocy cieplnej prawie 27,4 
MW) i 40 obcych kotłowni lokalnych, jak również rozpoczęto i prowadzono budowę instalacji kompleksowego 
oczyszczania spalin w ciepłowni „Centralnej” w Legnicy. Natomiast  
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w posiadających urządzenia do oczyszczania spalin kotłowych 7 ciepłowniach wykonywano jedynie remonty 
istniejących urządzeń. 

 W ramach wydanej w dniu 15 października koncesji na wytwarzanie ciepła, Urząd Regulacji Energetyki 
zobowiązał WPEC do opracowania programu działań własnych, mających w okresie 2 lat od dnia udzielenia 
koncesji doprowadzić do znacznego zmniejszenia zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza. Chociaż termin 
sporządzenia tego programu mija 30 czerwca 1999 r., do czasu zakończenia kontroli nie przystąpiono do jego 
opracowywania. W złożonych wyjaśnieniach, jako główną przyczynę nieangażowania się WPEC w aktywne 
rozwiązywanie problemów związanych ze zmniejszaniem uciążliwości WPEC dla powietrza, wskazano niepewną 
sytuację przedsiębiorstwa, wynikającą z działań komunalizacyjnych organu założycielskiego (Wojewody 
Legnickiego) oraz niechęci zarządów gmin (Legnica, Złotoryja, Chojnów, Chocianów i Ścinawa) do wspólnego 
inwestowania w mienie ciepłownicze WPEC, eksploatowane na terenie tych gmin. Podjęta bowiem w 1994 r. 
próba komunalizacji mienia ciepłowniczego WPEC nie powiodła się  
w pełni. Skomunalizowane zostało tylko mienie ciepłownicze w Jaworze i Polkowicach, chociaż wydane zostały 
także decyzje komunalizacyjne dla mienia ciepłowniczego w Ścinawie, Chojnowie, Chocianowie, Złotoryi, 
Lubinie i Głogowie. WPEC wstrzymał realizację tych decyzji w związku z odwołaniami od nich, wniesionymi 
przez zarządy gmin Chojnów, Lubin i Głogów. W wyniku ich unieważnienia przez Naczelny Sąd 
Administracyjny w Warszawie, WPEC w grudniu 1998 r. wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z wnioskami o unieważnienie pozostałych (jeszcze nie wykonanych) decyzji komunalizacyjnych.  

 Wpływ na brak aktywnego rozwiązywania przez WPEC kwestii zanieczyszczania powietrza 
zanieczyszczeniami emitowanymi z eksploatowanych ciepłowni miał też niski udział opłat za gospodarcze 
korzystanie z powietrza w całkowitych kosztach funkcjonowania WPEC, bo wahający się od 0,8% w 1994 r., 
poprzez 0,7% w 1995 r. i 0,8% w 1996 r. do 0,9% w latach 1997-1998. Nieznaczny był również udział w zysku 
netto kar uiszczonych za przekraczanie dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń do powietrza, bo wahający się od 
0% w latach 1994-1995, poprzez 0,6% w 1996 r. i 0,1% w 1997 r. do 0,3% w 1998 r. 

