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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 ze zm.), zwanej dalej ustawą o NIK, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we 
Wrocławiu przeprowadziła kontrolę Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w przedmiocie 
działań na rzecz zmniejszania emisji zanieczyszczeń powietrza w obszarze przygranicznym z Republiką 
Federalną Niemiec, prowadzonych w latach 1994-1998 przez byłe Urzędy Wojewódzkie w Jeleniej Górze i 
Legnicy. 

 W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 
6 lipca 1999r., Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu - stosownie do art. 60 ustawy o NIK - 
przekazuje Panu Wojewodzie niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

 I. Badania kontrolne wykazały, iż zgodnie z uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 
maja 1991 r. w sprawie polityki ekologicznej państwa (M.P. Nr 18, poz. 118) były Urząd Wojewódzki w 
Legnicy opracował w sierpniu 1995 r. „Politykę ekologiczną województwa legnickiego”. Drugie wydanie 
tego dokumentu opracowano  
w kwietniu 1997 r., wykorzystując w nim uwagi i sugestie jakie wpłynęły w międzyczasie. Założenia 
programowe zostały pozytywnie zaopiniowane m.in. przez Sejmik Samorządowy Województwa Legnickiego, 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. 
Opracowanie to nakreślało jednakże jedynie ogólne kierunki działań, które miały na celu poprawę stanu 
środowiska naturalnego na terenie byłego województwa legnickiego. Nie określało ilości poszczególnych 
przedsięwzięć, miejscowości w których powinny zostać wykonane, ani wielkości środków niezbędnych do ich 
sfinalizowania. Urząd Wojewódzki w Legnicy nie miał bowiem rozeznania co do rzeczywistych potrzeb, po 
zrealizowaniu których osiągnięty zostanie zadawalający stanu środowiska. Nie można więc było dokonać 
oceny stopnia realizacji zamierzeń ujętych w tym opracowaniu. 
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 
(zwłaszcza uciążliwe) 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 krótkookresowe 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 6.075 (100,6%). 
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 Podobne opracowanie pn. „Polityka ekologiczna województwa jeleniogórskiego” wykonane zostało 
w 1996 r. przez Urząd Wojewódzki w Jeleniej Górze. W opracowaniu tym - w odróżnieniu od „Polityki 
ekologicznej województwa legnickiego” - wyszczególniono jednak gdzie i jakie zadania zamierza się 
wykonać. Do przedsięwzięć priorytetowych (krótkookresowych) w zakresie ochrony powietrza, 
przewidzianych do realizacji  
w latach 1996-2000, zaliczono m.in. zmniejszenie emisji w zakładach najbardziej uciążliwych, a ujętych na 
liście krajowej (Elektrownia „Turów” w Bogatyni, Zakłady Chemiczne „Wizów” w Bolesławcu) i 
wojewódzkiej (Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Jelfa” SA  
w Jeleniej Górze, Welson-Polska Huta Szkła Kryształowego „Julia” w Piechowicach), jak również 
modernizację kotłowni w miastach, rozbudowę gazowej sieci przemysłowej i rozdzielczej, wykorzystanie 
wolnej mocy cieplnej ZCH „Jelchem”, EC „Len”, Spółki „Jugat” i Elektrowni „Turów”. 
Z przewidzianych w „Polityce ekologicznej województwa jeleniogórskiego” przedsięwzięć znaczna część 
została wykonana. Dotyczyło to m.in. inwestycji prowadzonych przez Elektrownię „Turów”, która na 6 zadań 
zrealizowała 5, a w przypadku ostatniego (składowanie wewnętrzne popiołów) wykonano I etap 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 nie jest aktualnie 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 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. 

 Zaznaczyć należy, że byłe Urzędy Wojewódzkie w Legnicy i Jeleniej Górze nie posiadały 
rozeznania co do stopnia realizacji zadań nakreślonych odpowiednio w „Polityce ekologicznej województwa 
legnickiego” i „Polityce ekologicznej województwa jeleniogórskiego”. Informacje odnośnie wykonywanych 
w latach 1997-1998 przez samorządy i przedsiębiorstwa inwestycji uzyskiwano dopiero w trakcie kontroli. 
Urzędy te w niewielkim stopniu mogły wpływać na realizację opisywanych powyżej przedsięwzięć. Ich 
aktywność i możliwości ograniczały się do opiniowania wniosków kierowanych do Wojewódzkich Funduszy 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w sprawie dofinansowania zadań, wydawania 
decyzji o dopuszczalnej emisji, 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. 