 Na przestrzeni całego badanego okresu wielkości ogółem emitowanych do powietrza przez WPEC 
zanieczyszczeń nie wykazywały w zasadzie stałych tendencji, tak spadkowych, jak i wzrostowych. Łączna emisja 
pyłów ze wszystkich analizowanych ciepłowni wahała się bowiem w granicach od 340,0 Mg w 1998 r. do 494,4 
Mg w 1994 r. W tym samym czasie emisja dwutlenku siarki (SO2) wynosiła w skali całego WPEC od 816,8 Mg 
w 1994 r. do 982,1 Mg w 1997 r., tlenków azotu (przeliczonych na dwutlenek azotu - NO2) od 296,7 Mg w 1998 
r. do 411,2 Mg w 1996 r., a tlenku węgla (CO) od 382,5 Mg w 1994 r. do 818,2 Mg w 1997 r. W latach 1994-
1998 podobne tendencje wykazywały emisje  
z poszczególnych ciepłowni. I tak np. emisja pyłów z ciepłowni „Centralnej” w Legnicy wahała się od 161,0 Mg 
w 1994 r. do 212,0 Mg w 1997 r., a z ciepłowni „Górka” w Legnicy od 39 Mg w 1998 r. do 63 Mg w 1997 r. 
Udział emisji pyłów z tych 2 ciepłowni  
w emisji ogółem pyłów przez WPEC wahał się od 29,9% w 1995 r. do 56,6% w 1994 r. Natomiast emisja SO2 z 
ciepłowni „Centralnej” wzrosła z 533,0 Mg w 1994 r. do 798,0 Mg w 1998 r. (o 49,7%), a z ciepłowni „Górka” 
wahała się od 40,0 Mg w 1998 r. do 69,0 Mg w 1997 r. Udział emisji SO2 z tych 2 ciepłowni w emisji tego gazu 
przez całe WPEC zmniejszył się w latach 1994-1998 z 28,0% do 13,8%. Emisja tlenków azotu (przeliczonych na 
NO2) z ciepłowni „Centralnej” wahała się od 236,0 Mg w 1998 r. do 312,0 Mg w 1996 r., a z ciepłowni „Górka” 
wahała się od 18,0 Mg w 1998 r. do 27,0 Mg  
w 1996 r. Udział emisji tlenków azotu z tych 2 ciepłowni zwiększył się z 78,3% w 1994 r. do 85,6% w 1998 r. 
W badanym okresie wzrósł udział emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych z najwyższych emitorów WPEC, tj. o 
wysokości ponad 100 m (stanowiących ok. 12,5% eksploatowanych emitorów), bo dla pyłów z 32,6% w 1994 r. 
do 55,3% w 1998 r. i dla gazów odpowiednio  
z 53,0% do 68,4%. Odnotowano natomiast spadek udziału emisji obu typów zanieczyszczeń powietrza z 
emitorów o wysokości do 50 m (stanowiących ok. 75,0% eksploatowanych przez WPEC emitorów). I tak w 
przypadku pyłów z 48,6% w 1994 r. do 24,4%  
w 1998 r., a dla gazów odpowiednio z 36,0% do 20,8%. Z kolei emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z 
emitorów o wysokości od 51 m do 99 m (stanowiących ok. 12,5% eksploatowanych emitorów) nieznacznie 
wzrosła, bo dla pyłów z 18,9% w 1994 r. do 20,4% w 1998 r., a dla gazów odpowiednio z 10,1% do 10,8%. 
Wykazane powyżej tendencje były następstwem likwidacji kotłowni lokalnych, w których do emisji spalin, 
zawierających zanieczyszczenia, wykorzystywano kominy o wysokości do 50 m. 
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 W badanym okresie w WPEC wielkości emisji zanieczyszczeń powietrza ustalano matematycznie w 
oparciu o ilości zużytego węgla i współczynnik unosu. Odrębną ewidencję w tym zakresie prowadzono jedynie 
dla każdej z 7 ciepłowni, dysponujących urządzeniami do ochrony powietrza. Pozostałe eksploatowane 
ciepłownie traktowano zbiorczo, tj. 25 w 1994 r., 17 w 1995 r., 15 w 1996 r., 14 w 1997 r. i 13 w 1998 r. W 
poszczególnych latach badanego okresu roczne wielkości zanieczyszczeń powietrza, emitowanych z 
wyodrębnionych ewidencyjnie 7 ciepłowni, przekraczały emisje dopuszczalne, ustalone decyzjami Wojewody 
Legnickiego. Przykładowo w ciepłowni „Górka” w Legnicy roczna emisja pyłów wyniosła 54,0 Mg w 1994 r., 
40,0 Mg w 1995 r. 46,0 Mg, w 1996 r. i 63,0 Mg  
w 1997 r., przy emisji dopuszczalnej wynoszącej 39,2 Mg/rok. Przekroczenia dopuszczalnej emisji rocznej 
pyłów wystąpiły także z ciepłowni: „Osiedlowa” i „Nad Zalewem”  
w Złotoryi (w 1994 r. oraz w latach 1996-1997), przy ul. Kilińskiego w Chojnowie  
(w 1994 r.) oraz „Odrodzenie II” w Chocianowie (w 1994 r. i w latach 1996-1997).  
W przypadku tlenków azotu (przeliczonych na NO2) dopuszczalne emisje roczne przekroczono w ciepłowni 
„Centralnej” w Legnicy w 1995 r. i w 1996 r. Wyemitowano wówczas odpowiednio 298,0 Mg i 312,0 Mg takich 
gazów, przy emisji dopuszczalnej wynoszącej 272,0 Mg/rok. Większą od dopuszczalnej emisję roczną tlenków 
azotu zanotowano także  
w ciepłowniach: „Osiedlowej” w Złotoryi (w latach 1994-1997), „Nad Zalewem” w Złotoryi (w 1996 r.), przy ul. 
Kili ńskiego w Chojnowie (w 1994 r.), „Dolpakart” w Chojnowie (w latach 1994-1996) i „Odrodzenie II” w 
Chocianowie (w całym badanym okresie). Dopuszczalna emisja roczna SO2 przekroczona została w ciepłowni 
„Odrodzenie II” w Chocianowie w latach 1996-1998. 
WPEC nie prowadziło analiz przyczyn występowania wskazanych powyżej przekroczeń rocznych emisji 
zanieczyszczeń. W złożonych w trakcie kontroli wyjaśnieniach występowanie przekroczeń próbowano tłumaczyć 
zbyt teoretycznym sposobem ustalania wielkości emisji dopuszczalnych oraz obliczaniem faktycznej emisji 
zanieczyszczeń w oparciu  
o ustalone w zawyżonych wysokościach wskaźniki emisji (unosu). Mimo to w latach 1994-1997 WPEC nie 
odwoływało się od ustalonych przez Wojewodę Legnickiego rozmiarów emisji zanieczyszczeń powietrza i 
wymierzonych w związku z nimi wielkościami opłat. Nadmienić również należy, iż te same zasady obliczania 
wielkości emisji zanieczyszczeń i opłat należnych za ich wprowadzanie do powietrza WPEC już samodzielnie 
stosował dla 1998 r. 