 Byłe Urzędy Wojewódzkie w Legnicy i Jeleniej Górze wspierały działania mające na celu 
ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Współpracowały w tym zakresie z właściwymi 
Wojewódzkimi Inspektoratami Ochrony Środowiska (WIOŚ), Wojewódzkimi Stacjami Sanitarno-
Epidemiologicznymi (WSS-E) oraz WFOŚiGW. 

 II. W latach 1994-1998 stan środowiska, w tym powietrza, ulegał w byłym województwie legnickim 
systematycznej poprawie. Na tym terenie decydujący wpływ na stężenie i ilość wyemitowanych do atmosfery 
substancji zanieczyszczających miał KGHM „Polska Miedź” SA, a przede wszystkim wchodzące w jego 
skład Huty Miedzi „Legnica” i „Głogów”, znajdujące się na krajowej liście zakładów najbardziej uciążliwych 
dla środowiska. Łączny udział tych hut w ogólnej wielkości emisji zanieczyszczeń gazowych zmniejszył się z 
ok. 78,4% w 1994 r. do 63,2% w 1997 r. i do 40,9% w 1998 r., a w przypadku zanieczyszczeń pyłowych 
odpowiednio z 28,4%, do 16,9% i do 4,0%. 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) Huty Miedzi „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%),  
w tym dwutlenku siarki (SO2) z 30,2 tys. Mg do 2,8 tys. Mg (o 90,7%), jak również zanieczyszczeń pyłowych 
odpowiednio z 1,4 tys. Mg do 128,8 Mg (o 90,8%). Ograniczenie emisji zanieczyszczeń było również 
udziałem zakładów z tzw. „listy wojewódzkiej”, na którą w 1990 r. wpisano 14 zakładów, a w 1998 r. 
obejmowała jeszcze 10 zakładów.  
W 1990 r. zakłady te wprowadziły do powietrza 2,7 tys. Mg zanieczyszczeń pyłowych,  
w 1994 r. 1,8 tys. Mg, a w 1998r. 579,6 Mg, co oznacza zmniejszenie emisji w sumie  
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o 78,5%. W tym samym przedziale czasu zakłady z „listy wojewódzkiej” zredukowały  
o 83,3% także emisję zanieczyszczeń gazowych, bo odpowiednio z 5,8 tys. Mg do 4,8  
tys. Mg i do 971 Mg (w tym SO2 z 1,6 tys. Mg do 1,9 tys. Mg i do 100 Mg). Łącznie  
w byłym województwie legnickim emisja zanieczyszczeń gazowych zmniejszyła się ze 185,8 tys. Mg w 1990 
r. do 46,2 tys. Mg w 1994 r. i do 11,9 tys. Mg w 1998 r. (o 93,6%),  
a zanieczyszczeń pyłowych odpowiednio z 12,9 tys. Mg do 4,8 tys. Mg i do 2,1 tys. Mg (83,7%). 

 III. Podobne tendencje w zakresie zmniejszanie się emisji zanieczyszczeń wystąpiły w 
analizowanym okresie na terenie byłego województwa jeleniogórskiego. Decydujący wpływ na stopień 
zanieczyszczenia powietrza w tym województwie wywierała Elektrownia „Turów” w Bogatyni. W skali 
województwa podmiot ten w 1994 r. wprowadził do powietrza 95,7%, a w 1997r. 85,2% ogółu 
zanieczyszczeń pyłowych oraz odpowiednio 94,8% i 92,5% zanieczyszczeń gazowych, w tym odpowiednio 
98,1% i 97,9% SO2 oraz 95,5% i 93,8% tlenków azotu (NOx). W porównaniu z 1994 r. Elektrownia „Turów” 
zmniejszyła  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%), w tym SO2 o 93,4 tys. Mg (o 46,7%) oraz dwutlenku azotu (NO2) o 10,1 tys. Mg 
(o 41,2%). 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-tych 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), w tym SO2  
o 39,9% (z 203,8 tys. Mg do 122,4 tys. Mg) i NOx  o 32,1% (z 25,7 tys. Mg do 17,5  
tys. Mg). 