 Za wprowadzone w latach 1994-1998 do powietrza zanieczyszczenia WPEC uiściło  opłaty w łącznej 
kwocie 2.503,8 tys. zł, stanowiącej 100% należności z tego tytułu. Ponadto na WPEC nałożone zostały, 
stosownymi decyzjami Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Legnicy (WIOŚ), kary pieniężne za 
przekraczanie dopuszczalnej emisji (chwilowej) zanieczyszczeń. W badanym okresie wysokość wymierzonych 
kar wyniosła  
w sumie 699,5 tys. zł, z czego do końca 1998 r. WPEC uregulował 26,6 tys. zł, tj. 3,8%. Nieuiszczone kary 
pieniężne w kwocie 672,9 tys. zł stanowiły odroczone do 30 maja 2000 r. płatności za przekroczenie 
dopuszczalnej emisji pyłów i CO z ciepłowni „Centralnej”  
w Legnicy. 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 - zdaniem Najwyższej Izby Kontroli Delegatury we Wrocławiu - 
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 dnia zakończenia kontroli 
nie została ona odebrana od wykonawcy, pomimo zakończenia prac budowlano-montażowych z końcem 1998 r. 
Wykonane bowiem pomiary gwarancyjne wykazały, iż niedotrzymano 3 spośród 10 gwarantowanych 
parametrów funkcjonowania instalacji. Ponadto do dnia zakończenia kontroli WPEC nie otrzymało od 
wykonawcy dokumentacji powykonawczej dla zrealizowanej już fazy budowy oraz nie posiadało przeszkolonego 
przez wykonawcę personelu do obsługi tej instalacji. Przebieg realizacji inwestycji badany był w toku kontroli 
prowadzonej w 1998 r. i opisany w wystąpieniu Najwyższej Izby Kontroli Delegatury we Wrocławiu z dnia 7 
stycznia 1999 r. (znak: LWR-4111-30/98, I/98/010), adresowanym do ówczesnego Tymczasowego Kierownika 
WPEC. 