 IV. W byłym województwie legnickim i jeleniogórskim inwestycje proekologiczne z zakresu 
ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami wspomagane były m.in. przez WFOŚiGW w Legnicy i w 
Jeleniej Górze. W latach 1994-1998 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%). Z 
kolei WFOŚiGW w Jeleniej Górze w analogicznym okresie na wykonanie 394 zadań o wartości 
kosztorysowej ponad 163 mln zł, 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%). 

 V. Zagadnienia związane m.in. z ewidencją podmiotów gospodarczych emitujących 
zanieczyszczenia do powietrza (w tym z jej kompletnością), ustalaniem opłat za gospodarcze korzystanie ze 
środowiska i wprowadzanie w nim zmian, były przedmiotem zakończonej w grudniu 1998 r. kontroli Urzędu 
Wojewódzkiego w Legnicy. Jej ustalenia wskazują m.in., że Urząd Wojewódzki w Legnicy nie posiadał 
publicznie dostępnego rejestru jednostek emitujących zanieczyszczenia do powietrza. Stwierdzono, że ani 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa (WOŚiR) ani urzędy gmin, nie posiadały rozeznania odnośnie 
rzeczywistej ilości jednostek wprowadzających zanieczyszczenia do atmosfery. W związku z tym WOŚiR nie 
objął opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska wszystkich podmiotów, które zanieczyszczały 
powietrze. Opłatami tymi objęte zostały jedynie te zakłady, które przesłały do WOŚiR sprawozdania EKO 
01. Dopiero w trakcie omawianej kontroli wezwano 22 podmioty do przedłożenia danych odnośnie ilości 
wyemitowanych do powietrza zanieczyszczeń, a to celem naliczenia zaległych opłat za gospodarcze 
korzystanie ze środowiska. Ponadto, ze względu na brak jednoznacznych uregulowań prawnych, mało 
skuteczne były działania WOŚiR mające na celu zobowiązanie podmiotów gospodarczych do przedłożenia 
dokumentacji umożliwiającej wydanie decyzji o dopuszczalnej  
emisji. Stwierdzono przy tym, że decyzje ustalające wysokość opłat za wprowadzanie substancji 
zanieczyszczających do powietrza wystawiane były przez wyznaczonych pracowników WOŚiR prawie przez 
cały rok, chociaż sprawozdania EKO 01 wpływały w styczniu danego roku. Z kolei wezwania do zapłaty, 
kierowane do jednostek zalegających z opłatami, wysyłano niejednokrotnie kilkanaście miesięcy po upływie 
terminu płatności. 

 W 1996 r. opłatami za emisję zanieczyszczeń do powietrza WOŚiR objął 575 podmiotów 
gospodarczych, w 1997 r. 521, a w 1998 r. takich jednostek było 504. Wysokość naliczonych tym podmiotom 
opłat za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza ulegała corocznie zmniejszeniu i na 
przestrzeni lat 1995-1998 zmniejszyła się w sumie o 76,5%. W 1995 r. jednostki organizacyjne emitujące 
zanieczyszczenia obciążono bowiem kwotą 13,2 mln zł, w 1996 r. kwotą 11,9 mln zł, w 1997 r. kwotą 10,5 
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mln zł,  
a w 1998 r. kwotą 3,1 mln zł. 