 Badania kontrolne wykazały, iż na przestrzeni lat 1994-1998 w WPEC nie uruchomiono nowych 
urządzeń służących ochronie powietrza przed zanieczyszczeniami, a nawet zmniejszono ilość już użytkowanych. 
Z urządzeń służących ochronie powietrza korzystano w całym badanym okresie z 3 skruberów (ograniczających 
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emisję SO2) w ciepłowni „Dolpakart” w Chojnowie i 12 multicyklonów (zmniejszających emisję pyłów) w 2 
ciepłowniach. Do ograniczania emisji pyłów wykorzystywano również 19 cyklonów (zainstalowanych w 5 
ciepłowniach), z których w 1998 r. zlikwidowano 1 (w ciepłowni „Centralnej” w Legnicy) z powodu realizacji 
budowy instalacji kompleksowego oczyszczania spalin. Funkcjonowanie ze 100% dyspozycyjnością posiadanych 
przez WPEC skruberów, multicyklonów i cyklonów pozwoliło w badanym okresie na zatrzymanie 13.024 Mg 
zanieczyszczeń pyłowych i 1.443 Mg SO2. Stan tych urządzeń był zadawalający, co potwierdziły 
przeprowadzone w toku kontroli oględziny. Natomiast w niektórych ciepłowniach (przy ul. Kili ńskiego w 
Chojnowie, „Górka” w Legnicy, „Osiedlowej” w Złotoryi i „Jagiełły II” w Ścinawie) stwierdzono ślady korozji 
na powierzchniach zewnętrznych kominów stalowych i kanałów doprowadzających do nich spaliny. 
Podkreślić należy, iż WPEC nie dysponowało danymi o faktycznej skuteczności wszystkich urządzeń służących 
eliminowaniu zanieczyszczeń emitowanych do powietrza. Dotyczyło to urządzeń funkcjonujących w 
ciepłowniach: „Odrodzenie II” w Chocianowie oraz przy ul. Kilińskiego i „Dolpakart” w Chojnowie. 
Na 20 funkcjonujących w 1998 r. kotłowni aż 13 nie posiadało zainstalowanych urządzeń do oczyszczania spalin 
z zanieczyszczeń. Tylko 1 z tych ciepłowni lokalnych opalana była gazem (propanem), a w pozostałych 12 (5 w 
Chocianowie, 5 w Ścinawie i po 1 w Chojnowie i Głogowie) paliwem był węgiel. Udział tych kotłowni w 
całkowitej emisji pyłów przez WPEC wahał się w badanym okresie od 17,5% w 1998 r. do 41,5% w 1994 r.,  
w przypadku emisji SO2 zmniejszył się z 12,6% w 1994 r. do 4,2% w 1998 r., a w przypadku tlenków azotu 
(przeliczonych na NO2) obniżył się z 3,5% w 1994 r. do 1,6%  
w 1998 r. 

 WPEC nie w pełni realizował ciążące na nim obowiązki z zakresu ochrony powietrza. Na przykład, do 
dnia zakończenia kontroli nie wykonano króćców pomiarowych na emitorze ciepłowni zaplecza Centralnej 
Ciepłowni (Elektrociepłowni) w Głogowie. Termin wykonania tych króćców, nałożony decyzją Wojewody 
Legnickiego z dnia 26 listopada 1990 r. (znak: OS.II.8646-84/90), upłynął w dniu 31 marca 1991 r. Winę za ten 
brak ponosi Kazimierz Miselis - główny inżynier Budowy Elektrociepłowni Głogów. 
Wprawdzie WPEC wykonywało (co najmniej dwa razy w roku) pomiary SO2 w ciepłowni „Centralnej” w 
Legnicy i ciepłowni „Górka” w Legnicy, tym niemniej terminów tych pomiarów nie uzgadniano z Wojewódzkim 
Inspektorem Ochrony Środowiska w Legnicy. Obowiązek uzgadniania wzmiankowanych terminów wynikał z 
przepisu § 6 ust. 2 rozporządzenia 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 ze zm.). Stanowił on 
bowiem, że jednostki organizacyjne mające możliwość wprowadzania do powietrza w ciągu godziny powyżej 
100 kg SO2 są obowiązane przeprowadzić dwukrotnie w ciągu roku - w terminach uzgodnionych z terenowym 
organem administracji państwowej stopnia wojewódzkiego - pomiary ilości tych substancji, odprowadzanych do 
powietrza. Z decyzji Wojewody Legnickiego o tzw. emisji dopuszczalnej wynika m.in., że ciepłownia 
„Centralna” w Legnicy może emitować SO2 w ilości do 271,1 kg/h, a ciepłownia „Górka” w Legnicy w ilości do 
120,74 kg/h. Odpowiedzialność za brak tych uzgodnień ponoszą: Mirosław Nicieja - inspektor ds. ochrony 
środowiska (do dnia likwidacji tego stanowiska, tj. do 30 czerwca 1996 r.) i Emilia Wawrzyniak - kierownik 
Wydziału Ochrony Powietrza i Gospodarki Wodnej (po 1 lipca 1996 r.). 

 Ewidencja środków trwałych WPEC była niekompletna i nierzetelna w odniesieniu do eksploatowanego 
mienia ciepłowniczego. Nie obejmowała bowiem 3 kotłów typu Eca-IV, zamontowanych w ciepłowni w Rynku 
w Ścinawie oraz komina stalowego ciepłowni „Jagiełły II” w Ścinawie. Powodem tego braku był nieprawidłowo 
wykonany spis z natury środków trwałych, przeprowadzony w dniu 1 marca 1997 r. przez komisję 
inwentaryzacyjną pod przewodnictwem Stanisława Lisa - kierownika Działu Gospodarki Materiałowo-
Magazynowej WPEC. Komisja ta uwzględniła w kartach spisu z natury tylko te środki trwałe, które ujęte były 
już w ewidencji środków trwałych, a nie wszystkie jakie znajdowały się w tych kotłowniach. Postępując tak 
wspomniana komisja naruszyła wewnętrzne zasady przeprowadzania inwentaryzacji, wprowadzone w życie 
zarządzeniem nr 23/92 dyrektora WPEC z dnia 1 października 1992 r. 
W ewidencji środków trwałych WPEC do ciepłowni „Jagiełły I” w Ścinawie przypisano kocioł typu WKS-200, 
chociaż w rzeczywistości w ciepłowni tej zainstalowany był kocioł UKS-450. Błąd ten powstał w wyniku 
uwzględnienia błędnych danych w protokołach nr 29/98 i 30/98 z dnia 1 grudnia 1998 r. komisji kwalifikującej 
środki trwałe do likwidacji. 
Z kolei w bilansie WPEC za 1998 r. nie uwzględniono mienia byłego zakładu ciepłowniczego w Lubinie (o 
wartości ponad 26 mln zł), przekazanego gminie miejskiej Lubin na podstawie nieprawomocnej decyzji 
komunalizacyjnej. W złożonych na tę okoliczność wyjaśnieniach, Bogusława Janiszewska - główna księgowa 
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WPEC fakt nieujęcia w bilansie mienia o tak znacznej wartości tłumaczyła tym, że majątek ten nie został 
fizycznie oddany na powrót WPEC, a starania czynione w celu jego odzyskania, tj. próby zawarcia porozumienia 
z gminą miejską Lubin i „Termalem” SA w Lubinie, nie przynoszą rezultatu. 

 W eksploatowanych przez WPEC ciepłowniach stwierdzono przypadki występowania emitorów o 
parametrach odmiennych od podanych w decyzjach o tzw. emisji dopuszczalnej. Przykładowo, według decyzji 
Wojewody Legnickiego z dnia 30 lipca 1991 r. (znak: OS.II.7641-131/149/26-1/91) kominy stalowe ciepłowni 
przy ul. Kościuszki w Ścinawie mają wysokość 35 m i 33 m, a ich średnice odpowiednio 0,8 m i 0,6 m. 
Natomiast według ewidencji środków trwałych WPEC wysokość tych kominów wynosiła odpowiednio 26 m i 24 
m, a ich średnice odpowiednio 0,62 m i 0,8 m. Z kolei z decyzji Wojewody Legnickiego z dnia 23 czerwca 1991 
r. (znak: OS.II.7641-100/108/32-1/91) wynika, że wysokość komina stalowego ciepłowni „Jagiełły II” w 
Ścinawie wynosi 30 m, a jego średnica 1,1 m. Według ewidencji środków trwałych WPEC wysokość tego 
samego komina wynosi 23 m, a jego średnica 0,8 m. W decyzji Wojewody Legnickiego z dnia 26 listopada 1990 
r. (znak: OS.II.8646-84/90) zapisano m.in., iż w ciepłowni zaplecza Centralnej Ciepłowni (Elektrociepłowni) w 
Głogowie spaliny z 2 kotłów Eca-IV będą kierowane do jednego emitora. W rzeczywistości każdy z 2 
znajdujących się w tej ciepłowni kotłów posiada własny emitor. 