 Ustalono przy tym, że wbrew wymogom znowelizowanej od 1 stycznia 1998 r.  
ustawy z dnia z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (j.t. Dz.U.  
z 1994 r. Nr 49, poz. 196), 98 jednostek organizacyjnych z terenu byłego województwa legnickiego nie 
dopełniło obowiązku naliczenia i wniesienia opłat za wyemitowane  
w 1998 r. do powietrza zanieczyszczenia. Pracownicy WOŚiR nie podjęli jednak żadnych działań 
administracyjnych mających na celu wyegzekwowanie tych opłat. Do końca  
1998 r. nie wysłali bowiem ani jednego wezwania do jednostek, które nie uregulowały należności w 
ustawowym terminie. Przyczyną tego - jak podano - był zapis art. 86b ustawy o ochronie i kształtowaniu 
środowiska stanowiący, iż jednostki organizacyjne zobowiązane są same ustalić ilości wyemitowanych 
zanieczyszczeń i bez wezwania wnieść opłaty do końca miesiąca następującego po upływie każdego kwartału. 
Wyjaśnienie to, zdaniem Najwyższej Izby Kontroli Delegatury we Wrocławiu, jest nie do przyjęcia, 
albowiem art. 86g ust. 2 i 3 tej samej ustawy stanowi, iż w razie nieterminowego uiszczania opłat pobiera się 
odsetki za zwłokę, a opłaty nie wniesione w terminie wraz z odsetkami podlegają przymusowemu ściągnięciu 
w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  Ponadto, zgodnie z § 2 i § 
3 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 28 października 1991 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli 
należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków 
egzekucyjnych (M.P. Nr 38, poz. 272 ze zm.), wierzyciel zobowiązany jest do systematycznej kontroli 
terminowości zapłaty zobowiązań pieniężnych, a w przypadku niezapłacenia należności  
w terminie określonym w decyzji albo wynikającym z przepisu prawa, wysyła do zobowiązanego upomnienie 
z zagrożeniem wszczęcia egzekucji po upływie siedmiu dni od daty doręczenia upomnienia. 

 Wniesione przez jednostki organizacyjne w IV kwartale 1998 r. opłaty za gospodarcze korzystanie 
ze środowiska w kwocie 6.156.231,18 zł (wpłaty dobrowolne i dotyczące opłat wymierzonych za 1997 r. oraz 
odsetki bankowe) przekazane zostały na konto Wydziału Finansowego Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu w dniu 12 stycznia 1999 r. Kwota ta nie została jednakże przed przekazaniem 
rozdzielona przez były WOŚiR w Legnicy na poszczególne fundusze ochrony środowiska. Przyczyną 
powyższego była głównie dezorganizacja związana z reformą administracji państwowej, a w szczególności 
zwolnieniami pracowników, przekazywaniem akt do archiwum, czy tworzeniem Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego Oddziału Zamiejscowego w Legnicy. 
Pokreślić należy, iż do dnia 28 czerwca br. podległe Panu Wojewodzie służby finansowe oraz Wydział 
Ochrony Środowiska Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nie dokonały podziału i nie przekazały na 
konta właściwych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej środków przekazanych przez byłe 
urzędy wojewódzkie, a uzyskane z opłat za IV kwartał 1998 r. w wysokości 3.588.790 zł (w tym ponad 637 
tys. zł z byłego Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy). Środki te, zgodnie z art. 87b ustawy o ochronie i 
kształtowaniu środowiska, winny być przekazane na rachunki poszczególnych funduszy ochrony środowiska 
do dnia 15 stycznia 1999 r. 

 VI. Przeprowadzona w listopadzie 1997 r. kontrola Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu 
Wojewódzkiego w Jeleniej Górze wykazała m.in., że nie posiadał on rozeznania co do ilości jednostek 
organizacyjnych emitujących zanieczyszczenia do powietrza. Dlatego też nie wszystkie jednostki z terenu 
byłego województwa jeleniogórskiego zostały objęte opłatami za wprowadzanie substancji 
zanieczyszczających powietrze. W trakcie wzmiankowanej kontroli, spowodowano - w odniesieniu do jednej 
tylko gminy Bolków - wydanie decyzji wymierzających opłaty na kwotę 45,2 tys. zł. 
Podobnie jak w byłym Urzędzie Wojewódzkim w Legnicy, opłaty za wprowadzanie substancji 
zanieczyszczających do powietrza wnosiły tylko te jednostki, które przesłały sprawozdania EKO 01. 
Wezwania do zapłaty wysyłano kilka miesięcy po upływie terminu płatności. Nie wszystkie objęte opłatami 
jednostki posiadały decyzje o dopuszczalnej  
emisji zanieczyszczeń, a działania podejmowane w celu zobowiązania tych jednostek do uzyskania stosownej 
decyzji były mało skuteczne. Według ewidencji komputerowej zakładów szczególnie uciążliwych dla 
środowiska (obejmującej 170 jednostek z terenu byłego województwa jeleniogórskiego), na koniec 1997 r. i 
1998 r. decyzje o dopuszczalnej emisji posiadało 151 jednostek organizacyjnych. 
Stwierdzono także, iż funkcjonujący obecnie Dolnośląski Urząd Wojewódzki Oddział Zamiejscowy w 
Jeleniej Górze nie posiada publicznie dostępnego rejestru podmiotów gospodarczych wprowadzających 
zanieczyszczenia do powietrza. Ewidencji komputerowej nie można bowiem uznać za publicznie dostępny 
rejestr. 
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 Były Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze naliczał w latach 
1994-1995 opłaty za emisję zanieczyszczeń do powietrza dla 170 podmiotów (w każdym roku), natomiast w 
latach 1996-1998 opłatami objął odpowiednio 168, 293 i 268 podmiotów gospodarczych. Zmniejszenie 
liczby jednostek objętych opłatami  
w 1998 r. (w stosunku do poprzedniego roku) związane było z faktem objęcia nimi tylko tych podmiotów, 
które przesłały sprawozdania EKO 01. Wydział ten nie prowadził działań mających na celu wyegzekwowanie 
od jednostek organizacyjnych informacji o rodzajach i ilościach wyemitowanych do powietrza 
zanieczyszczeń. Nie podjął też działań egzekucyjnych w stosunku do 46 podmiotów, które nie dokonały 
dobrowolnych wpłat za emisję substancji zanieczyszczających do powietrza w 1998 r. 

 Badania kontrolne wykazały także, iż w byłym województwie jeleniogórskim corocznie zmniejszał 
się wymiar opłat z tytułu wprowadzania substancji zanieczyszczających do powietrza, bo z 380,3 mln zł w 
1994 r. do 65,8 mln zł w 1995 r., do 24,3 mln zł  
w 1996 r., do 81,7 mln zł w 1997 r. i do 12,8 mln zł w 1998 r. Przyczyną zmniejszenia wymiaru opłat w 1998 
r. był przede wszystkim trwający proces odwoławczy Elektrowni „Turów”, jak również nowelizacja ustawy o 
ochronie i kształtowaniu środowiska. Także i wpływy z tytułu tych opłat za emisję zanieczyszczeń do 
powietrza ulegały w byłym województwie jeleniogórskim sukcesywnemu obniżaniu, bo z 408,3 mln zł w 
1994 r. do 45,0 mln zł w 1998 r. 

 Przekazując powyższe uwagi do wiadomości Pana Wojewody, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura 
we Wrocławiu - działając na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy o NIK - wnosi o: 

1. Zgodne z wymogami art. 30 ust. 9 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu 
środowiska (j.t. Dz.U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196) zorganizowanie publicznie dostępnego rejestru danych o 
rodzajach i ilości substancji zanieczyszczających dopuszczonych do wprowadzania do powietrza, a 
dotyczących jednostek organizacyjnych dla których Pan Wojewoda jest organem właściwym do wydania 
decyzji o dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń do powietrza. 

2. Rozliczenie i przekazanie na konta odpowiednich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
kwoty 3.588.790 zł, otrzymanej w styczniu 1999 r. z byłych Urzędów Wojewódzkich w Legnicy i Jeleniej 
Górze. 

 Stosownie do art. 61 ust. 1 ustawy o NIK w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego 
wystąpienia pokontrolnego ma Pan Wojewoda 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 Wojewody w terminie dwumiesięcznym informacji o sposobie wykorzystania uwag i 
wykonania wniosków, bądź o działaniach podjętych na rzecz realizacji wniosków lub o 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 
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zf/ks. 
 