 Przedstawiając powyższe uwagi i spostrzeżenia Panu Kierownikowi, Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura we Wrocławiu - działając na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy  
o NIK - wnosi o: 

1. Prowadzenie dla każdej z eksploatowanych ciepłowni analiz przyczyn przekraczania  
w skali roku emisji dopuszczalnych poszczególnych rodzajów emitowanych zanieczyszczeń. 

2. Dopilnowanie terminowego opracowania programu działań własnych WPEC na rzecz znacznego zmniejszenia 
zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza, tj. programu przewidzianego w udzielonej 1 października 
1998 r. przez Urząd Regulacji Energetyki koncesji na wytwarzanie ciepła (znak: WCC/130/157/U/2/98/KW). 
Wykorzystanie do opracowania tego programu wyników analiz wykonanych w związku z realizacją wniosku 
nr 1 oraz z uwzględnieniem możliwości zastosowania we wszystkich eksploatowanych ciepłowniach urządzeń 
służących do ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami. 

3. Zamontowanie króćców pomiarowych na kominie ciepłowni zaplecza budowy Centralnej Ciepłowni 
(Elektrociepłowni) w Głogowie lub zaprzestanie eksploatacji tej ciepłowni, jak również powiadomienie o 
realizacji jednego z tych działań zainteresowane organy administracji rządowej i samorządowej. 

4. Uzgadnianie z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska terminów przeprowadzania pomiarów emisji 
SO2 w ciepłowni „Centralnej” w Legnicy i ciepłowni „Górka” w Legnicy w oparciu o corocznie sporządzane 
harmonogramy pomiarów emisji SO2 dla tych ciepłowni. 

5. Wykonanie pomiarów wysokości i średnic wylotowych kominów stalowych w ciepłowniach w Ścinawie (przy 
ul. Kościuszki i „Jagiełły II”), w celu aktualizacji ewidencji środków trwałych WPEC i uwzględnienia tych 
danych przy opracowywaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o tzw. emisji dopuszczalnej. 

6. Doprowadzenie do zgodności ewidencyjnego stanu środków trwałych znajdujących się w ciepłowniach w 
Ścinawie ze stanem faktycznym tych środków, poprzez: 

− ujęcie w ewidencji środków trwałych WPEC 3 kotłów Eca-IV (znajdujących się  
w ciepłowni w Rynku), komina stalowego (ciepłownia „Jagiełły II”) i kotła UKS-450 (ciepłownia 
„Jagiełły I”), 

− likwidację kotła WKS-200 (ciepłownia „Jagiełły I”), 
− ujęcie w ewidencji środków trwałych i bilansie WPEC mienia ciepłowniczego, przekazanego gminie 

miejskiej Lubin. 

7. Rozważenie konieczności przeprowadzenia zmian struktury organizacyjnej WPEC  
w zakresie przyporządkowania służby realizującej zadania z zakresu ochrony powietrza, aktualizacji zadań 
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realizowanych przez tę służbę, jak również wzmocnienia kadrowego i doposażenia tej służby w aparaturę 
pomiarową. 

 Stosownie do art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego ma Pan Kierownik prawo zgłosić do dyrektora Najwyższej Izby Kontroli Delegatury we 
Wrocławiu umotywowane zastrzeżenia w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. 

 W przypadku nieskorzystania z tego prawa, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu 
oczekuje od Pana Kierownika - w terminie dwumiesięcznym od dnia  
otrzymania niniejszego wystąpienia - informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków, bądź o 
działaniach podjętych na rzecz realizacji wniosku lub przyczynach niepodjęcia takich działań. W przypadku 
złożenia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego termin ten biegnie od dnia otrzymania ostatecznej uchwały o 
sposobie ich rozpatrzenia. 
 
        Z poważaniem 
 


